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عرفان چيست؟ عارف کيست؟
قسمت سوم
حکمای حکمت الھی راعقيده براينست که بااستدالل ومنطق ھيچوقت نمی توان جالل وجبروت حق را درک نمود ،بازبه
قول موالنا:
اندرين ره گرخرد ره بين بدی

فخررازی رازداردين بدی

ونتيجه ميگيرند که برای تابش انوارحق درقلب بايد به غيرعلم ظاھر توسل جست ،وازماسوی ﷲ بريد وبحق پيوست،
موالنا درديوان کبير درغزلی چنين بيان می دارد.
ايــمــان بــرکفــرتوای شـاه چه کس باشد ســيــمــرغ فلــک پيما پيش تومگس باشد
آب حــيــوان ايــمـــان خاک سيھی کفران بـرآتــش تــوھــردومــانــنــدۀ خــس باشد
جان راصـفت ايمان شـدوين جان به نفس جان شد

دل غـرقـه عمـان شــد چه جای نفس باشد

شـب کـفر وچراغ ايمــان خورشيد چوشد رخشان

بـا کـفربگـفـت ايـمـان رفتـيم که بس باشد

ودت پيش آ وآن کفر گود پس رو
اينمان گ َ َ

چوشمع منــت جان شـدنی پيش ونه پس باشد

جای ترديد نيست که عرفا متابعت شريعت رارکن اساسی ووسيلۀ رسيدن به ھدف می دانند ،واگربه متن کتاب حاضر
توجه شود معلوم می شود که حضرت شيخ عبدالقادر)رضی ﷲ تعالی عنه( درتمام مواعظ وپندھای خود ھمواره
برپيروی کامل ازکتاب وسنت تأکيد دارد ،ودرويش وصوفی را خارج ازمحدودۀ اين دوپشيزی نمی شمارد.
موالنا جالل الدين درمقدمۀ دفترپنج مثنوی تعبيری زيبادارد که برای آگاھی بيشتر ذيالً نقل می شود:
شريعت ھمچون علم کيميا آموختن است ،ازاستاد ياازکتاب ،وطريقت استعمال کردن داروھا ومس راکيميا ماليدن،
وحقيقت زرشدن مس ،کيميا دانان به علم کيميا شادند که مااين علم رامی دانيم ،وعمل کنندگان به عمل کيميا شادند که
مازرشديم وازعمل کيميا آزادشديم) ،عتقاءﷲ( ايم)،کل حزب بمالديھم فرحون(.
يا مثال شريعت ھمچون علم طب آموختن است ،وطريقت پرھيزکردن به موجب طب ،وداروھاخوردن ،وحقيقت يافتن
ابدی ،وازآن ھردوفارغ شدن ،چون آدمی ازاين حيات ميرد شريعت وطريقت ازاو منقطع شود وحقيقت ماند .حقيقت
ولم
اگردارد نعره می زند که » َ َ ْ َ
ياليتنی َلم ُ َ
قومی َ ْ َ ُ َ
غفرلی َ ﱢ
اوت ِ ِ َ
يعملون ِبما ّ َ ِ
ياليت َ ْ ِ
ربی« واگر ندار نعره می زند که » َ َ ِ
کتابيه َ َ ْ
ماليه،ھلک َ ّ
اغنی َ ّ
القاضيه َما َ ْ َ
ماحسابيهَ ْ َ َ ،
سلطانيه«،شريعت علم است ،طريقت عمل است
کانت ْ َ ِ ّ
عنی ُ ْ ِ َ
عنی َ ِ َ َ َ َ
ادر َ ِ َ ِ َ
يآليتھا َ َ ِ
َْ ِ
صالحا ً َ َ
احداً«.
الوصول ِ َالی ﷲِ«ْ َ َ »،
فمن َ َ
واليُش ِ ْ
ربه َ َ
کان َ ْ ُ ِ َ َ
بعبادة َ ﱠ ِ
ْرک ِ ِ َ ِ
عمالُ َ ِ
يرجوالقاء َ ﱢ ِ
ربه َ ْ َ ْ َ ْ
وحقيقت» َ ْ ُ ُ ُ
فليعمل َ َ
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روشن شد که درمکتب عرفان ،شريعت بنيان واساس وچراغ روشنگرطريق است ،که بدون اين چراغ درفضای
ظلمانی نمی توان راھی يافت .اين که ازافواه عوام و بد انديشان گاھی شنيده می شود که می گويند شريعت وطريقت
مخالف يک ديگراند ،سخنی است بی اساس که ھيچ گونه تأويلی برای آن نمی شود کرد ،وھمانگونه که ازبزرگان
وسران اين قوم نقل کرديم ،طريقت بدون اتکاء برشريعت پوچ وبی معنی خواھد بود .وطريقتی به حقيقت منجر می
گردد که باپيروی درست ازشريعت پايه گذاری شده باشد ،وشاھين طريقت زمانی می تواند درفضای قدس حقيقت
پروازکند که بادوبال کتاب وسنت به پرواز درآيد والغير .واين اطاعت وپيروی رابا عشق ومحبت که بھرۀ دل است می
توان انجام داد ،اينک ببينيم عشق ومحبت الھی چيست؟
تصوف وعرفان مذھب عشق ومحبت است ،وعشق ازجملۀ احوال است يعنی بالذات ازمواھب الھی است نه ازمکاسب
بشری ،حافظ)رضی ﷲ تعالی عنه( درموارد متعدد اشارات فراوان به اين موضوع دارد:
ارادتی بنما تاسعادتی ببری

طفيل ھستی عشقند آدمی وپری
*****

که بنده را نخرد کس به عيب بی ھنری

بکوش خواجه وازعشق بی نصيب مباش

*****
ترسم اين نکته به تحقيق ندانی دانست

ايکه ازدفتر عقل آيت عشق آموزی

*****
ساقيا می ده وکوتاه کن اين گفت وشنفت

سخن عشق نه آنست که آيد به زبان

*****
براو نمرده به فتوای من نماز کنيد

ھرآنکسی که درين حلقه نيست زنده به عشق
*****

تيره آندل که دراوشمع محبت نبود

خيره آن ديده که آبش نبرد گريۀ عشق
*****
راھی است راه عشق که ھيچش کناره نيست

آنجا جز آنکه جان بسپارند چاره نيست

بازبگوئيم ودوباره وچندباره تکرار نمائيم ،که اين عشق ومحبت ،اين سوز وگداز ،اين راز ونياز ،ھمه وھمه بايد منبعث
ازشريعت باشد ،وبدانيم آنچه که عشق ومحبت رابه حقيقت ،وسوز وگداز ،ورازنياز رابه سرمنزل مقصود می رساند
ھمانا اطاعت وپيروی کامل ازقرآن وسنت است .دلی صيقل می يابد که باانوار تابناک قرآن روشن شده باشد ،عملی به
مرحلۀ قبول حق می رسدکه برمبنای سنت رسول ﷲ)صلی ﷲ عليه وعلی آله وسلم( باشد ،لذابه اين نتيجه می رسيم که :
عارف ،صوفی ،درويش ،عرفان ،تصوف ودرويشی  ،ھمه يعنی اطاعت ازشريعت ،يعنی پيروی ازکتاب وسنت ،بادل
آگاھی ،بانور معرفت ،وبه حقيقت زيستن وازخود بريدن ،ازخود فانی شدن و به حق زنده بودن راعرفا باعبارت»مت
باالراده تحئی بالطبيعة« تعبير می کنند ،واين معنی با ثروت ومال ارتباطی ندارد ،درحالی که صاحب مال بايد مالک
مال باشد نه مملوک واسير وبردۀ مال ،پس عارف نه مالک جان است ونه بردۀ مال ودرمقام فنا مسلوب االختيار است.
بنا بقول موالنا جالل الدين:
چيست دنيا ازخدا غافل شدن

نی قماش ونقره وفرزند وزن

مال را گر بھر دنی باشی حمول

نــعم مال صالح گفت آن رسول

آب درکشتی ھالک کشتی است

آب دربيرون کشتی پشتی است
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نکتۀ ديگری قابل ذکراست ،وآن مجاھدت بانفس ،وآن را رام واسير خود گردانيدن است ھمانگونه که حضرت شيخ
)رضی ﷲ تعالی عنه ( درتمام مجالس بدنی نکته اشاره کرده اند ،اين بنيان وآغاز کارسالک وعارف است.
من ِبا ِ« می گويد :تابه نفس خويش
ويو ِ ْ
شيخ ابوسعيد ابوالخير)رحمة ﷲ عليه( درتفسير آيه» َ َ ْ
فمن َ ْ ُ ْ
يکفر ِ ﱠ ُ ِ
بالطآغوت َ ُ ْٔ
کافرنگردی ،بخدای خويش مؤمن نمی شوی  ،طاغوت ھرکس نفس اوست.
الصوفيه« وھمچنين
اذبحِ ﱠ ْ َ
ونيزگفته است »:اين است وبس واين برناخنی توان نوشت کهَ ْ ِ »:
بترھات ﱡ ِ ﱠ ِ
ْتغل ِ ُ ﱠ ِ
النفس َ ِ
واال ﱠ َفال تَش َ ِ ْ
می فرمايد  :مسلمانی گردن نھادن بود حکمھای ازلی را»االسالم ان يموت عنک نفسک« ،صاحب اسرارتوحيد -محمد
بن منور -نوشته است که» :شيخ ماروزی درميان سخن روی به يکی کرده به او گفت :که  :ھمه وحشتھا ازنفس است،
اگرتواروانکشی اوترابکشد ،اگر تواورا قھر نکنی او ترامقھور ومغلوب خويش کند«.
نتيجه می گيريم که مکتب عرفان برمبنای پيروی شريعت ،مبارزه بانفس ،ازخود گذشتن ،فتوت وجوانمردی داشتن،
ايثار وگذشت ،وباالخره عشق ومحبت پايه گذاری شده است ،پس الزم است کسانی که دراين جاده پرخوف وھراس قدم
می گذارند .ابتداء خود را از رذايل وآلودگيھای نفسانی پاک کنند ،با اطاعت کامل ازکتاب وسنت ،باعشق وشوق وافر،
راھروان اين راه راھمراھی نمايند تابه سرمنزل مقصود برسند ،وگرنه باظاھر آراستن وگفتار وقيل وقال بدانند که ره به
جائی نخواھند برد.
اميد است که سالکان ودوستداران اين طريقه باعنايت کامل به اين مختصر درمقام سنجش خود باموازين شريعت وآدابی
که بيان شد برآيند ،وآن راه رابرگزينند که به کوی دوست منتھی می گردد ،ودرغير اينصورت بايد گفت:
ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی

کين ره که توميروی به ترکستان است

اميد است که اين خدمت ناچيز که صرفا ً برای رضای خدای عزوجل انجام شده  ،درپيشگاه قدسش مورد قبول واقع شود
وارباب فضل وبصيرت نيزبه ديدۀ رضا بدان بنگرند.
درخاتمه به نام برگ سبزتحفۀ درويش،غزلی ازخود راتقديم خوانندگان محترم می نمايد:
»رمزبيخودی«
تارموز عاشقی راجزء وکل آموختم

من زبلبل ناله ازسودای گل آموختم

سينه چاکی درره خوبان زگل آموختم

سوزدل ازشمع ونوميدی زبلبل درحزان
قيل وقال مدرسه نگشود بابی بھرمن

کشف اسرار حقيقت رازمل آموختم

جامه راتطھير کردم درميان خم ھو

صبغة ﷲ رازفيض وحی قل آموختم

رنگ بی رنگی گرفتم من زرنگ بيخودی

تااسيرعشق بيچون شد دلم درسجن غم

وزدم اياک نعبد راه پل آموختم
ھمچو يوسف صبر برزنجير وغل آموختم

تاکه رمزبيخودی ازعقل کل آموختم

سوختم پروانه سان دربزم جانان مھدوی

درپايان اين مقال الزم می دانم که ازفرزند عزيزم ،آقای حميد مھدوی ،که دربازنويسی اين کتاب بنده را ياری کرده
است ،صميمانه تشکر وسپاسگزاری کرده و برايش ازپيشگاه قدس الھی سعادت وتوفيق دوجھانی مسئلت نمايم.
والسالم علی من اتبع الھدی
به تاريخ ١٠/٧/١٣۶٩محمد جعفرمھدوی
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