
شده نوشته عرفان و ف تصو و تشيع ارتباط درباره سÆال متضمن نامهاي به پاسخ در مطلب اين /1
ساده زباني به محترم مÆلف و گرديده مطرح زمان اوضاع تناسب بنابر Hغالب سÆال اين اينكه به نظر و

شد/ مندرج ايران عرفان شماره اين در دادهاند, پاسخ مخاطب با متناسب روشن و

عرفان1 و ف تصو و تشيع

تابنده نورعلي حاج دكتر

و ساز آسان مرا كار و گردان گشاده من براي مرا سينة من, پروردگار اي :2ë Ç 8 آيات طه, سوره /2
بفهمند/ مرا گفتار تا بگشاي من زبان از  گره

لي2 Öوق هوا ق Öف ي اني لس× ن م ¸ د Öق Ôع ÖلÔل Öاح و ري Öم ا لي Öر س ي و ري Öد ص لي Öح ر Öاش ب ر

جÇديد قين حقÇم حÇقيقت) يك براي واقع در لغت (دو ف تصو و ع تشي مورد در
است; عمدي يا Gسهو اشتباهات اين دارند/ فراواني اشتباهات غربيها بهخصوص
ايجاد عو تشي داخل در فساد ايجاد آنها از بعضي مأموريت ل, او از كه اين بهواسطه
دسÇتگاههاي كÇردن آ گÇاه بÇراي هÇمچنين و است بÇوده اسÇالم داخÇل در تفرقه
كه ميرسند مشابهي بهنتيجه نيت خلوص روي از هم بسياري خودشان; استعماري

ميگيرد/ قرار ديگران سو¾استفاده مورد هم باز
مÇورد در خودشان بهاصطالح كردهاند مسأله اين به راجع كه اشتباهي اولين
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عÇلي(ع) حضرت وفات از بعد كه ميگويند بعضيها است/ ع تشي پيدايش تاريخ
مختلف نظريات و شده پيدا حسين(ع) امام شهادت از بعد ميگويند بعضيها بوده;
پÇيدايش بÇهمنزلة را اسÇم پÇيدايش كه است اين آنها اشتباه قبيل/ اين از ديگري
و گردد متداول يا شود پيدا هروقت اسم است ممكن آنكه حال و گرفتهاند ي× مسم
لغت به نبايد باشد مال ك مكتب خود وقتي چون نميكند فرقي قضيه اصل در اين
تي دÇم يك مÇيگفتند; علي" "شيعه گاه تاريخ طي در را شيعه كمااينكه پرداخت/
كÇه مÇيشدند قÇرآن آيه اين به ك متمس شيعيان اينكه بهدليل ميگفتند "شعوبي"
ن ا فوا عار ت ل ل Äقبا و HوبÔع Ôش علنا كÔم ج و نثي× Ôوأ كر ذ Öن م قنا كÔم ل خ نا ا Ôالناس ها اي يا ميفرمايد: خداوند

و اقÇوام بÇهصورت را شÇما و آفريديم زني و مرد از را شما ما مردم, اي :13 آيه حجرات, سوره /1
شÇما بÇاتقواتÇرين خداوند نزد شما گراميترين بيگمان يابيد/ انس يكديگر با تا درآورديم قبايلي

است/

ميشدندو كهمسلمان بودند غيرعربي اشخاص كه ايندليل به م/1 Ôيك ق× Öت ا نداهللا ع كÔم م كر ا

دوران بÇهجز خÇلفا مÇتأسفانه ولي نÇباشد تÇفاوتي عÇرب و آنها بين داشتند توقع
در بودندو قاÄل تفاوتي چنين به بيش كمو Hحسن(ع)غالب امام و علي(ع) خالفت
"رافضي" را آنها هم امي اي در ميكردند/ استناد آيه اين به شيعيان عمل, اين مقابل
مختلفي اسامي به را شيعه قرار بدين كردند/ ترك را دين كه كساني يعني ميگفتند;
ع تشي تفاوت كه ببينيم بايد نيست/ ي مسم فقدان دليل اسم پيدايش ولي خواندهاند/
از بÇتوان تا است چگونه مكتبشان اصول اينها و چيست اسالم داخل در تسنن و

است/ شده پيدا كي ع تشي كه داد تشخيص اصول اين پيداشدن تاريخ
شÇايد Hاحيان و حضرت عموي عباس و (ع) علي پيغمبر(ص), فوت از بعد
مشغول آنها كه حال همان در ولي پرداختند پيغمبر دفن و كفن به بنيهاشم ساير
آمدندو هم گرد بود, ساعده بني سقيفه به مشهور كه محلي در هاي عد بودند كار اين
كÇه كÇردند انÇتخاب خالفت به را ابوبكر است, شده نقل تواريخ در كه جرياني با
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چÇهارم مرحله در و عثمان او, از بعد و عمر ابوبكر, از بعد شد/ اول خليفه ابوبكر
رسيد/ خالفت به الم عليهالس علي

ساعده بني سقيفه ماجراي كه كساني پيغمبر, رحلت از بعد امر, بدو همان از
و نكÇرديم انÇتخاب مÇردم مÇا را پÇيغمبر كه همانطور ميگفتند: نداشتند, قبول را
حق و كنند انتخاب نبايد مردم هم را پيغمبر جانشين بنابراين كرد, انتخاب خداوند
آخÇرين مÇا پÇيغمبر چÇون منتهي است/ خداوند اراده برحسب بلكه نيست مردم
بگÇويد هÇرچÇه پÇيغمبر چÇون ولي نÇدارد وجود وحي مسأله ديگر است پيغمبر
وي× اله عن Ôق طÖن ي ما دارد: صراحت Âكام نجم سوره در درقرآن و است وحي بهمنزله

ميشود/ وحي بدو آنچه جز سخن اين نيست نميگويد/ هوي× روي از سخن :ê و 3 آيات /1

را او خÇداونÇد بÇفرمايد, تعيين خود پيغمبر را كه هر بنابراين يوحي1, Õحي و الا و Ôه Öن ا

رسÇالت تÇاريخ مÇختلف مÇقاطع در را عÇلي(ع) پÇيغمبر چون است/ كرده تعيين
كÇه كسÇي نه است علي پيغمبر جانشين بنابراين كرده, تعيين جانشيني به خويش
مÇيگويند: دارنÇد قÇبول را سقيفه كه آنهايي سنت اهل اما ميكنند/ انتخاب مردم
يا مردم همه كه است ايراد محل هم قول اين كه ( گويي شدهاند جمع مردم چون
معتبر انتخاب آن كردند, انتخاب را خليفه و نبودند) حاضر عقد و حل اهل بزرگان

است/ خليفه او و است
از بعد كه است تحقيق قابل مطلبي اين و نوشتهاند چنين تواريخ كه اين در اما
خÇالفت بÇه حسÇن(ع) امام بعد و علي بعد عثمان, بعد عمر, بعد ابوبكر, پيغمبر,
خالفت يعني پيغمبر واقعي خالفت كه ميگويد شيعه ولي نيست ترديدي رسيدند,
اخÇتالف و تÇفاوت ايÇنجا از و است عÇلي(ع) وظيفه بلكه و حق پيغمبر, معنوي
و شÇدند نÇاميده "سÇني" بهنام عثمان و عمر و ابوبكر پيروان آمد/ بهوجود اصلي
آن در سÇني و شÇيعه اختالف اساس پس "شيعه"/ بهنام حسن امام و علي پيروان
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قاÄل شيعه ولي كنند تعيين را خليفه خود مردم كه ميدهند اجازه سنت اهل كه است
باشد/ پيغمبر فرمان و دستور برحسب بايد خالفت كه است

زمين روي در هميشه چون شد, تعيين علي كه هم پيغمبر از بعد است بديهي
همينطور و است خليفه كرد, تعيين او كه هر هم علي از بعد باشد الهي نماينده بايد
بعد بالفاصله ع تشي مذهب اساس ميبينيم كنيم نظر تفاوت اين به ا گر ما آخر/ الي
ايÇن و ÇÇ شد عيان بلكه آمد بهوجود گفت نميتوان ÇÇ شد عيان پيغمبر رحلت از
براي نبود اختالفي نشدو ظاهر اختالفي داشتند, حيات پيغمبر تا ولي بود اختالف
استنباط در تفاوت اين بالفاصله پيغمبر فوت از بعد ولي نميكرد پيدا مورد اينكه
و ع يÇتش GعدÇب Çا ام شد/ ظاهر پيغمبر رحلت ل او همان از ع تشي بنابراين شد; ظاهر
ديگري نظريههاي و مطالب ميرفتند جلو كه همينطريق به تاريخ طي در تسنن
آرا¾ و قÇواعÇد از مجموعهاي Hتقريب كدام هر كه بهطوري كردند جذب خود به را
عارفو نويسنده, شاعر, هر بگوييم ميتوانيم ما استو همان ع تشي اساس اما شد/
و بÇالفصل جÇانشين عÇلي(ع) ايÇنكه يÇعني بÇاشد, مÇعتقد علي واليت به كه عالم
نكته اين به ا گر است/ شيعه اوست, حق خالفت و است پيغمبر حقيقي جانشين
عرفان اهل كه بزرگاني همه Áاصو و مولوي حافظ, سعدي, مثل كساني كنيم ه توج

ميشوند/ محسوب شيعه بودند,
اصÇل به ربطي اختالف آن باشند داشته اختالف فقهي احكام در ا گر آنان
وجود فراواني اختالف فقهي مسايل در شيعه فقهاي بين كمااينكه ندارد, مكتب
ولي دارد وجÇود اخÇتالفات هÇمان هم, سني و شيعه فقهاي بين كه بهنحوي دارد
شيعه باشد, معتقد علي(ع) جانشيني و علي واليت به كه كسي كه است اين اساس
ولي شد ظاهر پيغمبر رحلت از بعد ل او همان از شيعه بنابراين ميآيد/ حساب به

نداشت/ ظهور به نياز نبود, مخالفي و معارض چون منتهي بوده Âقب آن تعاليم
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فكÇري در تÇحقيق دنÇبال وقÇتي غيرمسلمان, قين محق خارجي, قين محق اما
خارجي جلوههاي به بلكه ندارند كار آن فكري اصول و مكتب خود به ميروند
بÇه گاه خلفا خالفت زمان در علي(ع) چون آنها براي بنابراين دارند/ كار مكتب
ع يÇتش ظÇهور يÇا وجود دوران را دوران آن ميكرد, كمك احكام اجراي در آنها
مÇال ك را آن شÇد, ظÇاهر اجÇتماع در اخÇتالف ايÇن كه را دوراني ولي نميدانند
است, كÇرده سÇرايت نيز مسلمان محققان از بسياري به اشتباه اين البته ميگيرند/
در هميشه نداشتهاند/ اطالعي مسلمين اوليه روحيه اصول از كه آنهايي بهخصوص
انتخاب يعني سني فكر و رهبر انتصاب شيعي فكر ÇÇ فكر دو اين بين تاريخ طي
از درصدد مختلف طرق به خلفا همواره و است بوده فراواني مخالفتهاي ÇÇ رهبر
آزار را شÇيعيان يÇعني فكÇر ايÇن طÇرفداران حÇتي و بودهاند شيعي فكر بينبردن
تها مد حتي اÄمه(ع)و زندگي دوران تمام در Hتقريب شيعيان كه بهطوري ميدادند
اين در است/ همين شيعيان نزد تقيه تشديد جهت و ميكردند تقيه هم آن از بعد
مÇيكرد, ه قيÇت و بÇود هÇارونالرشÇيد وزيÇر كه يقطين بن علي درباره Âمث مورد

است/ مشهور كه شده نقل داستانهايي
بتوانند آنكه براي و نشوند شناخته كه آن براي شيعيان از هاي عد طريق بدين
مجبور كنند, ارشاد نيز را ديگران و بدهند صورتي و سر خودشان عقايد و افكار به
و بود "صوفي" نام آن كه يافتند اسالم تاريخ در ديگري نام و شدند گوشه گيري به
است مشÇتق ريشÇهاي چÇه از ف تصو لغت اينكه شد/ رايج ف" تصو" كلمه  كمكم
از ف تصو كه است اين ميكنند استناد آن به و ميگويند Hغالب آنچه نميكند/ فرقي
صÇوفيه است/ پشÇمپوشي مÇعناي بÇه ف تصو و ميآيد پشم يعني "صوف" ريشه
لبÇاس چÇون بودند; پشمينهپوش نيز انبيا كه است نقل و ميپوشيدند پشم Hعمدت
خوابيد زياد آن با نميتوان كه بهنحوي ميدهد آزار را بدن و است زبر بسيار پشم
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در كÇه داسÇتاني اينجاست از بپردازد/ بهعبادت كه ميدارد نگه بيدار را شخص و

/1ë ص ,13ì3 تهران, استعالمي, محمد دكتر تصحيح عطار, فريدالدين شيخ االوليا¾, تذكر¸ /1

حÇضرت بÇه راه در ثÇوري) سÇفيان Áاحتما) كسي كه شده نوشته تذكر¸االوليا¾1
است پÇوشيده خÇزي گرانمايه لباس حضرت ديد رسيد, الم عليهالس صادق جعفر
عÇلي(ع) بÇا حسÇن امÇام يÇا صادق جعفر حضرت فيالمثل اÄمه زندگي (تفاوت
هر به ميگذريم/) آن از اينجا در Âفع كه است جدا گانهاي مسÃله و دارد حكمتي
چÇنين رسÇولاهللا, ابن يا كرد: عرض سالم از بعد و آمد حضرت خدمت او تقدير
را او دست حÇضرت نÇيست/ خÇدا رسول فرزند شما شايسته نرمي و مجلل لباس
اذيت را دست كه پوشيدهاند خشني پشمي لباس ديد بردند/ آستين زير و  گرفتند
لباس آن به اشاره صادق(ع) حضرت للخلق/ ذا ك و لحقل هذا فرمود: حضرت ميكند/
هذا فرمودند: و كردند نرم خز لباس به اشاره و للحق ذا ك فرمودند: و كردند پشمي
قبول را آن وقوع ا گر اينكه هم برخورديو چنين داستانيو چنين وقوع هم لÖخلق/ ل

مÇيگويد ÇلÖحق ل هÇذا بÇهعنوان را پشÇمي لبÇاس كه عطار شيخ نوشته باشيم, نداشته
در (ع) صÇادق جÇعفر حضرت كه ف, تصو اهل بزرگان كه است اين نشاندهندة
آمÇادگي و عÇبادت عالمت را زبر و پشمي لباس بودند, خود زمان در آنها رأس

ميدانستند/ عبادت براي
صÇوف ريشÇه از را ف تصو كلمه كه است آن مناسبتر Gظاهر جهت هر به
رايج امري اين و شد متداول و اطالق گروه اين بر جدا گانهاي نام درواقع بناميم/
اسالم ضد كه كشور فالن در Âمث كه ميبينيم امروز دوران در چنانچه است/ بوده
مÇنحل را اسÇالمي حÇزب يك دهÇد, جÇلوه الÄيك را خودش ميخواهد و است
ديگÇري, نÇام بÇا شÇده, منحل گروه همان ولي ميبرند/ بين از را نامش و ميكنند
هم ع تشي ميدهد/ ادامه را خود فعاليت تها مد تا و ميكند درست ديگري حزب
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نÇام بÇا ديگÇري, بÇهنام اسÇالم تاريخ در يعني است/ كرده عمل صورت همين به
است/ ساخته ظاهر را خود صوفي,

علي(ع) پيغمبر جانشين كه بود اين بر اعتقادي جنبه از ل او از ف تصو اساس
در البته ميدانستند/ همه از افضل صحابه ميان در را علي(ع) و ديگري نه و است
زمÇاني هÇر كÇه است مÇعتقد شÇيعه كه همانطوري بود/ مختلفي سبكهاي عمل
داشت/ فقيرانه و حقيرانه ظاهر به زندگي علي(ع) Âمث و دارد خود خاص اقتضاي
كرد, ايجاد فراواني نخلستانهاي خود دسترنج از اينكه باوجود علي(ع) حضرت
جÇعفر حÇضرت طÇرف آن از ولي نكÇرد اسÇتفاده خÇود و نÇموده وقÇف را همه
و امÇام وظيفه يعني ميكردند/ زندگي اعياني زندگي و ل تجم ظواهر با صادق(ع)

كند/ زندگي و بگيرد تصميم زمان مقتضيات برحسب كه است زمان بزرگ
و زهد بهصورت ف تصو اوقات, بعضي در كه ميبينيم تاريخ طي در بنابراين
بهعنوان هم اشخاص بعضي نزد يا اوقات بعضي در است/ شده پيدا  گوشه گيري

طي در مختلفي سبكهاي همينطور است/ شده پديدار اجتماعي جهاد و فعاليت
فÇقط ف صوÇت اساس نيست/ ف تصو اساس هيچكدام ولي ميشود مشاهده تاريخ

يÇط در مÇطالب سÇاير زاÄد/ مطالب ساير نه است واليت و وصايت مسأله همان
مÇورد در كÇه اشÇتباهي همين است/ شده ايجاد زمان مقتضيات برحسب و تاريخ
بÇعضيها هست/ هÇم ف صوÇت مÇورد در بÇود, آمÇده بهوجود ع تشي لغت و ع تشي
نظريهاي هركس همينطور و آمد/ بهوجود هجري م دو قرن در بار ل او ميگويند

است/ آن معناي و ع تشي ذات ف تصو آنكه حال و ميكند پيشنهاد
اين در نظرياتي و داشتند توجه فقهي احكام به بيشتر هاي عد ع تشي تاريخ در
و اعتقادي مسأله هم, ع تشي اهل از ديگر هاي عد باشند/ فقها كه كردند بيان مورد
را ف صوÇت جنبه اينها كه ميدانستند م مقد را خداوند بهسوي تكامل سير به توجه



ايران عرفان 18

از دست بهمنزلهدو است اصطالحشده كه همانطوري درواقع اينهاهردو  گرفتند/
اين بين كنند ه توج اينكه بدون بعضيها اوقات, بسياري منتهي بودهاند/ بدن يك
براي ميكردند, را كار اين هم مستشرقين از بسياري بودند/ قاÄل اختالف دسته دو
ع يÇتش در اسالم روح و اساس آنهاست/ نفع به شود, بيشتر هرچه اختالف اينكه
هم واقعي ع تشي و نيست ع تشي از غير ف تصو است/ ف تصو در ع تشي روح و است

نيست/ ف تصو از غير
تفرقهانگيز هم زمينه اين كه كردند پيدا هم را ديگري زمينه قين محق اينجا در
جÇهت هÇر به ميداند/ خدا سهو, به يا بود عمد به مسايلي چنين طرح اينكه بود/
اسالم كردن مخدوش و ع تشي كردن خراب براي درواقع ف تصو گفتهاند بعضيها
به و داده قرار مال ك را نمايان صوفي برخي مورد اين در اينان است/ آمده بهوجود
قطع مبدأ با ارتباطشان رشته يا نداشتند معنوي مسايل به توجه كه فه متصو بعضي
ارشاد و رهبري ع, تشي اصل برمبناي ف تصو در چون ميكردند/ استناد بود, شده
اين كه معتقدند همه و كند/ تعيين Hصريح قبلي پير و مرشد كه است كسي با مردم
در كÇه است مÇعتقد اثÇنيعشري شيعه منتهي ماند/ خواهد قيامت روز تا اجازات
اخÇذ يعني قسمت همين در فقط شد, معين حضرت جانب از كه كسي امام غيبت
سلسله اين كه كند تعيين جانشين داشت حق همچنين داشت; حق مÆمنين از بيعت
او ارشاد و رهبري برسد, امام به د يبGيد اجازهاش كسي ا گر بنابراين كرد/ پيدا ادامه
رشتهشان كه اشخاصي چهبسا است/ شده قطع رشتهاش واال است, قانوني و شرعي
بÇيان ف تصو بهعنوان را مسايلي خود شخصي استنباطات اثر در و بود شده قطع
كردهاند توجه مسÃله اين به قين محق از نادري تعداد نيست/ ف تصو جز¾ كه  كردند

/21ê ص ,1378 تهران, منفرد, افسانه ترجمة شوروي, اتحاد در ف تصو : كميسرها و صوفيان /1

الكسÇاندر آن مÆÇلفين شÇده, تÇرجÇمه فÇارسي به Gاخير كه كتابي1 در فيالمثل و
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سÇابق شوروي جماهير اتحاد در ف تصو بررسي به ويمبوش س Öر ند ا و بنيگسن
يÇا رافÇضي جÇنبش يك نÇه و است فÇرقه يك نه ف تصو> مينويسند: پرداخته,
غÇربي تحليلگران بهويژه است/ راستين اسالم از جداناپذير بخشي بلكه اعتزالي,
بÇهعنوان ف تصو به Gمكرر و ببندند, حقيقت اين بر را خود چشمان كه مستعدند
سابق شوروي در ميكنند/> اشاره آن از انحراف درواقع و اسالم با غريبه پديدهاي
كند مطالعه شوروي مورد در كه قي محق بود, حكومت بر حا كم ستيزي دين چون

ميكند/ درك را نتيجه اين
گفتند: كه است اين كردند مطرح مستشرقين برخي اينجا در كه ديگري بحث
تسÇلط ضد بر ايرانيها كه است مبارزهاي ÇÇ ف تصو كه گفتند هم Hبعض و ÇÇ ع تشي
و پÇادشاهي سÇلسلة و گÇرفتند را آنها كشور اعراب اينكه مقابل در كردند, عرب
چنانكه دادند, نشان عكسالعمل نحو اين به آنها كردند, منقرض را حكومتشان
قÇيد از ايÇران آزادشدن به كه بوده روشن ف تصو اهل از بسياري مبارزات تاريخ
نكÇرد, فÇتح عÇرب را ايÇران كه داشت ه توج بايد ولي است/ شده منجر بيگانگان
ري تا مسلمين آمد, ايران به اسالم قشون وقتي كمااينكه كرد, فتح اسالم را ايران
را اسالم خاطر طيب با همه Gبعد ولي شدند مسلمان مردم و كردند فتح جنگ, با را

راهگشاست: مطلب دو مقايسه امر اين علت درك براي كردند/ قبول
هزينه تأمين براي و كرد دعوت بازار ثروتمندان از انوشيروان كه است نقل
مÇن گÇفت: كÇفاشي او, سÇخنان خÇاتمه از بعد خواست/ قرضيهاي آنها از جنگ
كÇنم, هديه بلكه قرض بهصورت نه بدهم, را شما موردنياز مبلغ اين همة حاضرم
بخواند/ درس بياموزدو سواد من پسر بدهيد اجازه كه اين آن, و شرط يك به ولي
قبول و بخواند, درس كفاش پسر يك بدهم اجازه من كه شد عصباني انوشيروان
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بÇاشد نÇداشÇته كم حديث خواستند چون كردهاند اضافه را مسلم¹ اينجا در كه باشيد داشته ه توج /1
را/ مرد هم و ميشود شامل را زن هم مÔسلم, گفتند وقتي است/ كافي مسلم كل علي كه درحالي

پس چنانكه سلم1/ Ôم كل علي Õ¹ريض ف لم الع Ôبل ط ميفرمايد: اسالم طرف اين از اما نكرد/
حضرت ميآمدند, آنها خريد براي خانوادهشان و آوردند را اسرا كه بدر جنگ از
بياموزد, نوشتن خواندنو سواد مسلمين از نفر هفت به اسرا اين از هركس فرمود:
هÇمين مÇعنوي جÇهات از غÇير ÇÇ كÇنيد مقايسه هم با را مطلب دو اين است/ آزاد
هم با فكر آن از و فكر اين از لشكر دو وقتي ÇÇ بگيريد درنظر را ظاهري جهات
و كرد فتح اسالم را ايران جهت هر به ميشود? پيروز يك كدام كنند, پيدا برخورد
شد, كه انقالباتي تمام بودند/ عالقهمند مسلمانان به و اسالم به ايرانيان هم هميشه
بÇهنتيجه مÇيدادنÇد ادامÇه اسÇالم حÇفظ با و بيگانگان تسلط عليه را انقالبات ا گر
دو هÇر كÇه صفويه مثل يا سربداران قيام يا خراساني ابومسلم قيام مثل ميرسيدند
درحكÇم Hصرف را انقالبشان كه آنهايي اما اينها/ امثال و بودند صوفي اخير  گروه
نشدند/ پيروز ميبردند, به كار اسالم ضد درواقع و اسالم عليه ولي ايران استقالل
قبيل اين از افشين بابكو مازيار, المقنع), به (مشهور حكيم بن هاشم مثل  كساني
شدند ناپديد كوتاهي مدت از بعد ايشان از بسياري و آنها سلسلة اينرو از هستند/
ايÇن از را امور اين همة مستشرقين اما نماند/ باقي نيز آنان افكار از اثري حتي و
و اعÇراب ضد بر ايرانيان قيام بهعنوان را ع تشي و ف تصو و ميگيرند نديده حيث
ع تشي و ع تشي عين ف تصو آنكه حال و ميكنند تفسير مبارزات اين اسلحة بهمنزلة
صÇفويه قÇيام كÇه است ايÇن امÇر اين تاريخي شواهد از يكي و است/ اسالم عين

شود/ غالب ايران در ع تشي كه شد موجب
ميگويند: كه است اين ميشود اشتباه و مبحث خلط موجب كه ديگري امر
و شÇتي عÇباراتÇنا ولي دوچيزند آنها لغت نظر از بله است/ عرفان از غير ف تصو
از بسÇياري حÇتي است, بÇوده هÇم قÇديم خÇيلي از اشÇتباه اين القاي / Õواحد سنك Ôح
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و كÇردهانÇد تÇعريف عÇرفان از نÇوشتهانÇد, Çه ردي آن ضد بر كه ف تصو مخالفين
حال و ميدانند يكي را ف تصو و عرفان فضال از بعضي داشتهاند: اظهار همچنين

نيست/ اينطور كه آن
هم شناخت شناخت/ يعني لغت در عرفان چيست? Áاجما عرفان ببينيم حال
خÇود فÇطرت بÇا يÇعني ميدانست كه ابراهيم(ع) حضرت فيالمثل دارد, مراتبي
داراي است, مسÇلط هÇمه بر خدا آن و دارد خدايي جهان اين كه بود كرده درك
پرنوري ستاره است/ من خداي اين گفت: ديد را ستاره وقتي چنانكه بود/ شناختي

/7ì آيه انعام, سوره /1

لين1, ف Ðاال ب ح Ôا ال گفت: كرد, افول ستاره وقتي ولي بود/ يماني شعراي ميگويند  كه
بÇوده بÇدر ماه Hقاعدت كه ÇÇ درآمد ماه ندارم/ دوست ميكند, افول كه را چيزي من
بÇاز آن, غÇروب از بعد ولي است من خداي اين گفت: حضرت ÇÇ كامل ماه يعني
در يعني نيست/ جهان خداي هم اين پس كرد, غروب كه هم اين گفت: و كرد فكر
براي و دارد عظمت و قدرت خدا اين و هست خدايي ميدانست كه بود مرحلهاي
حضرت كرد, طلوع خورشيد اينكه تا بود/ قاÄل جسميت خود بدوي ر تصو در خدا
Ôت Öه جَّ و âين ا كرد: عرض وقت آن كرد غروب كه هم آن خداست/ اين Hحتم  گفت:

/79 آيه انعام, سوره /2

و آسمانها كه ميكنم كسي بهسوي را خودم روي ,2 رض اال و وات م× السَّ طر ف ذي ل ل ي ه Öج و

بÇه او كÇه خÇدايÇي اين كه فهميد و كرد ه توج وقت آن است/ كرده خلق را زمين
ستاره ماه, و آسمانها اين كه اوست نداردو جسميت و نيست جسم است, دنبالش
عÇرفان درجÇة سادهترين است/ عرفاني درجات اين است/ آفريده را خورشيد و
نه, يا است جسماني آفريده, را او كه خدايي نميدانست حضرت كه بود ل او همان
ي رÔن كذلك فرمود: درقرآن خداوند كه رسيد جايي به بهتدريج تا است/ نحو چه به
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/7ë آيه انعام, سوره /1

او بÇر را زمين و آسمانها ملكوت طريق بدين ما ,1 واالرض وات م× الس لكوت م ابراهيم

هست, خدايÇي كه بداند و بشناسد را خدا كه هركسي معني اين به كرديم/ آشكار
بÇهقول كÇه است امÇري نÇيست/ مÇطلقي امر عرفان زيرا دارد, عرفان از درجهاي
كم درجة از دارند/ درجاتي كه ايمان مثل نور, مثل دارد, تشكيكي درجات فالسفه
مثال بهعنوان ميرسد/ باالتر درجات به بدهد توفيق ا گر خداوند و ميشود شروع
اين ( كه صاف هواي در نيست, آباداني آثار هيچ كه بياباني در كسي كنيد توجه
نÇقطة دور از بگÇيريم) درنÇظر بÇايد شÇخص خالص نيت بهمنزلة را صاف هواي
يك كه ميشناسد همينقدر و است سياهي يك كه ميداند فقط و ميبيند سياهي
خÇطي سÇياهي اين ميبيند برود, جلو قدري آن به رو وقتي هست/ آنجا جسمي
آنÇجا در كÇه جسÇمي كه ميكند, پيدا عرفان يعني ميفهمد, آنگاه است/ مستقيم
آن از ميبيند برود, جلوتر قدري و بدهد ادامه ا گر باز است/ درازي جسم است,
شاخههايي كه است درختي جسم اين كه ميكند ر تصو هست, هم انشعاباتي جسم
ه توج است/ برگ مثل لكههايي شاخهها آن بر ميبيند رفت, جلو كه قدري دارد/
تكان ميلرزدو كه ميبيند است/ زنده يعني دارد برگ ايندرخت ا كنون كه ميكند
از كه ميبيند رفت, جلو كه قدري است/ باد معرض در االÐن كه ميفهمد ميخورد/
كÇه جÇلوتر است/ ميوه درخت اين ميفهمد است, آويزان چيزهايي درخت اين
مÇيكند/ پÇيدا عرفان است, ميوه فالن يا است سيب ميوهها آن كه ميبيند رفت,

است/ شيرين كه ميفهمد چشيد, ميوه آن يا سيب آن از و شد كه آن نزديك
مÇيشود/ پÇيدا خÇداشÇناسي سÇير در انسان براي عرفان درجات همين عين
نه عارف, ميگويند وقتي بنابراين است/ طريق بههمين خداوند شناخت و عرفان
عارف دارد/ را آن چيز همه او و ندارند هيچ ديگران Hمطلق كه است امري اينكه
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كÇمال يÇعني كامل عرفان به وصول راه داريم/ اعرف و عارف دارد, درجاتي هم
است/ عÇرفان بÇه وصÇول عÇملي راه ف صوÇت يÇعني مÇيگويند, ف تصو را عرفان
دوروي بهمنزلة اينكه يا معنا يك بر دال است لغت دو عرفان, و ف تصو بنابراين
رفÇتن راه نتيجه يكي و ميدهد نشان را راه يكي گفت ميتوان يا است سكه يك
و عرفان بين ا كنون كه اختالفي يكي/ هم و هستند تا دو هم آنها, جهت هر به را/
كÇه است سÇياسي سو¾ وضعيت بهمناسبت شايد ميشوند, قاÄل ايران در ف تصو
و كردهانÇد تعريف آن از بزرگان از خيلي زيرا كنند بدگويي عرفان از نميتوانند
زندگي بر چون كنند قبول را ف تصو نميتوانند طرفي از دارد/ عمومي محبوبيت
ف تصو از غير عرفان ميگويند بنابراين بخورد; لطمه است ممكن ايشان دنيوي
عÇناد GعدÇب و بÇوده ف صوÇت مسÇلك در خودشان كه كساني از بعضي حتي است/
از هم را خود و كرده مستحكمتر را خود رديه اينكه براي نوشتهاند, رديه ورزيده,
آن تا است/ ف تصو از غير ولي است خوب عرفان ميگويند كنند, تبرÄه  گذشته
كه دانستهاند يكي را تا دو اين و كرده اشتباه هم قدما از بسياري ميگويند كه حد

گفتهاند/ را حقايق اين سابق بزرگان از بسياري هم آنان نظر در ميشود, معلوم




