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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  
  درويش وردک: فرستنده

  ٢٠١۵ سپتمبر ٢٢
  

  عرفان چيست؟ عارف کيست؟

١ 

 که بشراززمان پيدايش به جوی کشف حقيقت است، و ًونه که قال اشاره شد عرفان ھمان مکتب خداشناسی وجستگ ھمان

ون بيان کرده، وريشه وبنيان گوناگدرکتابھای مختلف محققان پيدايش اين طريقه ومسلک رابه تعبيرات . آنه پرداخته است

ًی اين مباحث بپردازيم، واصوال گونگآنرا درمذاھب واديان مختلف بدست داده اند، که مادراين مختصر نمی توانيم به چ

  :فقط به تعريفات کوتاھی برای روشن شدن موضوع مبادرت می کنيملذا. ضرورتی ندارد

. عرفان اخالق است: ويندگ جامعترين  تعريفی که برای مکتب تصوف ياعرفان شده است، شايداين باشد که می 

ُتصوف خلق نيکو است، ھرکه راخلق نيکو : ويدگ ھجری قمری  می ٢٣٣متوفی بسال ) رحمة هللا عليه(ابوبکرکتانی ُ

  .ت داد، صفای باطن می يابددس

 ھجری قمری ، نقل است که ازاو پرسيدند عرفان وتصوف چيست؟ ٣١١ّدررساله قشريه ازابومحمد جرير متوفی سال 

  .رفتنگمتخلق شدن به اخالق نيکو، وازھرخلق پست ودنی کناره : فتگ

بلکه اخالق حسنه می باشد، چه تصوف نه علم است ونه رسم، : فته استگ ازابولحسن نوری نقل ميکنند که اونيز 

رعلم بود به تحصيل خواندن حاصل ميشد، پس تخلق به اخالق هللا است وبا گررسم بود به مجاھدت بدست می آمد، واگا

  .علم ورسم بدست نمی آيد

صوفی کسی است که خدای اورا : ويدگ ھجری قمری می ٢٩٧متوفی سال ) رحمة هللا عليه( جنيد بغدادی،شيخ الطائفه

  .ردانيدگخود ميراند وبه عشق خويش زنده از

  .تصوف عبارت است ازصفا ومشاھده: ويدگ ابوبکر کتانی بازمی 

تصوف يعنی نفس رادرراه عبوديت انداختن وازخود فارغ شدن : ويدگ ھجری قمری می ٣۴١ جعفرخلدی متوفی سال 

  .ًوتماما به حق تسليم بودن

  .آغازش شناخت خداوپايانش توحيد است: فتگراازتصوف پرسيدند،) رحمة هللا عليه( شبلی

فته کتانی گرنظری به گحال ا. ان اين قوم درباره تصوف وعرفان وصوفی کردندگ اين خالصه تعاريفی است که بزر

ری غايت، گبيندازيم، می بينيم که درکوتاھترين عبارت، رساترين تعريف رابيان داشته است، يعنی يکی وسيله ودي

  .ھمان صفا وغايت مشاھده استوسيله عبارت است از
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ٔمکتب تصوف وعرفان يعنی اخالق کريمه وصفات حسنه انسانی، که :  اين خواھد بودکه گفتار مشايخ بزرگٔنتيجه اين 
ان اين قوم وصاحب صفات حسنه وشخصيت گاست که ازآغازين وبزر) رحمة هللا عليه(نمومنه کامل ان حسن بصری

  .ت ازصفای باطن وطھارت وپاکی ذاتعلمی واخالقی بوده ومثل کاملی اس

ذرا وکوتاه به عارف وصوفی بيندازيم، وببينيم صوفی کيست، عارف کدام گاکنون جای آن دارد که نظری 

  ونه است؟گاست،ودرويش چ

: ويندگريسته ومی گًغالبا ميان عارف وعابد وصوفی وزاھد فرقی قائل نيستند، اما نکته سنجان عميق تربيدن نکته ن

فی کنيرالعبادت است، ولی ممکن است افرادی نيزباشند که نمازوروزه بسيار بجای آورند وھمواره برنوافل رچه صوگ

  .وعبادات غيرواجب حريص باشند، ولی عارف وصوفی نباشند، پس صوفی وعابد باھم فرق دارند

ست که ازلذايذ دنيا دوری کند زاھد کسی ا: ھمچنين بين زاھد وعابد نيزتفاوتھائی وجوددارد که بنا به تعريف ابن سينا

وعابد کسی است که برانجام عبادات مانند نمازوروزه قيام کند، اما . ی نداشته باشدگواعتنائی به ظواھر فريبای زند

  .ازدنيا ھم بيزار نباشد

. اه انوارالھی قرار می دھد، اوعارف است وشناسای حقگ اما آنکه جويای اشرق نورحق است، وباطنش راجاي

ھرزاھدی عابد است، ولی ھرعابد زاھد نيست، وعارف اختالط است ازعابد : يردکهگين ابن سينا نتيجه می وھمچن

  .يرد وھم به عبادت می پردازدگوزاھد، يعنی ھم ازدنيا کناره می 

پس تصوف وعرفان،عارف وصوفی، زھد وزاھد، عابدوعبادت صرف نيست، بلکه معجونی است اززھد،عبادت، خلق 

  .ُخره زھد رفيع، وعبادت متجرد يعنی خالصانه  برای خدا، وخلق کريم به جھت خدمت به خلقکريم، وباال

 حال که تااندازه ای بامکتب عرفان وتصوف آشنا شديم، الزم است با عارف، صوفی ودرويش واقعی نيزآشنائی حاصل 

ان اين گفتار زعماء وبزرگازاز کنيم ومدعيان دروغين راازپاکدالن صادق تشخيص دھيم، برای روشن شدن اين مطلب ب

  .يريمگقوم مدد می 

فتم خدايت رحمت کناد، گويد درسرزمين شام به زنی عارفه برخورد نمودم، بدوگمي) رحمة هللا عليه( ذوالنون مصری

بازپرسيدم بکجاميروی؟ » تتجا فی جنوبھم عن المضاجع يدعون ربھم خوفا وطمعا«من عند اقوام: فتگازکجا می آئی؟ 

ِرجال ال تلھيھم تجارة والبيع عن ذکرهللا« لیا:فتگ ِ ِِ ِ ِ ِْ ْ َ ٌ ْ َْ َ َ ََ ََ ٌٍ ْ ْ تجارت ودادوستد آنان راازياد خدا غافل نمی : بسوی مردانی که (- »ُ

  اين است صفای قلب وطھارت ذات،). ٣٧سوره نورآيه .کند

رضی هللا (بقول رابعه عدويه پيش روی می کنند که زھد خودراباالتروبرتر ازھرزاھد وعابد ميدانند، ئی صوفيه تاجا

زھد غيرصوفی معامله و دادوستد است،وکاالومتاع دنيارابه بھای آخرت : که يکی ازبانوان عارفه است) تعالی عنھا

يرد بدان جھت است که اوراازياد حق غافل نکند،وعبادت غيرصوفی نيز گفروخته اند، اما صوفی  ازدنيا کناره می 

اھی گرانی ھستند که روزبه اميد اجرت شبانگروه مانند کارگريداری ميکنند، که اين ّتجارتی است که بدان جنت راخ

اما عبادت عارف صرفا به جھت وصول به قرب حق است، وخدارابدان سبب پرستش می کنند که ذات . کارمی کنند

َّاللھم «:ويدگی دانسته اند، دراين زمينه می گاقدس اورا اليق عبادت وشايسته بند ُ ْان کنت اعبدک خوفا من نارک فالقنی َ ِ ِ ِ ِْ ُ َ َ َِ َ َْ ْ ُ ًْ َْ ُ ُ ْ ُ

ُفيھا،وان کنت اعبدک طمعا فی جنتک فاحرمنيھا،و ان کنت اعبدک لوجھک الکريم فال تحرمنی منه ُ ُْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ِْ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ َْ َ َ ََ َِ َ ْ َ َ َ َ َ ً ََ َ َُ ُْ ُ ْ ْ ُ ُْ َُّ َ رترا گا! خداوندا(- »َ

ر گردان، واگربه طمع بھشت عبادت می کنم مراازآن محروم گه، واازترس آتش دوزخ می پرستم،مرادرآن جای د

  ).ردانگبخاطر لقاء هللا به عبادت می پردازم، مراازآن بی نصيب م

رضی هللا تعالی عنه،با بيانی زيباتر بيان فرموده –وار رادوقرن قبل اميرالمومنين علی گ البته اين سخن سيده بزر

ْالھی ما عبدتک خوف«:اند َ َ َُ ْ َ َ ِ َآ من نارک، وال طمعا فی جنتک، بل وجدتک اھال للعبادة فعبدتکِ َ َ َ َ َ َ َ ََ ُ ْ َ ًِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ً َ ً َْ ْ ُْ َ َْ َّ َ َ ِ خداوندا، نه ازترس آتش (ـ»َ

  ).دوزخ ونه به اميد بھشت ترامی پرستم، بلکه ترا شايسته پرستش دانسته ام وعبادت می کنم
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  :ر می فرمايدگوار درجای ديگ ھمين امام بزر

ْان قو« َ َّ ًما عبدوا هللا رغبة فتلک عبآدة التجآر، وان قوما عبدوا هللا رھبة فتلک عبادم العبيد،و ان قوما عبدوا هللا شکرا ِ ً ًْ ُ َْ َ َ َُ ُ َُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َُ َّ َِّ ِ ِ ِ ِ ِْ ِ ُ ِْ ْ َْ ً َ ًَ ْ َ َّ ُّ ُ ْ

ِفتلک عبادة اآلحرآر ْ ْ ُ َ ِ َِ ْ ر خدای گانی است، قومی ديگرھمانا قومی خدای راباميد منفعت می پرستند واين عبادت باز(-.»َ

اھش می گروھی نيزخدای رابه جھت تقديم سپاس پيشگان است، گراازترس آتش دوزخ می پرستند، آنھم عبادت برد

  ).انگپرستند، اينست عبادت آزد

مام ونه عبادت لوجه هللا ، ھمان عبادت عارف واقعی است که نه انتظار پاداش دارد، ونه بيمی ازآتش دوزخ، بلکه تگ اين

  .ھم وغم اووصول به قرب حق ولقای هللا است

فتند درزھد وتقوی سرآمد زمان است، به گشھرت مردی راشنيدم که می : ويدگمي) رضی هللا تعالی عنه(ابويزيد بسطامی

فتم مرابنزد اوراھنمائی کند، وقتی بخانه اورسيدم ديدم ازخانه خارج شد وبسوی گديدن اوراغب شدم، يکی ازياران را

د رفت، بدنبال او داخل مسجد شديم، ديدم درحالی که روبقبله ايستاده بود، آب دھان برزمين انداخت، اوراسالم مسج

ر توبديدن اين شخص ينامده ای، جواب دادم، بلی، اما اوراديدم روبقبله آب دھان گفت مگرديم، گفتم برگفتم وبدوستم گن

ويد گ واقعی نمی دانم، چه ھرکس يکی ازسنتھای پيغمبررا ترک خارج کرد وازآداب رسول هللا اطاعت نکرد، اورازاھد

  .ويم ازمسجد خارج شديمگنمی تواند ادعای زھد وتقوی داشته باشد، وبدون اينکه کلمه ای بااوسخن ب

رکرامت شخصی به جائی رسيد که برھوابپرد، بدين عمل اوغره نتوان شدن، گا: ويدگمی ) رحمة هللا عليه(ھمچنين بايزيد

  .ونه رفتار می کندگنکه تحقيق کنيم درمقابل اوامر ونواھی شريعت چتااي

صلی هللا (آنکھک به کتاب وسنت رسول اکرم: فتگراازصوفی ودرويش واقعی پرسيدند، )رحمة هللا عليه(سھل تستری

جتناب  اگناھان کوچک وبزرگيران خودداری کند، ازگی کند وازاذيت وآزار دگتمسک نمايد، ازحالل زند) عليه وسلم

  .ران رامحترم شماردگنمايد، حقوق دي

  :ويدگدراينمورد می ) رحمة هللا عليه(سيد احمد رفاعی

ِاذا رايت رجال يطير فی الھواء، او يمشی علی الماء، فال تغتربه،حتی تزن افعآله واقوآله بميزان الشرع« ْ ْ َّْ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ ُ َُ َ ََ َْ َ َ َ ً َْ َ ََ َ ََّ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ ْْ ْ اه گھر. (»َ

فتارش رابا ترازوی گ راديدی که برھوا می پرد، يابرروی آب راه ميرود، فريب اورا نخوری، تااينکه اعمال ومردی

  ).شرع بسنجی

اه اعمال واقوالش باموازين شريعت مطابق بود، آنوقت اورادرويش صوفی وعارف ميتوانی بنمامی، ودرغير گھر

  .رددگ محسوب می  اينصورفت پروازدرھوا، وحرت برروی آب، ازاعمال شيطانی

ّکه به سيد طايفه مشھوراست، درتعريف صوفی ودرويش وعارف، به تعبير قشيری چنين می ) قدس سره(شيخ جنيد

َمڼ لم يحفظ القرآن ولم يکتب الحديث اليقتدی به فی ھذا المر، الن علمنا ھذا مقيد باصول الکتاب والسنة«.:ويدگ ْ َ«. -

به رعايت اصول کتاب ) تصوف(ياموخت، بدونبايد اقتدا کرد، زيراعلم ماکسيکه قرآن راحفظ نکرد وعلم وحديث ن(

  ).ی داردگوسنت بست

فتار رسول اکرم گبوسيله ) عرفان(اين علم ما). صلی هللا عليه وسلم(علمنا ھذا مشيد بحديث رسول هللا «:ويدگوبازمي

  ).استواراست) صلی هللا عليه وسلم(

واتبع سنته ) عليه الصالة والسالم(دة علی الخلق،االعلی من اقتضی اثرالرسولالطريق کلھا مسدو«:وھمچنين می افزايد

)  صلی هللا عليه وسلم(تمام راھھا برخلق بسته شده است، جزيک راه وآن راه دنباله روی رسول اکرم(ـ»لزم طريقته

  .).است، واتباع سنت وروش او

  :ويدگّمد غزالی دراينخصوص چی می اکنون ببينيم دانشمند وعارف جليل القدر اسالم، ابوحامد مح
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 بدان که سالک راه خدااندک است، ومدعيان دروغين فراوان، مابرای عارف واقعی دوعالمت قرارمی دھيم، يکی اينکه 

اه لباس تصوف دربرنمی کند، تااينکه اول به گسالک حقيقی، تمام افعال واقوال اومطابق ميزان شريعت است، دوم ھيچ

  .رددگرشرع ورعايت نواھی آن ملبس نلباس اطاعت ازاوام

مقامی رسيده است که عبادات ه ويند، فالنی بگاھی شنيده می شود که می گ: می فرمايد) رحمة هللا عليه(بازامام غزالی

ِلو رايت انسانا يطيرف«:ويندگزيرا محققين می  ی است،گفت اين غرور و فريفتگبايد  رديده است،گوتکاليف ازاوساقط  ِ ُِ َ ًَ َْ َ ْ ْ ی َ

ٌالھواء ويمشی علی المآء، وھو يتعاطی امرآ يخالف الشرع، فآ علم انه شيئطان َ ُ ُُ ُّ َ َْ ْ َْ َْ َ ًَ َْ َّ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ََ َ َْ رانسانی راديدی که برھوامی گ ا(ـ.»ْ

  ).ولی کاری مخالف شرع انجام داد، بدان که اوشيطان است پرد، وبرروی آب می رود،

 

 


