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عرفان درمحکمۀ عقل

فصل چهارم

تعریف عرفان
مکتِب عرفان آمیزه ای است از فلسفه و ذوقیات.

که انسان می تواند از طریق ریاضت   مکتِب عرفان بر این باوِر بنیادین بنا شده 
و  )کرامات(  یابد  دست  بشری  مافوق  توانایی های  به  نظری،  آموزش های  با  همراه 
که در آن حال،  کّل( دست یابد  گاهی هرچند به ندرت به حاِل عرفانی )وحدِت با 

حقایق بر او آشکار و پرده از اسرار و رموز برداشته  شود )کشف و شهود(.
گی های اساسی ای  آنچه که گفته شد ُاّس و اساِس مکاتب عرفانی است. بنابراین ویژ
عرفانی  حاِل  می کند،کرامات،  متمایز  فلسفی  و  دینی  مکاتب  از  را  عرفانی  مکاتب  که 

( و حصول معرفت در حاِل عرفانی )کشف و شهود( است. 
ّ

کل )وحدِت با 

کّل می تواند جهان )قطع  که او در آن زیسته،  بسته به باورهای عارف و فرهنگی 
نظر از وجود خدا( و یا پروردگار جهان و یا جهاِن همه خدایی باشد. 

گونی نظیر وصال، حضور،  گونا کّل  نیز توّسط عرفا با عبارات  یگانگی و وحدِت با 
ذوب و وحدِت کامل تعریف شده اند و دارای مفهومی طیف گونه است که از وجود تشّخص 

فرِد عارف در جواِر کّل تا وحدت و یگانگی و همسانِی عارف با کّل بیان شده است. 
کّل( دیر نمی پاید و پیدایش آن ارادی  به گفتۀ بیشتر عرفا، حاِل عرفانی) وحدِت با 

بخش اول
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کالم و زبان نمی گنجد زیرا حالتی است ماوراِء  نیست و شرح چگونگِی آن حال، در 
عقل و حّتی فراحّسی.

به اّدعای عرفا، معرفتی که در حاِل عرفانی به آن دست می یابند، ریشه در محفوظاِت 

می شود. اعطا  عرفا  به  آن ها  ذهِن  از  خارج  منبعی  از  بلکه  ندارد  آن ها  ذهن   پیشیِن 

 این اّدعا بارزترین ویژگِی مکاتِب عرفانی در مقایسه با دین و فلسفه است.
گرد آوریم، طیف  که از عرفا دربارۀ چند و چوِن این معرفت نقل شده  گر آنچه را   ا
کّل را  که از وقوف به علوم طبیعی و تجربی تا یگانگی و وحدت با  وسیعی می شود 

شامل می شود. 
گون صوفیه  گونا رینولد. ا. نیکلسون )1945- 1868 م.( مشترکاتی بین فرقه های 

بیان می کند:
که خداوند به مریدان و اصحاب وجد  اعتقاد به نیروهای معنوی خارق العاده 
که آنها را بر خوردن آتش و مارافسایی و غیبگویی  کند. نیروهایی  عنایت می 
کند. و »گذراندن مرحله ای شاق در خلوت و نماز و روزه و  و غیره یاری می 
گون  گونا کمک از موسیقی و حرکتهای بدنی  دیگر ریاضتها« و »بسیاری ذکر و 
........« و »پوشیدن لباس ویژه« و »احترام به پیر و مرشد طریقت تا درجه ای 
نزدیک به تقدیس« و »برگزاری مراسم و سنن دقیق به هنگام دخول مرید به 

طریقت« )ک 25، ص 135(
چنین  را  عرفان  عرفان،  فلسفۀ  کتاب  در  ش.(   1321 )تولد  یثربی  یحیی  دکتر 

کرده است:  تعریف 
کشف حقایق جهان و پیوند انسان و حقیقت، نه بر  که در  طریقه ای است 
عقل و استدالل، بلکه بر »ذوق« و »اشراق« و »وصول« و »اتحاد« با حقیقت 
تکیه دارد و برای نیل به این مراحل دستورات و اعمال ویژه ای را بکار می گیرد. 

)ک 22، ص 33(
چنیــن  را  عرفــان  تصــّوف،  و  عرفــان  مبانــی  کتــاب  در  انصــاری  قاســم  دکتــر 

می کنــد:  تعریــف 
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»عرفان یا معرفت به معنی شناخت است و در اصطالح، معرفت قلبی است 
کشف و شهود حاصل می شود .« )ک 24، ص 13( که از طریق 

عرفان پناهگاه سرخوردگان از عقل
که چگونگِی پناه بردِن عّده ای از پیرواِن روِش عقل را به  در این نوشتار در پِی آنم 

کنم. عرفان آشکار 
پرسش های  به  پاسخ  و  جهان  تبیین  از  سپیدروی  موِی  سفید  پیر  این  عقل   
بنیادین ناتوان است. برخی از پیرواِن روِش عقل را تواِن اقرار به نادانی در این باب 
نیست. آنان اصرار در تبیین جهان و پاسخ به پرسش های بنیادین دارند و به ناچار 

گویند فسانه ای و خاموش شوند. 
که از شاهراه  کس    ما جز عقل وسیله و ابزار دیگری برای شناخت نداریم، آن 
کوره راه تبییِن شاعرانه جهان روی می آورد، پیرِو راستیِن روِش عقل نیست.  عقل به 

 منظور از عقل، عقِل استداللی، تحلیل گر و تجربه گرا است. 
و طبیعت سازگار  قوانین جهان  با  َدم به دم  را  که داوری  ها واحکاِم خود  عقلی 

می کند. 
که منشاِء فلسفۀ مّشاء و پدیدآورندۀ علِم بشری است.  عقلی 

که مبانِی دین و عرفان را نیز می سنجد و دربارۀ درستی و یا نادرستِی آن ها  عقلی 
حکم می کند. 

می کند ویرایش  را  خود  خوْد  می کند اّما  اقرار  خوْد  نقصان  به  خوْد  که   عقلی 
 و دم  به دم و روز به روز در نردبان تعالی پّله ای به پیش می رود.

کرده اند  گر برخی از عرفا حّجِت احکاِم فلسفۀ مّشایی را در تأییداِت دل جستجو  ا

عقل  غرباِل  با  من  می کنم.  دنبال  عقل  تأییداِت  در  را  عرفانی  احکام  حّجِت  من 

پندارهای عرفانی را غربال می کنم و سره از ناسره و لؤلؤ و فیروزه و مروارید را از خس 
کلوخ جدا می کنم.  ک و سنگ و  و خاشا

که با عقل می ستیزد با عقِل خود، با عقل می ستیزد. کس   آن 
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کامل و مطلقی نیست   عقل، میزاِن قضاوِت درست و غلط ها است. عقل میزاِن 
اّما حّتی وحی را ما با عقل، تمیز می دهیم. 

که از همۀ ریسمان های دیگر محکم تر  عقل ریسمان نه چندان محکمی است 
است. این ریسمان خود خود را می تابد و پیچیده تر، محکم تر و قابل اّتکاء تر می کند. 
تاریخ بشریت- تاریخ چند میلیون سالۀ بشری- در استغناء و استحکام بیشتِر عقل 

که از عقل پیروی نکند، خرافه است. خالصه می شود. عرفانی 
کشف و شهود و اشراق بنامند و چه ناشی از وصل  من معرفِت عرفانی را - چه 
و اّتحاد و حضور و فنا و یا هر نام دیگری بدانند - با میزان عقل می سنجم و آن را 
گمان من تمام معرفِت  آمیزه ای از محفوظاِت موجود در ذهِن سالک می دانم زیرا به 

ط بر مغز ما است. 
ّ

ما، ناشی از تجربیات و آموزه های ما، در چهارچوب قوانیِن مسل

ک  ادرا به  که  مادام  اشراق،  و  مشاهده  و  شهود  و  حضور  عرفانِی  حاالت  حّتی 
و  ملکوتی  امواج  حّتی  شود.  ک  ادرا که  می شود  حس  چیزی  خامند.  در نیایند، 
گر سرتاسر وجوِد عارف و سرتاسر ذهِن او را درنوردند،  سروش های آسمانِی اّدعائی، ا

ک نشوند نه در حافظۀ او رسوب می کنند و نه به قضاوت او در می آیند. که ادرا مادام 
را  که شاعرانه جهان  گر عرفا بگویند  ا بردارند،  کرامات دست  اّدعای  از  گر عرفا  ا  
که در عالِم خیال به اسرار و رموز دست یافته اند  کنند  گر عرفا قبول  کرده اند و ا تبیین 
اقیانوِس  از اعماِق  را  اّما این ندا  همراه و هم منزِل رهرواِن روِش عقل خواهند بود، 
کرامات  گرا- آلوده به  که عرفاِن خرافه  باشکوه عقِل ستم دیده و تحقیر شده بشنوید 
ــ نه تنها جهان را تبیین نمی کند بلکه سِدّ راه شناخِت  و معجزات و کشِف اسرار و رموزـ 
گرا نه تنها انسان را به عرش اعال نبرده بلکه  جهان و تبییِن جهان است. عرفان خرافه 

سِدّ راه تعالی بشر شده است.
و  فریبنده ترین  و  مّشاء  فلسفۀ  مکتب  را  فکری  نظام  و  مکتب  شریف ترین  من 

زیباترین و لّذت بخش ترین مکتب را مکاتب عرفانی یافته ام.
 آنگاه که در دریای هائِل فلسفۀ مّشاء دست و پا می زنم، مهرویان پری پیکِر عرفان 
گاه  مرا به خود می خوانند و آنگاه که در وجد و سروِر عرفان از خود بی خود می شوم به نا
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ندایی مرا زنهار می دهد که یک حقیقِت کوچک از تمام زیبایی های عاَلم زیباتر است. 
این ندا هشدار می دهد که مبادا آنچه را که دوست می داری با حقیقت همسان کنی!

که اّدعا شده فهِم مکاتب عرفانی و اشراق بدون طی مراحل و آموزش های  این 
که تصّوف مرحله ای فراتر از فلسفۀ مّشاء و  گفته شده  فلسفۀ مّشاء ممکن نیست و یا 

دایرۀ عقل است و به قول حافظ:
که درین دایره سرگردانند«  »عاقالن نقطۀ پرگار وجودند ولی       عشق داند 

ک 29، ص 428(  (
گرا در  که فلسفۀ مّشاء و عقِل تحلیل گِر استداللی و تجربه   به این جهت است 
بد و عّلت العلل و 

َ
َزل و ا

َ
گاهی و ا طّی طریِق معرفت در برابِر ماّده المواد و روح و خودآ

گفتن ندارد،  که سخنی برای  نوراالنوار و واجب الوجود به موانع عبور ناپذیری می رسد 
کنون در  گامی به پیش بردارد و شریفانه سکوت می کند. ا که  عقل را تواِن آن نیست 
این مرحله، برای عبور از این حّد و مرز، چاره ای جز توّسل به ذوق و خیال و وهم 

نیست و راهی جز پناهنده شدن به آرامکدۀ عرفان در پیش نیست.  
و  مالصدرا  و  اشراق  شیخ  به  معروف  سهروردی  شهاب الدین  شیخ  سینا،  ابن 
کم و بیش به  بسیاری دیگر، سرانجام تاِب سختی و تنگناهای  فلسفه را نیاوردند و 

آرامکدۀ عرفان پناهنده شدند.
کوب )1378- 1301 ش.( چنین نقل شده است:  از دکتر عبدالحسین زّرین 

»تصّوف در واقع ملجأ سرخوردگان بود، سرخوردگان از دنیا، و سرخوردگان از 
علم.« )ک 22، ص 106( 

محمد بن ابراهیم قوامی شیرازی معروف به مالصدرا، و صدرالمتالهین )متوفی 
1050 هـ  ( روی آوردن خود به عرفان را چنین بیان می کند:

کتب حکماء  گذشـته شـدیداً مشـغول درس و بحث و غرق در مطالعه  »من در 
ـــ هرچند، اندکی از مبدأ  کهـ  و فرزانـگان بـودم، ........................... دیـدم 
کـرده ام ــــ  از علـوم حقیقـی، و حقایـق مربـوط بـه »بینـش«  و معـاد تحصیـل 
کـه جـز بـا ذوق و وجـدان قابـل وصـول نیسـت بهـره ای  آشـکار، از آن مقولـه 
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نداشـته و دسـتم خالـی اسـت«. 
و پس از سال ها خلوت و تنهایی و ریاضت و عبادت ..........................

گردید،  »باطن من، در اثر مجاهدات طوالنی و ریاضت های سخت، شعله ور 
و فروزان شد. در نتیجه با انوار عالم ملکوت و اسرار جهان جبروت، روشن و 
گشت، پس به  گردید و پذیرای پرتوهای الطاف و عنایات خداوندی  آراسته 
که تا به آن هنگام از آنها خبری نداشتم، و مسائل  اسرار و رموزی دست یافتم 
که از راه برهان، بدانسان حل نشده بود، بلکه  گشت  و مشکالتی بر من حل 
هر آنچه تا بآن روز از راه دلیل و برهان دانسته بودم، با اضافاتی از راه شهود و 

عیان، آشکارا دیدم، و به متن واقعّیت آنها رسیدم«. )ک 22،  ص 65(
من طریقت عرفان را منزل به منزل خواهم پیمود اّما هرگز به دخمه های خرافۀ 
کرامات و اّدعای وصل و حضور و ستیز با فلسفۀ مّشاء و تحقیِر عقل وارد  شعبده بازِی 

نخواهم شد.
منزل  این  در  نادانی،  ِک  سوزنا خ  برز این  در  و  ِفراق  سوِز  جان  درد  این  در  من 
که با  وحشت و حیرت و اشتیاق، دست و پا خواهم زد اّما هرگز عجول نخواهم بود 

کنم. مسّکنی درِد خود را آرام 
 من در اندیشۀ درمان دردم نه تسکین درد. آنچنان خوْد دوست و خوْد شیفته 
که به مصلحت اندیشی، خود را به خواب زنم و در عاَلم خواب و خیال، خود را  نیستم 
کنم.  کنم و یا در آغوش عّلت العلل اندازم و مسئله را مختومه اعالم  مجذوب نوراالنوار 
کنم.  که حتمًا باید مسئله را حّل  من هرگز عجول نخواهم بود و اصراری بر این ندارم 
بشریت میلیون ها سال دیگر هم می تواند در حاِل وحشت و حیرت و اشتیاق َسر کند. 
که در فکر جمع و جور  کسانی  کنند و  کائنات ارائه  که می خواهند مدلی از  آنان 
و  منسجم  و  منظم  جهان بینی  و  مکتب  یک  به  بتوانند  تا  هستند  مواّدی  کردن 
هماهنگ برای تبیین جهان دست یابند، به دریای هائل و مّواج و طوفانی و بس 
که دشوارِی هر روز آن از سختی و ریاضِت نه چهل  کی وارد می شوند  تاریک و خطرنا
گوشه نشینی فزون تر است و بسیارند پیرواِن روِش عقل و رهرواِن  روز بلکه چهل سال 
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که سرانجام به عرفان یا تبییِن شاعرانۀ جهان، پناه برده اند.  این طریقِت راستین 
 به راستی آرمیدن در آرامکدۀ سلوِک عارفانه و جهان بینِی شاعرانه بسیار آسان تر 

از رهروی در بیابان پر پیچ و خم و طاقت فرساِی روش عقل و فلسفۀ مّشاء است.
که: من نیز طریقت و سلوِک مّشایِی خود را منزل به منزل پیموده ام و دریافته ام 

اجزای جهان همه در حال تغییر و دگرگونی اند.
با ترکیب و تجزیه دگرگون  هیچ جزئی مستقاًل دگرگون نمی شود بلکه اجزای جهان 

می شوند.
همۀ اجزای جهان زنده و هوشمند اند.

جهان  اجزای  ُشدِن  و  جهان  ُشدِن  است.  قانون مند  جهان  اجزاء  دگرگونِی 
بی سروسامان و بی قانون و  قاعده نیست.

 هر جزِء جهان در هر لحظه یک مقصد و مسیر دارد و اجزای جهان در ُشدن و تغییر 
دچار تردید نمی شوند.

که: و آخر از همه آن 
شدِن اجزای جهان  ناشی از تضاد نیست بلکه ناشی از میل است و من این میل را  

همان عشق می دانم و این  عشق در همۀ اجزای جهان نهادینه شده است.

اجزای جهان در جنگ و ستیز و ضّدیت با هم و نابودِی یکدیگر نیستند بلکه همۀ 
اجزای جهان با عشقی نهادینه شده در ذاِت خود، هریک دست در دسِت هم در 

حاِل وصل و فصل و دگرگونِی عاشقانه و شادمانه اند.
کجا است و از چیست و آن نیرو  کنون در این منزِل آخر از خود می پرسم این عشق از  ا

ِگل مانده ام. کدام است؟ و سخت در این منزل پای در  و محّرِک اّول 
خورشید  که  کرده اند  قیل و قال  مرحله،  این  در  همسفرم،  کاروانیاِن  و  همراهان 
کوری  که هیچ چیز نمایان نبود و از بسیارِی پرتِو خورشید اّدعاِی  آن چنان درخشید 
کرده اند و  می دانم که نمی دانم. آنان سماع کنان در جشن و پایکوبِی وصال و حضورند 

و من، ُمهِر سکوت بر لب.  
را  راِه سخت و دشواِر فلسفۀ مّشاء  یار و وصل و وصال،  یافتن  نیز به شوق  من 
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ع و خشک و سوزان،  گرفته ام. پای برهنه با زخِم خاِر مغیالن در بیاباِن َلم یزر پیش 
شرِح  این  سوزان،  آفتاب  از  زده  تاول  و  سوخته  صورتی  و  تشنگی  از  خشکیده  لِب 
حال من در طریِق فلسفۀ مّشاء است. در طی این طریقِت راستین، منزل به منزل 
گوارا، هوایی دلنشین و  آرامشکده های عرفان، مرا به خود می   خوانند، آبی خنک و 
که مقصد و نهایِت راِه تو  متّکایی نرم را نوید می دهند و َلمکده داران مرا صدا می زنند 
اینجا است، اینجا به مقصود می رسی، باز آی و آسوده باش. اّما من سالِک راحت ُگزین 

نیستم، راه بس طوالنی، مقصود بس بعید و من بسیار سخت گیر و دیرباورم. 
 گهگاه لمکده و عشرتکده های رنگارنگ مرا به خود می خوانند که بس کن، تقاّل مکن، 
به محفل عیش و عشرت در آی و پای بنِد زحمتکدۀ فکرت مباش. دمی به ساِز طبیعت 
کرشمه و عشوۀ نواِی دف و نی بچرخ. سرخوش و سرمست، چون پروانه ببال و شعلۀ  و 

شمع به آغوش گیر تا آن دم که ذّره ذّره نیست شوی تا هست شوی و آرام گیری.
که الهه ای چون خدایاِن خورشید و  ندایی از ژرفای درونم مرا به خود می خواند 

گیر.  دریا و زیبائی، بساز و آرام 
ِگلین، سفالین، مفرغین،  که ُبتی  نجوایی از ژرفای درونم مرا به خود می خواند 

گیر.  کن و آرام  زّرین و یا مجّرد بساز و پرستش 
که موجودی قائم به الّذات و واجب الوجود  آوایی از ژرفای درونم مرا نهیب می زند 

گیر.  و مطلق و بیکران بساز و آرام 
که در  اّما عقل، این وّقاِد زیرِک نکته بین و این پرسشگِر ناآراِم سرکش، نمی گذارد 

گیرم. ساحل امِن لمکدۀ خیاالت و اوهام آرام 
چون نیک می نگرم، آبشخوِر این ندا و نجوا و آوا، وحشت و حیرت و اشتیاق است 

که نسل به نسل و هزاره به هزاره از اجدادم به من به ارث رسیده اند. 
البه  زمانی  و  می زنم  فریاد  گاهی  بنیادین،  پرسش های  به  پاسخ  از  ناتوان  من   

گالیه می کنم:  می کنم. از درِد نادانی به خود می پیچم و بر جهان 
ای جهان! من کودِک طغیان گر و عصیان گر و پرسشگر تو َام. من از آب و دانه و ساحِل 

من نمی پرسم، آن می پرسم که ای چرخ، ما را چرا زاده ای و چرا انگیزۀ پرسش داده ای؟  اَ
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کشف رموِز تو بی تابم. بگو، بگو چرا با  ای جهان! من در حسرِت وصاِل حقیقت و 

کیمیاِی خود، مِس وجوِد مرا به دانایِی فطری یا معرفِت اشراقی زر نمی کنی؟ 
گلین  ای جهان! ای واجب الوجود و ای عّلت العلل، ای شاه شاهان و ای ُبت های 

و سفالین، ای نوراالنوار و مجّرد مجّردها و ای دلیِل دلیل ها و ای اصِل اصل ها بگو، بگو 
که چهل سال در ریاضت و چّله نشینی در منزلگاه  گله دارم. نه چهل روز  که از تو بس 
گینی، تاری  خ ننموده ای، هیچ باد صبایی و هیچ نسیم عنبرآ م، اّما تو هرگز ر

َ
عقالنّیت ا

گریه  و البه ام ذّره ای از تو نقاب نکشید. کنار نزد و هیچ  گیسوِی بس سیاهت را  از 
گرد  ِگله دارم. چرا لوحی ساده و دلی زودباور و قلمی هرزه  ای جهان! از تو بس من 

کنم و نقِش خوْد  ساختۀ تو را، نقِش تو پندارم. چرا مرا  مرا ندادی تا من، تو را نقاشی 
ساده دل و ساده لوح نزادی تا خود را نقش و نقاِش تو ِانگارم؟

کنار این سّد عظیِم  ای جهان! ای سیاهتر از سیاهِی محض، چرا به نیرنگ، مرا 

عبور ناپذیر کشانده ای و در پای دیوارۀ عبور ناپذیِر خود، مرا به ُغل و زنجیر کشیده ای؟ 
که نه ُرخصت دیدار می دهی و نه فرصِت وصال، از چه ِای مجهوِل اعظم، شوِق  تو 

وصالت در من نهادی اّما در فطرتم دانایی نگذاشتی؟ 
گذاشتی  کنم؟ چرا در فطرِت عرفا دانائی  گزافه چه  ای جهان! من با این اّدعای 

که با نان و خرمایی، چهل روزه از دروِن خود دانایِی مستقل از محفوظاِت قبلِی خود 
پدید آورند و مرا دانایِی فطری ندادی؟ 

از خود  دانایی ای  اندیشه، من هیچ  ریاضِت  از چهل سال  چرا پس  ای جهان! 

نزاده ام و چرا برای دانایی، مرا به خوشه چینِی از این و آِن تو، از ذّره ذّره هاِی خود، 
واداشته ای؟

کنی یا به عالِم  خیال  که مرا به خواب  ای جهان! به تو زنهار می دهم، من آن ِنَیم 

بری و چون شبحی بر من نازل شوی. من تو را در بیداری، در هشیارِی عقل جستجو 
می کنم نه در خواب و خیال. 

ای جهان! با این همه ناسپاسی ها و بدگمانی هایم، از تو بسی سپاس دارم که ذهنی 

جستجوگر، مغزی فّعال، شوقی زاید الوصف و تواِن پویش راِه دانایی به من داده ای.
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سازگاری هاِی عرفان با عقل
وحدت _ عشق

وحدت جهان 
کرده اند: گونه وحدت اشاره  عرفا به سه 

الف- وحدِت جهان و وحدِت عارف با جهان.
ب- وحــدت جهــان و خــدا ـــــ  جهانــی همــه خدایــی ـــــ  و یگانگــی عــارف بــا جهانــی 

همــه خدایــی. 
ج- وحدِت عارف )حضور و یا شهود و یا اشراق و یا اّتحاد و یا ذوب و ...( با خدایی 

که پروردگار جهان است. 
در بخش شناخت در فصل تصدیقات اّولیه، شدِن جهان در وحدت و یگانگی، 

ح داده شده است. شر
من وحدِت جهان و یگانگی و وحدِت خود با جهان را چه بر اساس تحلیل و چه 

بر اساس تجربه و مشاهده باور دارم. 
با چشِم سر و  یا تکامل نامیده می شود  که تعالی  را  من شدِن جهانی یکپارچه 
چشِم عقل می بینم و وحدت و هماهنگی و یگانگِی اجزای جهــان را در این »ُشدن« 

که هیـــچ جزئی مستقاًل  »نمی شود«. مشاهده می کنم و می بینم 
من در بخش شناخت بارها از وحدت جهان و ناموجود بودِن جزء مستقل در 
که استقالِل هر جزء در جهان یعنی عدم و نیستِی آن.  گفته ام  گفته ام.  جهان سخن 
که نه تنها عقل بر آن ُمهِر  وحدت جهان و وحدت موجودات جهان پنداری است 

تأیید می زند بلکه از طریِق مشاهده نیز تجربه می شود.
که از وحدت موجودات و َعَدم استقالل اجزای جهان سخن می گویم  من همانجا 
و مایۀ این ُشدِن در وحدت را میِل اجزای جهان به ُشدِن با هم ـــ  عشق - دانسته ام 
کرامات و معجزات و عقل ستیزی و فنا فی اهلل  به مکتب عرفان وارد می شوم اّما تا مرز 

پیش می روم و هرگز وارد این دخمه های خرافی نمی شوم.
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جهان کّلی ای است تفکیک ناپذیر، مجموعه ای است واحد، دارای زیر مجموعه ها 
گر چه عارفانه است  کوچکترین جزء. این پندار ا و زیر مجموعه هاِی زیر مجموعه ها تا 

اّما عقل بر آن ُمهر تأیید می زند.
آهنِگ  به  عشق،  بزِم  در  همه  جهان  اجزای  و  جهانیان  که  دهد  ندا  عرفان  گر  ا
که میل به ُشدن در اجزای جهان نهاده - در  کّلی-  ُسرناِی جهانی و به فرمان عقِل 

رقص و پایکوبی و سماع اند، عقل می گوید:
آری، جهانیان همه دست در دست هم و با هم در حال »ُشدن اند«.

من خود را جزء الینفک جهان می دانم. من ذّره ای از مجموعۀ ذّراِت جهانم. من 
فرد نیستم، من حّتی تصّور فردّیت هم نمی توانم داشت. 

این  و  شدن اند  حال  در  )موجودات(  جهانیان  گفته ام  شناخت  بخش  در  من 
شدن ها ناشی از میل به شدن است و میل به شدن، ناشی از ساختار و ساختماِن 
که ساختار و ساختمان آن تغییر نکند رفتارش تغییر  هر جزء است. هیچ جزئی مادام 
نمی کند. تا بخشی از یک جزء به جزء دیگری منتقل نشود و ساختار و ساختمان آن 

را تغییر ندهد،  شدِن آن و رفتاِر آن تغییر نمی کند.
که  کائنات است  گفته ام »این  من به وحدت اجزای جهان معتقدم. در جائی 
که  الحّق حاّلج است  نا  اَ نوعًا مشابه همان  این سخن  ما سخن می گوید«،  زبان  از 
که از  کنون دوباره می گویم این جهان است  مظلومانه جان بر سر این سخن داد. ا
که  که می گویم و این تو نیستی  زبان من و زبان شما سخن می گوید. این من نیستم 
گفته های  که از زباِن ما سخن می گوید، و سخن های من و  می گویی، این جهان است 
که ما همدل شویم و  آنگاه دوباره شوری در من و شوقی  تو را در هم می آمیزد تا آنجا 

گفتگوِی دوباره می کشاند.  در تو می ریزد و ما را به مناظره و 
 دربارۀ وحدِت جهان با عّلت العلل و خدا سکوت می کنم. مرا حّسی فراتر از وحدت 
که می بینم و می دانم آری، اّما وحدت با  با دیگر اجزای جهان نیست. وحدت با آنچه 

که نمی دانم و در مغز من جای نمی گیرد، سکوت می کنم. آنچه 
که چون مهاِر ذوق را رها   احساِس وحدت با جهان، احساسی است ژرف و عمیق 
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کنیم، شور و شوق و َوجدی ناشی از این احساس پدید می آید. وجد و شعِف ناشی از 
وحدت با جهان از انواع دیگر وحدت های اّدعائی، عقالنی تر است. 

که ما از جهان سر برآورده ایم و ذّره ای از جهاِن  عقِل غریزی و طبیعی حکم می کند 
واحد هستیم. 

کنون به یاد  که در آینده ای نه چندان دور، من نیستم. و ا کافی است به یاد آوریم 
که دارم مطالعه می کنم.  که دارم می نویسم. این من هستم  که این من هستم  آوریم 
این من هستم که از لطافت هوا و نسیم بهاری لّذت می برم. این من هستم که عکس 
که آسمان آبی و حرکت ابرهای پاره پارۀ  ماه را در جویبار می بینم. این من هستم 
که فرزندانم را دوست دارم ....... و این من هستم  سپید را می بینم. این من هستم 
که در آینده نخواهم بود. عمر من لحظه ای بیش نیست. همچون جرّقه ای لحظه ای 
که  اق عجیب و حیرت انگیزی افتاده 

ّ
این َدم چه اتف هستم و دیگر هیچ. این لحظه، 

که من  اجزاء و سلول های من، هماهنگ با یکدیگر چنان دست در دست هم داده اند 

که دارم می نویسم.  که این من هستم  می دانم 

  - را  »من«  تالش  و  سعی  و  جوشش  و  کوشش  سال  میلیاردها  از  پس  جهان 
که  کافِی تام و تمام است  نوزادی چون من- زاده، این لحظۀ غریبی است و لحظۀ 
که من هستم  که من هستم.  کنم و پای کوبان در وجد و سماع شوم  دست افشانی 

گر فقط همۀ دارایی و تعّلقاتم این هستِی »من« باشد. حّتی ا
که مرا از نهاِد خود شکفته  که چرخ چنان چرخیده  در این لحظه از تاریِخ جهان 
کنون که ابر و باد و مه و خورشید چنان گردیده اند که »من هستم«، چرا سماع  است، ا

کوبان و دست افشان، با جهان عشق بازی نکنم؟  نکنم؟ چرا پای 
من در حسرت ِفراق و شوِق وصال، پای کوبان و دست افشان سماع می کنم و در 
که من در آغوش جهانم و جهان در  آن لحظۀ شاد، این نغمۀ راستین را خواهم سرود 
که پیوندم با جهان بریده شود، مباد  آغوش من. من جهانم و از جهانم. مباد آن دم 

آن دِم عدم، مباد آن دِم نیستِی نیستی. 
با جهان، دست افشانی  از وحدت ام  ناشی  به وجِد  و  از هستیم  به سپاس  من 
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می کنم و تمام جوی ها و بستر همۀ رودهای سلسلۀ اعصابم را شستشو می کنم و زنگاِر 
آیینۀ دل را می زدایم، به راستی خار و خِس بیابان و بنفشه هاِی ُرسته از سنگ خارا 

کرشمه اند.  هم، به نغمۀ رباِب جهان، همه با هم در ناز و 

عشق
کم شرح  کرده اند ولی  در ادبّیاِت عرفانی، عشق را چون الهه ای مقّدس، زیاد مدح 

داده اند. برای نمونه در دیوان غزلیات حافظ بیش از 230 بار واژه عشق آمده است .
حّتی  و  فرازمینی  و  مجّرد  موجودی  چون  را  عشق  عرفانی  اشعار  بیشتر  در 

وصف ناپذیر، جلوه داده اند .
از هم شدِن  عشق میل است، میِل به هم شدن، با هم شدن و  عشق چیست؟ 

اجزای جهان .

عشق میل است. شوقی ذاتی است در تمام اجزاِی جهان برای »ُشدن«. 

 عشق، میِل طبیعِی هر جزء از جهان به شدن است و ناشی از ساختار و ساختمان 
لّذت  که  ما تصمیم نمی گیریم  دانا شویم،  که  ما تصمیم نمی گیریم  آن جزء است. 
که دوست داشته باشیم بلکه پیشینِی همه این رفتارها  ببریم، تصمیم نمی گیریم 
که از ساختمان و ساختار ما می تراود و آشکار می شود. عّلت همۀ  میِل قبلی ای است 
رفتارهای ما عشق است و عشق، ذاتِی ساختار و ساختمان ما است. آن دانۀ لوبیا به 
اختیار تصمیم به بوته شدن نمی گیرد و آن قطرۀ باران به اختیار نمی افتد و آن شاهین 
به اختیار به شکاِر آن مرغک نمی رود. این جهان به اختیار نمی جوشد و این دریا به 
که طبیعِی هر ذّره  و همٔه ذّرات است  اختیار در جنب و جوش نیست، بلکه عشقی 

این جهان را به ُشدن واداشته و وامیدارد. 
و  ساختار  از  ناشی  و  عشق  من  که  را  وحدت  در  شدن  به  جهان  اعضای  میِل 
گرفته و نه تنها عقل  که نه تنها از عقل مایه  عیان دانسته ام، پنداری است  ساختماِن اَ
آن را تأیید می کند بلکه شالودۀ علم_ علِم بشری_ است. اساس و بنیان علِم بشری بر 
گفته شد به  که در باال  گفته شد. این تفسیِر جهان، آن گونه  که در باال  پنداری است 
عقِل بشِر زمینی و به علِم بشر زمینی فرماِن ایست نمی دهد و حاّلل مجهوالت را به 
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ک و به افق های ناپیداِی آسمانی حواله نمی دهد . افال
     عشق، میل به ُشدن، میل به شدن از این به آن است. 

که  که هستیم و هستند باشد و ندانیم و ندانند  آنچه  از  گر عشق فقط شدن  ا
مقصِد بعدی ما  چیست، در آن صورت جهان جهانی بی سروسامان و سراسر هرج و 

مرج خواهد بود. پس عشق، میل به شدن از چیزی به چیزی است. 
که میل به شدن _  عشق _  که هر ذّره از جهان  کنون با این پرسش روبرو هستیم  ا
که عاشِق چیست و مایل به    گر ذّره نداند  دارد در هواِی شدِن به چه چیزی است؟ ا
کن خواهد بود و یا جنبشی بی نظم و  کت و سا چیست، جهان، یا جهانی سراسر سا

بی سروسامان خواهد داشت .
کجا می رود.  که به  پس هر جزِء جهان، »شدن« می کند و می داند یا دانسته شده 
که هر  که من سخن می گویم تمام اجزاء جهان دانسته شده اند  از منظر آن عرفانی 
نهاد همۀ اجزاء جهان  را در  به »ُشدن«  که میِل  آنچه  یک در هر زمان چه شوند. 
نهاده، عّلت العللی است و ذهن من را یارای شرحی بیش از این نیست. اینجا است 

گدازم.   که نمی دانم و در حسرت دانایی، در سوز و 
عشق نیرو نیست، عشق میل است. میلی ذاتی- ناشی از ساختار هر جزء از جهان 
که جهان به هر جزء     که هست- و لّذِت وصاِل حالتی دیگر، جایزه ای است  در آن حال 
»وقتی می شود« می دهد. اّما تقدیر جهان برای هر جزء، آرامش و سکون نیست. این 
جوشش آرام نمی گیرد. هنوز از جایی به جایی نرفته، آهنِگ جایی دیگر و هواِی حالی 

دیگر است .
َاَزل، زمان ها پیش از آن روِز انفجار بزرگ، عّلت العللی ناپیدا   از  به این ترتیب 
اجزای  تمام  در  جزء-  هر  ساختمان  و  ساختار  از  ناشی    _ »ُشدن«  برای  عشقی 

جهان نهاده است. 
 عشق راهنما و راهبِر راِه ما به مقصد نیست بلکه عشق در ما شوِق وصل می آفریند 

اّما راهبر و راهنمای ما عقل است .
و  به هم بسته  قانون مند-  اجزای  از  کائنات  که  گفته ام  کتاب  این  بارها در  من 
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کائنات در جنبش و جوش و خروش است. آیا جزِء  پیوسته- تشکیل شده است، اّما 
قانون مند، به صرِف قانون مندی، حرکت و »ُشدن« و جوش و خروشی می کند؟ خیر! 
پس میل و شور و شوقی برای وصل و وصال الزم است تا محرک شدن باشد. این میل 
که در نهاد ذّره ذّرۀ جهان جای دهد. در این  و این شور و شوق را نیز محرک اولی باید 
که  منزل از منازِل طّی طریق، به سِدّ سترگ و عبورناپذیری می رسم و اینجا است 
که روزنه ای در این دخمۀ جهِل خود  دیوانه وار خود را به در و دیوار می زنم باشد 
کنم. من در این دخمۀ نادانی، مجنوِن دانایی ام و همواره پای بسِت ُغل و  پیدا 

زنجیِر جهل. 
که تداوِم این ُشدن  گویا در بطن و نهاِد ساختاِر این اجزای قانون مند، میلی است 

و دگرگونی را از آغازی نامعلوم تا پایانی ناپیدا امکان پذیر ساخته است .
کائنات، در همۀ  این میِل به شدن و این عشق و این ارادۀ بالقّوه، در همۀ ذّرات 
کائنات هست و همه را به شدن  کّل  کائنات و در  کوچک و بزرگ  زیرمجموعه های 
واداشته است. ذّره ذّره، قطره قطره، جوی جوی، رود رود، دریا دریا، درخت و جنگل 
در  پای کوبان  و  رقص کنان  عشق،  فرماِن  به  همه  فلک  و  خورشید  و  ستاره  و  کوه  و 

سماع اند، همه در ُشدن اند .
که راِه وصل را می نمایاند، عقل است .  شوِق وصل، ناشی از عشق است اّما آن چه 
عشق محّرِک عقل است. عشق ما را به جایی نمی برد اّما میِل به آن چیزی است 

که راهبر و راهنما و پیِر ما است.  که باید شویم. این عقل است 
کاشِف اسرار و رموز، عقل است.  کشف اسرار و رموز است اّما  عشق، میل به 

پیِر ما، عقل ما است. 
که با  بین عقل و عشق تضاّدی نیست هرچند هستند عاشقان دروغین بسیاری 

عاقالن درستیزاند. 
کاِر عاقالِن راستین.  کاِر عاشقاِن راستین است و نه  تضاّد بین عقل و عشق، نه 
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ناسازگاری های عرفان با عقل
کشف اسرار و رموز، عقل ستیزی  کرامات، ریاضت های نابخردانه،   

مقدمه 
نگاه عاشقانه و شاعرانه به جهان از دیدگاه عقل ستودنی است اّما وصف شاعرانۀ 

جهان را با درک حقیقِت جهان اشتباه نکنیم. 
کینه و  که آرامش می دهد و رواِن ما را از عصبّیت و حسادت و    آن بخش از عرفان 

نفرت و تعّصب و دروغ و زنگار می زداید، ستودنی است.
کنیم، عرفاِن مکتِب عشق و شور و وجد  گر عرفان را از پیرایه های ناراست پاالیش  ا
گفتۀ حافظ باور دارم  و محّبت بسیار هم دلپسند است و عقل در پِی آن است. به این 

که می گوید:
      

                                                                                                    
گر داند که دل دربند زلفش چون خوشست گــردند از پی زنجیـــــر ما«»عقل ا عاقـــــالن دیوانه 

ک 29، ص 66(  (  

باور  و  تفّکر  این  از  ناشی  خوِش  احساس  و  جهان  وحدِت  و  عشق  با  کسی  چه 
مخالف است؟ 

کسی با اشاعۀ عشق و محبت، آسان گیرِی روزگار، صبر و تحّمِل همراه با امید  چه 
کینه و حسد مخالف است؟  و تالش، رفع 

عماِل متعارِف منتهی به آرامش مخالف است؟  کسی با اَ چه 
کسی با سماع مخالف است؟ چه 

متأّسفانه عرفان در مواردی آلوده به اّدعاهای واهی و خرافی نظیر کرامات و کشف 
مرید  فکرِی  استثمار  بازی،  خانقاه  و  خانقاه  نابخردانه،  ریاضت های  انجام  اسرار، 
کردن  توّسط مراد و بدتر از همه، در سطوِح عامیانه و َپسِت آن، آلوده به درفش درگونه 
که این  و شفا دادن و پا بر آتش نهادن و اعمالی از این قبیل شد و این در حالی است 

مکتِب عشق و محّبت را هیچ نیازی به این شعبده ها نیست.
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که آنان  کاروانیاِن عرفان، منزل به منزل طی طریق می کنم اّما آن گاه   من همراه با 
به ورطۀ عقل ستیزی، اّدعای کرامات و اّدعای وصل و حضور با خالِق جهان درغلتند، 

کج راهه و بی راهه ها برحذر خواهم داشت.  خود را از این 
کاروانیان عقل  گرفت و تا َدم آخر با  کناره نخواهم  من هرگز َنَفسی از راه عقل و علم 

گر راهی به حقیقت باشد آن را راِه عقل می دانم. همراه و همدمم و ا
در  غرق  العلل،  عّلت  و  گاهی  خودآ و  المواد  ماّده  ناپذیِر  عبور  سِدّ  برابر  در  من 
که در عاَلِم خیال، نه تنها از این سِدّ  وحشت و حیرت و اشتیاقم و چه بسیارند آنانی 
گذشته اند بلکه از آن سو، احکاِم قطعی صادر می کنند و حّتی فرمان قتل  عبور ناپذیر 

و اسارت و تازیانه می دهند. 
کشاورز، غم قوم و مّلت  کارگر و  این عارفان فقط خود را می بینند و بس. آنان، غم 
و غم جامعه و بشریت را ندارند. آنان فقط به فکر خود و خودسازِی خود و رستگارِی 
کثر عرفا، کاری به ظلم و ستم، کاری به ظالم و مظلوم، کاری به امثال  خود اند. حّتی ا
اسکندر و چنگیز و هیتلر و ناپلئون نداشته اند، آن ها غم جهان و دنیا را نداشته اند. 
گوشۀ خود، هیچ غمی ندارند، هیچ رسالتی را برای  اینان جز پروراندن خود در زاویه و 

خود قائل نیستند مگر ساختِن خود، آن هم در دنیای وهم و خیال.
»تا قرن پنجم هجری عدۀ متصّوفان زاید بر چهار هزار نفر رسیده بوده است.« 

)ک 26، ص 8(
کدامیک   از هزاران قطب، امامان، اوتاد، ابدال، ُنجبا، ُنقبا، سالک و مرید و ...... 
کشفی یا ابداعی یا اختراعی  کدامیک  گشوده اند و  گره ای از مشکالت جامعۀ بشری را 

کرده اند؟ 
گیریم که موج عرفان گرائی همه گیر شد.

گیریم که موِج دلْ  محوری گسترده شد.
 گیریم که عرفا بر همه چیز و همه کس دست یازیدند.

گیریم که مخالفت با علم و عقل، خورشیِد علم و عقل را در توبره ای به اسارت کشید.
که پهنۀ زمین ماالمال از بلبالِن مدهوش از رقِص یاسمن ها و یاسمن هاِی  گیریم 
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ک شد.  مدهوش از باد صبا و پروانه هاِی سوخته بال و عاشقاِن سینه چا
که همۀ زمین سراب شد. گیریم 

گمشدگاِن سراب خواهد  که به یاری   آخر چه؟ آخر االمر، این فرشتۀ عقل است 
که در ویرانه های خوْد ساخته، از عقل و علم  آمد و آخر االمر این جغِد خرافه است 

کند.  یاری طلب 
کرامات، ریاضت های طاقت فرسا و نابخردانه، عقل ستیزی،  انسان عاقل هرگز با 

کّل سِر سازگاری ندارد. کسب معرفت از طریق اّتحاد با 
شعبدۀ  و  بافتند  طامات  گفتند،  شطح  سرزمین  این  در  عرفا  بزرگترین  قرن ها 
کرامات کردند. حال بگویند و ببینیم آن مردِم ساده لوح و آن سالکاِن طریقت و رهرواِن 
حقیقت به کجا رسیدند؟ از بشارات آنان، مّلت و مردم چند گام به پیش آمدند و چند 

فرسنگ در بی خبری پس ماندند؟ 
هرچند عارفان، عابدان و زاهدان، پاِی استداللیون را چوبین می دانند لکن آنان 
کم سوِی علم به  کائنات با شمِع  خود پا در هوا هستند. با پای چوبین، در ظلّماِت 

دنبال خالق و حقیقت و مبدأ و مقصد پوئیدن بهتر از تکیه دادن بر هوا است. 
 به حقیقت نزدیک تریم. 

ً
این ندای عقل است که هرچه ساده لوح تریم ظاهرا

کرامات 
آنان دال  اّدعای  بوده اند،  راستگو و صادق  گر  ا کرده اند  کرامات  اّدعای  که  آنان 
برای  نیرنگی  آنان  اّدعای  این صورت  بر روان پریشی و خودشیفتگی است و در غیر 

پیشبرِد اهدافشان بوده است.
گیر و آن نیروی نهان و مرموِز جنباننده و  کتاب هرگز وجود نظِم فرا من در این 
ــ  که مجهوِل اعظم نامیده ام - انکار نکرده ام. آنچه که من  جوشانندۀ اجزای جهان راـ 
گیر و یا در اختیار  گروهی خاّص  در مختل نمودِن آن نظم فرا منکر شده ام تواِن فرد یا 

کشیدِن آن نیروی نهان است.  گرفتن و به بند 
کرده اند:  کرامات  عارفان بسیاری اّدعای 

کرامات را نتیجۀ طاعات می دانند و هیچ یکی از انواع آن را )مرده  صوفیان، 



لوا اخب: تخانِش تخانش

132

گفتن، بر آب راه رفتن، طی االرض، با جمادات و  کردن، با مرده سخن  زنده 
کردن، بیماران را شفا دادن، جانوان را به اطاعت وا داشتن، بر  جانواران تکّلم 
گاه بودن و .......................( مخالف با اوامر و نواهی حق  خزاین زمین آ
گاهی بر دل هاست و لذا  کرامات اولیا آ و مصالح خلق نمی شناسند. از جمله 
 ابوسعید ابی الخیر و ابوالحسن نوری را  »جاسوس القلوب«  لقب داده اند. 

)ک 24، ص 80(
که آن نیروی نهان، اطاعِت از چون منی را پذیرا باشد و هرگز  من هرگز نمی پذیرم 
که چون منی، آن نظم و نیرو را حّتی ذّره ای به اختیار بگیرد.  زیر باِر این دروغ نمی روم 
کم، بوالهوسی چون من و تو و یا حالی به حالی شونده ای چون  آن نیروی مرموِز حا

که به اشِک چون منی و یا به التماِس چون توئی تغییِر قضا دهد. ما نیست 

او  به  را  تمرکز خود  گردانندۀ جهان،  که  کند  تصّور  که عارفی  زهی خودپسندی 
معطوف داشته است.

کنیم:  به چند نمونه از خرافه های دلپذیر توّجه 
که آب از  گریسته بود  که روزی بر بام صومعه چندان  نقل است ]حسن بصری[ 
ک است یا نه؟«.  گفت: »این آب پا ناودان روان شده بود و بر شخصی چکید. 

که آب چشم عاصی است«.       )ک 27، ص 31( گفت: »نه! بشوی  حسن 
گفت: جماعتی به حج می رفتیم. در بادیه تشنه شدیم.  که بزرگی  نقل است 
به سر چاهی رسیدیم. دلو و رسن ندیدیم. حسن ]حسن بصری[ گفت: »چون 
من در نماز روم، شما آب خورید«. پس در نماز شد. ما به سر آب شدیم. آب 
بر سر چاه آمده بود. باز خوردیم. یکی از اصحاب رکوه یی آب برداشت. آب به 
گفت :»خدای را استوار نداشتید  غ شد،  چاه فرو شد. چون حسن از نماز فار

،تا آب به چاه فرو رفت«. )ک 27، ص 33(
نماند.چهل  زادش  بود.  سفری  در  ادهم[  ]ابراهیم  ابراهیم  که  است  نقل 
نرسد. برادران  به  از وی  تا رنجی  کس نگفت،  با  و  ِگل خورد  و  کرد   روز صبر 

)ک 27، ص 98(
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ُگربه یی از پیش وی  ُگربه خور، وقتی در َغْلواِی جذبه  »موالنا محمِد مجذوِب 
گرفته و به یک بار فرو برده است. َخْرِق عادْت از وی بسیار سر  میگذشته، آن را 

می زده است!« )ک 20، ص 17(
نقل است که ]ابراهیم ادهم[ وقتی در کشتی خواست نشستن. سیم نداشت. 
از  گفت:»الهی  و  بگزارد  نماز  رکعت  دو  دادن«.  بباید  دیناری  گفتند:»هریک 
من چیزی می خواهند و ندارم«.در وقت، ریگ لب دریا همه زر شد. مشتی 

برگرفت و بدیشان داد. )ک 27، ص 108(
سرگین  ستور  هیچ  بغداد  در  بود،  زنده  ]ِبشِرحافی[  بشر  تا  که  است  نقل 
شخصی  آِن  از  ستوری  شبی  رفتی.  برهنه  پای  که  را.  او  حرمت  نینداخت 
کردند، همچنان بود.  که: »بشر نماند«. احتیاط  روث انداخت. فریاد برآورد 
راه  بود، در جملۀ  زنده  او  تا  که  گفت: »بدآن  به[ چه دانستی ؟«  گفتند: »] 
که بشر نمانده است«.  بغداد روث نبود. این برخالف عادت دیدم. دانستم 

)ک 27، ص 116(
کرد. شیخ  کرد. مریدی هم پای دراز  که یک روز شیخ پای دراز   نقل است 
]بایزید بسطامی[ پای برکشید. مرید هرچند که خواست پای برکشد نتوانست 
کردن شیخ  که پای فرو  که پنداشت  وهم چنان بماند تا به آخر عمر. از آن بود 

هم چون دیگران باشد. )ک 27، ص 153(
وقتی ]سهل بن عبداله التستری[ در خانه بود، چوبی از باال درافتاد و سرش 
بشکست و قطرات خون از سرش بر زمین چکید و همه نقش »اهلل« بازدید 

آمد. )ک 27، ص 268( 
او صحبت  با  و  التستری[ رسید  ابداالن به من ]سهل بن عبداله  از  »مردی 
کردم و از ]من[ مسایل می پرسید از حقیقت و من جواب می گفتم. تا وقتی 
که نماز بامداد بگزاردی، و به زیر آب شدی و در زیر آب نشستی ............ و 
از آن آب جز به وقت نماز بیرون نیامدی. مّدتی با من بود، هم بر این صفت 
ک 27، ص 269(  که برفت«.)  کس ننشست تا وقتی  که البّته هیچ نخورد و با 
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سال  در  را  کتاب  این  گفته،  الحکم  فصوص  کتاب  مقّدمۀ  در  عربی  ابن 
از  نویسد  می  آنچه  و  دریافته  )ص(  اسالم  پیامبر  از  خوابی  ضمن   627
است. مکاشفه  و  رؤیا  آن  ناقل  و  مترجم  تنها  او  و  است،  حضرت  آن   امالی 

)ک 22، ص 36 و 35(
گفتند: »ما  که طایفه یی در بادیه او ]حسین بن منصور حالج[ را  نقل است 
کرد و طبقی انجیر پیش ایشان نهاد. و یک  را انجیر می باید«. دست در هوا 
گفتند:   گرم پیش ایشان نهاد.  بار دیگر حلوا خواستند. طبقی حلواِء شکرِی 
»این حلواِء باب الّطاق بغداد است«. حسین گفت: »پیش من چه بادیه و چه 

بغداد !«. )ک 27، ص 513(
خرقۀ  و  ]بود[  نشسته  دجله  لب  بر  روزی  ادهم[  ]ابراهیم  که  است  نقل 
چه  بلخ  ملک  گفت:»درگذاشتن  و  بیامد  ]یکی  می زد  بخیه  را  خود  ژندۀ 
که:»سوزنم  کرد  اشارت  ماهیان  به  افتاد.  دجله  در  سوزنش  یافتی؟«[ 
گرفته.  بازدهید«. هزار ماهی سر از آب برآورد ،هر یکی سوزنی زّرین در دهان 
گفت: »سوزن خود می خواهم«. ماهیکی ضعیف سوزن او به دهان  ابراهیم 
که یافتم به ماندِن ُملک بلخ،  گفت:»کمترین چیزی  گرفته، برآورد. ابراهیم 

این بود.آن دیگرها تو دانی«. )ک 27، ص 108(
خرافۀ باال عینًا به نحو دلنشینی در مثنوی آمده است:

نشســـتهـــم ِزابراهیــــــِم َادَهــــــم آمـــده  ســـت دریـــا  لـــب  بـــر  راهـــی  ز  کاو 

گهـــاندلِق خود می دوخت آن سلطاِن جان نا آنجـــــا  آمـــــد  امیـــری  یـــک 

.........

فگند دریا  در  زود  سوزن  بلنـــدشیخ  آواِز  بـــه  را  ســـوزن  خواســـت 

َالّلهیـــی ماهـــــی  هـــزاران  ماهیـــــیصـــــد  هـــر  لـــِب  در  زر  ســـوزِن   

حـــق دریـــای  از  آوردنـــد  بـــر  کـــه بگیـــر ای شـــیخ ســـوزنهای حـــّقســـر 

ک 28، ص 315 و 314(  (



لیل چ ارف: عرلاش درمرِ ن عقل

135

کائنات، به  که در آن نظم جهانی و قانون مندِی  خرافه ای دیگر از مثنوی معنوی 
دلجویی از درویشی ژنده پوش، به هم می ریزد:

کشتیـــــی دروِن  درویشـــی  پشـــتییبـــود  مـــردی  رخـــت  از  ســـاخته 

جملـــه را ُجســـتند و او را هـــم نمـــودیـــاوه شـــد همیـــاِن زر او خفتـــه بـــود

را جوییـــم هـــم ِدَرم    کایـــن فقیـــِر خفتـــه  صاحـــب  غـــم  ز  بیـــدارش  کـــرد 

 جملـــه را ُجســـتیم نتوانـــی تـــو َرســـتکه در این کشتی ُحُرمدان ُگم شده ست

ــو ز دلـــق ــه شـ کـــن برهنـ ــرون  خلـــقدلـــق بیـ اوهـــاِم  شـــود  غ  فــــار تـــو  ز  تـــا 

رســـانگفـــت یـــاَرب مـــر غالمـــت را خســـان در  فرمـــان  کردنـــد  مّتهـــم 

کردنـــد هـــر ســـو در زمـــانچـــون بـــه درد آمـــد دِل درویـــش از آن ســـر بـــرون 

از دریـــای ژرف شـــگرف   صـــد هـــزاران ماهـــی  ُدّری  یکـــی  هـــر  دهـــاِن  در 

ُپـــر دریـــای  از  ماهـــی  هـــزاران  ُدرصـــد  چـــه  و  ُدّر  یکـــی  هـــر  دهـــاِن  در 

ُملکتـــی خـــراِج  ُدّری  یکـــی  شـــرکتیهـــر  نـــدارد  ایـــن  اســـت  الـــه  کـــز 

کشـــتی و َجســـت ُکرســـی و نشســـتُدِرّ چنـــد انداخـــت در  مـــر هـــوا را ســـاخت 

ک 28، ص 325(  (

بیم قحط  از  و  آمدند  ]بایزید بسطامی[  که جماعتی پیش شیخ  نقل است 
کن تا حق ـــ  تعالی ـــ  باران فرستد«. شیخ سر فرو برد،  گفتند: »دعا  نالیدند و 
آمد«. در حال  باران  که  کنید  راست  ناودان ها  و  »بروید  گفت:  و  برآورد  پس 

که یک شبانروز می بارید. )ک 27، ص 153( گرفت، چنان  باریدن 
خرافۀ باریدن باران به دعای زاهد در مثنوی نیز آمده است:

 
بادیـــه میـــاِن  در  ُبـــد  َعّبادیـــهزاهـــدی  چـــون  غـــرق  عبـــادت  در 

..............

ریگ روِی  بر  ُبد  استاده  نماز  کـــز تّفـــش بجوشـــد آِب دیـــگدر  ریـــگ 
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کـــن ای ســـلطاِن دین   تـــا ببخشـــد حـــاِل تـــو مـــا را یقیـــنمشـــکِل مـــا َحل 

مـــا بـــه  َاســـرارت  ز  ســـّری  ُنمـــا  زّنارهـــاوا  میـــان  از  بّبریـــم  تـــا 

آســـمان ســـوی  بگشـــود  را  حاجیـــانچشـــم  دعـــای  کـــن  اجابـــت  کـــه 

..............

َکـــشدر میـــاِن ایـــن مناجـــات ابـــِر َخـــوش زود پیـــدا شـــد چـــو پیـــِل آب 

گرفـــت گرفـــتهمچـــو آب از َمشـــک باریـــدن  مســـکن  غارهـــا  در  و  َگـــو  در 

ک 28، ص 339 و 338(  (

کـه از بـدو پیدایـش بشـر تـا امـروز، هیـچ آب جویـی بـه دعای  بااطمینـان می گویـم 
سـالکی از حرکـت بـاز نـه ایسـتاده و هیـچ ماهـِی دریایـی بـه دلسـوزِی درویشـی، مروارید 
کائنات، با دعای  کائنات و هیچ ذّره ای از قانوِن  کشـتی نینداخته و هیچ ذّره ای از  به 

عارفـی یـا بـه نفریِن درویشـی تغییر نکرده اسـت. 
کنون، هیچ قانون و مصلحتی در کائنات، به خواست عارفی  با اطمینان می گویم تا
یا درویشی، نقض نشده است و در ذهن خود این ابیات دلپذیر حافظ را مرور می کنم:

نزنیم دانش  دفتر  بر  مغلطه  سّر حق بر ورق شعبده ملحق نکنیمرقم 

ک 29، ص 798(   (

هیچـــم خبـــر از هیـــچ مقامـــی نفرســـتادچندان که زدم الف کرامات و مقامات

ک 29، ص 256(  (

امید  به  منطق  و  استدالل  و  خرد  و  دانش  و  عقل  از  سرخورده  که  عارفان  آن 
کشِف رموِز عالم و راز آفرینش به چّله نشینی پرداخته اند، به جایی جز خود   حضور  و 
نرسیده اند. این مّدعیان عقل را می ستیزند زیرا تحّمل چهل روز چّله نشینی و سپس 
که هزاران  کشف رازها، به مراتب آسانتر از تحّمل زحمات طاقت فرسایی است  اّدعای 
هزار انساِن عقل گرا و خردمند طی هزاران سال دود چراغ خورده اند و زحمت اندیشه 

کوچه اند.  برده اند و هنوز اندر خِم یک 
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و  به هم می ریزد  را  عالم  قوانیِن طبیعِی  تمامِی  که  بنگرید  عارف شوریده  آن  به 
شفا  ِوردی  به  می برد،  سرباال  را  آب  می زند،  ریشخند  جهان  عّلِی  قوانیِن  همۀ  به 
گرسنگان را طعام می دهد، ماهیان دریا را  گروهی بسیار از  می بخشد و به قرصی نان 
کنیزکی ُمجاز و امر خدا می پندارد  به  فرمان می گیرد، قتل انسانی را به خاطر تصاحِب 
کالم  کنیزک( و دائمًا و هر لحظه، در هر  )مثنوی معنوی- دفتر اول- حکایت پادشاه و 
و در هر بیت و در هر مجلس، دم از عشِق خدا می زند. او جهان و قوانین طبیعی را 
بازیچۀ تعّلقات و خودشیفتگِی خود می کند، گاه فرماِن شورش و هرج و مرج به جهان 

گاه فرماِن اطاعت و فرمانبری. می دهد و 
شگفت آن که فیلسوِف مّشایی ای هم چون ابن سینا کراماِت عرفا را تأیید می کند. 
کنی.  که خالف عادت باشد و تو آنها را رد  »از عارفان اخباری بگوش تو برسد 
گویند: عارفی برای مردم باران خواست، و باران آمد؛ یا بیماران را  مثل اینکه 
کرد، تا به زمین فرو رفتند یا به  شفا خواست، و شفا یافتند؛ یا بر آنها نفرین 
کرد، و وبا و مرگ و سیل و  برایشان دعا  اینکه  یا  ک شدند؛  نحوی دیگر هال
طوفان از ایشان دفع شد؛ یا جانوران وحشی ایشان را فرمان بردند؛ یا مرغان 
کاماًل ناممکن نیستند. چون  که البته  کارها ـــ   از ایشان نرمیدند یا امثال این 
کارها را در رازهای طبیعی  کن و مشتاب؛ زیرا همانند این نوع  بشنوی توقف 

کنم ...............«  که من برخی از آنها را برای تو یاد  اسبابیست و باشد 
)ک 20، ص 167(

گروهی از مّدعیاِن عرفان می نگریم آنان را  وقتی به ژرفای عقاید و پندارها و رفتار 

گروه از عقل گرایاِن خداناشناس درمی یابیم.  نسبت به خدا بسیار غریبه تر از آن 
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ریاضت هاِی طاقت فرسا و نابخردانه
کم  که با تلقین و با چله نشینی، اعتکاف، روزه داری و  هرکس می تواند و حق دارد 
خوری و بسنده کردن به کمترین آب و غذا، کم خوابی، ذکِر طوالنی و بسیار چه با زبان 
کامل این غرایز، به خودسازی  و چه با دل، مهاِر غرایز و شهوات نفسانی حّتی مهار 
بپردازد. اّما آشکارا می گویم که این ریاضت ها میل به دانستِن حقیقت را افزون می کند 

و میل به وصل و حضور را زیاد می کند اّما ذّره ای به دانایی و معرفت ما نمی افزاید.
      با ریاضت داشته های موجود در ذهن ما ممکن است ترکیب و تحلیِل کامل تری 
موجود  ذهن  در  قباًل  آن  اجزای  که   - جدیدی  گاهِی  آ و  معرفت  هیچ  اّما  کند  پیدا 
ج از ذهن، ذرّ ه ای  نباشد- حاصل نمی شود. حّتی با هزار سال چله نشینی، جهاِن خار

گاهِی سالک اضافه نمی کند.  به آ
که برخی از عرفا در راِه رسیدن به حّق بر  کودکانه  به چند نمونه از ریاضت های 

کنیم: خود روا داشته اند توّجه 
دربارۀ ابوبکر شبلی )247ـــ  335 هـ  ( می خوانیم:

»سردابه ای داشتی، در آنجا همی شدی و آغوشی چوب با خود بردی و هرگاه 
گاه بودی که  که غفلتی به دل او در آمدی، خویشتن بدان چوب همی زدی، و 

که بشکستی دست و پای خود، بر دیوار همی زدی«. همۀ چوبها 
 )ک 22، ص 52(

گرفت، سالهای دراز  که ]ابوبکر ِشبلی[ مجاهده بر دست  که به اّول    نقل است 
که: هفت من نمک  گویند  کشیدی تا در خواب نشود، و  شب نمک در چشم 

کرده بود. )ک 27، ص 539-540( در چشم 
و دربارۀ ابوسعید ابوالخیر می خوانیم: 

نقل است که ]ابوسعید ابوالخیر[ یک روز زیر درختی بید فرود آمده بود و خیمه 
کنیزکی ترک پایش می مالید و قدحی شربت بر بالینش نهاده، و مریدی  زده و 
پوستینی پوشیده بود و در آفتاب گرم استاده و از گرما استخوان مرید شکسته 
که:  می شد و عرق از وی می ریخت تا طاقتش برسید، بر خاطرش بگذشت 
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»خدایا او بنده یی و چنین در عّز و ناز و من بنده یی و چنین مضّطر و بیچاره 
تو  که  این درخت  گفت: »ای جوانمرد!  بدانست.  !« شیخ در حال  عاجز  و 
و  درآویخته«.  درخت  این  از  سرنگونسار  کردم  قرآن  ختم  هشتاد  می بینی 

مریدان را چنین تربیت می کرد. )ک 27، ص 701(
     ریاضت ما را به خدا یا عّلت العلل نزدیک نمی کند بلکه موجب تداوم تلقین و 
نزدیکی سالک به مِن بسیِط غیر متعّلق می شود. سالک گمان می کند که با نفی من و 
منّیت به خدا نزدیک می شود در حالی که با رفع تعّلقات، هرچه بیشتر در »من« - مِن 

ــ   فرو می غلتد. بسیِط خودـ 
کجا  گوشه نشینی و طریقت و سلوک به  که طی قرن ها، ریاضت و  بگویند مّدعیان 

رسیده اند؟
گوشۀ خلوت و یک لقمه نان و چند خرما و َتنی آسوده طلب و ذهنی خرافی   یک 
و از همه مهم تر، لوحی ساده و زودباور و قدرِت تلقینی زیاد به من دهید تا چهل روزه 

به عرش اعالء روم و خبر از ماوراِی علم و دانائی بیاورم. 
کاهالنه  ما پویندگاِن حقیقت و مبدأ و عّلت العلل می توانیم تسلیم این وسوسۀ 
کم ارتفاع را حقیقت پنداریم و در عاَلِم خیال، خود را در فراِز قّله های  شویم و قّله هاِی 
کنیم و به ستایش و ثنا بپردازیم و مسئلۀ شناخت و معرفت را مختومه  بلند تصّور 
آن  تسخیر  در  که  قّله ای  نمی دانند،  جایز  را  توقف  هوشمندان  اّما  کنیم.  اعالم 
می کوشیم بسیار دورتر و باالتر است. نزدیکی به این قّله، با ریاضت حاصل نمی شود، 
گوشۀ عزلت  که  بلکه با ریاضِت فکری حاصل می شود، ریاضِت فکری نه این است 
کنیم بلکه، باید به تحقیقات علمی بپردازیم، باید در جهت  کنیم و ذکِر بسیار  اختیار 
کسب علم و تحقیق و شناخت راز و رمزهای طبیعت ریاضت بکشیم، به یقین طریقِت 
سلول ها،  اعماق  در  که  آن کس  و  می نگرد  فضا  و  کهکشان ها  اعماق  به  که  آن کس 

کاُوش می کند طریقتی راستین است. مولکول ها، اتم ها 
 بشر امروزین بیشتر از هر زمان دیگری در جهت شناخت مبدأ و مقصد و حقیقت 
گر ممکن باشد جز از طریق عقل امکان پذیر نیست.  که معرفت ا اهتمام می ورزد، زیرا 
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کرده، هر بامداد به دیار  گوشۀ عزلت ذکِر بسیار  که عمری در  کنید عارفی را  مقابل 
که سرتاسِر عمر  یار رفته و هر شامگاه خلسه وار به نیاز پرداخته با فیلسوفی مّشایی، 
که عمری را در پژوهشگاه و آزمایشگاه به  کرده و یا با انسانی  ریاضِت مطالعه و اندیشه 
کنار هم نظاره  گروه را در  گذرانده، این دو  کشف عّلتی  تحقیق برای درماِن دردی و 

کدامیک در خدمت بشرّیت بوده اند؟ کدامیک بی ثمر و  کنید. 

کشف اسرار و رموز
که به عارفی  لطاف و هدایاِی موجودی فرا  زمینی نیست 

َ
کشف و شهود و اشراق از ا

در حاِل عرفانی تحویل شود. 
گهان احساس می کنیم که پرده ها دریده شد و حجاب ها برداشته شد  که نا آن گاه 
ُکنه مسائل و پرسش ها رسیدیم و نور معرفِت راستین خانۀ دل  و ما به اصل و ذات و 
که هیچ اّتفاق عجیب و غریبی نیفتاده است. نه ما به  ما را روشن نمود باید بدانیم 
که خود  ملکوت رفته ایم و نه از عرش اعالء نور معرفتی به ما رسیده، بلکه باید بدانیم 

در خود فرو رفته ایم زیرا:
قبلِی موجود در ذهن      و اشراق ها، مفاهیم و محفوظاِت  کشف و شهود  شالودۀ همۀ 

)علِم حصولی( است.

که همۀ آنان  که تجربۀ حاِل عرفانی دارند این است   یک وجه مشترک بین تمام آنان 
در »من«، مِن بسیط خود فرو می روند و سعی می کنند خود را از هر نوع محفوظات 
کتسابی و علوِم حصولی آزاد  کنند. در این حالت، بسته به باورها و  و تعّلقاِت ذهنِی ا
که دارند آن حال را شکافتن فردّیِت خود، وصل خود به جهان،  اعتقادات قبلی ای 
گر این نظر  اّتصال به خدا، ذوب در خدا و یا حضور در محضر خدا تلقی می کنند. ا
درست باشد باید نتیجه بگیریم حّتی در حاالت فنا و خلسه و وجد و وصال و حضور، 
گونه های  به  را  حالت  آن  آنان  از  هریک  زیرا  نمی شود  زایل  فرد  بنیادیِن  باورهای 

کرده اند. که ناشی از باورهای بنیادیِن آنان است تفسیر  متفاوتی 
بودایی«،  »خالء  یا  شونیاتا   ،)  1870  -  1966 د.ت.سوزوکی)  پروفسور  گفتۀ  به 
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عبارتست از: 
که از هر نوع اضافه و تضایفی فراترست ... در »خالء« بودایی نه  خالء محض 
زمان هست نه مکان، نه صیرورت، نه شیئیت. نفس در این تجربۀ محض 
مجرد، انعکاس خود را در خود می نگرد ... و این هنگامی میسر است که نفس 
که نفس از همۀ محتویات ممکنش جز خویش  خود شونیاتاست، یعنی آنگاه 

خالی باشد. )ک 10، ص 109(  
که شخصیت من در آن آشیانۀ پابرجایی یافته است، در لحظۀ  »قالب فردیت 
شکافته  و  شکفته  اشراق[  حالت  با  معادل  »ذن«  نحلۀ  ]اصطالح  ساتوری 
جذب  آن  در  یا  نمی یابم  اّتحاد  خویش  از  فراتر  وجودی  با  لزومًا  می شود. 
بکلی  دیگر  منفرد  وجودهای  از  و  فروبسته  که  من  فردیت  ولی  نمی شوم، 
گسسته است ... در چیزی توصیف ناپذیر، چیزی که سامانی کامال متفاوت با 

سامان معهود و مأنوس من دارد، منحل می شود .« )ک 10، ص 118(
که از دایرۀ حس  که عرفا در حال وجد و یا وصل به جایی می رسند  این اّدعا نیز 
و عقل بیرون است، اّدعایی بی اساس است زیرا حّتی پیچیده ترین و نامفهوم ترین 
که از طریق علم حصولی  شطح و طامات آنان نیز اشاره به معانی و مفاهیمی دارد 
قات و حذف 

ّ
گر آزاد شدن و بریدن از تعل گرفته است و ا در محفوظات مغزشان جای 

باید  نازاده  جنیِن  پس  است  اّتحاد  و  وصال  عرفانِی  حال  وصِف  حصولی،  محفوظاِت 

عارف ترین عارف باشد.

 من به وجود حاِل عرفانی و تجربۀ حاِل عرفانی باور دارم، اّما پرسش اساسی این 
نزدیک  عرفانی  حاِل  آن  معتقدم  من  چیست؟  عرفانی  حاِل  آن  مابه ازای  که  است 
شدن به مِن بسیِط غیر متعّلق است و الغیر، هرگز فنا فی اهلل، اناالحق، ذوب و وصال 

با خالق جهان را نمی پذیرم.
اّدعا های درویشی ژنده پوش شنیدنی است. درویشی در وصف حال عرفانِی خود  

چنین سر داده بود:
»منــم زایــل شــد، از خــود بیخــود می شــدم و بــه خــود می آمــدم، همــه نــور بــود، هــم 



لوا اخب: تخانِش تخانش

142

کالبــد جســم رهــا شــده بــودم و بــه  شــعف و شــور بــود. همــه یکــی و یکــی همــه بــود. از 
هــر ســو آزادانــه پــرواز می کــردم، اصــاًل زمــان و مــکان مفهــوم خــود را از دســت داده بــود، 
گویــا در آِن آمدنــم - بیــن هســتی و نیســتی- هیــچ مــرزی نبــود، ژرفــای هســتی اعمــاق 
کائنــات بــود و مــرزی  نیســتی بــود و اعمــاق نیســتی ژرفــای هســتی، ذهنــم بــه وســعت 
کائنــات نبــود، مــن نــه بخشــی نــه جزئــی نــه قســمی نــه ذّره ای، بلکــه همــۀ  بیــن مــن و 
کائنــات بــودم. از شــدت نــور- چــون تاریکــی محــض- هیــچ نمی دیــدم، لحظــه ای بــه 
کــه نطفــه ای بیــش نبــودم، همــه مجهــوالت بــر مــن معلــوم بــود  یــاد آن زمــان افتــادم 
کــه در نهــاِد مــن نهفتــه بــود در آن لحظــه نقــد و حاضــر بــود، هیــچ ســختی،  وعلــم ازلــی 
گرمــی، ســردی، زبــری و هیــچ احســاس ناخوشــی در مــن نبــود. همــه چیــز نرم،  ســفتی، 
کیــزه و منــّزه بــود، مــن رقص کنــان، چــون بهشــتیان در بهشــت موعــود  ک، پا لطیــف، پــا
می چرخیــدم و می چرخیــدم و می چرخیــدم، دیگــر در آن لحظــه دســت مــن، پــای 
مــن، مــن و مــِن مــن نبــود، احســاس خالــص و نــاب و عاطفــۀ خالــص و نــاب، احســاس 
بی چیــزی، احســاِس صــرف، احســاس این کــه هیــچ چیــزی را احســاس نکنــی و یــا همــه 

کنــی .« چیــز حّتــی خــدا را در خــود و خــود را در خــدا احســاس 
در این لحظات آن مرد، عرق ریزان، بی حرکت چون مست های الیعقل، چون یک 
با ضربانی بسیار  تپان  قلبی  تکه چوب خشکیده، چشمانی بی فروغ، بی احساس، 
که چه بگویم،  آرام، بدنی سرد و قامتی خمیده، روبروی من ایستاده بود. من متحّیر 

کردم و راه خود پیمودم. گفته بود فراموش  که  درمان درد او را نمی دانستم، آنچه 
 با خود گفتم من کودِک ساده لوِح خرافه گراِی زود باور نیستم که آن حالتی که بر او 

گذشت.  رفت را عروج و وصل و فنا و حضور بدانم. هرچه بود در »مِن« او 
     آنچه که بسیاری از محّققین مّشایی در مورد عرفان بررسی کرده اند یافتِن پاسخ 

که آیا برای حاالت عرفانی، ما به ازائی هست یا خیر؟  به این پرسش است 
از عرفا راست می گویند و حاالت عرفانی وجود دارد و »حاِل   بی تردید بسیاری 
که  عرفانی« عینیت دارد اّما مسئله مهم چیستِی »حال« است. من چنین می پندارم 

»حاِل عرفانی« چیزی نیست جز نزدیک شدن به مِن بسیط، به مِن من.
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ــ  1840 م.( بنگریم: به این نقل قول از جان ادینگتون سیموندز )1893ـ 
که عوالم و عوامل هشیاری عادی فروکش می کرد،  احساس   به همان نسبت 
مطلق  »نفس«  جز  چیزی  سرانجام  می شد.  تشدید  مضمری  ذاتی  گاهی  آ

مجرد بحت بسیط برجا نمی ماند. جهان بیشکل و بی محتوا می شد.
 )ک 10، ص 88(

من هرگز وصال حق و فنا فی اهلل و یا حضور در بارگاه او و یا اّتحاد با او و یا ذوب در 
او را به هیچ روی باور ندارم.

گفتۀ برتراند راسل )1970- 1872 م.(: به 
که با  عرفان از هیچ حقیقتی پرده برنمی دارد. فقط علم و تفکر منطقی است 
که عرفان می تواند بکند این است  کمکی  ما از حقیقت حکایت می کند. تنها 
کتشافات عقل علمی و منطقی، به ما نگاه و نگرشی عاطفی و  که نسبت به ا

نجیبانه ببخشد. )ک 10، ص 2( 
که من منکِر حالِت شکوهمنِد ُسکر و شعف و  ممکن است این تصّور پیش آید 
کثریت قریب به اّتفاق عرفا- که اّدعا  وجد در عارفان هستم که این گونه نیست. قطعًا ا
گفته اند اّما نکتۀ بسیار مهم که من بر  کرده اند چنین حاالتی را تجربه کرده اند- راست 
که وقوع این حاالِت عرفانی ربطی به اّتحاد عارف با ملکوت  آن تکیه می کنم این است 
که  کائنات ندارد. زیرا چه بسا انسانی  اعلی و یا حقیقت مطلق و یا پروردگار و صانِع 

کرده باشد. اصاًل باور به مابعدالطبیعه نداشته باشد چنین حاالتی را تجربه 
نیز  ملحد  عارف  وجودی،  وحدت  و  موحد  عرفای  از  کثیری  گروه  جنب  در 

وجود داشته اند. )ک 10، ص 104(
فلوطین = پلوتینوس )205؟-270م.( پیرو هیچ نظام دینی رسمی نبود ولی 
به مابعدالطبیعۀ افالطون معتقد بود و در صدد بود آن را پرورده تر و پرداخته تر 

کند. می نویسد: 
»خودیابی، همانا ارتباط ماست با نفس در مقام تنزه و خلوص اش .«

گاهی از »من« بحت بسیط »در مقام تنزه و خلوص«،  به عبارت دیگر یعنی آ
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یعنی خالی از انباشته های تجربی اش.
 دنبالۀ سخنش از این قرار است: 

از  وارستگی  مقام  ـــ  است  رستگاران  و  خداوندان  و  خدایان  حیات  »این 
بیگانه ایست که ما را تخته بند تن کرده است، حیاتی است که حظی از اشیای 

کــدان ندارد - هجرتیست از فردیت به فرد.«   )ک 10، ص 103( این خا
به  وصل  حاالت،  و  حالت  این  که  است  آن  می فشارم  پای  آن  بر  من  که  آنچه   
گر هست بگویند چه حقیقتی را کشف کرده اند؟ این حاالت، اّتحاد  حقیقتی نیست. ا
با عرش اعالء و عروج و فنا فی اهلل نیست و این اّدعا ها ناشی از خودخواهی و خودبزرگ 

بینی و یا وهم و خیال است. 
 از اّدعاهای عرفا دربارۀ پدیدآمدِن حاالت عرفانی- خلسه و اّتصال به حقیقت و 
که نه تنها اّدعا می کنند آن حالت وصف ناپذیر است و  فنا در آن لحظه و ...- آن است 
که ماوراء عقل و فراذهنی نیز هست و شگفت آورتر  به بیان نمی آید بلکه اّدعا می کنند 

کسِب علوم بشری در آن حاالت می کنند. آن که اّدعای 
قدیس فرانثیسکو خاویر )1506-1552( چنین نوشته است: 

که پرده از برابر دیدگان درونم برافتاد، و حقیقت علوم  »چنین به نظرم آمد 
بشری، حتی علومی که هرگز نخوانده بودم در شهودی پر از فیض بر من آشکار 
شد. این شهود بیست و چهار ساعت دوام یافت؛ سپس گویی آن پرده دوباره 

حائل شد، و من خود را چون پیش نادان یافتم .« )ک 10، ص 291 و 290(
والتر ترنس استیس از عارف دیگری نیز نقل می کند: 

کیف آنها  کم و  ک و ستارگان را به او نشان داد و او را به شناخت  خدا ... افال
که به خود آمد نمی توانست ماوقع را برای ما شرح دهد.  کرد ... وقتی  نایل 
که هیچ زبانی  کامل و مستی بخش است  کائنات چندان  فقط گفت علم او به 

کرد. )ک 10، ص 291( نمی تواند وصف 
که نه آن پدیده را  کند  گر موجودی از پدیده ای سخن بگوید و سپس اعالم   حال ا
که فرا حّسی است، باید به  کرده زیرا  که به یاد داشته باشد و نه احساس  کرده  درک 
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کسی بگوید من شمعی را دیدم  که  گوِش بسته داد. این اّدعا مانند آن است  این اّدعا 
کجا، بگوید من آن جا نبودم و من در این هنگام به یاد این بیت از حافظ  بگوئیم 

می افتم که می گوید: 

 شطح و طامات به بازار خرافات بریمخیـــز تـــا خرقـــه صوفـــی بـــه خرابـــات بریم

 )ک 29، ص 786(

مهمترین ُرکن حدوِث حالت عرفانی، تلقیِن بسیار و باور و یقین داشتن به وقوِع 
چنین حالتی است. تا باور نکنیم، حدوِث این حالت امکان پذیر نیست.

فاقِد استعداِد ذاتِی درِک  و  به داشتن طبعی خشک  را مّتهم  ممکن است من 
که  کمر هّمت بر نابودی عرفان بسته ام  که من  حاالِت عرفانی  کنند و یا تصّور شود 

این گونه نیست. من فقط در فکر زدودن خرافات از عرفانم. 
به  که به مِن غیرمتعّلق و به مِن من نزدیک می شویم حالتی شگفت آور  آن گاه 
انسان دست می دهد، شاید در عرفان هم حالت ُسکر و یا حضور و یا فنا همین حالت 
که انسان می تواند تجربه  باشد. این یکی از پرشعف ترین و با وجدترین حاالتی است 
که عرفا عروج و حضور می نامند. به همین دلیل من  کند. شاید همان حالتی است 
اعماق  در  درحقیقت  می شوند،  بی خود  خود  از  ذکر،  با  که  آن گاه  عرفا  که  می گویم 

خودشان فرو می روند.
 شرح یک تجربۀ شخصی عرفانی بی جا نیست:

روزی در سپیده دِم بهاری، تنها به تماشای نوبرگ های چناران و بید و غنچه های 
گل های محمدی در ایوانی نشسته بودم. خورشید در حال طلوعیدن بود  نورسیده 
و پاره پارۀ ابرها در بستری فیروزه ای با هم داد و ستدی عاشقانه داشتند، با طبعی 
غ  آماده و روانی آرام، دیوان حافظ در دست، جویا و پذیراِی حالی خوش بودم. فار
کس، به شاخه ها و ساقه ها، برگ ها و غنچه ها و ابرها و آسمان  از همه چیز و همه 
گاه حالی  که در دیدگاهم بود. به نا کشیدن هرآنچه  خیره بودم و در هوِس به آغوش 
گلبرگی از غنچه ها و ذّره ای از  دیگر یافتم. خود را برگی از درختان، تّکه ای از ابرها و 
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گلبرگی نه شاخه ای  رطوبت مطبوع آن هوای بهاری یافتم. آرام آرام، دیگر نه برگی نه 
که دیگر هرگز به آن حال  و نه پاره ابری، من و آن ها همه یکی شدیم. حالی دست داد 

کوته زمانی بیش نپائید. نرسیده ام و 
کنید!  گم  که سر از پا نشناسید و خود را  گر آنچنان شراب بنوشید   ا

و  گل ها و شاخه ها  آن  به  و  بنشینید  گوشۀ حیاِط مسجد شاه اصفهان  گر در  ا
کاری شده و آب نما، نه جزء به جزء، بلکه  کاشی  اسلیمی ها و طاق ها و ایوان هاِی 

همه و همه را  با هم ببینید! 
کالردشــت،  بعــد از بارندگــی بســیار، آن جنــگل  گــر در مســیر ده عبــاس آبــاد بــه  ا
کــوه چــون ابــر ســپید بــه پائیــن می خرامنــد،  کــه از هــر شــکاِف  انبــوه، آن آب هــای ســپید 
کشــیده و آن دّره ژرف و عمیــق و آن نهــر خروشــاِن  آن درختــان تنومنــد و ســر بــه فلــک 
کــه چــون رودی خروشــان کف آلــود بــه پائیــن می خروشــد همــه و همــه را یکجــا  کــف دّره 

کنیــد! بــا تمــام وجــود لمــس 
گر لّذت دیدار معماری و تزئینات و نقاشی هاِی واتیکان را بیازمائید! ا

گر به آثار زیبای موزه های معروف جهان عمیقًا خیره شوید! ا
گر با داستان رستم و سهراب و یا رستم و اسفندیار و یا لیلی و مجنون و یا خسرو و  ا

کنید! شیرین اشک بریزید و حال 
گر در لحظاتی با شعر حافظ یا دیوان شمس مست شوید! ا

کنندۀ یک زن زیبا و دلفریب بنگرید! کننده و مدهوش  گر به زیبائی خیره   ا
گر لحظۀ آغوش کشیدِن فرزند شش سالۀ خود را پس از سال ها دوری به یاد آورید! ا
کوهنوردی، از فراز قّله های سپیدپوش از برف زمستانی، به  گر پس از ساعت ها  ا

کوه ها و دّره هاِی پر برف خیره شوید! منظرۀ 
گرم و مرطوب آبی خنک بنوشید!  گر پس از ساعت ها ورزش در هوای  ا

که در آن، تمام سلول ها، عضالت و اندام هایتان با نواِی دف و نی  گر آن حالی را  و ا
کنید! شادمانه می رقصند را تجربه 

کنید، آن حال، حاِل  کنید و چند برابر  گر همۀ آن حاالت را با هم یک جا جمع   و ا
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لّذتی است ماوراِء همۀ  گفت  من در آن سپیده دم بود. در وصف آن حال می توان 
گفته اند وصف آن حال  که  لّذت ها و دلنشینِی آن حال، ماوراِء همۀ دلنشینی ها. این 
که خود در خود فرو رفتم و در عالِم  گفته اند. اّما من می دانم  شدنی نیست راست 

خیال به جائی چون بهشت موعود رسیدم. 
کنون من راست می گویم: نه به عرش  دمی چند پس از آن حال، به خود آمدم. ا
کردم نه با مالئک همدم شدم و نه با خالِق زمان و مکان و اصل و قانون مّتصل  عروج 

شدم. حالی بود و اّتفاقی بود، فقط در مغز من، فقط در ذهن من.    
کشف اسراِر جهان و حّتی  که مّدعیان، اّدعای وصال و حصوِل معرفت و  هرچند 
گاهی به علوم بشری سرداده اند، اّما یک انساِن بصیر در اّولین لحظات برخورد با این  آ
که اینان تغییر حاِل خود را با  صوفی نماها و درویش مسلک ها، به سادگی درمی یابد 

لقاء اهلل اشتباه می گیرند. 
گروهی از شرقیان نیست بلکه در غرب  این تعّلق به عاَلم اوهام و خرافه، خاِصّ 
نیز این خیال پردازان بسیارند و در میان این آقایان و خانم های خیاالتی، استادان 
دانشگاه های بسیار معروف دنیا نیز دیده می شوند. حیف از کاونده ای چون مغِز انسان 

که با این گونه خرافات و افکار بی مایه آلوده شود. است 
کف داده و بینایی دل یافته،  که از نور خورشیِد الهی، دیده از  کند  که اّدعا   آن کس 
که مدهوش از وصِل او است، به عمیق ترین بسترهای مِن بسیِط  کند  که اّدعا  آن کس 
کوره راه خودپرستی راه می پوید و از شاهراِه خداشناسی  خود رسیده و لنگ لنگان در 

به دور می شود. 
کّل نبود  که من در خانقاه و مجالس سماع و ذکر عارفان دیده ام وحدت با  آنچه 
که بیشتر در منّیت و مِن خود  بلکه هرچه آنان فریاد نفِی منّیت می زدند من می دیدم 

فرو می روند. 
کند، حالِت از خود بی خودِی  که عقل سلیم و علم ثابت       خجسته آن روزی 
که با وسایل و  که حاالتی رّبانی تفسیر شده اند حاالتی از مغز است  عارفان و صوفیان 

لوازم و ابزار ماّدی هم قابل حصول و وصول است. 
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و  پزشکی  کمک  به  ـــ   انسان  مغِز یک  در  تغییر چیزی  با  که  روزی  آن  خجسته 
ــ  او انسانی شطحیه گوی شود. روانپزشکی و علِم ذهنـ 

تاباندِن  با  یا  و  بردِن سوزنی  فرو  با  یا  و  ماّده ای  تزریق  با  که  روزی  آن   خجسته 
کسی، او فریاِد فنا فی اهلل سردهد.  اشعه ای به مغِز 

عقل ستیزی
گر عرفان، خود را مکتبی ذوقی و همۀ اّدعاهای خود را، اّدعاهایی ذوقی بداند و  ا
کرده است، عقل مونس و همدم و یاِر عرفان  که تبیین شاعرانه ای از جهان  کند  قبول 

است همچنانکه دوست و رفیق و همراِه هنر است. 
ظاهِر  آسمان،  در  آدم ها  پرواز  از  می کنیم  نگاه  نقاشی  تابلوی  یک  به  وقتی  ما 
شگفت آوِر جانداران، سایه افکندن مرغی بر یک شهر، نورافشانِی قدیسه ای به اطراف، 
عبور کسی از میان شعله های آتش و امثال آن ها لّذت می بریم و هرگز، نبوِد تطابق بین 
که از  که آنچه  اجزاِء اثر هنری با جهاِن واقع را، تضاِد با عقل نمی دانیم. هنر مجاز است 

کند. که می خواهد بیان  ذوق و خیال سر بر می کشد را به هر شکلی 
عقل نه تنها با تجّلیات ذوق و خیال تضاّد و تقابلی ندارد بلکه دوستدار و دلبستۀ 
که عرفان، خود را فلسفه بداند و به  آن است.تضاّد عقل با عرفان از آن جا آغاز می شود 

گذارد. دایرۀ عقل پای 
که عارف به عاَلِم خیال پناه می برد و  تضاّد عقل با عرفان از آن جا آغاز می شود 
که به دنبال آب، در پِی سراب رود  کسی  نتیجه را در عاَلِم واقع ارائه می کند. همچون 

و از سراب جامی از آب بیاورد. 
آنان علم  که علم  َمجاز می دانند در حالی  را علم  آدمی  از عقل  ناشی  علِم  آنان 
که متأّسفانه به خرافه، اّدعاهای بی اساس، ریاضت های  َمجاز است و روشی است 

نابخردانه، تکّدی گری، سلسله مراتب و خوشه چینی آلوده شده است. 
گفتارهای عقل ستیزانۀ عارفان و شاعراِن عارف در  از سروده ها و  نمونه هایی 

زیر می آید.
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از احمد بن الحواری )ف. 230. هـ ( در مورد بی نیازی به علم چنین نقل شده است: 
گفت: کتابهایش را در دریا انداخت و   وقتی به مرحلۀ حق الیقین و قطع رسید، 

ای علم! این کار را از روی اهانت به تو نمی کنم، تو را برای رسیدن به خدا می خواستم 
که به او رسیدم، از تو بی نیازم. )ک 24، ص 82( کنون  ا

 
ـــت  ـــی اس ـــم از َفْلس ک ـــفی  ـــر فلس ـــد ه منهیـــد نق عمـــل  کیســـۀ  در  فْلـــس   

..........

مپنــــــدارید دیـــن  مـــــرِد  منهیـــدفلسفـــــی  یـــل  ســـاِم  جفـــِت  را  حیـــْز 

     "خاقانی شروانی"

 کان شحنه در والیت ما هیچ کاره نیستمـــا را بـــه منـــع عقـــل مترســـان و مـــی بیـــار   

..........

کنـــددر کارخانه ای که ره عقل و فضل نیست ـــرا  ـــولی چــ فهـــم ضعیـــف رأی فضـ

 "حافظ "

         موالنا جالل الدین محمد بلخی )672- 604 هـ .ق.( نیز بارها در مثنوی، فلسـفه 
کرده است:  و علم را تحقیر 

  

 
کـــه او دانـــد تنیـــد پدیـــدمکـــر و تلبیســـی  نآیـــد  دگـــــر  حیــــواِن  ز  آن 

بافتـــن را  َزرَکشـــــی  یافتـــــنجامــــه های  دریــــا  قعــــــِر  از  ُدّرهـــــا 

هندســـه علــــِم  کاریهـــــای  َفلَســـفهُخـــرده  و  ُنجــــوم و علـــــِم طـــّب  یـــا 

ُدنیــــاستش همیـــن  بـــا  تعّلـــــق  ره بـــه هفتـــم آسمـــــان بـــر نیســـتشکـــه 

ــت ــور اسـ ــای آُخـ ــِم بنـ ــه علـ ــن همـ اســـتایـ ُاشتــــر  و  گاو  بـــوِد  عمـــاِد  کـــه 

روز چنـــد  حیـــوان  اســـتبقای  گیجــــان رمـــوزبهـــِر  کردنـــد ایـــن  نـــاِم آن 

ک 28، ص 622(  (
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از علـــوم جـــان خـــود را می ندانـــد آن َظلـــومصـــد هـــزاران فصـــل دانـــد 

جـــــوهری هـــر  خاصّیـــت  او  در بیـــاِن جوهـــر خـــود چـــون خـــریدانـــد 

ک 28، ص 457(  (

بــود چوبیــــن  استــــداللیان  بودپــای  تمکین  بی  سخت  چوبین  پاِی 

ک 28، ص 96(  (

پـاره  ابوالخیـر نقـل شـده:»کار تصـوف در آغـاز، شکسـتن دوات هـا و  ازابوسـعید 
کـردن دانـش هاسـت.« )ک 24، ص 82( فرامـوش  و  کـردن دفترهـا 

 

                                                               

                                                                           

گوشـــم شـــد عقـــل و خـــرد و هـــوش فراموشـــم شـــدتـــا ولولـــۀ عشـــق تـــو در 

کـــردم ســـیصد ورق از علـــم فراموشـــم شـــدتـــا یـــک ورق عشـــق تـــو از بـــر 

   "ابوسعید ابوالخیر"

دارد  دوراندیـــش  عقـــل  کـــو  داردکســـی  پیـــش  در  سرگشـــتگی  بســـی   

فضـــــولی  عقـــل  اندیشـــی  دور  حلــــولیز  دیگـــر  فلســـفی  شـــد  یکـــی 

..............

کـــن عقـــل را بـــا حـــق همـــی بـــاش کـــه تـــاب خـــور نـــدارد چشـــم خفـــاش  رهـــا 

"شبستری"

گویـــد خـــالف ایـــن ســـخن گـــر  کـــه ابلـــه مردکی اســـتعقـــل ا حـــرف او مشـــنو 

   "نعمت اهلل ولی"

گهـگاه از  کـه  گاهـِی انسـان، از فلسـفه مّشـاء اسـت و ایـن عرفـان اسـت     معرفـت و آ
گرفتـه  گرفتـه، نـه این کـه فلسـفۀ مّشـاء و عقالنیـت از عرفـان یـاری  فلسـفۀ مّشـاء یـاری 

باشد. 
گر مکاتب غیر مّشایی ـــ  چه زمینی و چه به ظاهر آسمانی ـــ  قدر و منزلتی داشته  ا

باشند، آن قدر و منزلت را وام داِر فلسفۀ مّشاء و تعّقل و اندیشه اند.
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حاالت سماع و وجد و حضور و ذوب و فنا و وصل و .... حاالتی است شخصی و 
کسی حق ندارد در حاالت شخص دیگری دخالت کند و مانع شود. هرکس مجاز است 
گون  گونا کند. روش های  که دوست دارد آرامش و شادی و نشاط پیدا  به هر شکل 
در مکاتب مختلف عرفانی نظیر ذکر و ریاضت های متعارف و چله نشینی و .... نیز 
کند و یا مانع  کسی نمی تواند و نباید و حق ندارد در آن ها دخالت  که  رفتاری است 
عمال، رفتاری است مربوط به خود آنان اّما نفی عقل و ضّدیِت با عقل 

َ
شود. این گونه ا

کرامات و معجزات، با عقل و منطق و  کشف رموز و اسرار و از همه بدتر اّدعای  و اّدعای 
که این طایفه را با استدالل سر و کاری نیست. استدالل سازگار نیست. هرچند 
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