
در نÇوامÇبر) 23 و 22) آذر سÇوم و دوم در كÇه ولي نعمتاهللا شاه سمپوزيوم سومين به پيام متن /1
شد/ برگزار اسپانيا (اشبيليه) سويل دانشگاه

عربي1 ابن سرزمين در ولي نعمتاهللا شاه

تابنده نورعلي حاج دكتر

حيم الر حمن الر بسماهللا

سمپوزيومو اين برگزاركنندگان همة به و مجلس ار حض همة به سالم عرض با
عÇارفان به كه كساني همة به و عربي ابن و ولي نعمتالهللا شاه مكتب عالقهمندان
تقدير با ميكنيم آغاز را سخن ميكنند/ تحقيق آنان دربارة و عالقهمندند اسالمي
دوسÇتداران و ولي نÇعمتاهللا شاه دوستداران از سمپوزيوم, اين برگزاركنندگان از
و اسÇپانيايي اسÇاتيد از و هسÇتند هÇمايش ايÇن برگزاري پيشگامان كه عربي ابن
دكتر آقاي از بهخصوص و كردهاند همكاري كه دوستاني ديگر و ملل ساير اساتيد
شÇخصيتشان و ايشÇان فÇرهنگي و عÇرفاني خÇدمات كه آزمايش مصطفي د سي

است/ روشن ولي نعمتاهللا شاه دوستداران و شرقشناسان بر درواقع
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يÇا سÇويل, شÇهر در ولي نÇعمتاهللا شÇاه سÇمپوزيوم سÇÇومين خÇÇوشبختانه
مÇيشود/ بÇرگزار عÇربي ابÇن شيخا كبر موطن يعني اشبيليه, شهر قدما بهاصطالح
دلهاي ولي كرده جدا هم از را نعمتاهللا شاه و عربي ابن مكان, و زمان بÔعد  گرچه
ولي هست عقايدشان در كه تفاوتهايي مختصر وجود با و بوده يكي هم با آنها

هستند/ معنوي دوست دو مثل درواقع مسلمان بزرگ عارف دو اين
كÇه مÇيآورد انسÇان خاطر به را مساÄلي سويل شهر در كنگره اين برگزاري
ه احيÇن از يÇادآوري و ه وجÇت ايÇن ه تÇالب سÇازم/ مÇطرح را آنها از بعضي دارم قصد
از آنها خاطرة و ه توج شناختهاند را سويل شهر كه طبقات ساير اال و است خاصان
است/ روسÇيني نÇوشته سويل شهر آرايشگر نمايشنامة بهواسطة Âمث شهر, اين
و ميشود موجب عربي ابن ايشان دوست و نعمتاهللا شاه كنگرة خوشبختانه ولي
بيشتر نيز عربي ابن مثل بزرگاني تعاليم و نظري جنبة از سويل شهر كه شد خواهد

باشد/ مطرح
همايش اين برگزاري از مختلف جهات به است ممكن كه مساÄلي مهمترين
ف تصو با نسبتي چه و چيست عرفان كه است اين Á او كند, خطور انسان بهخاطر
آن اصÇول مكÇتب? يك يÇا است مكÇتب دو جÇداست, هم از دو اين آيا دارد?

چيست?
سايرين و شد پيدا چگونه بار ل او ف تصو و عرفان كه است اين دوم مسأله
عÇربي ابÇن و نعمتاهللا شاه كه في تصو و عرفان آيا گرفتند? تأثير اين از چگونه
و مكاتب موضوع, اين در بهجهاتي يا بود آنان مكتب و آنان خود ابتكار داشتند,

داشتند? نقش نيز ديگر اديان
در عÇرفان كÇه گÇفت ميتوان است/ اديان عرفان تفاوت مسأله سوم, مسأله
عÇرفان يÇهود, عÇرفان مÇيگويند كÇه بÇهطوري است مÇتصل دين يك به همهجا
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است? يكÇي HقيقتÇح مÇختلف عÇرفانهاي ايÇن آيÇا اسالمي/ عرفان و مسيحيت
مساÄل به است يهود دين از برخاسته كه يهودي عرفان در Âمث ميبينيم كه درحالي
اسÇالم پÇيامبر از پيروي به اسالمي عرفان در ولي ميدهند يت اهم بيشتر دنيوي

الكافر/ ¹ن ج و المÆمن Ôجن س نيا الد ميفرمايند: يا االخر¸ Ô¹مزرع نيا الد ميگويند:
بسيار "سلسله" نام و لغت به اسالمي عرفان و ف تصو در اينكه چهارم مسألة
چگÇونه مختلف سلسلههاي اين وضعيت چيست? سلسله از منظور برميخوريم/
مسألة است, گÇرفته قÇرار قÇبول و رد و موردبحث بسيار كه پنجم مسأله و است?
عربي ابن آن مبتكر عرفانشناسان, و مستشرقان نظر به بنا كه است وجود وحدت

چيست? وجود وحدت از منظور است; بوده
مÇوجب كÇه است عرفاني مسلكهاي سبكهاو تفاوت مسألة ششم, مسألة
سÇمينار ايÇن اصلي موضوع كه هم آخر مسألة است/ شده اشتباهات بعضي بروز
در داشتهانÇد/ آن به ف تصو بزرگان كه نظري و است زيبايي و هنر مسألة است,

كنم/ بحث مساÄل اين دربارة خالصه بهطور ميكنم سعي اينجا
بررسي و عالقه مورد وجود, حقيقت درك كلي بهطور بود/ عرفان ل او مسألة
سÇاير بÇا تكÇامل سلسلة در انسان كه تفاوتي چون است/ بوده ل او از انسانها همه
هم بهخودش حتي كه دارد ي خاص خصوصيت انسان كه است اين دارد موجودات
بشÇر خÇلقت ل او از فكÇر ايÇن و است پÇايانبين فكر داراي و كند فكر ميتواند

حمه: عليه الر مولوي قول به است/ بوده موجود
بÇود چÇه بÇهر آمÇÇدنم آمÇÇدهام كÇÇجا از

وطÇنم نÇنمايي آخÇر, مÇيروم كÇجا بÇÇه
شده نكته اين ه متوج داشته, ل او از كه جستجويي اين در و تفكر اين در بشر
هم بهتدريج و بوده او همراه كودكي ابتداي از كه دارد وجود او در هويتي كه است
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به كه شخصي يعني بوده, ل او از كه است هماني انسان اين ميكند, پيدا تكامل  كه
فالن در كه است كسي همان او كه ميداند خودش است رسيده سال 70 Ç ì0 سن
متعلق هست ذهنش در كه خاطراتي همة و شده بزرگ و شده متولد مادر از تاريخ
و جسمي تغييرات با كه است بوده او با ت مد اين تمام در حقيقتي اوست/ خود به
است/ پÇوشيده مÇختلف لبÇاسهاي بÇلكه نكÇرده تÇغيير وي ظÇاهري تÇÇغييرات
مÇطلق حÇقيقت جسÇتجوي و عÇرفاني افكار به را انسان حقيقت, اين جستجوي
و ميگويند خدا آن به ون مذهبي كه است حقيقتي همان اين است/ ساخته ه متوج
آن كشÇف دنÇبال بÇه ÇÇ نيستند معتقد هم خدا به كه آنهايي يعني ÇÇ ون طبيعي حتي
شÇناخت آن به و هستند حقيقت اين دنبال كه اندازهاي به همه و هستند حقيقت
و بيآب صحراي در دور راه از كه كسي مانند ميشوند/ عرفان واجد ميكنند, پيدا
كه ميرود آن سمت به رو و ميبيند را سايهاي سياهي ندارد عالمتي هيچ كه علفي
طريق طي و برود راه آن سمت به كه اندازه هر به چيست/ كه بفهمد را حقيقتش
از شناخت اين به شد/ خواهد بيشتر چيست, اينكه حقيقتو آن با او آشنايي  كند,
بÇه حÇقيقت سوي به رفتن راه اين به و ميشود/ گفته عرفان سياهي, آن حقيقت
امÇر بÇهاصÇطالح عÇرفان بنابرايÇن ميگويند/ ف تصو اسالم, در آن شناخت قصد
خÇداخÇواهÇي, هر حقيقتخواهي, هر دارد/ مراتب و درجات كه است مشككي
كÇه انسانهايي همة پس ميباشد/ تكامل قابل كه است عرفان از درجهاي داراي
چÇه بÇهر آمÇدنم آمدهام, كجا <از كه ميكنند تفكر اندكي و هستند حقيقت دنبال
عÇرفانهاي بÇين كÇه تÇفاوتها بÇعضي از صÇرفنظر و هستند عرفان اهل بود>
وجÇود آنÇها بين نيز فراواني تشابهات ميشود, ديده گونا گون اديان در مختلف

دارد/
طرف از و ميسازد رهنمون حقيقت از بخشي به را ما طرف يك از امر اين
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بÇررسي را امÇر ظÇواهÇر فقط كه قيني محق اوقات بعضي كه ميشود موجب ديگر
بÇين تشÇابهات ÂثÇم كÇه قي محق آن كه معني اين به بيافتند/ اشتباهاتي به ميكنند
از اسÇالمي عÇرفان كÇه مÇيكند ر صوÇت ميبيند را بودايي عرفان و اسالمي عرفان
از را تأثير همين دارد اطالعي مسيحيت از كه كسي آن يا است, شده گرفته بودايي
به كدام هر قان محق از گروهي كه ميبينيم طريق همين به ميداند/ مسيحيت جانب
نÇيست/ چÇنين درواقÇع كه ميكنند ر تصو اسالمي عرفان براي مبدأيي خود زعم
غÇيره و يÇهوديت يÇا مسÇيحيت يÇا اسÇالميت و است شده زاييده انسان با عرفان
اسالم را قاب بهترين ما ه البت است/ گذاشته آن براي خداوند كه هستند قابهايي
از اسÇالمي عرفان گفت نميتوان ولي هستيم اسالمي عرفان به معتقد و ميدانيم
كه بويلÇ ماريوت نام به داريم قانوني فيزيك در اينكه مثل است/ شده پيدا آنها

1. Boyle

2. Mariotte

آن زمان يك در فرانسوي ماريوت2 يكي و انگليسي بويل1 يكي دانشمند نفر دو
بÇهنام قÇانون ايÇن لذا و بÇاشند داشÇته اطالعي هم از اينكه بدون كردند, كشف را
در داروين كه انواع" "تكامل مسأله همين Âمث يا است/ شده ناميده بويلÇ ماريوت
آن بررسي مشغول آسيا در فرانسوي المارك و ميكرد مطالعاتي دربارهاش لندن
واحÇد نÇتيجه يك بÇه مÇختصري تÇفاوتهاي بÇا ه البت زمان يك در دو هر و بود
ارتباط رسانههاي و وسايل تمام و بود انگلستان در داروين چون منتهي رسيدند/
وسيع حد در را آن شدند ه متوج را تكامل مساÄل وقتي بود, موجود آنجا در جمعي
شÇد مÇعروف دارويÇنيسم بÇهنام قÇانون اين لذا و كردند اعالم دنيا به سرعت به و
بگÇويند بÇايد بÇويلÇ مÇاريوت قÇانون مÇانند هم قانون اين دربارة كه درصورتي
بÇه مÇتبادر وقت همه كه است طريق همين به هم عرفان داروينيسمÇ الماركيسم/
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اديÇان عÇرفان در كÇه اختالفاتي مختصر باوجود بنابراين و است شده انسان جان
است/ يكي همهجا در آن حقيقت ميبينيم, مختلف

ابتدا چيست? است, مطرح اسالمي ف تصو و عرفان در كه سلسله مسأله اما
از حا كي لغت در فرقه گفت/ فرقه سلسلهها به نبايد كه كنيم ه توج نكته اين به بايد
بÇالعكس, و نÇيست جدايي از حا كي سلسله آنكه حال و است اصل از شدن جدا
بÇين در اسÇالم فÇهم بÇراي كÇه است ي اصÇخ روش و بينش است/ اصل به اتصال
ÇÇ عرفاني سلسلههاي تمام در Hتقريب راهنما داشتن مسأله است/ شده پيدا مسلمانان
به اعتقاد هم مختلف اديان در حتي و دارد وجود ÇÇ غيراسالمي چه و اسالمي چه
در ايÇنكه كÇما است, شده ذ كر كند, تعيين را خود جانشين بايد بزرگي هر اينكه
تعيين خود جانشيني به را پطرس شمعون عيسي(ع), كه است آمده Hصريح انجيل

از گÇروهي كÇه خÇالفت مسأله از گÇذشته ميگويند; هم اسالمي ف تصو در  كرد/
پÇيغمبر خÇود كÇردند, تÇعيين خÇود بÇراي را ابوبكر پيامبر(ص) از پس مسلمين
ه صوفي سلسله دو يكي عقيدة بنابر ه البت كرد, وا گذار علي(ع) به را پيروان تربيت
آن و فÇرمود تÇعيين را كسي پيامبر جهت هر به ولي داد, قرار جانشين را ابوبكر
و شÇيخ پÇير, فه تصوÇم اصÇطالح به و مربي وجود بنابراين را/ ديگري هم شخص
هÇم دنبال به است/ داشته يت اهم ف تصو در كه بوده اعتقادي زمان هر در مرشد
سلسله ف, تصو در را مرشدان اين رشته بودن معنعن ثان, محد اصطالح به و بودن
يا شاذليه يا سهرورديه سلسله يا نعمتاللهيه سلسله ميشود گفته اينكه ميگويند/
رشته سالسل اين از كدام هر است/ مبنا همين بر اينها, امثال و نقشبنديه يا قادريه
كه ف تصو سالسل ا كثر ه البت ميرسانند/ پيامبر به متفاوتي طرق به را خود اجازات
ميرسانند/ پيغمبر به علي از و علي به را خود سلسله معتقدند, مربي وجود مسأله به
در بگوييم بجوشدو زمين از اصطالح به كه نشده پيدا خود خودي به سلسلهاي هيچ
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مشÇايخ و مÇرشدها رشتة مسير همين در بلكه است, آمده بهوجود ي خاص تاريخ
يا ظاهري علم يا اجتماعي مناسبات در شدن شاخص بهدليل آنها از يكي ه, صوفي
ناميده او بهنام بهبعد آن از سلسله آن كه ميكند پيدا ي خاص ص تشخ ديگر, جهات
شيخ مريد او و بود يافعي عبداهللا شيخ مريد خود, ولي نعمتاهللا شاه Âمث ميشود/
نيز وي كه ÇÇ عربي ابن مرشد ÇÇ مغربي ابومدين شيخ تا همينطور و بربري صالح
و بÇودند او جÇانشينان هÇم نعمتاهللا شاه از بعد بود/ اندلسي ابومسعود شيخ مريد
شاه از قبل كه است سلسلهاي همان نعمتاللهي سلسله دادهاند/ ادامه را سلسلهاش
نÇاميده نعمتاللهي تا كنون او بهنام نعمتاهللا شاه حضرت از بعد و بوده نعمتاهللا
تÇفاوت و نيست صحيح سلسله بهجاي فرقه لفظ بردن به كار بنابراين است/ شده

است/ سالسل اين بزرگان معنوي شخصيتهاي تفاوت در هم سالسل
طريقه يك در واقع در العربي ابن ابوبكر شيخ و نعمتاهللا شاه ديديم چنانكه
ميرسد/ اندلسي ابومسعود شيخ به او از قبل ابومدينو شيخ به كه طريقهاي هستند,
عÇرفاي HصوصÇخ عÇرفا ديگر و نعمتاهللا شاه خاص ه موردتوج عربي ابن آراي
را عارفان سلسله كه معنوي رشته همين بهسبب عارف دو اين و است بوده ايراني
هÇمين بÇه هستند/ متصل هم به Hمعن ميرساند, پيامبر به Hنهايت و ميپيوندد هم به

گويد: عربي ابن كتابفصوصالحكم دربارة ولي نعمتاهللا شاه دليل
بÇنشست خÇود مÇقام در نگين چون مÇÇÇÇا دل در فÇÇÇÇصوص  كÇÇÇÇلمات
پÇÇيوست مÇÇا بÇÇÇه او روح از بÇÇÇÇاز او بÇÇه رسÇÇÇÇيد خÇÇÇÇدا رسÇÇÇÇول از
اجÇزاي يÇا خÇالصه شÇرح در رسÇاله چÇÇندين نÇÇيز شÇÇاه حÇÇضرت خÇÇود
از بÇارها نيز خويش اشعار درديوان است/ نوشته فارسي زبان به فصوصالحكم

نÇيز شÇاه حÇضرت دانشÇمند مÇريدان است/ كرده استفاده عربي ابن اصطالحات
همة گفت ميتوان Hتقريب و نوشتهاند برفصوصالحكم فارسي زبان به شرحهايي



ايران عرفان 12

ودÇوج داشÇتهانÇد/ مÇختلف ديدگاههاي با را عربي ابن آرا¾ همان ف تصو مشايخ
آن در شÇد, زده Âقب كه مثالي در كه است جهت همين به هم مختلف ديدگاههاي
كنند كشف بروند ميخواهند كه كساني ميشود, ديده سياهي دور از كه صحرايي
بروند/ آن سمت به صحرا اين مختلف گوشههاي از است ممكن چيست, سياهي
كسي هر ميشود/ منتهي مقصد يك به آنها همه ولي دارند مختلفي مسير كدام هر
كه ميخواهد ديگران از و ميكند حساب هموار راه را آن ميرود خود كه را راهي

HرفÇص و بÇاشد يكÇي HينÇع به Õمشبه و مشبه مساÄل همة نيست الزم البته و است تشبيه Hصرف اين /1
شد/ ذ كر بشود درك بهتر مسأله اينكه براي

بروند/1 هم با و كنند همراهي او با
بود/ عربي ابن با همراه و همفكر ي حد تا نعمتاهللا شاه معنوي, پيوند اين با
ابن نظريات با كه كساني چه ÇÇ عارفان تمام مورد در اين ي", حد "تا ميگويم اينكه
همراه ي" تاحد" همه و است صادق ÇÇ مخالف كه كساني چه و بودند موافق عربي
حÇاالت و عرفان مسأله كه بيانديشيم بايد ي" تاحد" تعبير درك براي يكديگرند/
فقط و نيست آن درك به قادر لغت و زبان و بيايد بهزبان كه نيست چيزي عرفاني
اصÇطالح به چشيدهاند, را حاالت اين و ات لذ اين و رفتهاند را راه اين كه آنهايي
مفاهيم و مساÄل مثل عرفاني لطايف اال و ميخوانند را فرحزاد بگويند "ف" وقتي

كرد/ بيان لغت با را آنها بتوان كه نيست امثاله و شيمي و فيزيك
ه توج مورد و است عربي ابن عرفان اصلي مساÄل از وجود وحدت مسأله اما
كليدي مفاهيم از و است گرفته قرار ولي نعمتاهللا شاه جمله از عارفان از بسياري
و ميبيند صحرا در سالك كه سياهياي آن يعني فوق مثال در است/ ايشان آثار
هÇركسي را حقيقت اين ولي است يكي حقيقت آن كند, كشف را آن ميخواهد
حلوا بخواهدمزة كسي ا گر Âمث درميآورد/ بهصورتي كند ميخواهدوصف وقتي
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بگويد ا گر بگويد? بايد چه كند, بيان نچشيدهاند و نديده را آن كه كساني براي را
بگÇويد ا گر نيست/ قند كه حلوا ولي است شيرين هم قند ميگويند است, شيرين
از بياورد, تشبيه هرچه است/ خوشمزه هم ميوه فالن كه ميگويند است خوشمزه
وقÇتي هم را وجود وحدت مسأله نيست/ آن ولي دارد آن با شباهتي جهت يك
بتوان كه است محال ميشود/ پيدا اشكال اين دربياوريم, عبارت قالب در بخواهيم
از بعد وجود وحدت موضوع در كه هم اختالفاتي داد/ جاي كوزه يك در را دريا
وحÇدت حقيقت اصل اما است/ جهت اين به شده پيدا عربي ابن ط توس آن ابراز
چه اسالمي عرفاي چه ÇÇ عرفا همة نزد نيز عربي ابن از قبل معنا اين درك و وجود
تذكرههاي در منقول عارفان اقوال و عرفاني حاالت ميشود/ ديده ÇÇ غيراسالمي
نÇيز عÇربي ابÇن از قÇبل كÇه كساني ميدهد نشان عطار, تذكر¸االوليا مثل عرفاني
اصطالح اين آنها اينكه بدون بودند كرده درك را وجود وحدت ميكردند, زندگي
اين به آورد; علم به را عمل كه بود اين در فضيلتش عربي ابن باشند/ برده به كار را
و او با لذا كند, عرضه فلسفي بهطريق و كند ن مدو را حاالت اين خواست كه معني
وجود وحدت اصل اال و يافت رواج وجود وحدت اصطالح شارحانش طريق از
اختالف وجود وحدت دربارة ه البت است/ توأم انسان حقيقت با كه است حقيقتي
و رد ÂÔك را يكديگر نشده موجب اختالف اين اما دارد وجود عارفان ميان عقيده
وحدت نظرية با او از بعد كه كساني همة و عربي ابن بين كه همانطور كنند/ انكار
مÇيشود/ ديÇده مشÇروط خالفÇم و موافÇق يا و مخالف يا بودند موافق يا وجود
و شد پيدا است نظري عرفان اصلي مساÄل از كه وجود وحدت اصطالح بدينقرار

دارد/ وجود عرفانها تمام در مختلف عبارات به گفتيم, چنانكه مطلب, اصل اال
و عÇرفا چÇون است/ عÇرفاني مسÇلكهاي و سبكها تفاوت ديگر, مسألة
هاي دÇع بÇلكه و بÇرنميگيرند در را اجÇتماع آن افراد كل اجتماع, هر در فه متصو
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و ندارند مكتب اين به هي توج مردم ا كثريت و هستند مكتب اين ه متوج خاص
نيز آنها باشند هماهنگ آن با و بشناسند ميخواهند را حقيقت كه هم كساني حتي
و زمÇان بهتناسب عرفا از كدام هر بنابراين نميكنند, عمل هدف اين راه در همه
اين خود براي ف تصو و عرفان چون منتهي دارند/ ي خاص سبك و روش مكان,
و كند راهنمايي را آنها و كند كمك بشريت جامعة همة به كه ميشناسد را وظيفه
در اينرو از نمايد, كمك االخالق, مكارم م تم Ô ال ÔتÖث ع Ôب فرمود: پيامبر آنچه به واقع در
آن جÇامعه ات قتضيÇم طÇبق و بگÇيرد درنÇظر را جامعه مقتضيات بايد دوران هر
هنرهاي هنر, اين از و ميشود ي تلق هنري امر, اين خود كه سازد عملي را مكتب
و خÇداجÇويي حÇال ايÇنكه بÇراي دورانÇي يك در ÂثÇم مÇيشود/ زايÇيده زيادي
مÇيشد/ زيÇادي ه وجÇت سماع و موسيقي به بشود زنده انسانها در حقيقتجويي
موسيقي اينكه براي نميشود ي تلق حرام عرفاني مسلك هيچ در هم موسيقي خود
وزش در هست/ هم طبيعت در موسيقي اين اصوات/ هماهنگي از است عبارت
بÇه بلكه ميشود/ شنيده اينها امثال و رودخانه آب صداي و درختان ميان در باد,
براي هماهنگي اين از عرفا ميشود/ نواخته هستي عالم كل در عارفان بعضي نظر
بÇهصورت مÇيشود, عÇالم هماهنگي و طبيعت نظم به انسان ه توج موجب اينكه

و مÇرغان آواز از را او و كÇند سماع دعوي كه <هر فرمود: كه است نقل مغربي ابوعثمان شيخ از /1
مÇحمد تÇصحيح االوليÇا, تÇذكر¸ است>/ دروغزن سÇماع دعوي در نبود, سماع را او باد از و ددها آواز

/783 ص استعالمي,

مÇختلف طÇريقههاي در تي دÇم تا نعمتاهللا شاه از قبل ميكردند/1 استفاده سماع
مÇمكن مقصد به گرچه كه است باريكي خيلي راه سماع ولي داشت وجود سماع
راهرو چهبسا كه بهطوري است, زياد بسيار آن تلفات و خطرات ولي برساند است
نÇعمتاهللا شاه كه است اين ميكند/ مشغول حاشيهاي مساÄل به و دور هدف از را
بدي بهصورت كه سماع خطرات از احتراز و ديگران معنوي حيات حفظ بهلحاظ
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معنا بدان منع اين اما كرد/ حذف سلسله آداب از را آن بود, شده رايج ايام آن در
نباشد/ زيبايي و هنر واالي شأن ه متوج نعمتاهللا شاه كه نيست

و است آن جسÇتجوي بÇه عالقهمند بشر كه است حقيقتي آن جلوه گاه هنر
كرد, درك را آن بايد بلكه كرد تعريف نميتوان را حقيقت آن خود كه همانطور
مÇثل كÇردهانÇد مختلفي تعريفهاي هنر از ميبينيم نيست/ تعريف قابل نيز هنر
درست همهشان كه است شده مختلفي تعريفهاي هم عرفان و ف تصو از اينكه
كÇند, تعريف را آب بخواهد كسي اينكه مثل ندارد/ جامعيت هيچكدام ولي است
چيست? ا كسيژن اما است/ هم با هيدروژن ا كسيژنو شدن جمع و تركيب بگويد
كردني درك كه است مسألهاي هم هنر چه? يعني شدن جمع چيست? هيدروژن
حÇالت ايÇن كÇه است آن ف صوÇت در پÇير هÇنر و ف صوÇت هÇنر واقع در و است
آن درك قابليت كه بگذارد مردم فكر عملو معرض در بهنحوي را حقيقتجويي

بيابند/ را
مثل هنرمندي كمتر و يافتهاند رشد ف تصو دامن در اسالمي هنرهاي Áاصو
از سلسلهاي اهل كه يافت ميتوان اسالمي جوامع در خطاط و موسيقيدان و شاعر
كسي هر ايران در گذشته قرون در باشد/ نبوده ف تصو طريقت سالك لذا و ه صوفي
درواقع, او هنري استاد و ميشد فتيان جزو بايد بياموزد را هنري ميخواست  كه
به را ت فتو و معنوي سلوك و نفس تهذيب آداب ابتدا كه بود ف تصو در مرشدي

را/ هنري مهارتهاي سپس و ميداد تعليم او
موسيقي, شعر, از Gكرار اشعارش در و بود شاعر هنرمندي خود نعمتاهللا شاه
شÆون همه كه مربي عارف يك عنوان به ايشان ولي است شده ياد نقاشي و سماع
ÇÇ آنها از سو¾استفاده خطرات ه متوج ميگيرد, درنظر را جامعه تربيتي جوانب و
همانطور درست بود/ نيز ÇÇ ميديد جامعه در را فساد عالÄم كه وقتي بهخصوص
شاعران از تربيتي جهات به شاعران, و شعر به فراوان احترام وجود با افالطون  كه
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را سÇماع نÇعمتاهللا شÇاه جÇهت ايÇن به نباشند/ فاضلهاش مدينه در كه ميخواهد

را ر خدÇوادمÇم استعمال پيش سال 120 در گنابادي بيدختي سلطانعليشاه مرحوم كه همانطور /1
كرد/ تحريم

نÇيازهاي و ات قتضيÇم برحسب كه است زمان مرشد تشخيص اين كرد/1 منسوخ
عرفا از بعضي شرححال در Âمث ميدهد/ مختلفي دستورات سالكان احوال و زمان
طرق بشكند, را طالب كاذب شخصيت و غرور اينكه براي پير, و استاد كه ميبينيم
طالب كه اميرزادهاي به بود ممكن قديم در اينكه جمله از ميبرد/ به كار را مختلفي
مÇيآيند كه را كساني كفش و باشد فقرا مجلس كفشدار بگويند است, عرفان راه
و خÇدمت سÇادهترين GاهرÇظ كÇار, ايÇن بگÇذارد/ آنÇها پاي جلوي يا كند مرتب
طالب به بعضيها يا داشت/ وي بر زيادي تأثير ولي بود ممكن خدمت پايينترين
بياورد پير نزد به را خودش گدايي حاصل و كند گدايي و برود كه ميدادند دستور
عالقه كه هم مردم عامه طبقات طريق اين به و بشود/ مستمندان ضروري خرج  كه
او بÇه مÇيكند, گÇدايÇي ايÇننحو بÇه كÇه ميديدند را كسي وقتي داشتند, عرفان به
خÇاصيت آن كÇمكم چون اين, وجود با ميدادند/ چيزي تبر ك و ن تيم بهعنوان
شده شغل به تبديل صوفيه بعضي نزد ي تكد و ميرفت بين از گدايي غرورشكن
بÇراي ي دÇتك داد دسÇتور نÇعمتاهللا شاه ميداد, عادت بيكاري به بسا چه و بود

بيكاري اين منظور هست, زياد دنيا در بيكاري اقتصادي مساÄل بهدليل كه امروز دوران در البته /2
است/ بيكارهبودن بلكه نيست

كرد/2 تحريم را بودن بيكار و نيست جايز درويش
غروري بهخصوص ÇÇ غرور شكستن طرق از يكي بهعنوان ميبينيم اينكه يا
موالنا به تبريزي شمس دستور ÇÇ باشد شده حاصل مذهبي مناصب ي تصد از  كه
آتش را او وجÇود جرقه آن و بكند برخورد شمس با اينكه از قبل مولوي است/
حÇيث ايÇن از و مÇيداد درس شÇريعت, اهل ه موردتوج بود فقيهي و عالم بزند,
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ه وجÇت خÇيلي شراب حرمت به بايد Hممسل لباس اين در بود/ كرده پيدا تي شخصي
ميگويد او به معذلكشمس ولي است/ حرمتشراب به اسالم چونتصريح  كرد,
ميكند/ را كار اين مولوي بياورو بازار ميان از دستت در و بخر مي خم يك برو  كه
از شدهاند مولوي مريد تدريس, بهجهت كه آنهايي كه بود اين براي شمس دستور
خم آنخم, شد معلوم Gبعد كه ميبينيم ه البت و شود شكسته غرورش بروندو او  كنار

است/ نبوده شرع خالف دستور اين و نبوده شراب
كÇه مÇيبينند وقÇتي قين حقÇم بÇعضي شده باعث غرورشكنيها قبيل اين اما
سÇلسله بگÇويند و كنند حساب سلسله Hاشتباه را آن دارند, مالمتي سبك هاي عد
آن در اشخاص بعضي كه است سبكي اين نيست/ سلسله اين آنكه حال و مالمتيه
كه آنچه و غرور هرگونه از بايد سالك چون كه است اين نظرشان ميكنندو سلوك
بÇد ظÇاهر در كه بكند كارهايي بايد باشد دور شده, پيدا مردم نظر جلب طريق از
و شÇوند مÇتواري آنÇها از بگÇذارنÇد, احÇترام آنÇها بÇه آنكه بهجاي مردم تا باشد
بÇه كÇه عÇرفايي از خÇيلي ايÇنرو از بگÇيرند/ قرار مردم مالمت مورد بدينوسيله
كه كساني از يكي جمله از بودهاند/ همفكر مالمتيه با نبودند معروف بودن مالمتي
سهل به و جنيد به را خويش احوال او است/ قصار حمدون است مشهور مالمتيه به
جÇنيد ميدانيم آنكه حال و گرفت قرار هم آنها موردپسند و كرد عرضه تستري
بنابراين نبود/ مالمتي خود هرگز و بود معتدل سلوك در و سكر نه بود صحو اهل
است/ مالمتي طريقة بر بلكه است مالمتيه سلسلة از قصار حمدون گفت نميتوان
طÇبقه يك بÇهعنوان سÇالكان ايÇنكه بÇراي ولي نÇعمتاهللا شÇاه اينكه ديگر
نكÇنند, پÇيدا مÇردم ذهÇن در كاذب شخصيت و نشوند شناخته مردم از جدا گانه
شرعي دستور همان با منطبق اين و كردند منع را ي خاص درويشي لباس پوشيدن
ميبينيم طريق اين به است/ شده منع لباس, طريق از ولو بودن انگشتنما كه است
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سالك ظاهر بهصورت و ندارد وجود درويشي خاص لباس نعمتاللهي سلسلة در
بپوشد/ باشد محيط اقتضاي كه را لباسي هر ميتواند

ايشان خود بودو يافعي عبداهللا شيخ شا گرد مريدو ولي نعمتاهللا شاه حضرت
عالم در ايام آن در است/ گفته اشعارش بعضي در Â مفص را خويش اجازات سلسلة
نÇميكرد اظهار هيچكس و ميكردند ي تلق رافضي بهعنوان را شيعه مسلك اسالم,
كتاب در جامي حمن عبدالر شيخ اينكه كما داشت; شيعي عقايد ولو است شيعه  كه
حÇضرت ÇÇ سلم و آله و عليه و اهللا ÇÇصلي رسولاهللا صحابه ذ كر در النبو¸ شواهد

در كه دارد دوازده گانه ه مÄا بهنام جدا گانهاي فصل ولي نميكند ذ كر را علي(ع)
شÇيعه كÇه مÇيكند امÇامان از را تÇعريفهايي همان و مينويسد را علي آنها رأس
ظاهر و است زنده ايشان كه مينويسد دوازدهم امام حال شرح در جمله از ميكند/
پÇير مسكÇن و ف صوÇت و عرفان مركز كه وقتي تا اوضاعي چنين در شد/ خواهد
عÇرفان بزرگان ÇÇ بود يافعي عبداهللا شيخ چنانكه ÇÇ بود مغرب طرف در طريقت
سÇخن شÇيعه اعÇتقادات مÇطابق اصÇول در يÇعني كنند, رفتار ه تقي به بودند ناچار
في معر اينها امثال و شافعي يا مالكي يا حنفي را خودشان فروع در ولي ميگفتند
بÇودن شÇيعه آمÇد, ايÇران بÇه و مشرق به كه وقتي از ولي نعمتاهللا شاه ميكردند/
كرده توبه خودش گذشته از حاال و نبوده شيعه Âقب اينكه نه كرد/ آشكار را خويش
را آنها ميبردو نام بزرگي با خود بزرگانسلف همة از كما كان او باشد/ شيعهشده و
ه مÇÄا و عÇلي مÇوال بÇه را خÇويش اصÇخ ه توج ولي ميكرد في معر خود مرشدان
سÇنت اهÇل از ف صوÇت كÇه تÇوهم ايÇن كÇار اين با ميداشت/ اظهار الم عليهمالس

شد/ برداشته است, برخاسته
ÂعÇف كÇه صÇورتي اين به سني و شيعه تقسيمبندي مسأله ف تصو در Áاصو
جÇانشين پيغمبر(ص) از بعد كه هركس آنان نظر به بنا نيست/ قبول مورد هست
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هÇمه ظÇاهري جÇانشين مÇورد در ه تÇالب است/ شÇيعه بدانÇد علي(ع) را او معنوي
را خÇالفت مسÇلمانان از گÇروهي انÇتخاب برحسب ابوبكر كه معتقدند مسلمانان
با نعمتاهللا شاه واقع در است/ مهمتر واليت مسأله ف تصو در ولي شد/ عهدهدار
در حÇا كÇم عقايد تفتيش و فكري خفقان وضعيت خويش, صراحت و شجاعت
نيست/ بي تعص وي بودن سني يا شيعه مورد در اال و شكست را روز آن اسالم عالم
در است/ بد ميگوييم بد, ا گر و است خوب ميگوييم بود خوب ا گر دو اين تعاليم
برقرار تعادل رجا¾ و خوف بين يا سكر و صحو بين نعمتاهللا شاه هم سلوك روش
ميشود/ اجرا نعمتاللهي سلسلة در ا كنون دستوراتشان ايشاننيز از بعد بود/  كرده
هÇرگز ايÇنها هستند/ زنده هنوز ولي نعمتاهللا شاه و عربي ابن مثل عارفاني
آنها به هم ديگران ه توج عشق>/ به شده زنده دلش آنكه نميرد <هرگز نميميرند:
تجليل مجلس اين در عارف دو اين از هما كنون شما چنانكه نميشود قطع هيچگاه
بÇهخصوص و اسÇالمي جوامÇع در كه است ف تأس باعث خيلي بنابراين ميكنيد/
ولي نميشود بزرگاني چنين به كافي ه توج ميدهند, ع تشي نام خود به كه جوامعي
وجÇود ه وجÇت اين سمپوزيوم همين مثل ديگري محافل و مجامع در خوشبختانه
و ار ضÇح و اسÇاتيد هÇمة از ايÇنجا در من ميكنند/ تجليل بزرگواران آن از و دارد
از Gد جدÇم و مÇيكنم خداحÇافظي هستند, اينجا در كه عزيزي خواهران و برادران
انÇجام در خÇداونÇد اميدوارم و ميكنم تشكر سمپوزيوم اين دستاندركاران همة

فرمايد/ مرحمت توفيق آنان به امور اينگونه




