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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  
  درويش وردک: فرستنده

  ٢٠١۵ سپتمبر ٢۴

  عارف کيست؟عرفان چيست؟
  قسمت دوم

ت بود، بايد به کتاب وسنت تمسک ھرگاه کشف عارف معارض کتاب وسن: می فرمايد) رحمة هللا عليه( بازامام غزالی

کند، وکشف خودرا ناديده بگيرد، وبگويد که خدا سعادت مرادرطاعت کتاب وسنت تضمين کرده است نه درکشف 

والھام، پس کشف والھام بايد برکتاب وسنت عرضه شود، ھرگاه مطابق بود، درست، وگرنه غلط وازالقائات شيطانی 

  .است

 بزرگان ومشايخ اين قوم که درباره صوفی، عارف، درويش وسالک بيان داشته اند، اکنون  اين بود برگزيده ای ازگفتار

  ببينيم مدعيان دروغين چه کسانی ھستند؟

  .گفتند، سالک راه حق اندک ومدعيان دروغين بسياراند) رحمة هللا عليه( ھمانگونه که امام غزالی

ی ودنيا بيزاری، اين طريقه تھذيب اخالق وتزکيه نفس، اين اين مکتب حق وحقيقت عرفان، اين مکتب خداگرائ!!  واسفا

، تزکيه به ءمسلک صفا وصدق، بدست مدعيانی دنيا دوست درطول تاريخ رنگ باخت وزھد وتقوی به ريب وريا

تزئين، تھذيب به تذھيب،خداپرستی به دنيا دوستی، صفا وصدق به کيد ورنگ، طاعت به عادت بدل شد، وکسانی عھده 

ھم شدند که نه ازکتاب بھره ای داشتند، ونه ازسنت رسول، که بنا گفته بزرگان قوم دورکن اساسی اين طريق داراين م

است، خبری، روی ھمين اصل عرفان وتصوف، اززمانھای دوردشمنانی پيداکرد، ودررد آن کتابھای نوشته شد، 

 معرفی کردند، حتی تاجائيکه بعضی سخنھاايراد گرديد، عرفان رامکتب تن آسائی وبی بند وباری وسربارجامعه

  .ازمنتقدان بنا به رفتار مدعيان دروغين عرفان رامکتب الحادی می دانستند

کتاب مثنوی، ازدست اين مدعيان به فرياداست،  درشاھکارعرفانی خود،) رحمة هللا عليه( موالنا جالل الدين بلخی

اھران دريوزه گر آلوده دامن صوفی نما، درشکل وزی وبابيانی شيرين ولطيف ازآنھا انتقاد می کند، که اين متظ

درويشان صادق درآمد، وبوجود خود مکتب راآلوده کرده اند، بديھی است که دراويش پاکدل وصوفيان باصفا از اينگونه 

  .شيادان رياکار وملحد، دوری می جويند

  ندـاشتوخود پندــمچــھ  راءاــيــاول  تند ـ برداشءاــيــبــان اــری بــمسـھ

  ته خوابيم وخورــان بسـشــاي و اـم   ر اينان بشرـا بشـک مـنـد ايـنـتـگف

  ان بی منتھاــی درميــرقــت فــھس ی  ـشان ازعمــد ايـنــتــسنداــن نــاي

  ش وزين ديگر عملــزان نيدـک شـلي   ل ـوردند ازمحـور خـبـون زنـردوگـھ

  د يگر شکرـالی وآنــی خــکـين ـاي    د ازيک آبخورـوردنــی خــھردون

  ينـه راه بـالـاد ســتـفـان ھـشــرقـف   باه بين ـنين اشـچـنـزاران ايـھ دـص
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  ز ندانی زاعتبارــک ھرگـحـی مـب  ار ـيــو درعــکــيــب وزرنــلـق زر

  تی نبايد داد دستـــه ھردسـس بــپ  ی ابليس آدم روی ھست ـون بســچ

  رغ گيرــرغ راآن مـد مــبــريـف اـت   گ صفيراد آورد بانــکه صيــزان

  شــد دام ونيــابــيــد بـــوا آيـــازھ  بشنود آن مرغ بانگ جنس خويش 

  می زان فسوســـواند برسليـخـب تا   رف درويشان بدزدد مرددون ــح

  تــکاردونان حيله وبی شرمی اس    ی وگرمی است ــکارمردان روشن

  )مثنوی دفتر اول(

ار انتقادی موالنا درک می کنيم که اين مدعيان دروغين مربوط به زمان و عصر خاصی نيستند، بلکه درھردوره ازاشع

وزمانی وجود داشته ودارند، ھمانگونه که موالنا درحدودھفتصد سال پيش اين ناله راسرداده است وزبان به انتقاد و 

  .خرده گيری گشاده است

مخالفان عرفان نيزازنمان جاسرچشمه گرفته است، وگرنه چه کسی رايارای اين است ً بطوريکه قبال اشاره شد، پيدايش 

که صفای قلب وباطن، حقيقت و حقيقت جوئی، وعشق بخدارامنکر شود، صفا وصدق راناديده انگارد، آيا جنيد ھا، شبلی 

اند انکارنمايد؟که راتوان آنست که راکه می تو) رضی هللا عنھم اجمعين(ھا، بايزيد ھا، عبدالقادرھا، غزالی ھا وموالناھا

مکتب حق جوئی وحق گوئی آنا راباور نداشته باشد؟ که ميتواند بگويد آنچه که اين بزرگان درراه تنوير افکار عامه 

وارشاد خلق هللا برمبنای کتاب وسنت، رنج برده اند وکوشش کرده اند، درست نيست؟ آری، لبه تيغ منکران متوجه 

  .ريق آنان برکنارند، وازروش ورفتار ايشان بدورکسانی است که  ازط

ارزش «  پس اکنون مناسب است که خدماتی که صوفيه ومکتب عرفان به جامعه اسالمی نموده اند، به نقل ازکتاب

  .مطالبی بيان شود» ميراث صوفيه،تأليف آقای دکتر عبدالحسين زرين کوب

وبعضی ازآنھا نيزوارد است، اين طايفه درتعديل حساسات فرق  درحقيقت باوجود ايرادھائی که برصوفيه گرفته اند، 

ومذاھب، درجلوگيری ازافراطھای رايج درادوار گشذشته ومخصوصا درترويج آزادگی وحريت فکر، تأثير ونفوذ 

وبسبب ضعف وفتور سالطين موسوم به خليفه، دردوره ای که فتوحات اسالم خاتمه يافته يود . قطعی داشته اند

غزووجھاد ودرامر نشراسالم توفيقی نداشت، متصوفه درترويج اسالم اھتمام کرند، چنانکه تأثير وجود مشايخ 

چشتيه،شطاريه ونقشبنديه درنشروبسط اسالم بين ھندوان واقوام مالزيائی به مراتب بيش ازتأثيری بود که غازيان و 

ين مورد داشتند، ترويج روح برادری، درميان مسلمين وتمسک به اخوت واقعی ورعايت مواساة مجاھدان سابق درا

  .وايثار نيز ازاموری است که رنگ خاصی به تربيت صوفيه وتشکيالت سالسل وخانقاه ھای آنھا داده است

واھتمام آنھا .  داشتند دراخباراين قوم آمده است که ياران طريقت، دوستان را دربھره مندی ازمال برخود مقدم می

درنھی ازمنکر وامر بمعروف بسيار بوده است، ھمچنين نقشبنديه درنشروترويج اسالم بين اقوام تاتار وازبک تأثير 

بارزداشته اند، قادريه وتيجانيه درافريقا خاصه درحدود سودان، سنگال ، نيجريه نفوذ وتأثير بسيار درنشر اسالم داشته 

  .اند

نھی ازمنکر گاه چنان اھتمام داشته اند، که مکرر درمعارضه باارباب قدرت خودرابخطر می درکارامربمعروف و

افکنده اند، ھمواره درمصائب عام، عارفان نيک نھاد، صوفيان باصفا ودرويشان روشن روان، بامردم ھمدردی کرده 

  .ی مشھور استاند، فداکاری ممشاد دينوری دردفع فتنه عالن قزوينی سردارخونخوار مرداويج زيار

 ازاينھا گذشته، دربيان وحدت وتوحيد الھی، طريقه تکلم عرفا مفھومتر ومقبولتر ازاحتجاجات فالسفه بوده وازاين 

  .روکتب واقوال آنھا درتھذيب اخالق و تعليم حقايق اسالم تأثيری بسيار قوی داشت
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به تساھل ومسامحه وبه ترک تعصب وغرور  بدينگونه تعاليم صوفيه افق بصيرت مسلمانان راگشوده ترکرد وآنان را

وعناد توجه داد، ودرحقيقت تعاليم اين مکتب بود که ترک مشاجرات بيفايده وتوجه به صدق واخالص راالزمه نيل به 

  .سعادت فردی واجتماعی شمرد

  . اين بودگوشه ھائی از کتاب ارزش ميراث صوفيه ازمحقق معاصر، آقای دکتر زرين کوب

 ھای ازمکتب عرفان، وعارف وصوفی ودرويش وسالک، آشنا شديم، بھتراست راه وصول بدين مقام  حال که باگوشه

  .رانيز اختصارا بررسی نمائيم

من عرف نفسه فقد «: به عقيده اغلب بزرگان اين مکتب، منبع معرفت واقعی قلب پاک  است وبس، و معنی واقعی

 ايست که جميع صفات الھی بايد درآن جلوه گرشود، واگراين جلوه راھمين ميدانند، وميگويند قلب انسان آينه» عرف ربه

دردلی ظاھرنگرديده است،علت آلودگی آينه است، لذابايد کوشيد تازنگار وغبار آينه دل رازدود، وآماده انعکاس جالی 

  :نورحق کرد،موالنا جالل الدين دراين باره می گويد

  گارازرخش ممتازنيستينه ات دانی چرا غماز نيست        زانکه زنئآ

  نـد ازآن، آن نوررا ادراک کــبع  ارازخ خود پاک کن       ـوزنگـروت

ھمانگونه که آينه فلزی چون زنگ بگيرد وغبارآلوده شود، انعکاس وحساسيت آن ازميان ميرود، حس روحانی باطنی 

 دنيوی آغشته شود، ديگر نمی تواند مينامند، چون به آلودگيھای مادی ومفاسد» ديده بصيرت«و» ديده دل«ھم که عرفا 

  .ازنور احديت بھره گيرد، مگر آنکه آن غبار وآلودگی بکی ازميان برود

به . گفته ميشود» توفيق«پاک شدن آينه قلب متوقف به فضل خداوند ونتيجه فيض الھی است، که دراصطالح صوفيه

  .خداوند است ويک نوع توفيقعقيده عرفا مجاھدت وسعی درتکميل نفس وتصفيه قلب نيز براثر فضل 

ِّومآ خلقنآالسموات واالرض وما بينھما االبالحق«:موالنا جالل الدين دردفترچھارم مثنوی،درتفسيرآيه َ َْ ِ َِّ ِ َِ َ َ َُ َ ْ َ َْ َْ َ ََ َّ ْ   :چنين ميفرمايد» َ

  لیـــقـيـد صـقـد بــنـيـب را بــيــغ  ن دلی ـــدازه روشـی زانــرکسـھ

  ورت صيقلیــبراوص دـتر آمـبيش  د ـ ديھرکه صيقل بيش کرد اوبيش

  نيزاين توفيق صيقل زان عطاست  گرتوگوئی آن صفا فضل خداست 

  عیــا ســان اال مــســالنــس لـــيـل ا ـھد ودعــدآن جــت باشـمــدرھــق

  ی ندارد ھيچ خســاھــت شــمــھ   مت خداوند است وبس ــب ھــواھ

مستقيما به معرفت خداميتواند واصل شد، واين علم نتيجه عقل ومنطق » کشف«ه  بازعرفا راعقيده چنانست که ازرا

ودرس وبحث وعلوم رسمی سربسرقيل وقال نيست، بلکه بسته به اراده وفضل وتوفيق خداوندی است که باآنانيکه خود 

  .مستعد اخذ معرفت ووصول بحقيقتند عنايت کرده است

 وقابل می تابد، وجميع تعينات وقوای اورادرشعله نورانی خود محو معرفت نورالھی است که به قلب سالک مستعد

ُ من عرف هللا کل لسانه«:گفته است) رحمت خدابراوباد(ومضمحل می سازد، اين است که جنيدبغدادی ُ ِ َّ ُ ُ َ ََ ْ ّونيز محمد بن » َ
ُ مڼ عرف هللا قل کالمه ودآم تحيره«:واسع می گويند َُّ َ ََ َ ََ َُ َ َّ َ َ َ ْ«.  

  

 

 


