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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  

  احمد شاه وردک

  ٢٠١١ جون ٠٧

 

  تصوفۀسخنی چند دربار
  

نزد  علوم شرعی می باشد که ۀگردد ازجمل تصوف که به نام عرفان، طريقت، سلوک وعلم باطن نيز ياد می 

ه  ھدايت بۀحيث يک طريقه وتابعين وتبع تابعين موجود بوده است وبه نزد سلف اصحاب ب) ص(اصحاب پيامبر

  .کار رفته استه وتزکيه نفس ازشرور ب سوی حق تعالی ومعرفت آن ذات منزه،

ه چه خدای تعالی وبريدن ازھرتصوف عبارت از مالزم شدن وروی آوردن به عبادات وپرھيزگاری وجز توجه ب

اين شيوه نزد اصحاب . وپناه بردن به خلوت برای عبادت است ،ائین وشوکت ومفاخردنيأازقبيل لذت مال وجاه وش

که مردم وسالطين روی به دنيا آوردند وفسق وفساد  نآسلف عموميت داشت ولی ھمينکه درقرن دوم ھجری وبعداز

 ه نام صوفی مسمازندگی خويش قراردادند ب ۀی وپرھيزگاری راشيوت پيداکرد، کسانيکه عبادت وپارسائعمومي

 خاصی برايش  واکادميک رشته بندی گرديد واصولشکل مکتبیه بعدا توسط علمای علم باطن اين روش ب .نددگردي

  .تدوين نمودند

  :دو گونه تقسيم  شده استه علم شريعت ب

عبادات وعادات ومعامالت ۀ  دھندگان است که عبارت ازاحکام عمومی دربارا يک نوع آن مخصوص فقھا وفتو

 ديگری مخصوص صوفيان است وآن عبارت ازچگونگی انجام دادن اين مجاھدات ومحاسبه نفس ۀست وگونا

  .يد آدست میه ب) صوفی(ی است که دراين راه برای سالکئوجدھا  ذوقھا وۀگو دربار و  آن وگفتۀدربار

: ارت صفا نمودن قلب ازتمام امراض نفسانی ازقبيلگرفته شده است وآن عب) پاکی( تصوف بنابر روايتی ازصفاۀکلم

 ٩٩رسد وصوفيان آنرا به مثابه   می٩٩کبر، ريا، تزوير، کذب، حسادت، کينه وغيره است که مجموع آن به 

د تابه معرفت وشناخت نکوش د ودر ازبين بردن وپاره کردن اين پرده ھا میندان وبنده می) ج(بين خداوند) مانع(پرده

گرفته شده )پشم( تصوف ازصوفۀھم به اين عقيده استند که کلمھا برخی . وآفريدگار خويش دست يابندحقيقت معبود

به پوشيدن لباس ھای ساده  و ورزيدند به دليل اينکه پيروان اين رشته ازپوشيدن لباس ھای مجلل وابريشمی اباء می

  .کردند پشمی اکتفاء می

  :ه وسلم آمده استدرحديثی ازپيامبر گرامی اسالم صلی هللا علي
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 من طوری عبادت کند که معبودخويش را میاست که بنده مؤ ايمان عبارت ازاحسان است واحسان عبارت ازين 

ند ودرتمام عادات وعبادات خويش به نظارت آفريدگارجھان به اعمال خويش ايمان داشته يب ند وحق تعالی تورا میيب

  .کوشاباشد باورخويش به اساسات دينی، ۀباشدودرراه تقوي

شود که به  از گوشت وجوددارد که قلب ناميده میای علمای اين روش به اين عقيده استند که دربدن انسان پارچه 

 )مريد(  اين علم در اصالح قلب شاگردتادانگردد، بنابرين اس اصالح شدن آن اعمال خارجی انسان نيز اصالح می

  .باالخره معرفت ھدايت می نمايدسوی حقيقت وه وازين راه سالک راب کوشش می نمايد

 تمام اسرارعالم مادی وملکوتی ۀ خون نيست بلکه صندوقچۀ پمپ دھندۀقلب نزد علمای اين روش صرف يک آل

  قلب به صفات نيک ربانی ازقبيل محبت ،ۀ نفسانی وثيقل نمودن شيشھمواره باازبين بردن امراضاست که صوفی 

  .باشد دوستی، فداکاری، خدمتگذاری می

گردد،  گنھکار محسوب می و شود خذه میاوخاطر عملی مه مسلمان وقتی ب )علم ظاھر(تشريعازنگاه نوع اول علم 

شود   يک عمل بد درذھن انسان پيدا میۀوقتی انديش) علم باطن(که آن عمل ازوی صادر شود ولی نزداھل تصوف

  . پاک کردن قلب ازانديشه ھای ناروا وبداست، تمام جدوجھد اين علمگردد، بناءً  اخده وگنھگار محسوب میوبه آن م

وجوددارد که اگر ھرکدامی ) قوه خيروشر( شکله دروجود انسان خواھشات نفسانی وملکه ھای نيک الھی ھردو ب

نام نفس اماره ه نفس انسانی که ب. گردد  تبارزدھنده شخصيت انسان میه ومعرفی کنند، وتشويق گردد بيشتر نيرومند

 به گمراھی سوق دھد و خداوند دور از باشد ھمواره تالش دارد که انسان را  آن شيطانی میأشگردد ومن می ياد

طی نمودن  جھد فراوان و و کشيدن رياضت ھای خاص عبادی وجد از بعد .قسميکه ابليس به خداوند وعده سپرده

کند وصاحب  دا میرسد که باالی نفس خويش حاکميت وتسلط پي صوفی به مرحله ای می مراحل خاص اين علم،

  .شود باشد وبه صاحب اين کماالت ولی هللا گفته می ازايمان کامل میای شود که درجه  نفس مطمئنه می

شود  شود که ازتوبه ونيابت شروع می نام سير الی هللا وسير فی هللا  ياد میه اين علم دارای مراحلی است که ب

که آن  رسد می) وصل شدن به مبداء(حقيقی ذات اقدس الھیوتوکل وباالخره به معرفت   رضاۀوباالخره به مرحل

رضای  در باشد وصوفی رضای خويش راکامالً  ازوحدت خواسته ھای بنده باخواسته ھای پرودگار می ای درجه

  :فرمايد درزمينه می)رح(چنانکه شاعری عارف خواجه ھرات عبدهللا انصاری  .دھد معبودخويش قرار می

   چه کندآنکس که تراشناخت جانرا

  وعيال وخانمان راچه کند دــرزنــف

  ش بخشیــی ھردوجھانــديوانه کن

  ھان راچه کندــــ توھردوجۀــديوان

 ذوقھا ووجدھای خاصی برايش رخ می  سير الی هللا قرارداشته باشد،ۀدر طی نمودن مرحل) سالک(وقيتکه صوفی

شود  اززبانش خارج می) منصور حالجگفتن " حقاناال" مانندت، کلمات به ظاھر خالف شريع(طحياتیوبعضا ش دھد

 دراين مسير .بايد برای درک آن به مفھوم درونی ومعنی آن دقت صورت گيرد و که نبايد به ظاھرکلمه اطالق گردد

به اطالعاتی ازعالم غيب  و گردد نمايد تاباالخره به درجاتی نايل می  ديگری ارتقاء میصوفی ازحالتی به حالت

 ت ندارديعشر که اين حالت ايشان تناقضی با گردد می نام مکاشفه ازعوالم پنھانی ياده کند که ب می دست رسی پيدا

 ايجاب می ه ایگردد که توضيح آن بحث جداگان ازايشان صادر می) خرق عادات(که بعضااعمال خالف عادت

  .نمايد
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خواجه ( پير ھراتۀگفته  وبنابباشد ت اسالمی میاين روش، تصوف جزء الينفک شريعخالف گفته ھای مخالفين 

 ت دريا است وتصوف کشتی است که بدون دريا کشتی مفھومی نخواھد داشت وھيچ صوفی و شريع)یعبدهللا انصار

  .ولی ازمکلفيت ھای شرعی بری الضمه نيست

تنظيم وتکميل )طريقه ھا(علم تصوف بعدازقرن دوم ھجری توسط علمای اين روش درچارچوب مکاتبی خاص

ن ساخته وبعدااوصاف وصفات نيکی را متيق) الاله االهللا(بانی باذکر  پيروان خويشراابتداءباتلقين وحدانيت رگرديدکه

مشھورترين طريقه ھای . نمايد اذکار طريقت راتشکيل می کلمه طيبه توحيد اساس وبنياد .نمايند دروی تلقين می

  :عرفان اسالمی ازين قرار است

بيشتر درمدارس دينی وقشر علمای دين  و گردد نام طريقه مولويه نيزياد میه  که باين طريقه:  نقشبنديهۀطريق-١

بنيان گذاری گرديده وبعضی ازاصول آن توسط حضرت ) قدس سره(لدين نقشبندیامروج بوده توسط خواجه بھاء

روش اين . باشد ی اين طريقه مکتوبات امام ربانی متکميل گرديدند وماخذ معتبرقدس سره )مجددالف ثانی(امام ربانی

نسبت ) ض( اين طريقه به حضرت ابوبکرصديقۀباشد وسلسل می) درقلب(طور خفیه طريقه به ذکر اذکار الھی ب

  . زيادی داردالنھر وسرھند پيروانشود که درکشورماافغانستان وماوراء  داده می

قدس سره بنيان گذاری  )شيخ عبدالقادر گيالنی( اين طريقه توسط حضرت پيران پير،غوث االعظم: قادريهۀطريق-٢

اصول اين طريقه درقصايد غوث االعظم تشريح  .گردد صورت خفی اجراء میه شده است که اذکار الھی نيز ب

 طريقه به اميرالمومنين  اينۀسلسل .معروف استند) اظھارکرامات(گرديده است، پيروان اين طريقه به خوارق عادات

نھر وشبه ال مبارکه نيز دربالد خراسان وماوراء ۀاين طريق. رسد حضرت علی بن ابی طالب رضی هللا عنه می

نام نقيب ه که ب)قدس سره(افغانستان توسط حضرت سيد حسن گيالنی به کشور و  عرب پيروان زيادی داردۀجزير

   -.جای گذاشتنده ازخودب]خالف اعضای خانواده اش[راستکاری صاحب شھرت داشتند آورده شدکه پيروان صديق و

 اين طريقه توسط خواجه معين الدين چشتی قدس سره بنيان گذاری شده وذکر آن جھری بوده که :طريقه چشتيه-٣

پيروان ) ھند-افغانستان(اين طريقه دربالد شرقی اسالم. گردد بعضا با اشعار ونعت ھا وموسيقی نيز ھمراھی می

  .دانشمندان دارد وء باشد وپيروان زيادی درميان شعرا ی دارد که موسيقی قوالی ھم معرف اين طريقه میزياد

 زيادی آثارباشد که  سس اين طريقه شيخ شھاب الدين سھروردی قدس سره میبانی ومؤ: طريقه سھرورديه-٤

روش ھای آن مشابه  و گيرد یذکر دراين طريقه نيز به جھر صورت م. دراين روش به رشته تحريد درآورده است

  .آسيای ميانه پيروان ومريدان زيادی دارد اين طريقه نيز درکشورھای شرقی اسالم و .باشد  چشتيه شريفه میۀطريق

آوری نمود که روی آوردن به تصوف يا طريقت امری مستحب بوده که مسلمان رابه ادای فرايض وسنت  ياد بايد

که  دارد رابه اجرای عبادات وافر وکشيدن رياضت ونفس کشی وامی دومريددار را مستحکم نگاه می )ص(رپيامب

اگرمسلمانی به اعمال بدی مبتال باشد برايش واجب است  . مسمی گرديده استجھاداکبردرفرھنگ دينی به 

  .ی بخشندجعه نموده وخودراازاعمال زشت رھائتانزدعلمای اين روش مرا

 نبوده بلکه يگانه ائینقاه به ھيچ وجه برای کسب شھرت ومقام ولذايذ دنيوردن به تصوف وعرفان ورفتن به خاآروی 

ورھاساختن )ص(ت غرای محمدیه حق وچنگ زدن به احکام شريع اين روش قريب شدن به معبود بۀھدف وغاي

 ادراکی وحسی دارد تا عقلی واستداللی ۀمفاھيم وروش ھای اين علم بيشتر جنب. باشد خويش ازامراض نفسانی می

  :زينرو برای بعضی علمای منطق ودليل قابل فھم نمی باشد قسميکه صوفی بزرگ حافظ شيرازی ميفرمايدا

  عقل اگرداند که دل دربند زلفش چون خوش است

  اــر مـــجيــی زنــد ازپـــردنــه گــوانــالن ديــاقـع
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حق خويش که خيلی ه ار بامت اسالمی که مکلف به انجام فرايض شرعی است بايدبرای رضای معبود وآفريدگ

اين مقربان درگاه حق . احسان به بندگان خويش ارزانی فرمودند، عبادت نمايند وروش صوفيای کرام نيز ھمين است

گاه  محبوب خويش اندوھيچۀ تعالی چون به درجات رضامندی وشکرگذاری وتوکل به خدارسيده اند عاشقان دل باخت

 ۀباادای عبادات وانجام فرايض ويا اعطای صدقه وخيرات حق شکراننمی دانند که صرف ای خويش رادرمرتبه 

بلکه باوردارند که خداوند ازروی سخا وکرم ورحم خويش به بندگان خويش نگاه می  اداء کرده بتواند،) ج(خداوند

غھای  شراب وحورو باۀواشباع خواھشات نفسانی وشھوانی نبوده ونه تشن اءض عبادات اين فرقه برای اربناءً . کند

 که رندانه دين ودنيای خويش رافدای معشوق خويش ساختند، بھشت اند بلکه تشنگان ديدار محبوب خويش اند

  :رات ميفرمايدپيرھ

  روزمحشر عاشقان راباقيامت کاری نيست

  کارعاشـــق جز تماشــای وصال يار نيست

  ازسر کويـــــش اگر ســوی بھشـــــتم برند

   ديدار نيستۀــدپای ننـــــھم که درآنجا وع

داشته باشد بلکه استوار به اين  را ستد و تجاری ودادۀمن نبايد شکل معاملن راعقيده براين است که عبادات مؤصوفيا

 براوالدآدم نيزالزمی است  بی حساب به اوالد آدم ارزانی داشته بناءً تکه خداوند نعمات وحسنا عقيده است که قسمی

د نعبادت کنند، صدقه دھ داوم درکسب رضای پروردگارخويش کوشش نمايد،طور مه که بدون احساس خستگی وب

  :فرمايد  ھرات میۀخواج.دنوخير الناس باش

   عاصييم رضای توکجاستۀندــمن ب

  م نور وضيای توکجاستـک دلــتاري

  ت بخشیـــتوبھشت اگر بطاع را ما

  آن بيع بود لطف وعطای توکجاست

مناسبی ازتصوف وعرفان  و بيری بسيار زيبااثارخويش تعآدرو پشتو  قلمرو زبان دریوعرفای مشھور ء شعرا

موالنا جالل الدين محمد  ی،حکيم سنائ چون یحضرات .جا گذاشتنده ثاری جاويدانه ای دراين راستا ازخود بآنمودند و

ری، ، حضرت خواجه حافظ شيرازی، شيخ فريدالدين عطار نيشاپوری،خواجه عبدهللا انصا)موالنای رومی(بلخی

ه نورالدين جامی ھروی، اقبال الھوری، بيدل دھلوی، عبدالرحمن بابا، غنی خان وديگر مقربان درگاه الھی که ب

اين بزرگان اسالم روح وروان قرآن . نظريات خويش مزين ساخته اند افق يکتا پرستی رابا مانند ستارگان درخشان،

ری ۀ عطار وصدھا اثمنطق الطير وپند نام ی، سنائ حديقهثاری چون مثنوی معنوی،آرابه زبان مردم خويش در

  .انسان رابه مقام واالی خالفت الھی درروی زمين دعوت فرمودند و ديگر، تشريح وتوضيح نمودند

وآن کشت وزرع محبت ودوستی، فداکاری وايثار، خدمت به خلق هللا، ھمديگر  دارد ثاريک پيام وجودآدرتمام اين 

من بوده ومسلمانان را ازدروغ وريا وخودخواھی وکينه  ملکه ھای نيک درقلب مؤداقت وديگرپذيری، راستی وص

تمام  پيام اين رادمردان تاريخ بشريت گوشزد .سازد ض نفسانی دور میاوتنفر وظلم وستم وخشونت وساير امر

سوی ندارد وھمه بشريت را به  انسانھا است ونزد اينان تبعيض مرز وسرحد ورنگ وبو واصل وکم اصل وجود

   .نمايند صلح وھمزيستی وبرادری وبرابری دعوت می

ی کورکورانه مبتال است يگانه علت آن دوری ی با مصايب جنگ وخشونت وافراطگرائاگر امروز بالد اسالم

ی رادرخود جای نداده نوع ظلم وخشونت ودشمنی وانتقامجوئازروح وروان اسالم است ورنه اين دين آسمانی ھيچ 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٥

ن آواز شوند به يقين احکام الھی را تحريف نموده اند خشونت وظلم کردن باالی ديگران متوسل میکسانيکه به  .است

  .که ازدرگاه ايزد متعال برايشان طالب ھدايت ھستيم  استفاده می نمايند،ائیبرای کسب قدرت وجاه ومقام دني

  

  مناجات 

ی نھايت، ای ظاھر بی صورت وای باطن بی الھی، ای خالق بی مددوای واحد بی عدد، ای اول بی ھدايت وای آخرب

سيرت،ای بخشنده بن منت، ای داننده رازھا، ای شنونده آوازھا، ای بيننده نمازھا، ای شناسنده نامھا، ای رساننده 

بپذير که توغنی ومافقير وبرعيب  عذرھای ما! اين مھربان برخاليق ای مطلع برحقايق، گامھا، ای مبرا ازعوايق،

  .وسالم عليکم ورحمة هللا.  توقوی وماحقير، ازبنده خطاآيد وازتوعطاءآيد ورحمتھای مامگير که

 

 احمدشاه وردک

  ١٣٩٠ جوزای ٧- کابل

  

  :مآخذ

  )فصلی درباره تصوف(  ابن خلدون جلددومۀمقدم -

  مناجات خواجه عبدهللا انصاری -

  )یصالح الدين سلجوق(درآفاق وانفس تجلی خدا -

                                              

 

  


