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اهراه يكي از خواستهاي بزرگ و ارجمند ماست كه در ايران همگي مردمان بيك ش                  
 : درآيند، و براي اين، بدو كار بايستي برخيزيم

 .يكي آنكه شاهراه روشني كه هر با خرد پاكدروني تواند پذيرفت بازنماييم
ديگري اينكه با يكايك گمراهيها و دسته بنديها كه در ايران شماره آنها از بيست                       

 .ميگذرد، به نبرد كوشيده بيپايي هريكي را جداگانه روشن گردانيم
ز اينجاست كه از روزيكه بكوشش پرداخته ايم، هميشه از يكسو آميغها را روشن                     ا

 .گردانيده و از يكسو درباره هركدام از گمراهيها گفتار نوشته ايم
بتازگي نيز گام ديگري در اين زمينه برداشته چنين خواسته ايم كه همه آميغها را در                     

 هريكي از گمراهيها نيز دفترچه اي بچاپ         گرد آورده  بنام   » ورجاوند بنياد «يك كتابي بنام    
رسانيم، و چون يكي از گمراهيها صوفيگريست، اينك اين دفتر كه پديد آمده از گفتارهاي                

 .پيمان و پرچم است بچاپ رسيده پراكنده ميشود
بايد دانست در ايران پيروان هر كيشي يا راهي بيشترشان آگاهي درستي از كيش يا راه                  

ره  صوفيگري  نيز  انبوه پيروان آن  ناآگاهند و اينست بسياري از آنان                     دربا.  خود ندارند 
ولي بدانند كه ناآگاهي    . اينها در صوفيگري  نيست    : نوشته هاي  ما را خوانده خواهند گفت        

ما آنچه نوشته ايم همه از روي دليل ميباشد و                . از سوي ما نيست و از سوي ايشانست           
 .ناسنجيده بسخني نپرداخته ايم
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چنانكه در اين چندسال آزموده ايم، بدخواهان و دشمنان در برابر ما جز چند جمله اي                  

مثال شاهراه بزرگ و روشني كه ما بسوي           . نميدارند و جز از آنها را بزبان نميتوانند آورد           
آميغها باز كرده و مردمان را بزيستن از روي خرد ميخوانيم و در برابر گمراهيها و بيدينيها                      

فش افراشته نام خدا را در جهان بلند ميگردانيم، بدخواهان اينها را كه ميبينند با چشمان                    در
 .»!..ادعاي پيغمبري ميكند«: دريده بيكديگر چنين ميگويند

گرفته و يكايك آنها را با دليلهاي استوار روشن            ) مثال بسعدي و حافظ    (ايرادهاييكه  
بسعدي و حافظ فحش     «: يگر چنين ميگويند   ميگردانيم، آنان نام ديگري پيدا نكرده بيكد         

 .»!..داده
بيپايي كيشهاي پراكنده را كه مينويسيم و بارها ميگوييم ماليان يا ديگران اگر توانند                   

 .»!..بمذهب توهين كرده«: پاسخ دهند، در اينجا نيز جمله ديگري نيافته ميگويند
ويند راستست و ما     گاهي كه بيكي گفته ميشود شما نيز پاسخ دهيد، بجاي آنكه بگ                 

آخر يكطور مينويسد كه هيچ      «: پاسخي نميداريم، با يك لحن ايراد شگفتي چنين ميگويند          
 .»!..نميشود پاسخ داد

اگر گاهي يكي خواست بگمان خود پاسخي نويسد، در آنجا نيز جز يكرشته جمله هاي               
م و نشان از پست     بيفرهنگانه كه جز عوعو سگ نتوان ناميد در ميان نميباشد، و آنهم  بي نا                 

 .فرستاده ميشود
بدبختان از بس كه مغزهاي خود را با بدآموزيهاي پست پراكنده آگنده اند، نه تنها                     
فهمها و خردهاشان از كار افتاده، بلكه نيروي سخنگويي كه خدا بآدميان داده نيز از دستشان                 

 .بدبختان از هر باره بپايه جانوران زبان بسته افتاده اند. رفته
بعرفا فحش داده، به بزرگان توهين         «: حال درباره اين دفترچه نيز خواهند گفت          بهر
همچنين ما  . ما بكسي دشنام نداده ايم و خود از دشنام بسيار دوريم          : اينست ميگوييم . »!..كرده

ما . نخواسته ايم از جايگاه كسي بكاهيم و خود با هيچكسي دشمني نداشته ايم و نميداريم                  
اينكه واژه هاي   .  بوده باز نموده  و ايرادهايي بصوفيان با دليل گرفته ايم           صوفيگري را چنانكه  

و مانند اينها را بكار برده ايم، معني راست آنها را خواسته ايم، نه              » گمراه«و  » نافهم«و  » نادان«
 .   آنكه دشنام داده باشيم



 
 
 

 
ها و   يم و با همه گمراه     ي برخاسته ا  يي کوششها کرشتهيش ب يازده سال پ  يدانند که ما  از        ياری از خوانندگان م    يبس

ست که هزارسال   يگريها صوف ين آن گمراه  يو چون از بدتر    . مينبرديگر جاهاست، م  يران و د  ي فراوان که در ا     يهاينادان
ی در  ينسان که نخست، گاه بگاه گفتارها      يبد. ميی پرداخته ا  يهادز بنبر يده، ما با آن ن     يها دوان  شهيش رواج داشته و ر     يپ
» گریيصوف«م که بنام     يد آورد يسپس پارسال از همه گفته های خود دفتری پد           . مينوشتيمان و پرچم م    يماره های پ  ش

 .ميکنيی چاپ ميهايگرگونيها و دينک دوباره آن را با فزوني ا،شوديافته ميد و چون نسخه های آن کم يبچاپ رس
باچه ين د يآنچه در ا  . ست گفته شده  يی آن گفتن  انمنديی و ز  يپايده شده و آنچه درباره ب      يکتاب زند  گری در يصوف

 :ز استيم  چند چييباز نماميبايد 

ستند که  ينجا و آنجا پراکنده اند و در خور آن ن          يان گروه اندکی هستند که در ا       يصوف«: نديگوي کسانی م  :نخست
 .»شان پردازديکسی به ا

 از تهران و    ـ  ران در چند شهر     ياکنون در ا  ارند و   يستند و بس  يان اندک ن  يرا صوف يز. ار خامست ين سخن بس  يولی ا 
سودار و آن   يشان تاج نمدی گ   يآن درو  تنها   ان  يصوف. دارندي دستگاه م  ـ  گر جاها   يراز و د  يمراغه و گناباد و مشهد و ش       

گران هستند که بی تاج     يهزارها د . ستندي ن ،رنديگيوزه گرد که تبری و کشکولی بدست م       يگل موالهای چرک آلود و در     
 .ستيگريهای صوفينده از بدآموزگشند و مغزهاشان آي، بی تبر و کشکول دروسويو گ

کی خود را از     يشند و هر  يافت که درو  يد  ياری را توان  ي شما کسان بس    ،ان کارمندان دولت و سران اداره ها        يدر م 
ی که در مغزش يشه هايز سررشته داری توده نشسته و اند يدر پشت م  . شمارديشاه م يشاه و بهمان عاشقعل   يروان فالن مستعل  يپ

» ...اورده اند يا فرود ن  يا بد خواهد گذشت، بزرگان سر بدن       يک  ين. ا چند روزه است   ين دن يای بابا، ا  «: نهاستيجا گرفته ا  
 ).ا هويز بگذرد ين نيا(

چنانکه در کتاب   . ستين ان  يبصوف تنها   انش  ينبوده، ز  ان  يصوف ان  يتنها در م   ش  يهايبدآموز گری  يصوف آنگاه  
و  باشند   صوفی    بی آنکه    ،نديگريصوف های  يبدآموز آلوده   شتر مردم   يده و ب  يشه دوان ين گمراهی بهر سو ر    ي ا ،ميه ا گفت

 .بی آنکه خودشان بدانند
ادگار يا بنثر، از خود ب      يان هزارها کتاب، بشعر       يگذشته از آنکه صوف    . هاستين بدآموز ياز آنسو کتابها آلوده ا      

شاعران . گری سود جسته اند   يان ما همه از صوف    يت و در خانه هاست، شاعران و اندرزسرا       گزارده اند که در دست مردمس     
ن حال را داشته اند        يهم. افته برای آنان بوده     يان گنجی باز   يهای صوف يگشته اند، بدآموز   يم» مضمون«که در پی      
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. خوردهآب   همه از آن سرچشمه      ،ا بفارسی نوشته شده   يبعربی  » اخالق«نه  يی که در زم   يکتابها. انيشوايان و پ  ياندرزسرا
 .ده استي زهر خود را در کالبد توده ها بهر سو دوان،ن گمراهی کهنيا: ميک جمله بگوي

شود که شرقشناسان   يده م ياز سالهاست که د   . کی از افزارهاست  ياست  يگری در جهان س   ي صوف ،نهايگذشته از همه  ا    
در » بيثلث مرحوم گ  «خ عطار از    يش» ءاي االول هتذکر«. نديافزايم دست بهم برواج آن      ،رانياز اروپا و وزارت فرهنگ از ا      

وزارت . گردديافته پراکنده م  يات و شعرهای او چاپ        يشود، مثنوی مولوی و غزل     يران فرستاده م  ياروپا چاپ شده به ا     
 .زديريون مريان بيی در راه چاپ کتابهای صوفيگرداند و ساالنه پولهايگری را درسی در دانشسرا ميران صوفيفرهنگ ا
نها يران از ا   يخرده گ . گری را کوچک شمرد    يان صوف يب و ز   يده گرفت و آس    يد ناد يست که نبا   ييزهاينها چ يا

 .ناآگاهند

 .»ان خواهد رفتينها از ميرد همه ايدانشها که رواج گ«: نديگويگری گرفته ميراد دي کسانی هم ا:دوم
عی يخ طب يک و تار  يزيمی و ف  يان شما همان رشته های ش      دانشها در زب   ..ست؟يدانشها چ . ستيگرينهم سخن خام د   يا

 .ان خواهد برد  يگری را از م    ينهاست که صوف  يکی از ا  يکدام  . نهاستيات و مانند ا    ياضيو ستاره شناسی و پزشکی و ر        
 ..!باشد؟يگر در نبرد ميهای ديا گمراهيگری ينهاست که با صوفيکی از ايکدام 

گری و  يک از صوف  يچيش رفته و با آنحال ه      يران رو برواج نهاده و پ      يشها در ا  م از چهل سال باز دان      ينيبيآنگاه ما م  
ن قاعده  ي ا .نها دانشها را  يده و ا  ينها را سست گردان   يدانشها ا . تنها سست شده  . ان نرفته يها از م  يگر گمراه يگری و د  يعيش

 .نراين آنرا سست گرداند و آن اي ا،دنديبهم رسچون ز ناسازگار يست که دو چيهمگ
گری دست از خانه و زندگی برداشته         يشی و صوف  يکند که بنام درو    ينون از درسخواندگان کمتر کسی آن م        اک

  ا بوق و منتشا  و کشکول و تبر برداشته           يند و سختی بخود دهد و         يکند که بچله نش    يکمتر کسی آن م    . بخانقاهی خزد 
ان آشنا  يهای صوف ياندگان چون با بدآموز    ولی همان درسخو  . رو نمانده يگر آن ن  يگری را د  يصوف. گردد» گرد جهان «

انمندی آن  يی و ز  يپايزی که ب  يی که خوانده اند چ     يدر درسها ( آنها را فرا گرفته در مغزهاشان جا خواهند داد              ،گردند
. ست که آهنگهاشان سست باشد     يناچار. نان آلوده گردد  آست که سهشهای     ريآنگاه ناچا ). هها را برساند نبود    يبدآموز

ست، در  يباين باره سخنانی که م     يم و در ا    ينيبيران م يست که ما اکنون در ا      يزين چ يا. هايگر گمراه يبا د نست حال   يهم
 ١.ميگر گفته ايجاهای د

. د که نکرده و نتوانسته      ينيبينکار را در اروپا کردی و شما م          ي ا ،ها را براندازد   يشه گمراه ياگر دانشها توانستی ر    
ستی ياليز جنبشهای دموکراتی و سوس    يسپس ن . دهيافته و بهمه جای رس    يشها رواج   شتر است که در اروپا دان     يست سال ب  يدو

گری را که در حال     يحينحال نتوانسته مس  يبا ا . د آورده يکی بنوبت خود تکانی پد    ينها رخ داده و هر    يستی و مانند ا   يو کمون 
 .دهيتنها سست گردان.  براندازد،ستيامروزی سراپا گمراهی و بدآموز

ر يد آوردند و سراسر کشور را ز      ي پد  را جنبشی با آن ژرفی   . ستی است يتر داستان روسستان و کمون     يدنياز همه شن  
های آشکار نمودند و بکوشش و نبرد سختی برخاستند، و پس از همه              يشان و دستگاهشان دشمن   يدند و با کش   يگردان و رو 

 .ان دادهيشان وماليدان بکشياده و تازه دولت مفتيشها از آن کشور برنيگر کيگری و ديحيشود که مسيده مينها  اکنون ديا

                                                           
 .ديده شود» دادگاه« كتاب - ١
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ی يغهاي آم ،نه ها ياپی برد و آنگاه در همان زم      يد و تاختهای پ   يد از روبرو رزم   يها با يست که بگمراه  ين خود جستار  يا
ان نخواهد  يها از م  ي وگرنه گمراه  ،ها گزارده شود  يی بجای گمراه  يغهاينست که آم  يراز کار هم  . را بجای آنها گزاشت    

 ١.ميها را در جای خود گفته ايز ما گفتنين باره نيدر ا. ده در جای خود باز خواهد ماندي سست گرد.رفت
گری با آنها همراه    ي ماد ،روديدانشها هرکجا م  . ک گمراهی بزرگ توأم است    يدانشها خود با    : ميگذرينها م ياز همه ا  

گری را بجای آن     يکه ماد ييد داشت در جا    گری را تواند برانداخت، چسودی خواه       يم که دانشها صوف    يما گرفت . است
 .بلکه با حال امروزی جهان، بدتر از آنست. ستيگری نيگری کمتر از صوفي ماد.. !گزارد؟

گری مردم را آزمند و     يماد. دارديده جهان را از آبادی باز م       يرت گردان يغي  گری مردم را سست و تنبل و ب        يصوف
د ياپی پد ي و آنگاه با حال امروزی جهان جنگهای پ         ،زندي زندگی را بهم م    ده سامان يستمگر بلکه دزد و کالهبردار گردان     

 .گزارديران مي شهرها را و،ش چشم ماستينسان که امروز در پيآورده، بد
) گری که همراه دانشهاست   يماد: مييا بهتر گو  ي(گری را دانشها    يند چاره صوف  يگويکدسته م يست که   يتفداستان شگ 

د يگری تواند رهان  يزی که جهان را از ماد     يتنها چ «: نديگويگری نشان داده م   يداری از صوف  گر هوا يکدسته د ي. خواهد کرد 
 .نينان چنيند و ايگويآنان چنان م. »ستيگريصوف

گری را تواند   يگری جلو ماد  يگری را تواند کرد و نه صوف      يگری چاره صوف  يم، نه دانشها با ماد    يما اگر راستش خواه   
ک ي. ديگری در مغزها برای خود بگشا     يکی تواند جای د   يهر. هر دو با هم توانند ماند     ست و   ينها هر دو گمراه   يا. گرفت

 زی نکند و جز در    يد شناسد و پروای کسی و چ      رکسو زندگانی را نب   يتواند که از    . کس تواند هم مادی باشد و هم صوفی       
 آن نسوزاند و از هر کاری که         کسو جهان را بی ارج و چند روزه شمارد و دل بآبادی             يهای خود نباشد، و از      يبند خوش 

 .مينيبيار کسان ميست که ما امروز در بسين حاليا. رديانه خود را بکنار گيرنج دارد صوف
ن نبرد  ي ا ،ديب آنها تواند رهان    يان تواند برد و جهان را از آس           يگری را از م    يگری و ماد   يآنچه هر دو از صوف      

ا بهتر  ين،  ي د ،ديها آسوده تواند گردان   ين گمراه يان را از ا   ي جهان آنچه. ميست که ما با هر دوی آنها آغاز کرده ا           يسخت
 .ميست که ما بروی جهان گشاده ايشاهراه زندگان: ميگو

ری ينده  خورسندی ندهند و زبان بخرده گ         يشه دار و هنا    ين کوششهای ر  يار شگفت افتاده که کسانی با       يمرا بس 
 .ن چه نامی دهميدانم باي و خود نم،د کردز که دانشها چاره آنها را خواهين دستاويند، بايگشا

از ) »در اروپا «: ميگويو نم (» از اروپا «: ميگوينکه م يا. نديسرايگری م يشها از صوف  ي سالهاست که از اروپا ستا      :سوم
ی، همه برای   يسند، چه بفارسی باشد و چه بزبانهای اروپا         ينويند و م  يگويآنچه م . نديسراينروست که آنها را برای ما م       يا
بچه ای  ه  ز تلخی را که بخواهند ب       ين ماننده آنست که چ      يا. شودير پاهای ما گسترده م      يست که در ز    ييدامها. ستما

 .»نستيريد من بخورم، به به چه شيبده«: دين گويش افتد و چنيبخورانند، بزرگی پ
ن خود لکه   يا. زننديزها م ين چ ياسی با توده های شرقی دست با      يانست که در رفتار س    يين بدکاری بزرگی از اروپا    يا

آن اروپا که برای جهان آنهمه دانشها باز نموده و آنهمه تکان در                 . خ اروپا باز خواهد ماند     يست که در دامن تار     يننگ

                                                           
 .ديده شود» دين و جهان«  كتاب - ١
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ها هرچه غوطه ورتر     يکوشد توده های شرقی را در نادان        يبدی اوست که م     ن هم نمونه ای از     يزندگانی راه انداخته، ا    
 .ز خواهد بودياه نين ساتهای سي ا،رابر آن ساتهای روشنخ اروپا در بيدر تار. گرداند

ان و در   يی درباره صوف  يم گفتارها ينيبي م ،شوديی که با زبان فارسی نوشته م        يک مهنامه اروپا  ياز سه سال باز در        
ک يبست و داستان دل باختن او را        ين عراق يخ فخرالد يکی از آنها که درباره ش     يرسد و از جمله در      يش آنان بچاپ م   يستا

خردانه زبان  يسد، در برابر چنان داستان زشت و ب       ينويم) ميز در متن کتاب آورده ا     يکه ما  ن   (ش و رفتنش را بهند      يبچه درو 
سر و پا که ننگشان از نام و نامشان از ننگ بود،            يشان ژنده پوش و ب    ين درو ينسان ا يو بد «: ديگوين م يش باز کرده چن   يبستا

در روزگار   ما   امروزه  . آوردنديشی بدست م   يو نان روزانه خود را از راه درو           پرداختند  يبسرودن و پای کوفتن م      
م، و  يگری دار يم، روش زندگی د   يگری هست يفته بتهای د  يکی، ش يکانين جهان عقلی و م    يم و در ا   يبريگرگونه ای بسر م   يد

م و از   ياد برده ا  يه از   کسريروهای روحی روزگار کهن را       يی آن ن  يم که گو  ين خود فرو رفته ا     ين جهان نو  يچنان در ا  
وانه يولی کدام د  . ميوانه بخوان يا د يدرنگ آنها را گمراه      يد ب يم شا يشنوين مردان قلندر را م     يکه داستان چن  ينرو هنگام يا

ن ژرفی مهر خدا    ي به ا  ،ابديی معنوی را در   يباين روشنی و خوبی ز    يسر و پا بتواند با    يشان دربدر و ب   ين درو ياست که مانند ا   
 .»..ا دهد؟را در دل ج

ن يا. فرستنديم ارمغان   بما   نها را   يا دانشمندان اروپا   . ميخوانيی م يک مهنامه اروپا  يست که ما در      يينها جمله ها  يا
خواهشمندم . ن جمله ها بسخنی پردازم      ينم که درباره ا    يبياز نم يمن ن .  نوازنديب را برای ما م      يترانه های کودک فر    

ک ين جمله ها را دوباره بخوانند و ن          يه گذرانند و سپس بازگشته و ا         يدب از د   خوانندگان داستان عراقی را در کتا       
 .دهدينام م» مهر خدا«ا ي» ی معنویيبايز«زهاست که يد، چه چيستايزها را ميی چه چيسنده اروپاين نويشند که اينديب

نها را با   ي چرا ا  !..ی؟يوگيان نم ييی چرا همان سخنان را به اروپا        يگوياگر راست م   «: د پاسخ داد   يسنده با ين نو يبا
شتر هم  يستی برده اند و ب    يگری بهره ای که با    يان از صوف  يراني ا ..!ان بپراکنی؟ ييان اروپا يسی که در م   ينويی نم يزبانهای اروپا 

 تو  ست  يکي ن هايزيچ نها  ياگر ا . نمانده بازی   گر جای   يافته اند و د   يار در يی بس يگويکه  م  » ی معنوی يبايز«آن  . برده اند 
 .»هنان خود آرزو کنيهم م به 

ده ي در د  ،ی که خواهند برد   يانهاي گذشته از ز   ،نها را خورند  يب ا يان اگر فر  يشرق. نها را نخورد  يب ا يچگاه فر يد ه يبا
دی يد«: فراهم خواهند نشست و با هم خواهند گفت         . ديبندگان، هرچه خوارتر خواهند گرد     يان همان فر  ييهمان اروپا 
 .»ميبشان داديچسان فر
شما «: ده خواهند گفت  ينها را به رخ ما کش     يشی و مانند ا   يگری و درو  يش افتاد، صوف  يان اگر روزی پا   يين اروپا هما

د، شما  يابانی هست يمه ب يشما ن . ديگری را بکن  يشه صوف يد ر ينتوانسته ا . ديريوزه گرد را بگ   يد جلو قلندران در   يهنوز نتوانسته ا  
 .»ديستينده آزادی نيشا

ران با آنها هم آوازی      يکه در ا  يکسان. زديخيکخواهان و پاکدالن بر نم     يها از اروپا از گلوی ن      نگونه آواز يبهرحال ا 
چ ارجی  يد ه ينست با يا. ن کشورند يکوشند، بدخواهان ا  يگری م يکنند، و با نوشتن و چاپ کردن کتابها برواج صوف            يم

 .ها پرداختيها و گمراهين آلودگيشه ايد دست بهم داد و با شتاب و تندی بکندن ريبا. نها نگزاشتيبآنها و با



 ............................................................................................................................................................................................احمد كسروي     /  صوفيگري 

 

١٠  

. دهيب بتوده های شرقی رسان    يان و آس  يشتر، آنچه توانسته ز   يشه غلط بوده است و در هزارسال و ب         يگری از ر  يصوف
 .شه برافتديکباره از رياکنون هنگام آنست که ب

شه ای  يشان پی کار و پ    انيرامونيران مفتخور و پ   يران و هند است بهم خورد و آن پ          يی که در ا   يد آن دستگاه ها   يبا
 .روند



 
 ..دا شده؟يگری چگونه پيصوف

 
شود، يادگزار آن چنانکه گفته م       يبن. ونان برخاسته است   يگر، از فلسفه      يزهای د يار چ يگری همچون بس   يصوف

 .ا روم بودهيونان يلسوفان ينوس نامی از فيپلوت

ک يدر جهان آنچه هست، همه      : نستي ساده ا  اری بزبان فلسفه گفته که کوتاهشده آن با زبان        ينوس سخنان بس  يپلوت
نست ين جهان آمده و گرفتار ماده شده، و ا           يروان آدمی با  . گر از او جدا شده اند       يزهای د يخداست و چ  . ز است يچ
 .هن خود باشديا ميوستن بآن سرچشمه يزان، و در آرزوی پيش گريهاين جهان و از خوشيد از ايشه بايهم

 تواند  ـ  بخدا  : مييا بهتر گو  ي ـ  خود گردد، بآن سرچشمه هستی       ير کسی از خود ب     ز اگ ين جهان ن  يدر ا : ديگويم
ست، بلکه  يم از ما دور ن    ييجويده خواهد شد که آنچه ما م      يآنگاه د . ده دل را گشود   يد بست و د   يچشم سر را با   «: وستيپ

 .١»در خود ماست

م يم و باو باز خواه     يم، از او جدا گشته ا       ييما همگی از خدا    «: آورندينوس م ين جمله ها را از گفته خود پلوت          يا
دا يها پ ين جهان گرفتار ماده شده و آلودگ       يشی فرود آمده و در ا      يک جهان آزاد و بی آال      يروان آدمی از    «،  »وستيپ

که يش او کمتر خواهد بود و کسان         ي آال ،زديکن هرکسی که بخواهشهای تن نپردازد و بپرورش روان برخ              يل. کرده
 .»ی پردازندين جهان رو گردانند و بپارسايهای ايد از خوشي با،مگه باز رهندن دايبخواهند از ا

ست که  ييزهايچ. دارديلی همراه خود نم   يشود، پندار است و دل    يده م يگری، چنانکه د  يادگزار صوف ين گفته های بن   يا
 .اورديلی بينوس پنداشته و گفته، بی آنکه دليپلوت

ن جهان گرفتار   يش فرود آمده و در ا      يک جهان آزاد و بی آال      يی از   روان آدم «: ديگوين جمله های آخر که م      يا
ز يبدانسان که ما ن    (باشد  يم خواستش جدا بودن روان از جان م          ييمی بگو يست و ما توانست    ي چندان دور ن    ،»...ماده شده 

جدا گشته و باو    م، ازو   ييما همگی از خدا   «: ديگويولی جمله های نخست که م     ). ميم و بارها از آن سخن رانده ا        ييگويم
ن ي همچن ..!د؟يداريش م يلی برا ي چه دل  ..!د؟ييگوينرا از کجا م   يشما ا : ديستی پرس يبا. ار پرتست ي بس ،»وستيم پ يباز خواه 

 .لستيدليگر او بيگفته های د

ها بهر که    ين خوش يپس ا : ديستی پرس يبا. »زان باشد يش گر يهاين جهان و از خوش      يد از ا   يهرکسی با «: ديگويم
خودی از خود چگونه تواند      يب: ديستی پرس يبا. »وستيخود گردد بخدا تواند پ     ياگر کسی از خود ب     «: ديگويم!.. بوده؟
 !..از است؟يخودی چه نيگر به بيد. آنگاه اگر کسی از خداست، از خداست. زی جز سمردی نتواند بودين چي چن..!بود؟

                                                           
 .برداشته شده» سير حكمت در اروپا«  اين جمله ها از كتاب - ١
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ن سخن را اگر     يا. »ست، بلکه در خودمانست    يم از ما دور ن     ييجويده خواهد شد که آنچه ما م        يآنگاه د «: ديگويم
 :ان بزبان آورده اندياری از صوفيست که بسيزين چيم و اييست و ما خود خدايی نينست که خدايش ايم، معنايبشکاف

 دييد و شمايي شما ستيرون ز شما نيد            بييخدا  د ييخدا   طلبکار   که  آنها 

 دييچرا  بهر   نشده  گم  طلب اندر و          د ييد گم از بهر چه جويکه نکرديزيچ

 .ن از داستان خدا ناآگاه ماندنستيا. ار پرتستيز بسين سخن نيولی ا

ن جهان را   ينست که ما چون ا    ي داستان ا  ..!م؟ي بهستی خدا از کجا گردن گزارده ا        ..!م؟يما بخدا از کجا راه برده ا       
م  ينيبيم. ستين جهان نشدن  يانست، از خود ا   ين سامان و آراستگی که نما     يا. م بخود نتواند بود   ينيبيم، م يشيانديم و م  يسنجيم

. رودين جهان آمده و ناخواهان م     يکی از ما ناخواهان با    ي هر ،ميدارين جهان م  يم و برتری بهمگی باشندگان ا     يانيآدمكه  ما  
د ي آنرا پد  ،ن جهانست يرون از ا  يم دستی که ب   يدانيم. گری هست ين جهان دستگاه د   يم در پشت سر ا    يدانينهاست که م  ياز ا 

 .»ن جهانستيرون از ايم که هست و بيدانين ميا. ست و چگونه استيم خدا چيدانيما  نم«. گردانديآورده و هم م

ن جهان  يرون از ا  يم در ب  ي ناچار مانده گفته ا     ،ان بخود نتوانند بود   ين آدم ين جهان و ا   يم ا يده ا يبهرحال ما چون د   
 !..انند؟ين آدميآن خدا هم: م گفتيونه توانپس اکنون چگ. ی هستيخدا

ر يک جوی آبی از ز    يستاده اند و    يک رده پهلوی هم ا    يم در   ينيبيی را م  يابانی درختها يماند که ما در ب    ين بدان م  يا
ی يم که باغبانی آنها را کاشته و جو        يبرينکار از خود درختها نتواند بود، پی م        يم که ا  يدانيده شده و چون م    يپای آنها کش  

ان ما درختها را نشان داده        يان کسی از م    ي م آن و در     ،ميپردازيگاهش م يشان کنده، و بجستجوی آن باغبان و جا          يبرا
ن درختها بخود   يم گفت اگر ا    يا نخواه ي آ !..د؟يم خند يا ما بسخن او نخواه     يآ. »نهاستيآن باغبان خود هم    «: ديگويم

 !..م؟يم و در جستجوی او باشيغبان باور کنک باياز افتادی که ببودن يتوانستندی بود، ما را چه ن

ونانی، سرچشمه ای جز پندار نداشته        يلسوفان  يگر ف ينوس، همچون گفته های د     يگفته های پلوت  : مييگويدوباره م 
 .روانی بوده انديشود در روم او را پيافته، و چنانکه گفته مينحال از همان آغاز رواج يبا ا. است

ز همراه  ين ن ي ا ،ان مسلمانان آمد  يونانی بم يان و همچنان فلسفه     يونانيه دانشهای   سپس در صده های نخست اسالم ک      
شتر شده تکان بزرگی در سراسر کشورهای اسالمی         يار ب يان مسلمانان رواجش بس   ينجا در م  يآنها رو بشرق آورد و در ا       

رفته آنرا  يلسوف رومی را پذ   ياری گفته های ف   ي کسان بس  ،تشدايپستی م ه  بود که خردها رو ب    يچون هنگامی م  . د آورد يپد
افتاد که خود را خدا شناسند و        يخوش م . ستيکيدند آدمی با خدا     يشنيافتاد که م  ياری خوش م  ين به بس  يا. دنبال کردند 
 .آورديد ميان سبکمغزان پدين بود شوری در ميا. نديبگشا» انا اهللا«زبان بالف 

ان يداست، تنها از آدم    ينوس چنانکه از سخنش پ     يپلوت. ديد آمد و خانقاه ها برپا گرد        يدر زمان کمی دسته ها پد      
» وحدت وجود «دان بزرگتری برای    ينجا م يولی در ا  . گفت که از خدا جدا شده     يداشت و تنها روان آدمی را م      يگفتگو م 

 .»اريدره يس فی الدار غيل«: دنديز رسانيان و ددان و بلکه بهمه چيچهارپاه باز کرده دامنه آن را ب) کی بودن هستیيا ي(

ستن و زن   يکار ز ينجا آنرا به ب    ي در ا  ،نوس گفته بود  يهای جهان که پلوت    يا روگردانی از خوش    يی  ي پارسا ،از آنسو 
ن يدند که هميدن، عوض گردانيل گرديگر رفتن و ويا از شهری بشهر ديی کردن و يده تن آسايای خز نگرفتن و بگوشه  

 .ديگری گرديشرفت صوفيگری به تندی پيزه ديانگ
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ا يردستان  يگران ز ير باشد و د     يکی پ يد آوردند که در هر گروهی           يدی را پد   يو مر  رينجا داستان پ   ي در ا   زين
اری با  يهای بس » سلسله«دا شد و    يها پ ينسان دسته بند  يبد. گری پوشد ير د ياز دست پ  » خرقه«د  يری با يسرسپردگان او و هر پ    
 سرهای خود را    ،ده اند يده بنام آنکه از جهان رو گردان       ين پوش يد آمد که جامه های کبود و پشم         ينامهای گوناگون پد  

 ١.دنديتراشيم

نموده اند که رشته کارهای جهان در        ن وا يها پرداخته چن  يي بگزافگو ،وسته اند يران صوفی بدعوی آنکه بخدا پ     يز پ ين
ن توانند زد و     يبزمد و هرکه را خواهند        ي باال توانند برد و بپادشاهی توانند رسان          ،شانست و هرکه را خواهند      يدست ا 

اهی توانند داشت، با جانوران زبان بسته       گباشند و از راز هرکسی آ     يزی دانا م  ينهان و آشکار بهر چ    . ديبنابودی توانند رسان  
اری از آنان   يده اند و بس   يگردان» اءيانب«کدسته ای در برابر     يده  ينام» اءياول«خود را   . ديسخن توانند گفت، بآسمان توانند پر     

 .ز باالتر شمارده انديختگان نيز برانگخود را ا

ا ي(» پوست پرستانی «نداران جز   يبوده و د  يان م ياد گزارده اند برای عام    يختگان بن ين که برانگ  ييا آ ين  يشان د يبگمان ا 
گران برتری  ياند و بد  » پرستان مغز«ست که   يده ا يگری برای کسان برگز   يولی صوف . نبوده اند ) »انیيقشر«بگفته خودشان   

 .ندداريم

» های آن يچشم پوشی از جهان و از خوش       «نان نامش را    يار بد  است، ا     يزنی که هر دو از کارهای بس       يکاری و ب  يب
ی باز کنند و نان و پول از مردم            يشدند دست بگدا  يکاری ناچار م  يجه ب يدند و با آنکه در نت       ينازيگزاردند و بآنها م    يم

غ يدند و بآنان نکوهش و زباندرازی در         يناميم» اياهل دن «دم را    اورده، همان مر   ين ننگ را به روی خود ن         يبخواهند، ا 
 :گفتندينم

 ني اجمع  هميعل    اهللا ن                  لعنتين و از مهيا از کهياهل دن

ک ي. کردنديان نکوهش م  يخوانده ببازار » نياطيگاه ش يجا «،ی رفتندی يهمان بازار را که هر روز در آنجا بگدا           
گری ياگر کسی خواستی بصوف   . وندديگران پ يباشد، و دست از خانه و زندگی برداشته در خانقاه بد           کار  يستی ب يصوفی با 

 .دست بمانديو همچون آنان ته) بگفته خودشان بتاراج دهد(شان خوراند يه و داراک خود را بدرويستی سرمايد بايگرا

دست از  «،  »وی گفت يرک تعلقات دن  ت«: سندينوينگونه کسان م  يی که در کتابهاشان درباره ا       يست جمله ها  يدنيد
 .»اورديا فرو نيفه دنيسر بج«، »ا شستيی دنيچرک دارا

ی که از برخی از     يهاييژه از گزافه سرا   يدند بو يرميد آمد، مردم سخت م    يان مسلمانان پد  يگری در م  يدر آغاز که صوف   
سبحانی ما اعظم   «ن  يبهمان الت خانقاه نش   گفت،  يم» س فی جبتی اال اهللا    يل«وزه گرد بازار بغداد     يفالن در . دنديشنيآنان م 
ن پسر  يچنانکه حس . ستادندياي  ان از دشمنی باز نم    يافتاد و با صوف   يار گران م  يها بمسلمانان بس  يين گزافگو يا. سروديم» شأنی

                                                           
همچنين . كسيكه يكي از خويشانش ميمرده تا ديرگاهي كبود ميپوشيده        . وگوار بودن و پرهيز از شادي جستن ميبوده        در زمانهاي پيشين جامه كبود پوشيدن نشان س         - ١

برخي زنهاي شوهر مرده بآن برميخاسته اند كه خود را بد نما گردانند و بمردم نشاندهند كه از خوشيهاي جهان چشم پوشيده اند و                          . سر تراشيدن همان معني را ميداشته     
 .گاهي مردها نيز همان رفتار را ميكرده اند.  در پي شوهر داشتن نيستند و نخواهند بودديگر 

ولي سپس چون خواسته اند نشاندهند كه همچون . بتن ميكرده اند كه بهمان شوند صوفي ناميده شده اند» صوف«اما صوفيان گويا در آغاز كار جامه هايي از پشم  سفيد            
 .را پذيرفته سرهاي خود را نيز تراشيده اند» يا نيلي«وشيده اند، رنگ كبود اندوه زدگان چشم از خوشيها پ
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جا نآان را در    ي صوف ،»بقراخان «،کی از پادشاهان ترکستان   ي. دندينگونه گفته ها بدار کش     يمنصور را در بغداد بر سر هم       
 .کشتار کرد

ساخت، و از   يداشت و با تنبلی و تن پروری م        يی در زندگانی در بر م      يهايگری برخی آسان  يآنجا که صوف   کن از يل
ز يبود و مردم ن   يکدسته جداگانه بودن را دوست دارند، رواج آن روزافزون م          يآنسوی انبوه کسان کناره شدن از مردم و          

اری از  يبلکه کسان بس  . دنديکوشيدند و بآزار آنان نم    يرمي  گر نم ير شده، د  ان پ يهای صوف ييکم کم گوششان از گزافه گو     
از . دنديبخشي پولها م  ،کردنديم» وقف«ه ها و خانه ها      يگزاردند، د ياد م يشان برخاسته خانقاهها بن   يبانی از ا  يپشته  توانگران ب 
خود سلسله  نسان که برخی از آنان      يبد. شه اسالمی درست کرده بودند    يی کرده برای خود ر    يز دست و پا   يان ن يآنسو صوف 

 .دنديرسانيفه ابوبکر ميگر بخليطالب و برخی ديرا به امام علی بن اب

ران و چه در هند و خوارزم و بخارا و ترکستان و            يگری چه در ا   يرگی مغولست، صوف  يتا آغاز قرن هفتم که زمان چ      
ده بود و چنانکه     يه جا خانقاهها برپا گرد     ش رفته و در هم     يگر جاها پ  ي و مصر و د     ياای کوچک و عراق و سور       يآس

 .ن بوده استيرگی مغوالن هميکی از شوندهای چي ،ديم ديخواه

ونها يونها مردان را کشته، مل    يرا با آن داستانی که مغوالن مل       يز. ديشتر گرد يسپس در زمان مغول رواج آن هرچه ب        
ستی دامن مردانگی بکمر زنند و      يا با يان  يرانيده بودند، ا  ران کر يزنان و دختران را ببردگی برده سراسر کشور را تاراج و و           

نه يروز درآمده ک  يزند و بدشمنان ف   يخی برخ يکرشته کوششهای بزرگ تار   يگر ب يکديرتمندان از جان گذشته بهمدستی      يغ
دن و  يابده و کشور را بدشمنان سپارده و از زندگانی تنها بخوردن و خو             يز چشم پوش  يا از همه چ   يند و   يگذشته را باز جو   

. نيا ا يستی بود   يا آن با  ي. گری اندازند يا خرابات يگری  يروز گزاردن بس کنند، و برای آرامش دل، خود را بدامن صوف             
ن يو همچن (گری  ين بود صوف   يدند و ا   يکی را برگز   ين  يداشتند، ا يرتمندی نم يشروان کاردان و غ     يان چون پ   يرانيا

 .افتيگر فزونی يد) گری و مانند آنيخرابات

کبار چشم از کشور و کشورداری پوشند يان بيرانيبود که ايشان مين بسود ايخواستند، و ايز آنرا م  يه که مغوالن ن   ژيبو
 .بوديها ميها و بدآموزينگونه گمراهي بهار ا،زمان مغول. ا مانندهای آن سرگرم گرداننديگری يو خود را با صوف

د آمده و برخی از     يار بزرگی پد  يگر جاها دسته های بس    يران و د  يدر همان زمان مغول و پس از آن زمانست که در ا           
د يکدسته بنام قلندران پد   ي. نها برخاسته اند  يآنان بکارهای شگفتی از رفتن بدرون آتش و بازی کردن با افعی و مانند ا                 

 .پرداخته انديده اند و بکارهای شگفتی ميتراشيش و ابرو همه را ميآمده اند که موی سر و ر

ران يدر ا . اد پادشاهی برای خود گزارده اند      يشان، بن ياری درو يران بآرزوی تاج و تخت افتاده بدست       يز برخی از پ   ين
گری يد آورده، د  يان را پد  يبوده که در مازندران پادشاهی مرعش      ) ر بزرگ يا م ي(ن مرعشی   يقوام الد  ريم کی از آنان    ي
ده اند و انجام کار     ينراه کشته گرد  يدر در ا  ي ح خيد صفوی بوده که بآن آرزو برخاسته ولی خود او و پسرش ش             يخ جن يش

 .در مانده استيل پسر حيبرای شاه اسماع

د، يشتری نرس يشرفت ب يگری به پ  ينحال در زمان آن خاندان صوف     يبا ا . بوديگری م يد آمده از صوف   يخاندان صفوی پد  
گر رو به افسردگی نهاد و       ي د ران و چه در جاهای    يگری چه در ا   يبود که صوف  يبلکه از آخرهای پادشاهی آن خاندان م       

 .بوده استيرو به پس رفتن م روز بروز از شکوه و رونقش کاست و تاکنون همچنان
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ده يگر بفراوانی هستند و دستگاه خود را درچ       يران و چه در جاهای د     يان چه در ا   ينحال اکنون در زمان ما صوف     يبا ا 
نام مهربابا و شاه خاموش و       . رانی هستند از هندوستان    ياباد پ راز و مراغه و گون     يران اکنون در تهران و ش      يدر ا . دارنديم
 .ميشنويگران را ميد

 چند  ،گذرديصد سال که از آغاز اسالم م       ين هزار و س   يدر ا : توان گفت يم. گریيخچه کوتاهی از صوف   ينست تار يا
ن ينده تر يکی از هنا  يده،  يدن مردمان گر  يه بدبختی ا  يه کارگر بوده و ما    يان و توده های همسا    يرانيز که در زندگانی ا    يچ

 .گری بودهين صوفيآنها هم

ک آنها  يکايگری با هر بخشی از کارهای زندگانی برخورده و زهر خود را ب               ينجا آنست که صوف   يک نکته در ا   ي
روی از آن، درس خواندن و دانش پژوهی،          يشناختن جهان و زندگانی، خداشناسی و پرورش روان، خرد و پ              . آلوده

 .دهيی، همه را زهرآلود گردانينها، خانه داری و زناشويشه، آبادی شهرها و زمي کار و پها،يمها و خويخ

ده يان آن را افزار کار خود گردان          يداشته، صوف يار م يران رواج بس   ين بود که شعر که در ا          يز بدتر ا   يک چ ي
 .مان راه در مغزها جا داده اندخته از هيرون ريانمند خود را در قالب شعر بيهای درازی پرداخته و پندارهای زيببافندگ

د و عطار و مولوی و      يی و ابوسع  ياز سنا . د آمده اند  يان پد يان صوف يران در م  يه بافان بزرگی در ا    ين هزارسال قاف  يدر ا 
ادگار گزارده اند   يتی ب ياری از مثنوی و غزل و دو ب        ي که هر کدام شعرهای بس      ـ  گران  ياوحدی و جامی و شبستری و د       

 ). داری که با نثر نوشته انيای بسگذشته از کتابه(

گری يهای صوف ي بدآموز ،ده اند تا شعری گردانند    يگرديگر که در پی مضمون م     ين بدتر آن بوده که شاعران د      ياز ا 
م يد و سعری و ابراه    يزياز شبلی و با   (شروان صوفی   يی را از پ   يداستانها. شان بوده که گرفته و بکار برده اند       يه ای برا  يسرما

 .ده انديبرشته شعر کش بدست آورده با آب و تاب) رانگيادهم و د

زهرآلود صوفيان همگاني گرديده كه نه تنها صوفيان و            های  يپا و بدآموز  يجه آن را داده که پندارهای ب        ينها نت يا
های يموزران انبوهی از مردم بی آنکه خود بفهمند و بخواهند، بدآ          يامروز در ا  . ز آلوده آنها شده اند    يگران ن يدپيروانشان،  

 .باشندينده آنها ميدارند و گرفتار زهر هنايشان را در مغز خود ميا

د شرقشناسان که   ينيبينست شما م  يا. ن توده بوده و هست    يکی از شوندهای بدبختی ا    يگری  يصوف: مييگوينست م يا
نه يتارها در زم   ن دستگاه از کار افتد و کتابها و گف             يکنند که نگزارند ا    يار م يخود بدخواهان شرقند، کوششهای بس      

د وزارت فرهنگ   ينيبينست م يا. ندينمايان م يبانی آشکار از صوف   يخی پشت يز جستجوهای تار  يسند و بدستاو  ينويگری م يصوف
کی از سرچشمه های فرهنگ خود گرفته،        يگری را   يباشد، صوف ين توده م  يد آورده، بدخواهان ا   يران که دستگاهی پد   يا

 .کنديان کوششها ميه های صوفز بچاپ کردن و پراکندن گفتياز آنسو ن



 
 توان شمرديگری ميی که از صوفيهايبد

 
اری يانهای بس ي ز ،خورديپاست، چون بهر گوشه زندگانی برم     يگری گذشته از آنکه پندارهای ب     يم صوف يچنانکه گفت 

و در چند کشور    ان توده ها جا برای خود باز کرده         ين گمراهی در م   يشتر است که ا   يآنگاه هزارسال ب  . ديآيد م ياز آن پد  
های يم از بد  ينست ما اگر بخواه   يا. دا شده يختگی پ ي آم يخيان بوده و با داستانهای تار     ي در م  ييهايرواج داشته و دسته بند    

. ميد آور يم بود کتاب بس بزرگی پد     يم، ناچار خواه  يخی پرداز يم و بداستانهای تار   يد، سخن ران  يد و شا  يآن، چنانکه با  
باشد، از  ين گفتگوهای دراز نم   ياز به چن  يداری مردم است ن   يآنگاه برای خواست ما که ب      ست و   يچون ما را آن فرصت ن      

 .م کردياد خواهيرادهای روشنی را ي تنها چند رشته اهدين دفتر بکوتاهی سخن کوشينرو در ايا

خدا همان هستی   «: نديگويم. است) وحدت وجود (» کی بودن هستی  ي«گری به   ياد صوف يم بن ي چنانکه گفت  :نخست
ست و ما   يی ن ين سخن آنست که خدا    يم معنی ا  يچنانکه گفت . »باشنديزها دارای آن م   ياست که همه چ   ) وجود مطلق (ساده  

د که  ينماين وا م  يشان چن ياری از ا  يگفته های بس  . باشدين ناسازگار م  يشان با ا  ياری از ا  يولی گفته های بس   . مييخود خدا 
 .ست که گفته هاشان گوناگون استيراديک اين خود يا. ازو جدا شده) ا روانهای ماي(ی هست و ما يخدا

ن باره بهمان اندازه بس کرده که        يدر ا » مرصاد العباد «شود در   يان شمرده م  يکی از بزرگان صوف   يابوبکر رازی که    
ن آورده اند، و    ييپا» ايان عناصر و وحشت سرای دن      ين بعالم قالب و ظلمت آش      ي رب العالم  رروح انسان را از قرب جوا      «
م يا بهتر گو  ي ـکداستانی  يداشته اند، و    ياد م يگاهی بوده است که کسانی آن سرگذشت را فراموش نکرده و در             : ديگويم

 :سدينويم. مياورين بييسد که بجاست آنرا در پاينوي مـ افسانه ای 

اد يکه مرا   افته بود که او فرمود      يعلی مؤذن را در    خيت کردی که ش   يشابور حکا ي اهللا در ن   هخ محمد کوفی رحم   يش«
دم، اهل آن آسمان بر     يبهر آسمان که رس   . دنديگذرانيآمدم و روح مرا بآسمانها م     ين عالم م  ياست که از عالم قرب حق بد      

ر قدس به   يآورند و از فراخنای حضا    يفرستند و از اعلی به اسفل م      يچاره را از مقام قرب بعالم بعد م       يستند گفتند ب  يمن بگر 
د که  يپنداريد که م  يشان رس يخطاب عزت بد  . بخشودنديند و بر من م    دخوريبر آن تأسفها م   رسانند،  يا م يتنگنای سرای دن  

کبار بر سر   يبعزت خداوندی که اگر در مدت عمر او در آن جهان اگر               . فرستادن او بدان عالم از برای خواری اوست        
. دير قدس بسبوحی مشغول باش    يره زنی کند، او را بهتر از آنکه صد هزار سال شما در حضا             يچاهی دلوی آب در سبوی پ     

 .»د که انی اعلم ما ال تعلمونيد و کار خداوندی بما بازگزاريون کشحهم فري لد م کل حزب بماير گليشما سر در ز

 .ی ستوده انديز را بخدايی برخاسته بلکه همه چيگران که آشکاره بدعوی خدايار ديولی بوده اند بس
 

 مي برتر  الواث  همه از   وار      قدوس               م  ي اکبر  خداوند  ذوالجالل  ذات ما

 ميگري د  که  ندانی   ماست  ذات    آثار   ان            ي ع  بهر ذره  ماست ذات و  م ييما
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 مي       گاهی شراب و شاهد و گاهی چه ساغر      م بهر صفت  يش ستايش را بخويمن خو

 مي اکبر   خداوند    ذوالجالل    ذات                   ماانير در مي غ ني مب خدایيي  ای دل تو

نه بسخنان  ين زم يروانش در کتابی که درباره او نوشته در ا         يکی از پ  ي ،ان بنامست يمهربابا که در هندوستان از صوف      
 :سدينوين ميار آشکاری برخاسته، و از زبان خود مهربابا داستانی چنيبس

ی و  يان، از دعوی خدا    يد که ای قبله عالم     يقت پرس يسب کاوش و فهم حق      شخصی از شت مهربابا بر ح        يروز«
 ،ندينماي رم م  هن کلمه و  جمله هم     يدن ا يت تو تکان و سکته سختی بمخلوق وارد آمده و از شن            يغمبری و حقان  ينبوت و پ  

 ..ست؟يف چيتکل

بلكه فرياد ميزنم   م،  ي من خدا  م که يگويان و مخالفان من بگو که من نم       يشت مهربابا جواب داد که از قول من بمدع        
ن هم  يند، دشمنان و مخالف   يند، دوستان خدا  يشان خدا يد، ا ييشما خدا كه من خدايم، تو خدايي، او خداست، ما خداييم،           

نکه آنها خود را بنده و مخلوق دانسته و           يدن ا يم و در شگفت و تعجبم بشن       ينمايند، بلکه منهم از گفتار آنها رم م         يخدا
ن يرينم بلکه سايبيدانند و من نه فقط خود را خدا خوانده و خدا ميا دو ذرعی مي عک ذرين جسم  يرا هم خوانند و خود    يم

 .»ستيانه من و آنها نيفرقی م. نديند و خدا هم خود آنهايک باالنفراد خدايهم هر

کی ينداری  شود و خود را بآن جهان پ       يکبار صوفی م  بيد گاهی   يد د يد خواه يشما اگر مثنوی مالی رومی را بخوان       
 :کشانديبودن هستی م

 کندي م  تيشکا    هايي جدا  وز                   کند يت ميبشنو از نی چون حکا

 ده اندي نال  زن  و   مرد رمينف از        ده اند             يببر  مرا    تا     ستاني ن  از

. ديسرايراند و داستانها م   يبوده م يکرده مسلمانان م  کند و سخن از خدا بدانسان که باور          يز آنها را فراموش م    يگاهی ن 
 .ن سرگردانی را داشته انديز هميگران نيست، ديتنها او ن

 :ی بآن هستايرادهيرند ايگيی که ميرا بهر معنا» کی بودن هستیي«بهرحال 

کدسته يکه  لسوفانست  يهای ف ييشانگويک نمونه از پر    ين  يا. باشديلی همراه آن نم    ين سخن پندار است و دل      ي ا )١
ان يی در م  يچگونه جدا يده ه ير کش يک زنج يان و ددان ب   يکدسته آنرا با چهارپا   يی رسانده اند و     ينسان آدمی را بخدا   يبد

 .نشناخته اند

ن جهان  يانی که ناخواهان با   يآدم. ناسازگار است ) ميادش کرد يش  يکه در پ  (ن سخن با داستان خداشناسی       ي ا )٢
 ..!ا از خدا خوانده شوند؟ي که خدا  چه سزد،رونديآمده و ناخواهان م

 ..! چرا بخود سختی دهند؟     ..!ها چشم پوشند؟  يگر چرا از خوش   يخواهی بگو، د  يا از خدا، هرچه م     يان خدا   ي آدم )٣
ا زود  ير  يد آدمی از خداست، پس د     ييگوي اگر بدانسان که م    ..!جه تواند بود؟  ينها چه نت  ي از ا  ..!چرا جهان را خوار دارند؟    

 ..!از است؟ين کوششها چه نيگر باي د،وستيباو خواهد پ

 ،راسته گردد يپ) نهاينه و مانند ا   يکه از هوس و آز و خشم و ک        (های جانی   ينست که آدمی از آلودگ    ياگر خواستتان ا  
ست که ما در جاهای      يغهای زندگان يگری و دانستن آم   يآن راهش شناختن معنی راست آدم      . باشدينها م يآن راهش نه ا   

 .ميده ايگر روشن گردانيد
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ها پرده  يرساند که هوسباز  ين م يا. شانستي گناه بزرگی از ا    ،ده اند يان برگز ينی که صوف  يکاری و خانقاه نش   ي ب :دوم
 .ده انديديز نميار آشکار زندگانی را نيغهای بسينه پوشان فرو هشته بوده که آميبچشم پشم

گر ياک و پوشاک و گستراک و د         د تا خوراک و نوش      يبايی م ين زندگانی کوششها   يداند که در ا    يهرکسی م 
گران يشه ای بکوشش پردازد و با د        يا پ يد بنوبت خود از راه کاری         يده شود و هرکسی با     يجيهای زندگی بس  يازمندين

ست که  يين در جا  يباشد، و ا  يکه نکوشد و مفت خورد، ناراستی با توده کرده است و گناهکار م               يهمدستی کند، و کس   
دارد يها را بدست آورد و اگر کسی چنان راهی هم نم          يازمنديگر ن يک و پوشاک و د    کراهی خورا يکسی نکوشد ولی از     

 .داست که گناهش دو برابر خواهد بوديوزه گردی پردازد، پيی و دريد بگدايان بايو همچون صوف

آن . ده اند يی را بخود برگز   يکاری و گدا  يده اند و ب   يان نفهم يد، ولی صوف  يست که هرکسی تواند فهم    ييزهاينها چ يا
 .گری بدتر بوده استيکی از ديشان، هريين ننگ گدايشان، اييالف خدا

شان بی ارج و گمنام      يان شناخته شده، کار درو     يوزه گردی که از صوف     يی و در  ين دانند که گدا   يد کسانی چن  يشا
ار يی از بزرگان بس   کير که   يد ابوالخ يخ ابوسع يش. پرداخته اند يز بآن م  يرانشان ن ينست که بزرگان و پ    يولی راستش ا  . بودهيم

 :نک جمله های خود اويی پرداخته است و ايز بگدايد که در آغاز کار زمانی نيگويشده، خود ميشان شمرده ميبنام ا

د ابتدا  يديبر نفس هرکه ما را م      . ميدين ند يز سخت تر از ا     يچ چ يم که ه  يشان بسؤال مشغول شد    ياز جهت درو  «
چنان شد که . ک جو باز آمديز و يک مويتا بدانگی باز آمد و فرود آمد تا بشد يچون مدتی برآمد کمتر م  . داديناری م يد
 .»دادنديز نمين نيدادند، تا چنان شد که اين نميش از ايب

د سپس ببغداد رفت و در آنجا خانقاهی ساخت و بنام               نسينوي که م  ، بوسعد نام  ،بودهيد را شاگردی م    ين ابوسع يا
وزه سفره  يداده و از در    يهمانی م يان خراسان م  يد که در بغداد بکاروان حاج      يوگين بوسعد داستانی از خود م      يا. ديگرد

 :نستيجمله های خود او ا. گسترده استيشان ميبرای ا

من ... امدندي اجابت کردند و بموافقت ب       هان در قافله بودند و جمعی بازرگانان و مردم انبوه هم              يجماعتی صوف «
گفتم ينهادم و پنج وقت بانگ نماز ميه نهادم و هر روز بامداد و شبانگاه سفره موزيدره ل برگرفتم و روی ب يبرخاستم و زنب  

 .»...نهادميکردم و سفره ميوزه ميبر آن قرار در... کردميو امامت م

بوده که هر   ين نم يداشته، کارش جز ا   يهنه م ميا در   يشابور  يده و خانقاهی در ن    يخی رس يکه بش يد هنگام يهمان ابوسع 
 با آن   ،گر بخواهد، و اگر کسی نداد     يزهای د يا چ يشان پول   ين توانگر و آن توانگر فرستد و از ا         ير ا شان را بد  يروز درو 

ده پر  يبچاپ رس » ديخ ابوسع يد فی مقامات الش   ياسرار التوح «کتاب بزرگی که بنام     . مش دهد يد و ب  يدشمنی کند و بد گو    
. دارميزی نم يچ: همانی خواست و گفت    يشان م يروخ از زنی برای د     يش: سدينويکجا هم م  يدر  . نگونه داستانهاست ياز ا 
 .وزه کن و بدست آوريدر: خ گفتيش

ن يگزارده اند، ا  يک خانقاهی روز م   يا سی تن از مردان تندرست و پرخوار پی کار نرفته و در                يست  يکه ب ييدر جا 
 .ی کشديوزه و گدايبوده که کار به دريناچاری م

. شی و پندار بافی کنند     يهوده اند ينند و ب  يان بنش ينکه صوف يشته و آن ا    دايز در پی م    يگری را ن  يان د يکاری ز ين ب يا
 .نند و مفت خورند و گزاف بافی کننديبنش
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 مي برترثم            قدوس وار از همه الوايما ذات ذوالجالل خداوند اکبر

 .نند و مفت خورند و بمردم زباندرازی  کننديبنش

 نياجمع      هم ي عل    اهللا  لعنت          ن    يهم  از  و  ن يه كاز   ا يدن اهل 

 :شرمانه بافندينند و مفت خورند و چرندهای بيبنش

 عب   يلو    رتع   يمعنا     مکتب              ارسله   به   ارم  يمعلم   کی   تا 

ر و  يدر منطق الط  خ عطار   يهای ش يسندگيشمارش و آنهمه ر   يا در غزلهای ب   يهای مالی رومی در مثنوی      يآنهمه بافندگ 
 .کار نشستن و مفت خوردن بوده استيجه بيش، همه نتيگر کتابهايد

روهای مغزی خود را در     يده اند و ن   يگذرانيی م يان روزهای خود را با چه کارها      ين صوف يبرای آنکه دانسته شود که ا     
 :آورميم» دياسرار التوح«ن را از يي داستان پا،انداخته انديچه راهی بکار م

ش وی يدو شخصی آمدند و پ   . ميخ ابوالعباس نشسته بود   يش ش يکروز پ يم  ي گفت در آن وقت که بآمل بود       خ ما يش«
د شادی  يگويگری م يد. د اندوه ازل و ابد تمامتر     يگويکی م ي. گر سخنی رفته است   يکديخ، ما را با     يا ش ي: نشستند و گفتند  ب

ی بروی خود فرود آورد و گفت الحمداهللا که منزلگاه            خ ابوالعباس دست  ي ش ..د؟يگويخ چه م  ياکنون ش . ازل و ابد تمامتر   
 .»س عند ربکم صباح و ال مساءيل. پسر قصاب نه اندوه هست نه شادی

خ ين پاسخ ش   يآن پرسش پرسندگان و ا      . اند داشتهيهوده ای خود را سرگرم م        يزهای پوچ و ب    يد با چه چ    ينيبب
 .وده ترهيگری بيکی از دي هر،)ا بگفته خود پسر قصابي(ابوالعباس 

ده يخدا مردان را برای زنان و زنان را برای مردان آفر. شان بودهيگری از ايان گناه بزرگ د ي زن نگرفتن صوف   :سوم
از آنسوی فرزند داشتن و نژاد       . دهيه بدبختی زنی گرد   يپس مردی که زن نگرفته ما      . دهيکسان گردان يو شماره آنان را      

 .رديدگار است که مردی زن نگيی با آفرن نافرمانيست، و ايای هر کسيبازگزاردن با

ا بگفته  ي(نست بچه بازی     يشده اند، ا  يها م يشترشان دچار زشتکار  يگرفته اند ب  يان که زن نم    يگذشته از آنکه صوف    
ن زشت تر بچنان ناپاکی رخت         يداشته و ا   ين گناه هاست، در خانقاه رواج م         يتر که از زشت   ) خودشان شاهدبازی 

بزبانها  را   » قهيالمجاز قنطره الحق  «ده و جمله     يبسته گردان مبودند، به يکه مدعی م  » یي خدا عشق«ده و آن را با        يپوشان
 .انداخته اند

زی هم  يچ«ان  يکردند که بگفته تهران   يکی درست م  يبوده که بهر کار بدی از خودشان، عنوان ن         يان م يوه صوف ين ش يا
» منی«برای کشتن   » اضتیير«ی را   يگدا. دنديناميم» ی دون اياوردن بدن يسر فرود ن  «کاری را   يمثال ب . »شدنديدستی طلبکار م  
 .ز چنان عنوانی را ساخته انديبه بچه بازی ن. خواندنديم» چشم پوشی از لذت«زن نگرفتن را . شماردنديو خودخواهی م

  خداست  بستان اني مه رو است              عکسياول   دام    که االتیي خ آن

اد کرده  ي» ن حامد کرمانی قدس اهللا تعالی سره       يخ اوحد الد  يش«ان را   ي بزرگان صوف  کی از يدر نفحات االنس نام      
دات مشاهده  يکرده و جمال مطلق را در صور مق            يقت توسل بمظاهر صدری م      يوی در شهود حق     «: سدينوين م يچن
 .»نمودهيم
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ی خدا را   يبايز: ديگويمده  يگر پوشان يکرده، ولی بزشتکاری  او جامه د       يخ کرمانی ساده بازی م    يد ش يخواهد بگو يم
 .بودهيشان چه ميشرميد اندازه گستاخی و بينيبب. کردهيدر روی جوانان ساده تماشا م

راهن امردان چاک کردی    ي پ ،چون وی در سماع گرم شدی     «: آوردين را م  ييخ حامد داستان پا   يدر همان کتاب از ش    
گفت او مبتدع است    . دين سخن بشن  ي ا ،مال داشت فه پسری صاحب ج   يد، خل يچون ببغداد رس  . شان نهادی ينه ا ينه بس يو س 

و (افت  يخ بکرامت در  يچون در سماع گرم شد، ش       . نگونه حرکتی کند، وی را بکشم       يو کافر اگر در صحبت من ا        
 ):گفت

  بودن سري ب  دوست  مراد پای  در               سهل است مرا بر سر خنجر بودن   

 ی رواست کافر بودني        غازی چو تو بکشی          تو آمده ای که کافری را

 .»د شدنديخ نهادند و مريفه سر در پای شيپسر و خل

گری از  يه کارشان بوده، گناه د      يان بلکه پا   يوه صوف ي نکوهش از جهان و خوار داشتن زندگانی که ش             :چهارم
 :شانستيا

  ننهاد  برو ل د که  آنم   همت جهان بر آب نهاده است و آدمی بر باد              غالم

 گرفتم که در     ..!ستگاه ماست؟ ي مگر جهان نه ز     ..!ده؟ي مگر جهان را جز خدا آفر        ..!ده اند؟ ينکوهي چرا م  راجهان
 .ی باز کرديان برد نه آنکه زبان بنکوهش و بدگويتوان از ميها را تا ميد و آن بديد کوشي با،ی هستيهايجهان بد

ران و  يجه بدست آمده که مردم ا      ين نت ياز زندگانی کرده اند ا     ) انين خرابات يو همچن (ان  يی که صوف  ياز نکوهشها 
 ن يدوزند و ا   مدها  آشيروز گذرانند و چشم براه پ      تنبلی   و   سستی   با   و   باشند    بی پروا     بزندگانی ک  ينزد کشورهای  

 . گران گردنديردست ديجه آنرا داده که زبون و زي نت،ی و سستیيبی پروا

ا بلکه  ي(هرچه دروست جدا شده از خدا        و  کی دانسته و جهان     يکسو هستی را    يان از   ي صوف مرا شگفت افتاده که   
 :آوردندياپی آن را بزبان ميپنداشتند و در گفته هاشان پيم) خود خدا

 صار االب   اولی      ا ي    است     تجلی        در         وار         ي د     و    در     از       بی پرده      اري

 ستيست که نين زمزمه اندر شجری نيورنه ا                شنود     اهللا    انا   آواز   که  ستين   یيموس

نوس ي با آن سخن که پلوت      ..!باشد؟ين چه م  يچه و ا   ا آن يآ. داشتنديدند و خوار م   ينکوهيز جهان را م   يکسو ن يو از   
بوده که  يی م ي اندک جا  ،»ن جهان گرفتار ماده شده     يه و در ا    ی فرود آمد  يک جهان واال  يان از   يروانهای آدم «: گفتهيم

 ..!زاری از جهان بوده؟   يست چه جای ب   يگری شرق ياد صوف يکی بودن هستی که بن     يولی با   . زاری نگرند يده ب يبجهان با د  
و دن  يداشته اند، بنکوه   يچون خودشان نم   . ان نبوده يدستی صوف يکاری و ته   يجه ب يدن جز نت   ين نکوه يگمانست که ا   يب

 .دارند  توانگران و پولداران را به دهش و بخشش وا،ن سخنانيخواسته اند با ايکی هم مي. پرداخته انديبدگفتن م

ن باره داستان آن    يدر ا . انستيهای صوف يگر از بد  يکی د ي داستان رقص و آوازخوانی و مهرورزی با خدا            :پنجم
آدمی چون روانش از خدا جدا      «: ن گفته است  يکی هم چن  يان سخنان خود    يگری در م  يادگزار صوف ينوس بن يبوده که پلوت  

ها يکيها باشد و آنها را دوست دارد و سپس خواهای خدا که سرچشمه همه ن               ييبايها و ز  يکيشه خواهای ن  يد هم يده با يگرد
 .ن سخنانی گفتهيک باينزد. »رديهاست گردد و عشق خدا را در دل گييبايو ز
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ان داده که با خدا عشقبازی       يعنوان بدست صوف  ) ا نه يرست ترجمه شده     ست د يکه دانسته ن  (ن کلمه عشق ازو      يا
اد او آواز خوانند، و چنگ و نی نوازند، پای کوبند و دست افشانند، بچرخند و بجهند، چندانکه دهانشان کف                     يکنند و ب  

 .باشديسراسر گفته هاشان پر از واژه عشق م. ن افتنديج خورده بزميکند و سرهاشان گ

 نیي ب     اني ز     جوی    گر      کافرم       دهی              عشق  به  اگر  ری دا  هر چه

 و شور در جهان حاصل شد  شد                  صد فتنه   گل  آدم خاک  عشق   شبنم از

  نامش دل شد دي فرو چک  قطره کي                د  ي رس روح  رگ   بر  عشق  نشتر سر

شه يخدا را در اند   «نوس اگرچه نام عشق برده، همانا خواستش         يپلوت. نوس است يجز از گفته پلوت   ن  يداست که ا  يپ
نگونه يا. نگونه کارهای سبک هوسمندانه   يبوده، نه ا  » اد او را گرامی شمردن و بخواست او کار بستن           يداشتن، و نام و      

ها کوشد تا سپس    يکينه  ها باشد و ب   يکيان ن د کسی خواه  ينوس نخست با  ي آنگاه بگفته پلوت   ..!عشقبازی با خدا چه سزد؟     
کاری و  يب. ميان کارهاشان همان بوده که شمرده ا       يصوف. هاستيکيم ن يشناسيان کمتر م  يکه ما از صوف   يزيچ. بعشق رسد 

 .نهايی و پنداربافی و مانند ايمفتخواری و بچه بازی و گدا

گزارده بوده اند، رفتارشان    » اياول«و  » عرفا« خود را    آنانکه نام . باشديان م ين نمونه ای از خداناشناسی صوف     يبهرحال ا 
اد او  يگرفته اند و ب   يده م يا زنی را بد   يی  يکی بچه خوبرو  يشتر آنان، هر  يراست گفته اند که ب    . ها بوده ين گستاخ يبا خدا ا  

 .ده انديرقصيم

 بآن  » یيهرجا« زشت    واژه ک ي بلکه   داده  » شاهد«ده اند که بخدا نام        يی رسان يشان نادانی را بجا    يبرخی از ا  
 :افزوده اند

 ١نستيگوشه نش ی است و يجا شاهد  هر           نگارم    سخن که ن يگفت ا توان  که  با 

 .اهی آنان بس بودیين گناه به روسيگری نبودی، هميان را گناه دياگر صوف

در . ميآورين م يينها را در پا    کی از آ  ينک  يانست و ا  يی در کتابهای خود صوف     يز داستانهای رسوا  ين باره ن  يدر ا 
های او را    ييبرد و داستانهای رسوا    يرا م » م المشتهر بالعراقی قدس اهللا روحه       ين ابراه يخ فخرالد يش«نفحات االنس، نام     

 :ديگوين ميسد و از جمله چنينويم

مدان قلندران به   روزی جمعی     .بوده  مشغول    بافاده همدان   در سن هفده سالگی در بعضی مدارس مشهوره            «
مادام که در   . د گرفتار شد  يشان پسری صاحب جمال بود و بروی مشرب عشق غالب چون آن پسر را بد              يده اند و با ا    يرس

شان برفت و  چون     يطاقت شد و در عقب ا     يشان بود و چون از همدان سفر کردند و چند روزی برآمد ب            يهمدان بودند با ا   
د و  يا رس ين زکر يخ بهاء الد  يبهندوستان افتاد و در شهر مولتان بصحبت ش       شان  يشان برآمد و بهمراه ا    يد برنگ ا  يشان رس يبا

د و حالی بر وی مستولی شد،       يک دهه گذشت، وی را وجدی رس      يخ وی را بخلوت نشاند و از چله وی          يند چون ش  يگو
 : ن غزل را گفتيا

 ن باده کاندر جام کردند                  ز چشم مست ساقی وام کردندينخست

                                                           
 . اين شعر از حاج مال هادي سبزواريست- ١
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قه يخ دانستند، چه طر   يقت ش يدند و آنرا خالف طر    يچون اهل خانقاه آنرا د    . ستيگريخواند و م  ي با آواز بلند م    و آنرا 
خ فرمود  يش. دنديخ رسان يل انکار بسمع ش   ي آنرا بر سب   ،باشديگری نم ي د يا مراقبه امر  يشان در خلوت جز اشتغال بذکر        يا

د که  يشن. خ را گذر بخرابات افتاد    يکی از مقربان ش   يبرآمد،    چند چون روز . ستين منع است و او را منع ن       يکه شما را از ا    
خ يش. ندماکحخ  يش آمد و صورت حال باز نمود و گفت باقی ش            يگفتند و پ  يان با چنگ و چغانه م      يآن غزل را خرابات   

 :ديت رسين بيچون بد.  بازگوی،دیيسؤال کرد که چه شن

  کردند  نام  بد  چرا   را راقی   ع               شتن فاش  يچو خود کردند راز خو

خ بدست مبارک   يش. خ نهاد يبرخاست و بدر خلوت عراقی آمد و سر در قدم ش            . خ فرمود که کار او تمام شد       يش
 .»ديوی پوشانه ده بيگر وی را بخلوت نگزاشت و خرقه از تن مبارک  کشيخود سر او را از خاک برداشت و د

 .بودهيداشته و از چه راه ميی مي چه معنا،داشته انديان ميشتر صوفيکه ب» عشقی «ديد تا بدانيشيک اندين داستان را نيا

ن داده خداست و     يه تر يخرد که گرانما  . نشانداده اند » خرد«ست که با     يان دشمن يگر از صوف  يک گناه د  ي :ششم
وده، دشمنی با آن     خردانه ب يب کارهاشان   آنان چون     در کارهای خود راهنما گرداند،         د آنرا بشناسد و       يهرکس با 

 :نشانداده اند و زبان باز کرده بنکوهشها پرداخته اند

 شد چاره يب  او  شمع   صبح آمد   عقل او آواره شد        عشق آمد

 ن بودين سخت بی تمکي بود         پای چوب ني چوب اني استدالل  پای

 رت بشا ني ا  بر  بجان  تو   دليعشق آمد و کرد عقل غارت         ا

 با عقل اسرار     ،هي العبود تالعقل آل : خنا گفت ي ش ..ست؟يخ عقل چ   يا ش يشی سؤال کرد     يخ ما را وقتی درو      يش«
 ١.»ستيم راه نيافت که وی محدث است و محدث را بقديت نتوان يربوب

 و  ر و سلوک نهاد    يبرد، پای در راه س     يمنی  يچون عقل راه بجا    «: نگونه جمله ها فراوانست    يان ا يدر کتابهای صوف  
چون عشق در دل    «،  »گشود، دست در دامن عشق زد      يچون بناخن خرد گره از کار نم        «،»ديطالب کشف و شهود گرد     

 .»رخت انداخت، عقل خانه پرداخت

ند که پای   يدر جهان . باشديند که واالتر از خرد و داوری آن م          يخواهند بفهمانند که آنان در جهان      ين سخنان م  يبا ا 
خردانه بوده، ناچار شده اند خرد را کنار           يی همان است که چون کارهای آنان آشکاره ب           ولی راست . خرد بآنجا نرسد  

 .دن آن کوشنديگردانند و بخوار گردان

ی برخاستن، زن نگرفتن و فرزند نداشتن،       يگران خوردن، در بازارها بگدا    يکار نشستن، نان از دست د     يها ب هدر خانقا 
گذشته از داستانهای   . داشتهين سازشی نم  يدن، با خرد کمتر   يبخود چرخ دن و دست افشاندن و       يش و پشم پای کوب    يبا ر 

 :کنمياد ميکی را برای نمونه ينک يزده که من اياز آنان سر م كه گری يخردانه ديب

رش شمس  ين را از او و از پ      يي در نفحات االنس داستان پا     ،»عشق آمد عقل او آواره شد     «: ديگويهمان مولوی که م   
 :سدينويزی ميتبر

                                                           
  اسرارالتوحيد- ١
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امدند و کسی را زهره نبود که در           يرون ن يال و نهارا بصوم وصال نشستند که اصال ب           يدت سه ماه در خلوتی ل       م«
ان يرم خود را دست گرفته در م      حموالنا  . ن از موالنا شاهدی التماس کرد     يروزی موالنا شمس الد   . ديشان درآ يخلوت ا 
فرمود او  . ش آورد يال فرزند خود سلطان ولد را پ       حالفی  . خواهمين پسری م  ينازن. فرمود او خواهر جانی منست     . آورد

ی از محله جهودان پر      يرون آمد و سبو    يموالنا ب . ميکرديداد ذوق م  يا اگر قدری شراب دست م      يپسر جانی منست، حال    
 .»ادتستيند زياز هرچه گو. کردمين فرمود که قوت مطاوعت موالنا را امتحان ميدلموالنا شمس ا. اورديکرده ب

 . »بصوم وصال نشستند  « : ديگويم  ..!کرده اند؟ يم دو تن در خلوتی سه ماه چه         : ديشيک اند ين داستان ن  يشما در ا  
ا پسر خواستن و باده آرزو کردن        يکجا و زن    ) وستهيا روزه پ  ي( آنگاه صوم وصال     ..!ز صوم وصال تواند بود؟    يسه ماه ن  
 .»دروغگو فراموشکار باشد«: نجاست که گفته اندي در ا..!کجا؟

ز يناموسی ن يگری ب يمگر در صوف    !..ست؟يناموسی ن يا ب يش کشد آ  يگری پ يا پسر خود را به د       ينکه کسی زن     يا
ست پس چه نادانی آن کسان       يراست ن  اگر    ..!رتی که مولوی بوده   يغيست پس چه ب   تن داستان اگر راس   ي ا .. !سزاست؟

اپی ين مولوی همان است که کتاب مثنوی او را پ          ي ا ..!ته اند نها را بنام بزرگان خود ساخته و در کتابها نوش          يبوده اند که ا   
خواهند از  يکه م يکسان. شمارنديه قرآن م  يهمانست که کتابش را همپا    . پراکننديزی م يشهای گزافه آم  يکنند و با ستا   يچاپ م 

 .نداء عطار را خواني االولها تذکري کتابهای نفحات االنس جامی ،ان آگاه گردنديهای صوفيينگونه رسوايا

 در همه   ،ميان شمرد يگناههای صوف  از   زنی که ما     يکاری و ب  ياد کنم آنست که ب     يان گفتار   يد در پا  يکه با يزيچ
توانسته زن  يشه ای پردازد ولی م    يا پ يتوانسته بکاری   يبوده که صوفی نم   ين م يرزمانی چن ينخست تا د  . سلسله ها نبوده است   

خ يسپس ش .  راه افتد  ييز از گدا  يستی نان و رخت او و فرزندانش ن        ياداست ب يکسانی از آنان زن گرفته اند که پ        . رديگ
دوستان «: شاه نعمت اهللا گفته   . شه ای دارند  يا پ يده اند که کار     يروان خود پرگ  يلی و شاه نعمت اهللا کرمانی به پ       يصفی اردب 

 .»ز توانند بوديخدا در لباس اهل کسب و حرفت ن
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  بيرون آبرومند و آراسته كشكولش را بدست گرفته بگدايي مشغول  استاين درويش با اين

 )پيكره از توردومند برداشته شده(



 
 رفتار بدی که با اسالم کرده اند

 
گری چه  يصوف. ست که آنان با اسالم داشته اند      يم، رفتار ييد آنرا جداگانه باز نما    يان که با  يک بدی بزرگ از صوف    ي

ن يبوده، نه تنها با آن د     يگانه م ينه با اسالم ب   ي سرچشمه گرفته، هر آ    يگريخاسته و چه از جای د     نوس بر ياز گفته های پلوت   
 . بودهيج آن ميکسره آخشيا همبستگی نداشته، يوستگی يپ

باشد و  يدگان نم يگر آفر يان و د  يانه او با آدم   يوستگی م ين جهانست و پ   يرون از ا  يد که ب  يشناسانيی را م  ياسالم خدا 
ش آنست که   يم، معنا يشناسد که چنانکه گفتم ما اگر آنرا بشکاف         يم» هستی ساده «گری خدا را همان      يوفص. نتواند بود 

 .ن دو خدا را با هم سازشی نتواند بوديا. ستيگری نيند و خدای ديان همه خدايآدم

نگونه ي و ا  دنياد خدا رقص  يوزه گشادن و به     يکار نشستن و زن و فرزند نداشتن و دست به در           يز ب ين اسالم ن  ييدر آ 
و  خردمندانه   زندگانی   ک  يب خواسته مردم را    ياسالم م  . بودهيناسزا م در اسالم   ده  يگری خواب ياد صوف يکارها که در بن   

دن از  يخوار داشتن جهان و دامن درچ       . دارد کخواهی و پاکدلی توأم باشد، وا       يانه روانه که کوشش و تالش با ن          يم
 .گانه استيکبار بين بياست آن دان بوده با خويز صوفيها که دستاويخوش

اپی مردم را به     ينست در قرآن پ    يشناخته، ا يرومندی خردها را م    ي ن ،کی مردمان يشرفت زندگانی و ن    يه پ ياسالم پا 
باشد نتوان  ميان  يرا که زبانزد صوف   » عشق«کبار واژه   يخواند و در سراسر قرآن       يدن و خرد بکار بردن م      يدن و فهم  يشياند
 .افتي

انه راه خود با     يان م يشود صوف يده م يکن چنانکه د  يل. گانه بوده يگری از اسالم ب    يست که صوف  يو ن چ گفتگ يجای ه 
من باشند و توانند در     يکی آنکه از آزار مسلمانان ا     ي: ن همانا برای دو خواست بوده     يد آورده اند و ا    يوستگی پد ي پ ،اسالم

 .نديان افزاي بسوی خود کشند و توانند بصوفگری آنکه کسانی از مسلمانان رايد. شان زندگی بسر برنديان ايم

 از ابوبکر   ـ  غمبر  ياران پ يکی از   يشان خود را ب   يشه اسالمی درست کرده اند و هر سلسله ای از ا          ينست برای خود ر   يا
 کرشته از آنها بنام   ي: غمبر دو گونه آموزاکها داشته     ينموده اند که پ    ن وا يده چن يگران رسان يطالب و د  يو امام علی بن اب     

نست آن مرد   يا. بودهيژه ای م  يده و و  يکه تنها برای کسان برگز    » قتيطر«گری  يبوده، د يکه برای همه مردمان م    » عتيشر«
اد نهاده و آنرا    يبن» قتيطر«دگان  ياد داده، برای برگز   ي» عتیيشر«اد گزارده و    ينی برای مردم بن   يبزرگ در حال آنکه د     

 .دهيان رسيشان بصوفيت که از اگران آموخته اسيبکسانی از ابوبکر و علی و د

ن ين بس که چن   يان هم يدر بدی صوف  :  گفتم ،ديباليگفت و بخود م    ينرا با من م    يان ا يکی از صوف  يز  يروزی در تبر  
پس چرا آن دو رشته با      . ن کاری کرده و دو رشته آموزاکها داشته       يغمبر اسالم چن  يتم که پ  فريمن پذ . دروغی را ساخته اند   

 کاري علی کی ب   ..!پردازند پرداخته اند؟  يان م يی که صوف  ين کارها ي آنگاه کی ابوبکر و علی بچن      ..!گر ناسازگار است؟  يکدي
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 ..!ستاده؟ي کی از زن گرفتن بازا     ..!ده و با دف و نای برقص پرداخته؟       يورز» عشق« کی با خدا     ..! کی بچله نشسته؟   ..!؟بوده
 .دييها که گفتم پاسخی نداشت و بخاموشی گراني ا..!وزه گردی فرستاده؟يروان خود را در بازار به دريکی پ

ن خواسته که تا توانند باسالم   يی در اسالم کرده چن    يده آنست که دستبردها   يان را بزرگتر گردان   ين بدی صوف  يآنچه ا 
اگر کسی بخواهد    . رو خود خواسته اند    ي اسالم را پ    ،روی از اسالم کنند    يبجای آنکه خود پ    . گری دهند يرنگ صوف 

کوشم، بچند نمونه بس    يسد کتاب بزرگی خواهد بود و من چون بکوتاهی م           ينه بنو ين زم ي را تنها در ا     انيکارهای صوف 
 :خواهم کرد

نما کنتم فهو   يا«ه  يمثال آ . ی که خواسته اند داده اند     يه های آن هر معنا    يده بآ يچه ای گردان  يا باز ي قرآن را افزاری     )١
ناسازگار » وحدت وجود «با  که از سر تا پای قرآن       يدر حال . ه اند آورد) وحدت وجود (کی بودن هستی    يل ب يرا دل » معکم
د يهر کجا باش  «: ديگويه م يآن آ . ار جداست يشناخته اند بس  يان م يی که صوف  يداده با خدا  يی که قرآن نشان م    يخدا. است

 .»دييشما خودتان خدا«: ديگوي، نم»خدا در شماست«: ديگويو نم» خدا با شماست

د يخ ابوسع ي ش ،»ن شماست يزکارترين شما نزد خدا پره     يتريگرام«: ديگويرا که م  » کمي اتق ان اکرمکم عنداهللا  «ه  يآ
ن معنی بود که    ياز ا «: ديگويجه گرفته م  يآنگاه نت . »ز کردن از خودی خود است      ي پره ،زکاریيپره«: ديگويمعنی کرده م  

خ بدلخواه معنای   ين ش يا. هاستيبدزکردن از   يزکاری در قرآن پره   يپره. »ز کنی بدو برسی   يچون تو از خودی خود پره      
 .دهديانه بآن ميصوف

بشر حافی    «: سدينويد م يالتوحاسرار  در  .  نامی نتوان داد   ،گاهی رفتارشان با قرآن چنان بوده که جز شوخی و بازی            
ن ي زم ،اهللا الذی جعل لکم االرض بساطا      : ديگويهرگز کفش و پای افزار در پای نکرد و گفت حق سبحانه و تعالی م                  

تعالی با کفش و پای افزار روم و همه عمر پای برهنه رفت             يسبحانه و تعالی و من روا ندارم بر بساط خدا         . بساط حق است  
 .ن سبب او را بشر حافی لقب دادنديو بد

ن جز  يا ا ي آ .د با پای برهنه راه روم     يد پس من با   يگوين م يا. دين را برای شما گسترده گردان     يخدا زم : ديگويقرآن م 
داشت، خواستش پای برهنه رفتن مردم         يزگی وا م   ي قرآن که مردم را بپاک        ..!تواند داشت؟ ي نامی م   ، بازی شوخی و 

 ..!بوده؟يم

 چون بسوره   ،رستان فرستاد ينقل است که چون مادرش او را بدب        : سدينويد بسطامی م  يزي درباره با  ءاي االول هدر تذکر 
د مرا خدمت کن و شکر گوی و پدر و مادر را               يگويدا م  خ ،کي ان اشکرلی و لوالد     ،ديت رس ين آ يد و با  يلقمان رس 

: د بر دل او کار کرد، لوح بنهاد و گفت          ين بشنو يد که ا  يزي با .گفتيت م ين آ يخدمت کن و شکر گوی و استاد معنی ا         
ه فور، ب يا ط ي: مادر گفت . د بخانه آمد  يزيبا. استاد دستوری داد  . مياستاد مرا دستوری ده تا بخانه روم و سخنی با مادر بگو           

د ما را بخدمت     يفرمايدم که حق م    يتی رس ي گفت نه، که بآ      ..ا عذری افتادست؟   يه آورده اند     ي مگر هد   ..چه آمدی؟ 
م درخواه تا همه    يا از خدا  ي ،ت بر جان من آمده است     ين آ يا. ی نتوانم کرد  يمن در دو خانه کدخدا    . ش و خدمت تو   يخو

شتن بتو  يای پسر، ترا در کار خدای کردم و حق خو          : مادر گفت . شمم کن تا همه با وی با       يا در کار خدا   يآن تو باشم    
 .»...ديکشياضت ميد و ريگرديد از بسطام برفت و سی سال در شام و شامات ميزيپس با.  برو و خدای را باش،دميبخش
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ر و به   بمن سپاسگزا «: ديگوي آن م  ..!شه و زندگی بردارد؟   ين بوده که کسی دست از کار و پ         يه قرآن ا  يا معنی آ  يآ
ز دست  يشه ن يتوانست هم سپاسگزار خدا باشد و هم سپاسگزار پدر و مادر و از کار و پ                 يا کسی نم  يآ. »پدر و مادرت هم   

 .ار استينگونه داستانها بسي از ا..!نکشد؟

سته اند و چگونه    ينگريده ای م  يادگزارش با چه د   يداست باسالم و بن   يی در کتابهاشان هست که پ     ي گاهی داستانها  )٢
سد ينوين م ين رومی را چن   يدن جالل الد  يکی از کتابهاشان داستان صوفی گرد     يدر  . شمارده اند يگاه خود را واالتر م    يجا

زی باو برخورده   يشمس تبر . رفتيده با طلبه ها م    يرون آمده و سوار استری گرد     يه ب ين از مدرسه قون   يکه روزی جالل الد   
 محمد  ..!ن چه پرسشی است؟    يا: ن گفت ي جالل الد   !..د بسطامی؟ يزيا با يا محمد بن عبداهللا بزرگتر است          يآ: ديپرس

ما عرفناک  «: ديفرمايغمبر م يپس چرا پ  :  شمس گفت  ..!د بسنجش گزاشت؟  يزيتوان او را با با    يبود و چگونه م   يغمبری م يپ
م و  ي خدا من(» سبحانی ما اعظم شأنی   «: ديگويد بسطامی م  يزيو با ) ميست نشناخت يبايما  تو را چنانکه م      (» حق معرفتک 

فتاد و مدهوش شد و چون بهوش آمد با شمس بمدرسه            ي موالنا بطوری آشفته شد که از استر ب         ..؟)ار بزرگست يکارم بس 
 .»رفت و تا چهل روز در حجره با او خلوت داشت

آن ار ب يشخندهای بس ينان ر يبوده، ا يم اسالم   دستورهای   از   کی   ي که   بمکه رفتن   . ز فراوانست ين داستانها ن  ياز ا 
 :رابعه گفت . د که باستقبال او آمد    يان راه کعبه را د    يدر م . رفتيرابعه بمکه م  «: سدينوي م ءاي االول همثال در تذکر  . کرده اند 

 چون بحق   ،کردميمدتی گرد خانه طواف م     «: سد که گفته  ينويد م يزياز زبان با  . »!..ت را چکنم  يد، ب يبايت م يمرا رب الب  
شانست در کتابها   يا قطبهای   کی از    ي که   النی  يخ عبدالقادر گ  يش . »کرديواف م دم که گرد من ط     ي خانه را د    ،دميرس

ان دو  يخ دست بلند کرده م    ي ش ..روی؟يچرا بمکه نم  : دينکه کسی پرس  ياز جمله ا  . گزافه های شگفتی درباره او نوشته اند      
 .چرخديخ ميبگرد سر شد کعبه در هوا ي پرسنده نگاه کرد و د.نيبب: انگشت خود را نشان داده بپرسنده گفت

از خود   از زبان خدا     ی را   يجمله ها  م، آنست که    يبدست آورده ا   ان که ما آنرا از جستجو        يک کار صوف  ي )٣
ت ان اعرف فخلفت الخلق لکی        با فاحب يکنت کنزا مخف  : مثال. انه پراکنده اند  يدر م » ث قدسی يحد«ساخته اند و بنام      
 .ا، عبدی اطعنی اجعلک مثلین صباحيدی اربعينه آدم بياعرف، خمرت ط

د که سرچشمه آنها کجاست، که آنها را از           ييولی اگر شما بجو   . ن جمله ها در کتابهای مسلمانان فراوانست       ياز ا 
ان بوده اند که خود     يرا آن صوف  يز. ان ساخته اند  ينها را صوف  يم ا يآنچه ما دانسته ا   . ديد رس يی نخواه يده، بجا يزبان خدا شن  

ده ينکه د يگذشته از ا  . انه است يشتر جمله ها صوف   ياز آنسو معنی ب   . شمارده اند ياز و گفتگو م   ير راز و ن   شه با خدا د   يرا هم 
 .ده انديهای خود گردانيز گرفته عنوان بافندگينها را دستاويان ايش از همه صوفيشود که بيم

های يز آن ببافندگ  يرده بدستاو اد ک يان در شعرها و کتابهای خود       ياری از صوف  يرا مولوی و بس   » ...ايکنت کنزا مخف  «
 .دور و دراز پرداخته اند

رامونش بافندگی  يشتر در پ  يان گزارده و هشت سات ب      يبم» مرصاد العباد «را ابوبکر رازی در      » ...نه آدم يخمرت ط «
 .کرده

های ث را در شعر   ين دو حد  يبوده، ا يگری ناآگاه نم  يی بمازندرانی سروده و همانا از صوف       ير پازواری که شعرها   يام
 : ديگويمآورده خود 
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 ن کرده خاک چهل صبامهيمن واجب الوجود علم االسمامه                  عج

 مه که در گرانبها  ارزان فروش        من بو شامه            را   گره کنت کنزن

 ارزان  .ميگشايگره کنت کنزا را م     . باشميسرشته شده خاک چهل صباح م      . من واجب الوجود علم االسما هستم      «
 .»نفروش که در گرانبها هستم

نرا کسی  يداست که ا  ينجا پ ياز ا . »خفی«: د گفت ي در عربی با   ١.غلطست» کنت کنزا «در  » مخفی«شگفتر آنکه واژه    
 .دانستهيک نميبوده و عربی را نيساخته که عرب نم

ن کرده اند نتوانسته اند     ي در آن د   تر آنکه با همه دستبردها که     يدنيشن. ان با اسالم  يی از رفتار صوف   ينهاست نمونه ها  يا
ان يدو گونگی همچنان مانده و آنان در م        . ان بردارند يگری را با آن سازش دهند و دو گونگی آشکاری را از م               يصوف

انه يد گاهی در آن پندارهای صوف      يد د يخواه د  يشما چون کتابهاشان بخوان   . گری سرگردان مانده اند   يمسلمانی و صوف  
 .ده انديگرد» قشری«ک مسلمان يم فرسنگها دور افتاده اند، و گاهی بازگشته و رفته و از اسال فرو

: دهيخ صوفی ناب گرد    يکجا ش يد در   ينيبيد م يخوانيشما چون م  . ر را نوشته اند    يد ابوالخ يخچه زندگانی ابوسع  يتار
م ياکنون چنان شد  . میيتافيمی و گاه بودی که ن     يافتيگاه بودی که    . ميجستيخ ما گفت چند گاه آن بود که حق را م           يش«

 .»را که همه اوستيم زيهمه او شد. ميابيم، باز نمی ييجويکه هر چند خود را م

ز يشده که سخن از رستاخ    » قشری«ار  يک مسلمان بس  يخ  يده و ش  يگری فراموش گرد  ينی صوف يبيگری م يدر جای د  
امت برای او باش، امت      ي در ق  ،ستادندل از آسمان ندا فر     يخ ما گفت اگر از برای اسماع        يش«: رانديو بهشت و دوزخ م     

ند يکافر را آورند و گو    (ا مسلم هذا فداؤک من النار        يقال  يجاء بالکافر و    ي. ه فدا فرستند  يمحمد صلوات اهللا و سالمه عل     
 .»)ن فدای تو از آتش استيای مسلمان ا

 ..!معنی تواند داشت؟  گر سخن از دوزخ و بهشت چه        يگری برداشته، د  يجای پرسشست که با آن برداشتی که صوف       
گر مسلمان و کافر     يز هست، د   ياست که در همه کس و در همه چ            »  ساده هستی«ن راستست که خدا همان        ياگر ا 

» وحدت«ای  يده بدر يرها گرد » کثرت« کسی همان که مرد از زندان          ..!ا ببهشت چرا رود؟    ي کسی بدوزخ     ..!ست؟يچ
 !..باشد؟يگر چه جای سخن از بهشت و دوزخ ميوست، ديخواهد پ

 :باشديم» مانيا«و » کفر«گاه صوفی واالتر از ين بارها گفته شده که جاي ا،انيدر کتابهای صوف

  اوست  در  پرده دو  هر  ني د  و کفر               ش آن کس که عشق رهبر اوست  يپ

 ٭٭٭

 رخشان      شد        چو       د يخورش    مان              يا      چراغ     و      کفر    شب 

 باشد          بس          که        م ي رفت       مان           يا        بگفت         کفر         با 

 :ديگويخ شبستری ميش

 ستي بت پرست  در ني د  که   بدانستی                 ستي بت چ که  بدانستی   مؤمن اگر

                                                           
 . نتوان آوردنيز الزمست و اسم مفعول از آن» خفي يخفي«.  كسانيكه صرف عربي خوانده اند اين قاعده را ميدانند كه از فعل الزم اسم مفعول آورده نشود- ١
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ی داشته و پرستش آن پرستش خدا         يز بهره ای از خدا     يهمان بت ن  . هن گفت ينست که ا  يگری هم يدگاه صوف ياز د 
 ..!بوده، چه سازشی توانستی داشت؟ين بت شکن ميزی با اسالم که دين چيچن. بودهيم

 در سراسر زندگانی خود با دو رنگی بسر          ،ر افتاده يگری بگ يان اسالم و صوف   يان در م  يست که صوف  يجای گفتگو ن  
اوری نداشته و تنها از ترس      بکدسته آنانکه باسالم    ي. بوده اند ينه بدو دسته م   ين زم يآنان در ا  زی که هست    يچ. برده اند يم

ان آندو  يگری باور داشته در م    يگر آنانکه هم باسالم و هم بصوف      ي د هدست. داده اند يبوده که گاهی مسلمانی نشان م     يمردم م 
 .بوده انديبا سرگردانی م

خ عبداهللا  يمثال ش . شمارده اند يادگزار اسالم م  يار باالتر از بن   يوده و خود را بس    بيرانشان از دسته نخست م    يشتری از پ  يب
د يبود و خورش  يار او م  ين و زمان در اخت    يشده و درباره او نوشته اند که زم        يزمان خود خوانده م   » قطب«النی که   يقادر گ 

گاه يداست که جا  ين الفها و گزافها پ    يدی، کسی با ا   يدی تا فرا رس   يرون آمدی، و ماه نو پرگ طلب      يازو پرگ خواستی تا ب    
 .دانسته استيگران ميغمبر اسالم و ديگاه پيار باالتر از جايخود را بس

ز ينان ن يا: د گفت يبايگری از خود نموده اند که م      يعيدا شده اند، ش   يران پ يان در ا  يی که پس از زمان صفو     يسلسله ها 
نموده، گروهی  يه کارانه  همراهی با مردم م        يش نداشته و رو    يگروهی آنانکه خود باوری بآن ک      : به دو گروه بوده اند     

گری يز بصوف يش را در دلهای خود جا داده بوده اند و سپس ن             يگری بزرگ شده و پندارهای آن ک       يعيگر آنانکه با ش   يد
د و  ي ابوسع همان رفتاری را که   . ج وار زندگانی بسر برده اند     يگری بروی آنها افزوده اند و گ      يکرشته پندارهای د  يده  ييگرا
عی کرده اند و    يش ش ينان با ک  يآورده اند،  ا   يد م ي پد ينگری با آن د   يانه صوف يی م يگران با اسالم کرده، برخی سازشها     يد

 .ی پرداخته انديهايبسازگار

گری يگری را با علی الله     يشده، صوف يشمارده م » قطب«ن مرد که    يا. شاه است يعلي  ز شگفت داستان صف    يک چ ي
 :ديگويکجا ميدر . ديستاي علی را خدا م،انهيشعرهای خود در همه جا با واژه های صوفدر . دهيتوأم گردان

  شد تكثر  موج بحر    از ظاهر    چونکه در جوش بحر وحدت شد         

 شد  بت يغ   حجاب   از  آشکار     بود            مطلق بيغ  که  کنز مخفی 

  شد  رتيغ     فرط   ازي اش  ني           ع خود      از  ريغ    بخانه     نماند  تا

  شد      شهادت     آماده        گاه  زد              معارک    در    ري شمش  گاه

  شد    امامت     مسند     بر   خفت              گاه   احمد   خوابگاه  در    گاه

  اهللا  ولی   علی    از  ري غ  ستي شاه               ن   هستی   بملک  قتيحق که 

د خدا  يگويکه م ييدر جا . در خور پرواست  » ولی اهللا «واژه  . اپی آورده ين شعر آخر را پ    يست که ا  يع بند دراز  يترج
 .شه اوستين نمونه ای از درهمی انديا. خوانديهم م» ولی اهللا«ان او را يعيوه شيست، بشيجز همان علی ن

 :ديگويتان معراج را سروده مگری داسيع بند در جای ديدر همان ترج

 مهمانی  به     دعوتشد    ب         کرده  حق          چون  الغرض   بزم اندر آن

  سبحانی     سرای      مي نع      ب حاضر شد                ازي ز غ  دم آن خوانی 

  همخوانی   رسم   به   را  او     آمد  برون            ب ي غ  نيآست     از   دستی
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 زدانی   يامر     به     ماني پ     بهر        دست         او با  داده   که  دستی د يد

  آسانی  به    در   انگشت  دو     با    بر         يخ    از   کنده  که  دستی    ديد

  بانی    را   وجود    کاخ   آدم                   بوده    و  عالم   جادي ا   از   شيپ

گری بآن افزوده اند    يان افسانه د  يغمبر که خود افسانه ای بوده، علی الله       يبآسمان رفتن پ  : دينين مرد را بب   ياندازه فهم ا  
د يغمبر د يد، پ يازيرون  يغمبر در آسمان خوانی آوردند که با خدا شامی خورد و چون خدا دست از پس پرده ب                 يکه برای پ  
 .کشديانه برشته شعر ميهای صوفيکند و آنرا با جمله بنديپا را باور ميافسانه های بن ي آن قطب روزگار ا.ستيدست عل

ن باشد  يا در زم  يکه در آسمان    يزيست و آن چ   يگری خدا جز همان هستی ساده ن       يده صوف يده که از د   يکی نپرس ي
م ييگری همه خدا  يه صوف دي آنگاه از د   ..!گری چه تواند ساخت؟   يی در آسمان با صوف    يده گرفتن خدا  يپس بد . نتواند بود 

 ..!ری؟يده گيپس چشده که تو تنها علی را بد. مييو از خدا نه جدا

 :ديگوين شگفتر آنکه در پی آن شعرها مياز ا

  عمرانی      علی      ثنای     گفت                در    اعلی    علی   مبريپ  با 

  اهللا  ولی  علی  از   ريغ   ستين        شاه          هستی بملک قت يحق که 

گری يست که خدای د   يدانسته ن . ستيزی ن يست و در جهان جز او چ      يغمبر گفته که خدا همان عل     يخدا به پ  : ديگويم
 .ديغمبر بگوين سخن را درباره علی به پيبوده که ايکجا م

ونه است که اندازه    کسو نم يبوده و از    يی در مغز آن مرد در کار م         يهايست که  چه آشفتگ     يکسو نمونه ا  ينها از   يا
راسته يگفته اند سالها بخود سختی داده و آراسته و پ           يبوده اند که م   ينها کسانی م  يا. بودهينافهمی آن قطب روزگار چه م      

ده خود  ينام) ا پوست پرست  ي(» قشری«گران را   يبوده اند که د   يکسانی م . ده اند يی رس يار واال يگاه بس يک جا يده و ب  ديگر
 ..!ن نمونه فهم و خردشانيآن الفشان و ا. نهاده انديز، برتری ميختگان نيانگرا بهمه آنها، بلکه ببر

 
 



 
 بودهيه ناتوانی روانها نميگری جز مايصوف

 
راد است و سخنان شما در آن       يان زندگانی در خور ا    يده سود و ز   يگری اگرچه از د   يصوف«: نديگويکسانی گاهی م  

توان گرفت  يرادی که م  يتنها  ا  «: نديگويم. »بودهيدن روان م  يپاک گردان راهی برای    نحال آن يباشد، با ا  ينه راست م  يزم
 .»)افراط کرده اند(رون افتاده اند يان در پرداختن بروان از اندازه بيآنست که صوف

م که همه   يتوانم بگو يمن نم . دارنديان م يست که کسانی درباره صوف    يگمان ن خوش يا. ستين سخنان راست ن   يولی ا 
نه تنها   ان  يصوف بوده،  يچون راه کجی م     گری  ينست که صوف  يتوانم گفت ا  يآنچه م . بوده اند يی م ان مردان بد  يصوف

 .ده اندينتوانسته اند روانهای خود را پاک گردانند، آن را هرچه آلوده تر گردان

ز از  ي ن نهيهمرفته در آن زم   يد رو يم د يم، خواه يان نگر يده پاکی روان بصوف   يده تنها از د   يما اگر از همه چشم پوش      
 کتابهای آنان   ،نديگويشان م ين سخنان را درباره ا    يند و ا  ينمايکسانی که بآن دسته خوش گمانی م      . گران بدتر بوده اند   يد

 .باشنديشان آگاه نميرا نخوانده اند و از کارها و سرگذشتهای ا

. اه گردانم يشتر س ي ب د صد سات و   يم با يان بگو يمی صوف ينجا سخن از ناپاکروانی و آلوده خ       يمن اگر بخواهم در ا     
 .کنمينست تنها بچند نمونه بس ميا

. ده اند ينام» جهاد اکبر «بوده که خودشان آن کوشش را       يم) ا منی ي(ان نبرد با خودخواهی     يکی از کوششهای صوف   ي
ار دور از    يها شناخته اند بس    يان آنرا سرچشمه همه بد      ينکه صوف يا. ستيمهای آدم ين خ يکی از پست تر    يخودخواهی  

 ا منی را در خود       يداشته اند نه تنها خودخواهی        يان با آن راهی که م       يکن سخن در آنست که صوف       يل.  نبوده راستی
د ي خواه ،ديان را که خودشان نوشته اند بخوان      يشما  اگر داستانهای صوف    . ده اند يگردانيکشته اند، آنرا هرچه جاندارتر م     ينم
 .دار استد که چگونه خودخواهی از رفتار و گفتار آنان نمويد

نده يند و بگو  يدست آنرا گو   دند، باال يبوده که از هرکسی سخنی شن      يوه های بزرگان صوفی آن م      يکی از ش  يمثال  
 .ی باشديبرتری فروشند، اگرچه با چرندگو

خ ما گفت اگر توبه او را         يش. کی توبه کرده بود و بشکست       يخ ما را گفتند      يش«: سدينويد م يمثال در اسرارالتوح  
 .نگونه فراوانستيدر آن کتاب از ا. »، او هرگز توبه نشکستینشکسته بودی

م، چون  يای ابراه : ق گفت يشق«: سدينوين م يم ادهم را چن    يق بلخی و ابراه    قيک گفتگوی ش  ي ءاي االول هدر تذکر 
ن کنند که   يسگان بلخ هم  : ق گفت يشق. زی رسد شکر کنم و اگر نرسد صبر کنم        ياگر چ :  گفت ..کنی در کار معاش؟   يم

اگر ما را   :  گفت ..د؟يشما چگونه کن  : م گفت يابراه. زی باشد مراعات کنند و دم جنبانند و اگر نباشد صبر کنند            يچچون  
 .»ميم و اگر نرسد شکر کنيثار کنيزی رسد ايچ
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ک لحظه  يطان هم در    يش: گفت. روديک شب بمکه م   يد گفتند که فالن شخص در        يزيببا«: سدينويد م يزيدرباره با 
ماهی در آب و مرغ در هوا  عجب تر از آن بجا              : گفت. روديز باو گفتند که فالن بر آب م       يرود، و ن  ياز مشرق بمغرب م   

 .»آورديم

: سدينوي م ١ءاي االول همثال در تذکر  . بودهيشان بکارهای شگفت پرداختن و خود را بمردم نمودن م          يگر ا يوه د يک ش ي
هزار رحمت بر   : ازو سؤال کردند، گفت   . پای او بوسه داد   د برفت و    يجن. خته بودند ينقل است که در بغداد دزدی را آو       «

 .»ده است که سر در سر آن کار کرده استين کار را بکمال رسانيوی باد که در کار خود مرد بوده است و چنان ا

د گفت  ي مر .کيک لب يلب: د گفت يجن. سگی بانگ کرد  . رفتيدی در راه م   ينقل است که شبی با مر     «: سدينويباز م 
ان يدم و سگ را در م     يدم و آواز از قدرت حق تعالی شن       يقومو دمدمه سگ از قهر حق تعالی د       :  گفت ..لست؟ن چه حا  يا

 .»ک جواب دادميدم الجرم لبيند

کی ير افتاد،   يشابور بگشادند و او بدست مغولی دستگ      يخ عطار نوشته اند که چون سپاه مغول ن         ينرا درباره خود ش   يا
شتر ين ب ي بهای من از ا     ،نفروش«: او خود نگزاشت و گفت     . رد و آزاد گرداند    نار بخ ياو را شناخت و خواست صد د        

 مغولی از   .»ارزمي  نهم نم يبفروش که با  «: خ گفت يش. اه بخرد  ك ک بار يدا شد و خواست او را ب      يگری پ ي خرنده د  .»است
 .ده او را کشتين سخنان او خشمناک گرديا

ک کار  يگری را   يان داد جز آنکه گفته شود خواستشان صوف        ی بآنها نتو  يگری هست که معنا   يکرشته داستانهای د  ي
 ءاي االول هنست که بنام نمونه از تذکر      ييکی از آنها داستان پا     ي. بودهيار ارجدار نشاندادن و خود را نمودن م        يدشوار و بس  

 :شوديآورده م

ی يگوهر آشنا : فتد آمد و گ   يش جن يپس شبلی پ  . د فرستاد يک جن ير او را نزد   يخ... ر نساج شد  يشبلی بمجلس خ  «
اگر بفروشم ترا بهاء آن نبود و اگر بخشم آسان بدست آورده باشی             : د گفت يجن. ا بفروش يا ببخش   يدهند،  يبر تو نشان م   

پس شبلی  . ديا انداز تا بصبر و انتظار گوهرت بدست آ         ين در يهمچون من قدم از فرق ساز و خود را در ا           . قدرش ندانی 
ن کار شهرتی   يدر ا : کسال برآمد گفت  يچون  . چنان کرد . ت فروشی کن  يکسال کبر يبرو  :  گفت ..اکنون چکنم؟ : گفت

چنان کرد تا سر سال را که در همه بغداد بگشت           . گر مشغول نگردی  يزی د يوزه کن چنانکه بچ   يکسال در ياست، برو    در
رزی، دل  يچ ن يلق را به  مت خود بدان که تو مر خ      ياکنون ق : او گفت . د بگفت يباز آمد و با جن    . زی نداد يو کسی او را چ    

ری کرده بدان   يتو روزی چند حاجب بوده ای و روزی چند ام            : آنگاه گفت . ريچ بر نگ  يشان را به  يشان نبند و ا    يدر ا 
خداوند او را   . ک مظلمه ماندش  ي. ديک خانه در رفت تا همه بگرد       يک  بيامد و   ي  ب  .شان بحلی بخواه  يت رو و از ا    يوال
د يپس بجن . ن روزگار شد  يچهار سال در ا   . گرفتيار درم باز دادم هنوز دلم قرار نم        ت آن صد هز   يبه ن : افت تا گفت  ين

کردم و  يی م يهر روز گدا  : گفت. ی کن يگر گدا يکسال د ي برو   ،زی از جاه مانده است    يهنوز در تو چ   : بازآمد و  گفت   
اکنون ترا بصحبت راه    : چون سالی برآمد گفت   . داشتي  داد و شب مرا گرسنه هم      يشان م يهمه بدرو  بردم و آن  يبدو م 
ا ابابکر، اکنون   ي: کسال اصحاب را خدمت کردم تا مرا گفت        يپس  . ک شرط که خادم اصحاب تو باشی       يکن ب يدهم ل 

 .»مانت درست شدياکنون ا: خود را گفت. نميبين خلق خدا ميمن کمتر:  گفتم..ست؟يک تو چيحال نفس تو بنزد

                                                           
 . هرچه در اين كتاب بنام تذكره االولياء آورده شده از كتاب دكتر قاسم غني است- ١
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ار دشوار و بزرگ نشان دهند و آبی           يزی بس يگری را چ  يوفان برای آنکه ص    يشند که صوف  يک اند يخوانندگان ن 
: نداستان دروغ آشکاری هست   يدر ا . خاسته اند يی بر م  يمعنايبآتش خودخواهی درون خود پاشند، بچه کارهای پست و ب          

ن نمونه ای   ي بهرحال چه دروغ و چه راست، ا       ،کردهيی م يشی آورده گدا  يشتر رو بدرو  يشبلی با داشتن صد هزار درم و ب       
 .ی نتوان پنداشتيانست که شوندی برای آن جز خودخواهی و خودنمايهای صوفيا از دروغسازياز کارها 

پنداشته اند و خودخواهانه از آن خشنود و        يگران م ي خود را واالتر از د     ،کاری و خواری  يحال نداری و ب    آنان با آن  
 .خاسته انديها برميينگونه خودنمايردم نشان دهند، بانکه آن واالتری را بميده اند و برای ايگذرانيخرسند بوده روزگار م

ی که از   يا بدنما يک کار بدی    يان که آنرا هم جز از خودخواهی نتوان شمرد آنست که            يگری از صوف  يوه د يک ش ي
شی از آن   يگری بآن کار داده، ستا    يد، معنای د  نريد و بدی را بگردن گ     ينزده بجای آنکه فروتنی نما    يشان سر م  يکی از ا  ي
 :ميآورين ميينک در پاي الصفاست که اهن باره نمونه خنده آوری در کتاب صفويدر ا. آورده انديد ميای خودشان پدبر

ل ياورود عزم اردب  يخ صفی قدس سره از س       يفرمود که نوبتی  ش     ) نيخ صدرالد يش(ن  يادام اهللا برکته علی العالم     «
. گران تبرک برداشتندی او برنداشتی     يسره چنانکه د  خ زاهد قدس     يه ش يفرمود و عادت چنان داشتی که هرگز از زاو           

خ صفی گردهای   يدانست، اشارت فرمود تا از برای توشه ش        يش م يت احوال از پ   يخ زاهد بنور وال   ياتفاقا در آن نوبت ش    
ب  حال آنکه در آن زمان مسافت ناو در آ          ،نهادند ار آماده کردند چنانکه بخروار گرده نان از برای توشه در ناو            ينان بس 

ن در ناو   يخ صفی الد  يچون ش . ت کردی يک گرده کفا  ي ،نديرون آ ياورود تا کالس که از آب ب        ياندک بود و از س     
نشست و روانه شد در حال حالتی است ارباب سلوک را چون بدان رسند آتش محبت چنان بر وی مستولی شود و معده                       

ق يک ذره بمعده وی نرسد بلکه در طر         ي و   ن بوی دهند، بخورد   يرد که اگر طعام مجموع روی زم       يوی چنان آتش گ   
 :شعر. دبايشان سوخته گردد چون طعام و غذا  نين آتش، وجود اي گردد تا بحدی که بعضی باشند که از ارقمحت

  افروخت                  جمله اجزای وجود و عدمش پاک بسوخت چون دلی  به  عشقت   آتش  ذره

رون آمدند  يوشه و گردهای نان که در ناو بود تمام بخورد و چون از ناو ب               دا شد و هرچه آن ت     يخ را آن حالت پ    يش
ش بود  يه و منزلی که در پ      يخ بد يشتر از نزول ش   يپ. دهيخ را آن حالت رس    ياصحابی که با وی بودند معلوم کردند که ش         

دند، يگرداني باشد مرتب م   تيار را کفا  ياری از طعام که جمع بس     يهی بس يدادند کردن و در هر د     يب طعامها م  يرفتند و ترت  يم
 .امدنديل بي تا باردبهق تمام راين طريکرد و بديخ مجموع تناول ميدند و شيکشيش ميد در پيرسيخ ميچون ش

ه کلخوران  يخورد تا بد  يد و م  يرسيخ در عقب م   ين ش يکردند و همچن  يب م يچنانکه هر جای پنج شش گوسفند ترت       
خورد تا تمام هرچه پختند تمام      يشد م يش تنور بنشست و هرچه پخته م      يپ. پختنديد که نان م   يچون در خانه رفت د    . ديرس

چون والده اش   . ر که از برای خانه و مهمانان و کارکنان آماده بود تمامت بپختند و او تمام بخورد                     يبخورد تا آن خم    
ردن كا ذبح داد     آنر ،قوچی سخت بزرگ در خانه داشت     . ستيخ را چه حال   يد بدانست که ش   يها آن حال بد   ي اهللا عل  هرحم

ی بود از   مپس از خانه اقارب هرچه معد      . ز بخورد يآن مجموع ن  . ديگی بزرگ از طعام با آن مرتب گردان        يو پختن و د   
ه افتاد  يپس آوازه در د   . ز پرداخته شد  يآوردند تا آن ن   يگان همچنان م  يپس از خانه همسا   . خورديآوردند و م  يانواع اطعمه م  
نهمه اطعمه  يدا شد و با   يخ پ يد که اضطرار کلی در ش     يخورد تا بحدی رس   يخ م يدند و ش  آوريزی از مأکوالت م   يو هرکس چ  

 :شعر. شدير نميس
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 ش خود کون و مکانيک دانه داند پي  کمتر از      ان       ي آش ابدي ب  منزل در آن  چون  همت مرغ 

ن ذکری خاص بوی    يرد و تلق  رون آ ين حالت ب  يد که وی را از ا      يدا شود، مرشد با   ين حالت پ  يو چون سالک را ا     
م هالکت بود،   يد که ب  ين حالت بدان حال رس     ين در ا  يخ صفی الد  يپس چون ش  . دين حال بگذرد و باز آ      يکند تا از ا    
 :شعر. رون آورد و ساکن شدين آن ذکر کرد و از آن حالت بيامد و او را تلقيد که بيديخ زاهد را ميصفت ش

 ک جرعه شکستي   که خمار من سرمست ب   ست       ه اری يهش ساقی  کده ام يم ن يا اندر 

رون آمد و   يدا شد و بشب از خلوت ب       يخ صفی قدس سره در کلخوران پ       يدان ش يدی را از مر   ين حالت مر  يو مثل ا  
ک برگ باقی نماند و     يدر باغی بزرگ افتاد که انواع بقول آنجا بود و در آن شب مجموع آن بقول چنان بخورد که                        

د را آن ذکر    ي آن مر  .دين بشن يخ ا يش. ر ماند که آنچه در باغ بوده سوخته نشد کجا رفت             يبباغ رفت متح  بامداد باغبان   
ل واقع شد   يخ صفی در اردب   يدان ش يگری را از مر   ين حالت د  ين کرد و از آن حالت باز آورد و همچنان مثل ا            يخاص تلق 

اری از اطعمه مرتب     يم مرتب دارد و صالح بس      خ صالح خادم را اشارت فرمود که متعاقب از برای او نان و طعا                 يو ش 
ش آن طالب نهاد و روز جمعه بود و بجامع رفت و مجموع را آن طالب بخورد و                     يد، در خلوت آن حوضخانه پ     يگردان

ه بود و هرچه در آنجا بقول بود تمام           يش پنجره قبلی زاو   يبباغی در رفت که در پ      . خواست موجود نبود  يگر م يچون د 
چ ممکن نبود و    يراق اشجار افتاد و هرچه ممکن بود تمام بخورد و آنگاه در خلوت رفت و چون ه                    پس در او  . بخورد

چون مراجعت  . ت بدانست در جامع که او متوفی شد        ينور وال بخ قدس سره    يش. افتيد، در خلوت وفات      يطاقتش برس 
ا در  ي ب ..؟جهت آن کس مرتب داری    نقطع مأکوالت   يکرد و از استر فرود آمد، صالح خادم را فرمود نه بتو گفتم که ال               

وار کرده  يدند در کنج خلوت نشسته و اسناد بد       ي آن کس را د    . و دست صالح گرفت و در خلوت برد        ،نيخلوت او را بب   
 :  شعر.م نمودهيو کف سبز در دهان آورده و تسل

 باشد بهانه جو  عاشق  باشد                 جان  نکو   عاشقان   مردن 

ن يگشته در ا  يالن باز م  يخ صفی در سفری که از گ       ين بوده که ش   يگمان داستان ا  يب.  الصفا هشته صفو نجاست نو يتا ا 
: ديد و بگو  يخ بجای آنکه فروتنی نما    يبوده، ش يبدنما م  که   ن کار   ي ا  نموده و يی م يهايپرخوار فرودگاه   فرودگاه و آن    

گر بداستان دهد و آن      يداشته که رنگی د    ی وا ، خودخواه »ستيها تواند داشت و جای نکوهش ن       ين بد يهر آدمی از ا   «
سپس . د و آن دروغ را ساخته و گفته         يگری وا نما  يها را حالی از حالهای صوفی بلکه رازی از رازهای صوف              يپرخور

 .د آورده انديگری پديروان برای استواری آن، دروغهای ديکسانی از پ

د مرده  يدو کودکی از ابوسع   . مينيبيم» دياسرارالتوح« در   بوده اند که ما    يزها م ين چ يبند ا  برخی از آنان چندان در     
ن يافته و ا  يداده ناسازگار   يی که برای خود نشان م     يگاه واال يده و با آن جا    يخ خودخواه آنرا بخود هموار نگردان     يبوده و ش  

. » ما بود نديم تا رس  يه شان فرستاد  ي دو دستنبو  ،ادگاری خواستند ياهل بهشت از ما     «: ن گفته يچن بوده که رنگی بآن زده و       
 .دياينگونه چندانست که بشمار نياز ا

چنانکه از  . باشديوزه گردی م   يی و در   يشان بگدا يان برخاستن ا   يگر از  ناتوانی روانهای صوف         يک نشان د   ي
کی از راههای سختی کشی       يآنرا  . خورده اند يی را نه تنها بد ندانسته، از آن نان م               يم، آنان گدا   يديداستانهاشان د 
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کبار خوار  ياست و آن را ب     » نفس«ن کار به     يبوده که دشوارتر  ين م يبهانه شان ا  . دانسته اند يکش م يشمارده ن ) ضتاير(
 .کشديگرداند و ميم

انه يی م يخته جدا يرا در هم آم     ) نفس و روح   : ا بگفته خودشان   ي(ران صوفی جان و روان         يرساند که پ   ين م يا
ن يا. است» روان«زند  يشناسد و از آن سر باز م      يی را بد م   يآدمی آنچه گدا  را در کالبد    يگزارده اند ز  يخواهاکهای آنها نم  

 » جان« وگرنه   ،زی خواهد يگری گردن کج کند و خود را خوار گرداند و چ           يپسندد که آدمی در جلو د     يروانست که نم  
 .شناسديست و آن را بد نميی رمشی نيرا از گدا) ا نفسي(

اد آورند که سگ    يده اند، بهتر بودی ب    يار جاها آنرا سگ نام    يند و در بس   را ماننده سگ شناخته ا    » نفس«ان که   يصوف
 .ی گردن نتواند گزاشتي آدمی پاکروان است که بگدا ـستيآن آدم. شه اوستيی پيی باکی نباشد، بلکه گدايرا از گدا

ا آنهم  ي آ ..!؟نشسته اند يمچرا  کار  ي پس ب  ،را بکشند » نفس«کرده اند که بگفته خودشان       يی م يان گدا يآنگاه صوف 
وزه برخاستن، سرچشمه ای    يی و در  يگران دوختن، بگدا  يستن و چشم بدست د    يکار ز يا ب ي آ ..!بوده؟يم» نفس«برای کشتن   

 !..جز ناپاکی و سستی روان توانستی داشت؟

ه شه دور داشت  يگری خود را از کار و پ      يز صوف ينست که بدستاو  يد را که نوشته اند، کوتاهشده اش ا       يخچه ابوسع يتار
ان يگزارده اند و از بازار    ياوه بافی روز م   يکاری و   يشان گردن ستبر را بسر خود گرد آورده بود که با ب            يکدسته از درو  يو  

م، پول  يدا کرده ا  يی برخاسته بنام آنکه وام پ     ين توانگر و آن توانگر بگدا     يشده اند و سپس از ا     يها گرفته وامدار م   يخوردن
ک نمونه از کارهای    ين  ييداستان پا . کرده اند يها م ييداده اند و بدگو   يمش م ين ب ي با نفر  داده،يکی نم يخواسته اند و اگر     يم

 :د استيابوسع

زی فام   يخ ما بود از هرکسی چ      ي حسن مودب که خادم ش      ،شابور بود يبن) قه(د  يخ ما ابوسع  يهم در آن وقت که ش      «
کروز جمله بدر خانقاه آمده،      ي. کردنديتقاضا م مان  يآمد و غن  يد م يرتر پد يزی د يشان خرج کرده و چ    يکرده بود و بر درو    

خ خدمت  يش ش يچون درآمدند، در پ   . شان را درآورد  يرون شد و ا   يحسن ب . نديبگو تا درآ  : خ حسن مودب را گفت    يش
 جمله  .آنچه دارد جمله بر کش    : خ گفت يش. داديکودک طواف بر در خانقاه بگذشت و ناطف آواز م         . کردند و بنشستند  

ک ي. ديد آ يپد: خ گفت يش. ديبايزر م : آن کودک طواف گفت    . ان نهاد تا بکار بردند     يخ و صوف  يشش  يد و پ  يبر کش 
:  آن کودک گفت   .خ همان جواب داد   يش. سوم بار تقاضا کرد   . ديد آ يپد: خ گفت يش. گر بار تقاضا کرد   يد. ساعت بود 

: خ بنهاد و گفت   يش ش ي و صره زر در پ     در حال کسی از در خانقاه درآمد       . ستاديستن ا ين بگفت و بگر   يا. استاد مرا بزند  
رقه کن و بر     فمان ت ير و بغن   يبرگ: خ حسن مودب را گفت      يش. اد دار يد مرا بدعا     يگويفالن کس فرستاده است و م        

ست يز در نبا  يچ چ يز باقی نماند و ه    يچ چ يحسن زر را بگرفت و همه را بداد و زر ناطف آن کودک بداد که ه               . انيمتقاض
 .»ن کودک بوده استين زر در بند اشک ايا: تخ گفيش. و برابر آمد

اری وام گرفته و خورده و آنان که بطلبکاری آمده بوده اند،             ياز کسان بس  : شنديک اند ين داستان را ن   يخوانندگان ا 
 در بند شکمچرانی بوده و بی آنکه پولی باشد، پسر پاگردی را               ،د بجای آنکه در پی پرداختن طلبهای آنان باشد         يابوسع

شان خورده و چون پسر پول خواسته پاسخ         ي آواز داده و هرچه داشته گرفته و با درو           ،فروختهيم) ؟ناطف(ردنی  که خو 
د ينيبب. خ آورده يده و پولی بش    يان کسی رس  يه افتاده تا در آن م      ي و او از ترس کتک استاد خود بگر          ،»ديد آ يپد«: داده
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ز باقی  يچ چ يه«: د آورده اند  يای از آن پد   » معجزه«وان داد،   ی نت يی معنا يره رو ين پستی که جز شکم پرستی و خ       يکاری با 
خواهد بفهماند که کارهای    ي م .»ن کودک بوده  ين زر در بند اشک ا     يا: خ گفت يش. ست و برابر آمد   يچ در نبا  ينماند و ه  

ه د ب ينيبب. زديسته آن کودک اشکی فرو ر     يبايولی م . برده و آن پول را خدا خواستی رساند       يروانش را خدا راه م    يخ و پ  يش
نان روانهاشان پاک   يا ا يآ. کرده اند يها م يد با خدا چه گستاخ     ينيبب. ده اند يپوشانيهای پست خود چه رختی م       يشکمچران

 ..! پس اگر پاک نبودی چه کارها کردندی؟.. !بوده؟يم

بوده يشاه م يلعيدر زمان ماست که شاگرد صف     » مولوی«مردی بنام   . اورميان ب يگری از ناپاکی روانهای صوف    ينمونه د 
من دو شعر از    . دهيسروده که بچاپ رس   » عالم و آدم  «خ بنام   يک مثنوی در تار   ين مرد   يا). ن اوست يا اکنون جانش  يو گو (

 :مور لنگ استيش تيدارم که در ستاياد ميآن ب

  داستان علم    شد    بجهان  چون    گورکان             شه     موري ت     تيرأ

 وان گذشتيمعدلتش ز آدم و ح    هان گذشت         يوانگه کيحکمش از ا

مور خونخوار پس از    يته  رگی روان اوست که ب    ين نمونه ای از ت    ي ا ،مودهيپ» مقامات«کسی که چله ها بسر برده و         
موری که در اسپهان ببهانه نافرمانی چند تن، فرمان کشتار داد و هفتاد هزار سر خواست                يت. کنديششصد سال، چاپلوسی م   

 .گذرانديم» وانيآدم و ح«راند و آنرا از ياو سخن م» معدلت«ن از ي ا،در بغداد از سرهای کشتگان مناره ها افراشتو 

نجاست که روان خواهای دادگری و      يی روان از جان در هم     يجدا. زار باشد يد از ستم ب   يکه روانش پاکست، با   يکس
های يکسی چه اندازه ناپاکروانست که از آنهمه خونخوار         پس  . باشديزار م يرانی ب يست و از ستم و و      يآبادانی و دلسوز  

 .ش چاپلوسانه درباره آن برخاسته استيش نبوده و بچنان ستاي پروا،موريت
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 دو درويش تركستاني

 .پيكره از توردومند برداشته شده از آن هشتاد سال پيش است
 



 
 ن باکی نداشته انديان از دروغ کمتريصوف

 
م، يگردان جداگانه   گفتاری   د  يبايما م  رساند و   يک م ين شان را   يروانهای ا  آلودگی   که   ان  يصوف ک کار زشت    ي
. ن باکی نداشته اند   يشناخته اند که کمتر   يی دروغ را بد نم     يآنان تو گو  . ی و دروغسازی بوده   يشان در دروغگو  يبی باک 

ز، ير من از سرگذشتها و داستانهای دروغ و از گفته های گزافه آم               اگ. ان انبان دروغ بوده اند     يراست گفته اند که صوف     
 .پردازميکرشته دروغهای آنان بسخن مينست تنها از يا. د صدها سات را پر گردانميبلکه سراپا الف آنها بسخن پردازم با

ران ياز پ ) »کرامات«: ا بگفته خودشان  ي(اپی کارهای نتوانستنی    يد پ يد د يد، خواه يان را بخوان  يشما اگر کتابهای صوف   
توانسته اند آنرا بهم    يبوده اند که م   يره م يچ» ن سپهر ييآ«ران صوفی به    يرسانند که پ  ين م يکنند و چن  ياد م يو بزرگان خود    

دا، ياهان، و آگاهی دادن از ناپ ي از راه رفتن بر روی آب، سخن گفتن با جانوران و گ             ـ   نييرون از آن آ   يزنند و بکارهای ب   
 .زنديبرخ ـ  نها يدن مرده و مانند ايماران، زنده گردانيدن سنگ، بهبود دادن به بيک، گوهر گرداندن خايزر گردان

ی شگفت،  يداستانها. نگونه نوشته اند  يبوده و صدها داستان از ا       يی در نزد آنان م     يز بی چون و چرا     يک چ ين  يا
 :کنمياد ميی را ي برای نمونه داستانهانک منيا. نام داد» دروغهای شاخدار«ان يد بگفته عاميبايی که ميداستانها

ادت يک هفته ز   يان چند روز بود که گوشت نخورده بودند و               يهنه جماعت صوف   يآورده اند که وقتی در م        «
خ برخاست و   يکردند، روزی ش  يبوده و ظاهر نم   يسر نگشت و  جمع را تقاضای گوشت م        يبگذشت که حسن را گوشت م     

ن يش از ا  يابان مرو هست و پ    يباالی زعقل که بر سر ب      بر  رون شدند و    ي راه مرو ب   جمع در خدمت او برفتند تا از دروازه        
ستاد و ساعتی توقف    يخ بر آن باال شد و با       يخ را قبضی بودی آنجا رفتی، چون ش        يذکر آن رفته است و هر وقت که ش         

خ را  يگشت و ش  ين م يزمن افتاد و در     يخ آمد و در زم    يش ش يخ کرد تا پ   يد آمد و رو بسوی ش     يی از صحرا پد   يکرد، آهو 
د که  يدان: خ رو بجمع کرد و گفت     يپس ش . ديغلطي آهو همچنان در خاک م     .ديد نبا يگفت نبا يد و م  يچکيآب از چشم م   

م ييگويد که من آمده ام تا خود فدای اصحابنا کنم تا فراغت دل شما حاصل گردد و ما م                    يگوي م ..د؟يگوين آهو چه م   يا
ست و اصحابنا نعره ها زدند و حالتها رفت و آن آهو               يار بگر يخ بس يو ش . کنديحاح م  و ال  ، که فرزندان داری   ،ديکه نبا 

ن يز سر ا ينرا بدکان سعد قصاب بر و بگو که بکاردی ت         يخ بحسن اشارت کرد  گفت ا      يپس ش . ديغلطيهمچنان در خاک م   
 و آن شب جماعت از      حسن چنانکه اشارت کرده بود بجای آورد      . زی بساز يان را چ  يک را بسمل کن و امشب صوف      يآهو

 ).دياز اسرارالتوح(» اسودنديگوشت آهو ب

مردی . آن کس آب شد    . جواب داد ) ديزيبا(خ  يش. ديا مسئله ای پرس    يکی درآمد و از ح     ينقلست که روزی     «
ا کرد و من جواب     يکی از در درآمد و سؤالی از ح       ي:  گفت ..ست؟ين چ يخ، ا يا ش ي: ستاده گفت يا. ديآبی زرد د  . درآمد
 ).ءاي االولهاز تذکر(» ن آب شد از شرمي چن،طاقت نداشتدادم، 
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: گفت. مين بار تو ما بردار    يا: مردمان گفتند . ه خر بمرد  يان باد يرفت، در م  يه م يه بعزم حج در باد    يوقتی رابعه عدو  «
کنند با عورتی   ن  يالهی، پادشاهان چن  :  گفت .رابعه تنها بماند  . مردمان برفتند . امده ام يد که من بر توکل شما ن       يشما برو 

ن يهنوز ا . ابان تنها بگذاشتی  يبه  ان راه خر مرا مرگ دادی و مرا ب           ي عاجز مرا بخانه خود خواندی، پس در م           ..؟بيغر
 ).ءاي االولهاز تذکر(» نهاد و برفتاو د و برخاست و رابعه بار بروی يمناجات تمام نکرده بود که خر بجنب

مرا : رابعه گفت . در ميان  راه،  كعبه را  ديد كه  باستقبال  او آمد                . نقل است كه وقتي ديگر رابعه  بمكه ميرفت         «
 ). از تذكره االولياء(» رب البيت ميبايد، بيت چكنم

 ايسوزنش در در  . دوختيم ادهم که روزی بر لب دجله نشسته بود و بر خرقه ژنده خود پاره م                ينقل است از ابراه   «
 هزار ماهی   .ديسوزنم باز ده  : ا که ي اشارت کرد به در    ..افتی؟ي بدادی، چه    د که ملکی چنان از دست     يکسی ازو پرس  . افتاد

ف برآمد، سوزن يکی ضعيماه. ش خواهميسوزن خو: م گفتيابراه. ن بدهان گرفتهيک سوزنی زر  يا برآمد که هر   ياز در 
 ).ءاي االولهتذکراز (» گرها را تو ندانیيد. نستيافتم بماندن ملک بلخ ايزی که ين چي کمتر: گفت.او بدهان گرفته

کبار يگفتی،  » سبحانی ما اعظم شأنی    «د بسطامی که گاهی مستانه        يزيد که با   يسرايمولوی در مثنوی داستانی م      
د و  ياپی بزن يد و پ  يرين پس چنان سخنی گفتم، شما کاردها را بگ        ياگر از ا  «: د گفت يزيبا. نرا باو خرده گرفتند   يشاگردان ا 
 :وانه وار بجان او افتادند ولیيان سخنی گفت، شاگردان کاردها را برداشتند و دگر چون باز چنيبار د. »ديمرا بکش

 ديدريم    خود    تن    او  گونه  د            باژيخليم  غی يت   خيش   اندر  هرکه 

 دان خسته در غرقاب خونيوآن مر  فنون            ذو آن   تن  بر نی  اثر  ک ي

ی هست  ينوشته ها . ميدا کن يم و داستانهای رسوای آنها را پ      يم بگرد يما نخواسته ا  . ستينها هنوز چندان بی آبرو ن     يا
النی خوانده ام که     يخ عبدالقادر گ  يش کتابی بعربی درباره ش     يدر سالهای پ  . که هرکسی از خواندنش سرافکنده گردد      

آمده، يرون م يده و ب  يطلبي پرگ م  خيد از ش  يده، خورش يگرديخ م يشه بگرد سر ش   يکعبه هم : ادم مانده يش ب يبرخی نوشته ها  
ا يه جوانی   يدمی که به رو   يمن بارها ماه را د    : نواده اش گفته  . دهيرسيگرفته و فرا م   يخ دستور م  يکی از ش  يدوازده ماه هر  

 .دیيخ آمدی و پرگ طلبيش شيری پيپ

روش يو جان پ  ل بی پرگ خواستن از ا     يخ در خشم شد که عزرائ     يش. رو مرده يخ آگاهی دادند که فالن پ     يروزی بش 
شه روانها که در دست      يل را گرفت و با خشم لگدی انداخت که بآن ش             يد و جلو عزرائ    يدرزمان بآسمان پر  . را گرفته 

 .دنديکه در آن روز مرده بودند، همه زنده گرديشه شکسته همه روانها آزاد شدند که کسانيبود خورد و آن شيل ميعزرائ

ده، داستانی  يرسيگری م يگاه بلند د  يا بجا ياست که چون کسی بپادشاهی       نه  ين زم يکرشته از دروغهای آنان در ا      ي
های ييمدها سودجو آشينسان از پ  يبد. »خ آن ملک باو داده     يد، ش يورزيخ ارادت م  يچون بفالن ش  «ساخته اند که    يش م يبرا

 .کرده انديناسزا م

اد نهادند،  يپادشاهی بزرگ را بن   گران جنگ کردند و آن      يطغرل و برادرانش که بارها بسلطان مسعود غزنوی و با د          
غری چخراسان را ب  «: خ سر بر آورده و گفته      يد رفته بوده اند و ش      يم که روزی بنزد ابوسع     ينيبيان م يما در کتابهای صوف    

 .دا کرده اندين بوده که آن پادشاهی را پيه همي و در سا،»...ميم، عراق را بطغرل داديداد
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رازی که  يده که حافظ ش   يشه دار بوده و بی چون و چرا گرد        ي چندان ر  ،انين الف کشوردهی و تاج دهی از صوف       يا
ن درباره  يگفته اند، ا  يان درباره خود م   نان نشان دهد و هرچه آ      يدر برابر صوف  » انیيخداجو«ان را دسته    يخواسته خرابات يم

 :ديگوين ميه چنز عنوانی ساختي، همان تاج دهی را ن١گفتهيم) کدهيرندان در م: ا بگفته خودشاني(ان يخرابات

 باشند            که ستانند و دهند افسر شاهنشاهی قلندر  رندان  کده يبر در م

بی بهره نخواسته و ما در کتابش           شت مهربابا خود را از آن        ،م در زمان ما    ينيبيده که م  يی رس ين الف بجا  يکار ا 
بوده که شت مهربابا از     يی م يجه پروا يده، همه نت  ران کر يی که او در ا    يافتن رضاشاه پهلوی و کارها    يم که پادشاهی    ينيبيم

درباره . مياوري بهتر است خود جمله های کتاب را ب          .ن کشور داشته و سفری تا بوشهر کرده و بازگشته            يهند درباره ا  
 :سدينويبسخن درازی پرداخته از جمله م» ت و معجزات شت مهربابايحقان«

 و آشکار و ظاهر و مبرهن است و تمام عالم از وقوع آن در                   ن معجزات که بر فردافرد واضح      يکی از بزرگتر  ي«
ران و انقراض سلطنت     يه و ترقی امروزه مملکت ا      يست، وضع حال  يچکس از اصل آن مخبر ن      يرتند، ولی ه  يتفکر و ح  

ن خدمتی بود که شت     ين اول يرانست و ا  يحضرت رضاشاه بتخت سلطنت ا    يل پادشاهی پهلوی و نصب اعل     يه و تشک  يقاجار
رفته و  ) بندر بوشهر (ران  يا انجام داد و از برای اجرای آن هم سفری تا سرحد ا                ين دن يا بعد از وصل الهی در ا        مهرباب

 بعد از مسافرت کاملی که از هندوستان کرده و مراجعت نمودند، با چند نفر از اتباع و                        ١٩٢٤در سنه   . مراجعت کرد 
دن ببوشهر و اقامت چند روزی در آنجا، ادامه         ي بعد از رس   .مت فرمودند يران عز يابال گردش و مسافرت     يروان خود بخ  يپ

فقط . شدي مفهوم نم  ن مراجعت و مسافرت سبب و جهتی ظاهراً       ياز ا . در مسافرت را موقوف نموده و باز مراجعت نمودند        
ت يست، بلکه از روی اشاره که معلوم شد فقط اجرای مأمور               ياحت ن يشد که مقصود مسافرت و س       ين استنباط م   يچن
گفت دانه کاشته شد و نشانه و اثر آن هم بزودی معلوم و واضح              ير و تبدالت کاملی بود که از روی ابهام م         ييگی و تغ  بزر
ن مملکتی  ياسی و اقتصادی و قوان     يرات کاملی در اوضاع س     ييتغو  ران بهم خورده،     يخ اوضاع ا  يعنی از همان تار    ي .شد
 .»...ديحال امروزی رسبهبودی گزارد تا به ت رو بيداده و روز بروز وضعيرو

. نها نبوده است و نتوانستی بود     يم ا يياي از هر راهی که ب     .ن داستانها سخن در آنست که همه آنها دروغست         يدرباره ا 
 .»نتوانستنی«ست يينها کارهايا

ود که  نتواند ب . ن آن  نتواند بود    ييرون از آ  يزی ب ينی نهاده و چ   ييم، خدا برای کارهای جهان آ      يياين ب ياگر از راه د   
ا يد و   يايشواز کسی ب  يپه  زد و ب  ينتواند بود که خانه کعبه از جای خود برخ         .  بخواهش کسی زنده گردد    ،خری که مرده  

. ن بدهان دارد  يکی سوزنی زر  يند و هر  يرون آ ير آب بدلخواه کسی ب    يها از ز  ينتواند بود که ماه   . بگرد سر کسی بچرخد   
 .پادشاهی رساندب خود، ک خواستن در دلينتواند بود که صوفی کسی را ب

آنچه درباره  . گر گرداند يهای خود در آن دستی برد و آن را د         ييست که هرکسی برای هنرنما    يچه ن يدستگاه خدا باز  
بود که هر زمان    يغمبر اسالم م  يسی، پ يبزرگتر از موسی و ع    . ن دروغست يغمبران گفته اند، همچن   يگر پ يسی و د  يموسی و ع  

 .ن قرآن او که در دست ماستيا. واسته اند، ناتوانی نشان دادهاز او خ) معجزه(» نتوانستنی«

                                                           
 .ديده شود» حافظ چه ميگويد؟« در اين باره كتاب - ١
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ا پادآوازی از آنها    يخی نشانی   يانست و در کتابهای تار    ين داستانها تنها در کتابهای صوف     يم، ا ييايخ ب ياگر از راه تار   
دن او و خرش    ين بد ده بودی، آوازه کارش بهمه جا افتادی و هزارها کسا         ياگر رابعه خر مرده خود را زنده گردان       . ستين

 .گر کارهاينست حال درباره ديهم. خها نوشته شدیيدندی و در تاريشتافتندی و همه از آن آگاه گرد

رضاشاه . شوند نتواند بود و کارهای جهان همه بهم بسته است           يچ کاری در جهان ب     يم، ه يده دانشها نگر  ياگر از د  
چ يانه آنچه  ه   يدر آن م  . بوديران و اروپا م   يی از ا  يمدهاآشي و پ  جه کوششهای خود او   يد، در نت  يکه از افسری بپادشاهی رس    

 .بوديبود، خواست شت مهربابا مينم

 دهند که جای سخنی باز     يرا چنان نشان نم    ) ا کرامتها ي(ان آن هنرها     ين صوف يم، چرا ا  ييش درآ ياگر از راه آزما    
نند و آن مرده بماند و راه رود و          يرداند که همه بب   د و مرده ای را زنده گ       يايکی ب ي. ان هستند ي در زمان ما صوف    ..!نماند؟

نهم ي از ا  ..!دهد؟يای نشان نم  »معجزه«ن  ي چرا شت مهربابا چن     ..!پردازد؟ين کاری نم  يکی بچن يچرا  . زبان همه بسته شود    
بهبود خواهد آنجا را به     ي چرا نم  ..!کی آورد؟ يمنگاه اوست بن  يخواهد هندوستان را که نش     يچرا شت مهربابا نم   : ميگذريم

 ..!بندند؟يران صوفی آنرا بخود ميکند، پيزد و ميخيگری برمينست که کاری را که ديشه چني پس چرا هم..!رساند؟

ديگر توانسته اند، چرا     يدن م يدانسته اند و خاک را زر و سنگ را گوهر گردان              يم» اسم اعظم «ران صوفی که     يپ
» دياسرارالتوح« در   ..!ده اند؟ يطلبين و از آن م     ي وامهاشان را از ا      چرا وامدار افتاده و پرداختن      ..!پرداخته اند؟ يی م يبگدا

 و  ،د داده ولی بکار نبسته    يش را دهد، و آن بزرگ نو      يی خواسته که وامها   يکی از بزرگان پولها   يد از   يم که ابوسع  يخوانيم
اد داستان  ياستان ب ن د يمن از خواندن ا    . ده اند ين کرده که شبی آن بزرگ را سگانش در           يد بخشم آمده و نفر     يابوسع

داشت و به او     يار م يابان کار بس  يآس. ا برد يعابدی گندم بآس  : نسانيبد. گری افتادم که هنگامی در کتابی خوانده ام          يد
کنم که خرت سنگ     ين م يگران آرد نکنی، نفر    ياگر گندم مرا زودتر از آن د        «: عابد در خشم شده گفت     . نپرداخت

  چرا آن   ..!گردانی؟يم خر مرا  سنگ       گر چرا   يگاهی هست، د  ين جا يخدا چن اگر تو را نزد      «: ابان گفت يآس. »گردد
 .»..!ا نداری؟ياز بآمدن بآسينکرده ای که دعا کنی گندمت آرد گردد و ن

ان ينست که صوف  يم، داستانش ا  ييزه آن جو  يهمه دروغست و اگر انگ     » کرامتها«ست که آن     يچ گفتگو ن  يجای ه 
وستن يپ«کرده اند، بدعوی    يدا م يرگی روان و مغز که پ     يبرده اند، با همه ت    يسالها بسر م  آمده اند و    ين راه کج درم   يچون با 
ده اند، و برای آنکه آن      يی رس يار واال يگاه بس يگری درآمده اند و بجا    ينموده اند که بجهان د    ين وا م  يبرخاسته و چن  » بخدا

 ناچار . گری پردازند يکرشته دروغهای د   يب زند و    يبرخ» کرامت«بوده اند بدعوی     يدروغ را به کرسی نشانند، ناچار م         
دستگاهی که  . ديشمارده که از آن داستانهای دروغی بسازد و بگو          يای خود م  يروی با يهر پ . بوده اند داستانها سازند    يم
 .د با دروغها نگه داشته شوديادش دروغ بود، بايبن

ی در  ي افزارها ،ن کرامتهای دروغ  يوزند، ا ستی چشم بدست توانگران د    يشه با يکار نشسته و هم   يان که ب  ياز آنسو صوف  
 داد و بپادشاهی    يشينکه فالن کس پولی بدرو    يا «،بودهيدن آن توانگران م   يدمند گردان يا ام يدن  يدست آنان، برای ترسان   

بوده که  ينها افزارهای برنده ای م    يا ماننده های ا   ي» ديشی پول نداد و پسرش جوانمرگ گرد      يبهمان کس بدرو  «ا  ي» ديرس
 .زديران پندارپرست را بپول دادن برانگتوانگ
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نها آنست که برخی از      يشگفتر از ا  . ان را بساختن آن داستانهای دروغ واداشته        يی بوده که صوف    يزه ها ينها انگ يا
در آغازهای کار و در زمان خامی        » کرامت«و  » معجزه«ن وانموده اند که نشان دادن        يان گامی باالتر گزارده، چن    يصوف

ای خود  ياورد و آنرا شا   يز سر فرو ن   ين» کرامت«شتر رفته و از خامی درآمد، به         يسپس که پ  .  تواند بود  ک صوفی راهرو  ي
داد ولی  ياتی بمن نشان م   ي خداوند، کرامات و آ    ،ت احوال يت شده که گفته است در بدا      يد بسطامی روا  يزياز با «. نشناسد
 .» راه معرفت خود را بمن نمود،افتين يچون خداوند مرا چن. ات و کرامات توجهی نداشتميمن بآ

» کرامات«چون از کسان    . بوده اند يی گرفتار م  يروان صوفی تا چه اندازه بدرد خودنما       يست که پ  يگرين نمونه د  يا
های يبوده که بروی ناتوان   ين پرده ای م   ياز آنسو ا  . ش آورده اند  ين وانمود را پ   يفروشی برخاسته ا  ينان به برتر  يشد، ا يگفته م 

 .ش آورندين بهانه ای پيدند، چنيطلب» کرامتی«ر کسانی خود کشند و اگ

ار يان مردان بس  ينکه صوف يد و آن ا   يآيجه روشن بدست م   يک نت ين گفته ها    ياز ا . ميدهين دامنه نم  يش از ا  يبگفتگو ب 
گاه آن  ر و بخدا و دست     يی دل ين اندازه بدروغگو  يشانست که تا ا    يهای ا ين نمونه ای از ناپاک     يبوده اند و ا    يناپاکروانی م 

 .نها ناآگاهنديند، از اينمايان خوش گمانی ميکه بصوفيکسان. گستاخ بوده اند

اد يار شگفتی بنام او      يد و کارهای بس    يهای ابوسع  »معجزه«د که پر از      يز شگفت آنکه کتاب اسرارالتوح     يک چ ي
گفته، طغرل و   ي سخن م  اني با چهارپا  ،دهيپريرفته در هوا م    يدانسته و چون بسرخس م     يخ راز دل هرکسی را م       يش: شده

» کرامتی« و   هخ آمد يکی بنزد ش  يسد که   ينوينها داستانی م  يدر همان کتاب با بودن همه ا       . دهيبرادرش را بپادشاهی رسان   
ی يگری بدروغگو يخ در برابر او درمانده و بهانه آورده، و چون آن داستان گواه د                يند، و ش  يده ب يخواسته که خود با د     

 :ميآوري منيي در پا،باشديان ميصوف

ک يکی بنزد يشابور بود،   يخ ما به ن   يکه در آن وقت که ش     ) د بود يخ ما ابوسع  يکه مقری ش  (استاد عبدالرحمن گفت    «
ست ينجا مرد يند ا يگوين شهر درآمده ام، همه شهر آوازه تست و م         يبم، بد يخ درآمد، سالم کرد و گفت که مردی غر        يش

 . یکی بمن بنمايکه او را کرامات ظاهر است، اکنون 

خ يک ش ين واقعه که ترا افتاده است بنزد        يکی بهم يک ابوالعباس قصاب     يم، بنزد يخ ما گفت که ما بآمل بود        يش
که نه   ستي آن چ  ،نیيبيخ ابوالعباس گفت م   يش. ن سؤال کرد و از وی طلب کرامات کرد         يابوالعباس درآمد و از وی هم     

ر شبلی  يپ. زی بدو نمودند، ببغداد تاخت     يچ. ابی آموخت نی پسر قصابی بود که از پدر قص         يبينجا م يآنچه ا . کراماتست
دند و در   وت المقدس خضر بوی نم    يت المقدس و در ب    ينه به ب  ينه تاخت، از مد   ياز بغداد بمکه تاخت، از مکه بمد      . بربود

از خراباتها  نجا باز آورد و عالمی را روی بوی آورد تا            يدل خضر افکندند تا او را قبول کرد و او را صحبت افتاد و باز ا                 
ند و از ما او را      يآيکنند و از اطراف عالم سوختگان م      يکنند و نعمتها فدا م    يشوند و توبه م   يزار م يند و از ظلمتها ب    يآيرون م يب
ن، نه  يک بب ين: گفت. نميد که در وقت بب    يبايخ، کرامتی م  يا ش ي پس آن مرد گفت      ..ن چه بود؟  يش از ا  يند، کرامت ب  يجويم

ن خانه بر سر    يفتد و ا  يوار بر وی ن   ين د ين فرو نشود و ا    يش در صدر بزرگان نشسته است و بزم       کرم اوست که پسر بزرگ    
 .نهمه نه کراماتستي ا.ت دارد و بی آلت و کسب، روزی خود و خلق را بخوراندي بی ملک و مال، وال.ديايوی فرو ن
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طلبم، يخ، من از تو کرامات م  يا ش يد گفت   آن مر . ا جوانمرد، ما را با تو همان افتاد که او را          يخ ما گفت که     يآنگاه ش 
پس تبسم کرد و    . م را بود، همه حرکات او کرامات بود        يهرکه بجمله کر  : خ ما گفت  يش. یيگويخ ابوالعباس م  يتو از ش  
 :گفت

 ديآ م سمن ينس  مشک و  ی گل ووزو ب د           يآ بمن   بخارا   سوی    از که    باد هر 

 ديآ ختن  از  همی   باد  آن  مگر  ی يگو باد           آن  وزد يم ا کج مرد   هر  بر هر زن و

 ديآ من   معشوق  بر  از  همی    باد کان  چ            يچنان خوش نوزد ه باد  نی نی ز ختن 

 ديآ من ي  از ل ي سه و لی يسه که  را يی             زيآ  بر  تو تا  من  ي به   نگرانم شب  هر 

 ديآ انجمن   دهن   در  کم    تو   نام  از خلق             تا   تو  نام  صنما بپوشم ه ک خواهم 

 ديآ دهن    اندر   تو   نام    سخنم  اول     اگر خواهم وگرنه            ميسخن گو هرکه  با 

ات و قالت و     او را از خودی خود دور گرداند، حرکات و سکن            ،خ ما گفت بنده را که حق پاک گرداند         يپس ش 
 .»نيحالت آن بنده همه کرامات گردد و صلی اهللا علی محمد و آله اجمع

د و شعر   يسرايد در پاسخش داستان م    يخواهد و ابوسع  يم» کرامت«آن مرد   : شنديک اند ين داستان را ن   يخوانندگان ا 
» کرامت«نحال از دعوی    يبا ا . ش نبوده است  يز همچون او درمانده ای ب     يخش ن يرساند که ش  ين کار خود م   يخواند و با ا   يم

 .»حرکات و سکنات آن بنده همه کرامت گردد... بنده را که حق پاک گرداند«: ديگويده ميدست نکش
 



 
 ..ان زبون مغوالن شدند؟يرانيچگونه ا

 
ست  که چگونه    يستانين چ يا. ميدانيداستان دلگداز مغول را م    . ستانی هست که تاکنون باز نشده      يران چ يخ ا يدر تار 

 !..دند؟يان بآن آسانی زبون مغوالن گرديرانيا

بودند و از زمانهای باستان،     ير م يان خود مردم جنگجو و دل     يرانياد آورد که ا   يد ب يبرای آنکه چگونگی دانسته شود، با     
د، يگردانيا م يسپس اسالم چون جنگ و کوشش را بهمه کس با           . شه لشکر آراستی و بجنگها برخاستی      ين کشور هم  يا
 .ی افزودنديرفتند بجنگجويه اسالم را پذان کيرانيا

ان يرانيم، در آن زمان ا    يريده گ يان را در آخرهای صده های چهارم و آغازهای صده پنجم هجری بد              يرانيما اگر ا  
ان در ماوراء النهر در برابر دسته انبوه         يکسو سامان يدر آن زمانست که از      . ش رفته بودند  يار پ يی بس يری و جنگجو  يدر دل 

صد هزار سواره   يشه س يگران نوشته اند، هم   يگرفتند، و  چنانکه استخری و د      يستاده جلو تاخت و هجوم آنان را م       يترکان ا 
ان خود بکشور بزرگ و پهناور هندوستان       يکسو سلطان محمود غزنوی با سپاه     يداشتند، از   يآماده و آراسته در مرز نگه م      

اد يها بن يخته، پادشاه يرون ر يان از کوهستان خود ب     يالنيان و گ  يلميکسو د يآورد و از     يگشاد و تاراجها م    يتاخته شهرها م  
ها با  ين جنگها و لشکرکش   ين دولتها با ا   يهم. دنديگردانيردست م يفه را ز  يش رفته خل  يه تا بغداد پ   ينهادند، و خاندان بو   يم

 .آوردنديد ميز جنگها پديان خود نيی ننموده، در ميز دوستی و نرمرويگر نيهمد

ای يشد که ساالنه ده هزارها مردان دسته دسته آهنگ آس            يده م يها در خود کشور، د     ي و سرگرم  نهمه جنگها يبا ا 
ان برپا شدی، همدستی    يان مسلمانان با روم   يی که همه ساله در بهار و تابستان در م           يکوچک کرده در آنجا در جنگها      

. ای کوچک شده اند   ين آهنگ روانه آس   يبام که تنها از خراسان هشتاد هزار تن         يابييخ م يک سال را ما در تار     ي. کردنديم
 .شده استيز ميبوده و لبريرت و مردانگی سرشار ميران از غيا: د گفتيبايم

وار يری را از د    يمن در ماوراء النهر بخانه هر دهگانی که رفتم، اسبی را در استبل بسته، شمش                   : ديگوياستخری م 
 .دميخته ديآو

رود و در   يگذرد، و صده ششم از پی آن آمده م            ين صده م   يا. بودهيان تا آغازهای صده پنجم م       يرانين حال ا   يا
خی روبرو  يستان تار يگردد و در آنجاست که ما با چ          ين کشور دچار تاخت و تاز مغوالن م           يآغازهای صده هفتم ا    

دن شهرها  ران کر يزخان که بماوراء النهر آمد، چهارسال در آنجا و در خوارزم و در بخارا بو               يم چنگ ينيبيرا م يز. ميگرديم
نحال در خراسان و    يبا ا . غ نداشت يتوانست از ستم بمردم آنجاها در     يو کشتن مردان و برده گرفتن زنان پرداخت و آنچه م          

اری يد آورد و ب   يفتاد که دسته ای پد    يشه ن ين اند يامدند، و کسی با   يگر جاها مردم بتکان ن    يجان و عراق و فارس و د      يآذربا
ن يکی چن ي ،ونها مردم ياز مل . نسو درآمدند، با آنان جنگ کند     ي باشد که اگر مغوالن با      ا آماده يدگان شتابد و    يآن ستمد 

 .مردانگی از خود ننمود
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 از دنبال خوارزمشاه    ،مه و سوتای با سی هزار تن      يزخان دو تن از سرداران خود را بنام         يبدتر از همه آن بود که چنگ      
گری از راه   يکدسته از راه مازندران، و دسته د       يش آمدند و    يپحون گذشته از خراسان کشتارکنان       يفرستاد و آنان از ج    

جان رفته، زمستان را در     ينجاها بکشتار و آزار پرداختند، و سپس بآذربا        يدند و در ا   ين، به ری و همدان رس     يخوار و ورام  
 .گر برای کشتار و تاراج پراکنده شدنديآنجا بسر بردند و در بهار بار د

نمودند که باری از    يزند و دست دشمنان را برتابند و نه کاردانی از خود م           يند که بجنگ برخ   داشتيری م يان نه دل  يرانيا
سر و سامان جست و     يآمدند و ب  يسبکسرانه از جلو دشمن درم    . ند و خاندانها را از گزند نگه دارند        ينهارخواهی درآ يدر ز 

 .دنديگرديکردند و هرچه زودتر شکست خورده، زبون دشمن ميی ميزهايخ

ن يری شمس الد  يه کاردانی و دل   يز آسوده ماند و آن در سا       يران تنها تبر  يمد از همه شهرهای بزرگ ا      آشين پ در آ 
کسو سبکسری ننموده، فرستادگان     يد، و از     يرو اندوخت و باروهای شهر را استوار گردان          يکسو ن يی بود که از      يطغرا

ان يرانيک رفتار بخردانه و مردانه از ا       ي که مغوالن    ی کوفت و همانا نخست بار بود       يبمغوالن فرستاد و در آشتی و آشنا       
 .ز نرفتند و آن شهر از کشتار و تاراج آسوده مانديرفته، بسر تبرين را پذينرو خواهش شمس الديدند و از ايديم

ستی يمه و سوتای چون کاری که با       يدند و   يار د يبهای بس يشابور و ری و همدان آس     يگر شهرها از مرو و بلخ و ن        يد
 .وستنديای خزر بلشکرگاه خود پي از راه قفقاز و گرجستان و شمال در،کردندکنند 

 .ک اندوه دلگداز بزرگی بودين يخ، اير در کامل التواريبگفته ابن اث

رون يکنان از آنسر ب    ند و کشتارکنان و تاراج    ينسر کشور درآ  يآری، اندوه دلگداز بزرگی بود که سی هزار تن از ا           
کتن از آن يمار نبودندی، يان اگر درمانده و بيرانيا. انده و زبون باشند که جلو آنان نتوانند گرفت     روند و مردم چندان درم    

ن ي ولی ا  ،داشتند و جنگ روبرو نتوانستندی کرد     يان جنگ آزموده نم   يراستست که سپاه  . رون نرفتی يسی هزار تن زنده ب    
مردم اگر بشورند و    . ز کنند ين تازند و جنگ و گر     رند و بسرشا  ين گردنه و آن دره جلوشان گ       يتوانستندی کرد که در ا    

ان يرانينجاست که ا  يسخن در ا  . ديد آ يفرماندهان کاردان پد  آنان  زد و از    يرانی برخ يانشان دل يآماده جنگ گردند، از م     
 .ده، بتکانی برنخاسته انديچنان دشمنان خونخواری را در کشور خود د. ده انديچ نشوريه

بودند يان آن نم  يراني مگر ا  !..رگی و پستی چه شوندی داشته؟     ين ب ي ا !..ستی از کجا بوده؟   س دردی و ين ب يا: ميپرسيما م 
ن ي پس چه بود که در صده هفتم ا           !..نمودند؟يها از خود م    ييها و جنگجو  يريکه در صده های چهارم و پنجم آن دل            

 !..بود؟ا در آن دو صد سال چه رخ داده ي آ!..م؟ينيبيدرماندگی و زبونی را ما از آنان م

ولی ما پاسخ آنها را     . ن پرسشها داده نشده   يی نپرداخته و پاسخی با    ينه بگفتگو و جستجو   ين زم يتاکنون کسی در ا   
 .ميدانيم

ان مردم پراکنده شده و همگی      يافته و در م   يهای زهرآلودی رواج    يران چند رشته بدآموز   يدر آن دو صد سال در ا      
گری يها، صوف يکی از آن بدآموز   ي. ه و سهشهای آنان را از کار انداخته بوده        ديشه  جنگ و مردانگی دور گردان      يرا از اند  

گری را  يگری و خرابات  ين دفترچه سخن رانده و باطن     يگری در ا  ياز صوف (بود  يگری م يگری و سوم خرابات   يگری باطن يو د 
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ن را بدانسان آسان     رگی مغوال يرگ ساخته، و چ    يران را سست و ب     يآنچه مردم ا  ). ميباز نموده ا   ١گریيز در جای د    ين
 .هاستيها و بدآموزين نادانيده، ايگردان

خردانه سلطان محمد خوارزمشاه آورد     يهای ب يران سرکش يخها نوشته شده، مغوالن را با     يراستست که چنانکه در تار    
. ن بردايترسندگی و کارندانی او از م) رنديکه توانستندی جلو مغوالن را بگ(و چند صد هزار لشکرهای جنگ آزموده را     

 دستی در کار    ،ها از خود نشان دادند و چنانکه نوشته اند          يگر بزرگان پست  يفه عباسی و د   ين اهللا خل  ياز آنسوی الناصرالد  
ا يان  يرانيکردند، چگونه ا  يها را م  يکه مغوالن در ماوراء النهر آن قصاب        يهنگام: مييگوينها ما م  يپس از همه ا    . داشتنديم

 همه  !..دند؟يشيندينده خود ن  ي چگونه بآ  ..!هنان خود نشتافتند؟  ياری هم م  ي چگونه ب  ..!دند؟اميگر جاها بتکان ن   يمسلمانان د 
ک ي ..!ستادگی ننمودند؟ يمه و سوتای ا   ي چرا در برابر تاخت و کشتار        !..م؟ييز بکنار، بآن داستان سی هزار تن چه گو        يچ

شه چاره  يستی بجنبند و بشورند و در اند       ي با دند،يديان خود م  يا در م  يکی  يمردمی که دشمنان بآن خونخواری را در نزد        
 .ستنديوارهای شهر بايا در پشت ديرند و يباشند، و اگر جنگ از روبرو نتوانستند، سر گردنه ها را گ

ان پشتگرمی بمسلمانان   يرانياز آنسو ا  . بودنديها  انبوه تر م     ين، و مردم در شهرها و آباد       يران آنروزی بزرگتر از ا     يا
ن توده بزرگی چشده که بدانسان زبونی و ناتوانی از خود                يچن کي. داشتنديگر جاها م   يمصر و د   ا و    يعراق و سور   

 ..!نموده؟

ن کشور گفتگوی کشورداری و جنگ      يرباز در ا  يران آمدند، از د   يکه مغوالن با  يهنگام. ميپاسخ همانست که داده ا    
 از بی ارجی جهان و بدی       ـ  گری  يرشته گفتگوهای د  کيادها رفته، و    يان برخاسته و از     يزها از م  ينگونه چ يو مردانگی و ا   

بودند، يان همه مردم نم   يان و باطن  يان و خرابات  يصوف.  بجای آنها آمده بود     ـ  نها  يهوده بودن کوشش و مانند ا      يجنگ و ب  
 .افته بوديشان بهمه دلها راه يهای ايکن بدآموزيل

ر ين گفته های ما تواند بود و آن سفرنامه ابن جب          يکی با يکی در دست ماست که گواه ن      يک کتاب ن  ياز همان زمانها    
ا و  يا بمکه رفته و در بازگشت، عراق و سور         يرون آمده و  از راه مصر و در         ي از اندلس ب   ٥٧٨ن مرد که در سال      يا. است

 اريان بس يبنوشته او در همه جا صوف      . دهديکی از حال مسلمانان بما م      يهای ن يده، در کتاب خود آگاه     يگر جاها را د    يد
شی و  يان بازاری شده، درو   يهای صوف يدر همه جا بدآموز   . گزارده اند يبوده اند و با آسودگی و خوشی روز م         يفراوان م 

. داشته اند يستن وا م  يدر همه جا واعظان مردمرا بگر     . بودهيان م يکی برای خودنما  يی و چشم پوشی از جهان عنوان ن       يپارسا
شده و  ين واعظ آنجا شمرده م    يدر بغداد ابن جوزی بزرگتر    . رفتهينها م يد ا و مانن » وجد«و  » عشق بخدا «در همه جا سخن از      

دن و  ياری را بسر تراش    يده و در هر بار کسان بس         يانيگريخوانده و مردم را م      يانه م ين مرد باالی منبر شعرهای صوف       يا
د يی را نخواه  يکجايا  ی که او در کتاب خود نوشته، شم        يدر همه داستانها  . داشته است يدن وا م  يی گز يشی و پارسا  يدرو

ار دور يشه ها بسين انديدر همه جا مسلمانان از ا . ان آمده باشد  يافت که سخن از نگهداری کشور و جنگ و مردانگی بم          ي
شان دانسته  يان ا يران و سپاه  يای پادشاهان و ام   يری از دشمنان و جنگ با آنان را با        يبوده و همانا نگهداری  کشور و جلوگ       

 .داشته انديشناخته، خوار م» اياهل دن«و آنان را 

                                                           
 .ديده شود و درباره باطنيان در كتابچه ديگري سخن رانده خواهد شد» حافظ چه ميگويد؟« درباره خراباتيان كتابچه - ١
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شه يگران تا چه اندازه کارگر افتاده و تا چه اندازه اند        يان و د  يهای صوف ين بدآموز يک دانسته شود که ا    يبرای آنکه ن  
گری يخی د يک داستان تار  يز باز گرفته بود،      يده، بلکه فهم و خرد را ن        يجنگ و مردانگی را از مسلمانان دور گردان          

 :ميينمايباز منک يانست که ايدرم

ها يرانيختند و و  ينسرش در رفتند و آنهمه خونها ر        يمه و سوتای با سی هزار تن از آنسر کشور درآمدند و از ا                  ي
ز بخراسان  يگفت و سپس ن    يغ نم يرانی در يزخان چهار سال در ماوراءالنهر و خوارزم و بخارا کشتار و و               يچنگ. کردند

پسران . ديهزاران دختران و زنان که ببردگی گرفته بود، بمغولستان بازگرد          ش رفت و از آنجا با صد        ين پ يدرآمده تا غزن  
 .ار کرده، شهرهای بزرگی را از آبادی انداختنديهای بسيراني اکتای و تولی در خراسان کشتار و و،او

شند يندينند و ب  يستی از گذشته پند گرفته بنش     يا نبا ي آ !..ستی کنند؟ يا مسلمانان چه با   يان  يرانين داستان ا  يا پس از ا   يآ
ستی بدانند که مغوالن دوباره خواهند آمد و در            يا نبا ي آ !..د کرد؟ ينده چه با  يها چه بوده و برای آ       يه آن بدبخت  يکه ما 

 !..شه چاره باشند؟ياند

زانه را فراموش کرده، هر       يداشته اند و آن داستانهای خونر        يی نم يدهد که مردم پروا    يک نشان م   يخ ن يولی تار 
باشد، و  يه شگفت و افسوس م    يکی ما يم که هر  يخوانيی م يما از آن زمان داستانها    . بوده اند يارهای خود م  گروهی در پی ک   

 .خی بشمار استيک داستان تاريم يبوده که چنانکه گفت» المستنصر باهللا«کی از آنها داستان مدرسه ي

ن مدرسه را در بغداد در سال       ي و ا  خالفت نشست بتخت  ش  يايبود که پس از ن    ين اهللا م  يالمستنصر باهللا نوه الناصرالد   
ان ي پا ٦٣١و چون در سال     . ار در راه آن بکار برد     ينه بس يآغاز کرده و گنج   ) زخانيهفت سال پس از بازگشت چنگ      (٦٢٥

ه و چند صد صوفی را در آنجا نشاند که خوراک و نوشاک و                 ياری آنجا را بگشاد و چند صد فق         يافت، با شکوه بس   ي
 .داشتنديای زندگی را آماده مستهيگر دربايپوشاک و د

ولی اگر راستی را    . بشمار آورده اند  » تمدن اسالمی «اد شده و آنرا نمونه ای از        ين مدرسه نامش در کتابها فراوان       يا
اگر مسلمانان کوردرون و    . فه و کسان اوست   يرگی خل يشه های مسلمانان و از سستی و ب       يم، نمونه ای از پستی اند     يبخواه

 و دختران را که در مغولستان با دلهای پر           اننه مغوالن را فراموش نکنند و صد هزار زن         يستی ک يندی، با شه نبود يپست اند 
گران بجای يه و چه صوفی و چه دي و چه فق،شه چاره باشندياد نبرند و در همه جا بتکان آمده، در اند   يستند از   يزياز درد م  

ان دهد و   يخته بسپاه يرون ر ينه های خود را ب    يفه گنج يوی خل اد گرفتن فن جنگ باشند و از آنس        يگری در پی    يهر کار د  
نسان بساختن  يها نگذشته آنرا فراموش کرده، بد      يزينکه هفت سال از آن خونر      يا. اد گزارد يافزار جنگ خرد و دژها بن      

لست که چه   يدلن  يار گشاده اند، بهتر   يبرخاسته و آنرا با شکوه بس     ) ه تراشی و صوفی سازی    يالنه فق : ميا بهتر بگو  ي(مدرسه  
شان ين کسانی سزا  يزی باز نمانده بوده است و چن      يرت و مردانگی، بلکه از خرد و فهم، چ         يفه و چه در مردم از غ      يدر خل 

افته چهل  يند و بکشند و آتش زنند و ببردگی برند و سرانجام بهمان بغداد دست                  يايگر مغوالن ب  يبوده که بار د   يهمان م 
 .روز کشتار کنند

م و آن گلستان سعدی     يداريندگی مغزهای آنان م   گشه های مردم و آ    يگری به پستی اند   يخی د ياه تار ران گو يما در ا  
دگان را  يده و ناله های ستمد     يسته و همه آن ستمهای دلگداز را د         ين شاعر که در زمان مغول ز        يا. و شعرهای اوست  

د در  ينيبينست شما م  يا. امدهيد ن يرو پد ن سهشی د  يافته و کمتر  يچ آنها را درن    يبوده که ه  ينده م گده، مغزش چنان آ    يشن
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ده يبافد، قص يهمه اش غزل م    . دهديکند و سهشی از خود نشان نم        يادی از آن ستمها نم     يآنهمه شعرها و سخنان خود        
 که سال   ٦٥٦ز سال   يکجا ن يدر  . دهديخردانه م يد، و پندهای ب    ينمايد، چاپلوسی بپولداران م    يگويار م يسازد، سخن از     يم

 . نامديبود، سال خوشی خود ميکشتار بغداد م

 در آن مدت که ما را وقت خوش بود                ز هجرت ششصد و پنجاه و شش بود

زش چاپلوسی و   يکی در آنجا که بانگ    ي: ادی از داستان مغوالن رفته    ين شاعر بزرگ در دو جا        يدر همه شعرهای ا   
 : انديگري مخورد و آسمان را بر او خونيپستی بکشته شدن مستعصم افسوس م

 نيرالمؤمني ام مستعصم ملک  زوال  ن         در ي ببارد بر زمنآسمان را حق بود گر خو

 .ستی بکشته شدنش افسوس خورديبوده که سعدی بايتنها مستعصم م

 :ديگوين ميش چنيهايان آن دلخکيکشد و در ميار زشتی را بشعر مياتش داستان بسيگری در آنجا که در هزليد

 بغداد     در     قتل      ريشمش           همچو نهاد           لهيقب     آن     در    نييرو    بوق

 :ديگويکجا مين شاعر در يا

 آدمی    نهند      نامت    که     دي         نشا    بی غمی       گراني د    محنت   کز    تو

کبار ناآگاه يهنانش بيهم م آورد که خودش از درد و اندوه   ياد نم يچ ب يبوده، ه ينده م گد و از بس مغزش آ     يگوينرا م يا
 .بودهيغم مي و ب

 .باشديان و مسلمانان آنروز ميرانيگری از حال ايخی ديش گواه تارين شاعر و گفته هايم داستان ايچنانکه گفت

ه ان ب يشود آدم ي م نکه گفته يا. ز گرفت يگری ن يجه د ين گفتگو نت  يتوان از ا  يار فراخست و م   يدان سخن بس  ينجا م يدر ا 
و (ان  ين صوف يا. انهاستينگونه ز يری از ا  يرند، برای جلوگ  يش گ يازمندند که در زندگانی پ    يک راهی ن  يازمندند، ب ين ن يد

ونها يه تباهی صد مل   يد که چگونه ما   ينيبين کنند و شما م    يروی د يخود را باالتر از آن دانسته اند که پ         ) انين خرابات يهمچن
 .نه خون صد هزاران مردان و زنان را بگردن گرفته اندده اند، چگويمردم گرد

ده به تنبلی   ينند و از جهان و زندگانی نکوهش کنند و مردم را دلسرد گردان             يداشته اند که بنش   يمردان شوم دوست م   
 که  نها را ينی و سختی کشی و مانند ا      يند و خانقاه نش   يگو داشته اند که از جنگ و مردانگی بد       يدوست م . و پستی کشانند  

های خود  يداشته اند که دلها را پر از بافندگ       يدوست م . خوانند» جهاد اکبر «شماردند،  يم» مجادله با نفس  «بگمان خودشان   
 .کی بی بهره سازندياور نبده و از هر دانش و يگردان

گری يکی گواه روشن د   يی که هر  يداستانها. ی هست يز درباره درآمدن مغوالن داستانها    يان ن يدر کتابهای خود صوف   
شود، از کسانی است که در زمان        يان شمرده م  يکی از بزرگان صوف   ين رازی که    يمثال نجم الد  : ن گفته های ماست   يبا

» مرصادالعباد«خته و خود او در       يده، از آنجا گر    يسته و او چون آهنگ مغوالن را بسوی ری شن            يزيدرآمدن مغوالن م  
 :سدينوينسان ميداستان را بد

د آنکه مگر   يکرد بر ام  يار عراق صبر م   يف در د  ين ضع يک سال ا  يب  يد آمد، قر  ين پد يعچون قهر و غلبه آن مال      «
کرد يد و محن تحمل م    يهرگونه مقاسات شدا  . د سعادتی طلوع کند   يت بدمد و خورش   يجور فتنه و بال را صبح عاف      يشب د 

نه روی آن بود که     .  گفت ديد رفت و مفارقت احباب و دوستان و ترک مقر و مسکن نبا              يتا از سر اطفال و عوارت نبا       
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دارد که جمله را در معرض هالک و تلف بگزارد و عاقبت چون يرون آرد و نه دل بار ميار بيعلقان را بجملگی از آن دتم
ست خواند و بر    يبايبرم) توراظح المح يالضرورات تب (ت و کار بجان و کارد باستخوان         ينهايد و محنت ب   يت رس يبال بغا 
و من  (ام نمودن و ترک جمله متعلقان گفتن         يتم ق يضرکم من ضل اذا اهتد    يکم انفسکم ال    يعل نوان آم يها الذ يا ا يفرمان  

 .بال سپردنه زان را بي رفتن و عز)نيطاق من سنن المرسليالفرار مما ال(برخواندن و بر سنت ) حنجا برأسه فقد رب

 د در سپرد او رايشمرد او را              چون بال د ن ينازن بی بال 

 چيه چکس مر ترا نباشد يه    چ          يچاپيا بدانی که وقت پت

شان در معرض خطری    يزان و درو  يرون آمد و با جمعی از عز       يف از شهر همدان که مسکن بود، شب ب          ين ضع يا
 د که کفار دمرهم اهللا    يف خبر رس  ين ضع يل روان شد و بر عقب ا      يهرچه  تمامتر در شهور سنه ثمان و ستمائه بر راه اردب            

افتند و شهر   يعاقبت دست   . د شدند يدند و بسی شه    يدند و حصار دادند و اهل شهر بقدر وسع بکوش            يبشهر همدان رس  
 :شعر. د کردنديشتر شهيف را که بشهر ری بودند، بين ضعير کردند و متعلقان ايبستدند و بسی عورات و اطفال را اس

 .»گی تگرگی          وز گلبن ما نماند بر  ما بباغ د يبار

د يگوين مرد م  يا. ده اند يگردانيبوده اند و مردم را چه م       يان خود چه م   يد صوف يد تا بدان  يک بخوان ين داستان را ن    يا
بوده که  يچشم براه م  . بخود بازگردند  داشته که مغوالن خود   يد م ين نادان ام  يا. ابديان  يده پا يدم تا بالی رس   يبيکسال شک ي

توانند بکشند و آنگاه بازگردند و مردم       يخواهند بکنند و چندانکه م    يراسان هرچه م  در ماوراءالنهر و بخارا و خوارزم و خ        
دانسته که  ين نم يده و از نادانی ا     يبيشکيد م ين ام يبا. م و ترس آسوده گردانند     يگر جاها از ب    يو د ) ری و همدان  (عراق  

ش افتند و مردم را      يگری پ يهر سرجنبان د  د او و     يدانسته که با  ينم. د بکوشند تا بال را از خود دور گردانند          يان با يرانيا
 .دهيرسيشه او نمياندبنها يا. بشورانند و بنگهداری خاندانهاشان وا دارند

که افزار کارش   » شانيدرو«سر گزارده، و خود با چند تن          يد که زنان و بچگان خود را ب         ياز آنسو پستی را نگر     
 ری رود و با خاندان خود باشد که اگر کشته شدنست، با هم               ن نکرده که به   يمردک ا . بودند، از همدان جان بدر برده     يم

 ..!ان پست نهاد سر تواند زد؟يرگی جز از کولين بيا چنيآ. زنديختنست، با هم گريکشته شوند، و اگر گر

ن جمله که از کتابهای فقهی برداشته       يا. ١»ح المحظورات يالضرورات تب «: آورنديست که م  يين، آن بهانه ها   يبدتر از ا  
ه که از قرآن آورده در آن        ي آن آ  ..!ز همراه بری؟  يتوانستی زنان و بچگانت را ن     ي تو چرا نم   ..!نجاست؟يش ا يا جا ي آ شده

ه ين آ يا. بوديماندند، باو باکی نم   يشانش در بت پرستی م    يد و خو  يگرديباره است که در آغاز اسالم اگر کسی مسلمان م          
 ..!ختن کجاست؟يکجا و زنان و فرزندان را بدشمن سپردن و خود گر

گر جاها، بی آنکه    يث و از شعر و از د      يی از قرآن و از حد     يبافتند، جمله ها  يبود که چون پنداری م    يوه آنان م  ين ش يا
 :ن رفتار را کردهينجا هميآوردند و در ايان باشد ميسازشی در م

 د در سپرد او رايبال د  را              چون  او شمرد  ن ي نازن بال بی 

 ..!ا در نکوهش؟يش گفته شده يشعر در ستان يا ايآ

                                                           
 .»ناچاري بناسزا توان درآمددر  «- ١
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ست که در   يکينمونه ن . شانستيکی از ا  نين داستان نمونه    يبوده و ا  يان م يکی از بزرگان صوف   ين مرد   يم ا يچنانکه گفت 
اگرچه (بی پروا باشند، و نان از هر راهی که بدست آمد             بيكبار    خواسته اند که بکار و کوشش       ين نم يش از ا  يزندگانی ب 

وسند و اگر باز نشد، جان خود را         يمدها دوخته، باز شدن آنها را ب       آشيها چشم براه پ   يبخورند، و در سخت   ) ی باشد ياز گدا 
 .ستين درجه زندگانيبوده و خود پست ترين حال آنان ميا. زنديبرداشته بگر

 

 
 

 )در مرند(يك درويش با يك گدا 

 .پيكره از توردومند برداشته شده از آن هشتاد سال پيش است
 



 
 ان از داستان مغول کرده انديها که صوفييسودجو

 
 :مييد بگويبايم، ميده در چند جمله بگنجانيخ اسالم را تا زمان مغول کوتاه گردانيم تاريما اگر بخواه

رومند يار ن يده توده ای بزرگ و کشوری بس       يکی گردان يرتها تکان داد و چند توده جداگانه را          ياسالم بخردها و غ   
ی بودند که بکالبد آن توده و کشور            يگری زالوها يگری و خرابات   يگری و صوف   يگری و باطن   يعيولی ش . د آورد يپد

شی يک آزما يدند که    يک دستگاه پوچ گردان     يش را گرفتند و آن را           يرويدند و همه ن     يدند و خون آنرا مک      يچسب
 .ديش داستان مغول گرديست، و آن آزمايخواست تا دانسته گردد چيم

نها يش آمده بود، در زمان آنان، دوباره ا        يها پ ين بدآموز يجه رواج ا  يرگی مغوالن که در نت    يه چ جای افسوسست ک  
م در زمان   يست و چنانکه گفت   يگريسخن از صوف  . دنديشتر گردان يب ب يان و آس  ي برواج افزودند و ز     ١)گریي باطن  از جز(

 .دنديان هرچه فزونتر گرديصوفد آمدند و يگر جاها پديران و ديمغوالن بود که سلسله های بزرگتری در ا

ی يشه ها تا بجا   يپستی اند . د کتابها درباره اش نوشت    يست که با  يان در زمان مغول خود داستان دراز       يرانيبدبختی ا 
حمداهللا مستوفی  . ده اند يورزينه ای نم  يستوده اند و با مغوالن ک     يخته خشم خدا، م   يخته خدا، برانگ  يز را برانگ  يبوده که چنگ  

 :ديسرايی ميه درباره اش شعرهاتشناخ» اولواالمر«ز را يدان با فهم زمان خود بوده، چنگکی از مريکه 

 کردگار    ه ي سا       پادشا      بود     روزگار             شهان    اززير  گ ندارد

 گمانيب   خدا    را    شهان  فرستد   زمان                و  قوم  سزاوار    کنيل   و

  بهر  خداوند   را   خسروان  دهد        و گاهی ز قهر           ه لطفياس که از 

  کنند   رستگاری   پی    از  همان         کنند           راستکاری    بندگان  اگر

  دهد شاني خو   ز   به  گانهيب  که            دهد      شانيشان باي همچون ا شهی

 ٭٭٭

 خدای شان ي ا  بر رديگ  خشم بود      رأی            هدگرگون را  بندگان  گر  و

 انجمن  آن    ک ي نزد  به  فرستد           غ زن     يهم از خشم خود خسروی ت

 جانور    کی  ي      بماند      دگر              نخواهد  ندارد  کاری  که یيگو تو 

  شاد    کاريپ    کار     بجز      نباشد اد           ي ب     ندارد     مردم    آزار   جز

 دمار   تی يگ  ز   کارش    ز د يار              برآي د    نه    ازو     ماند   اري د   نه

                                                           
 . ولي باطنيگري بشوندي كه در جاي خود ياد شده از رواج افتاد- ١
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نمرد که در آخرهای زمان مغول گردش درازی در حجاز و            يا. ز سفرنامه ابن بطوطه در دست ماست      ياز آن زمان ن   
از . کردهيدار م يشان د يران ا يست و با پ   اده  يديان را م  ير جاها کرده، در همه جا صوف       گيران و هندوستان و د     يعراق و ا  
 .افته بودهياری يگری رواج بسيشتر که زمان پادشاهی مغوالن بوده، صوفيداست که در صد سال و بيک پيکتاب او ن

ن خونخوار بر سرشان تاخته     ان و مسلمانان رخ داد، و گروهی از دشمنا        يرانيراستی آنست که با آن حالی که برای ا        
ی کشور را   يونها مردان را کشته و صدها هزار زنان و دختران را ببردگی برده، و پس از همه آنها رشته فرمانروا                         يو مل 

کرشته يا مردانه دست بهم دهند و ب         ي: زنديکی از دو کار برخ      يست ب يبايبدست گرفته بودند، با چنان حالی مردم م           
چشم از   کبار  يب ا  يرانند، و    رون  يرا از کشور ب    ند و آنان  يجو مغوالن   از   نه  يک ی برخاسته   خيتار های بزرگ   يجانفشان

گری يگری و خرابات  يستن از اندوهها خود را بدامن صوف       ادن دلها و ک   يده برای آرام گردان   يی و مردانگی پوش   ينه جو يک
شروان يبودند و آنگاه سران و پ      يان چون آلوده م   ريمردم بدبخت ا  . نيا ا يا آن کنند و      يست  يبايم. انداخته روز گذرانند  

های يگری برواج خود افزود و بدآموز     يگری و خرابات  ين بود روز بروز صوف    يدند و ا  يکی را برگز  ين  يداشتند، ا ينده نم يشا
 .ديشتر گرديپست هرچه ب

 و دلسوختگی مردم ی پرداختند و از بدبختی    يز بسودجو يمد مغول ن  آشيان از همان پ   ين بود که صوف   يگر ا يز د يک چ ي
انست، از آن بگشادی    يار ننگ آلود صوف   يکی از کارهای بس   ين  يی کردند و چون ا    يهايفرصت بدست آورده بهره بردار    

 .سخن خواهم راند

ن معنی  يبا. مدها سود جستندی  آشين بود که از سرگذشتها و پ      يان ا يوه های بد صوف   يکی از ش  يش هم گفتم که     يدر پ 
دستبوس ه  فالن هنگام ب  «: ن گفتندی يدی، آنرا بخود بسته چن    يروز درآمدی  بپادشاهی رس    يفاگر سرکرده ای در جنگها       

ن يا از تخت افتادی چن     ياگر پادشاهی کشته شدی،       . »خ فرمود پادشاهی فالن جا را بتو دادم          يخ ما آمده بود و ش       يش
ان يا ز يکی را پسر جوانی مردی       ياگر  . »خ ما ازو پول خواست و نداد       يبود و فالن زمان ش     ي م ءايدشمن اول «: سرودندی

کرد، سزای خود را    يری نم يشان دستگ يچون بدرو «: ن گفتندی يدی، زبان بسرزنش باز کرده چن     يبزرگی از بازرگانی رس   
 .»ديد

شتر توانند  يبرای آنکه ب  . ده بودند يبود که برای خود پسند    يی م يجه آن مفتخواری و گدا    تين رفتار ن  يم، ا يچنانکه گفت 
 .ن زشتکاری پردازنديبودند بچنيرند، ناچار ميگپول از مردم ب

های يل گستاخی آنان با خداست، نمونه ای از پستی خو          يان و دل  يی صوف ين رفتار گذشته از آنکه  نشان دروغگو        يا
ی يان و دوستان بدلجو   يده، راه مردانگی آنست که آشنا     يگری رس يا اندوه د  يرا کسی را که پسری مرده       ي ز ،باشديشان م يا

ان يوه گدا ين کاری جز ش   يچن. افته، زبان بسرزنش باز کنند    ينکه فرصت   ي و با دست و زبان از اندوه او بکاهند نه ا           پردازند
 .بر نتواند بودگپست رش

نسان که  چون سلطان محمد خوارزمشاه چند        يبد. وه خود را بکار بردند    ين ش يان ا يز صوف يبهرحال در داستان مغول ن    
بوده بگناه آنکه با مادر او ترکان         يان م ين بغدادی نامی را که از بزرگان صوف         يجدالدخ م يش از داستان مغول ش     يسال پ 

ان عنوان بدست آورده    يکه داستان دلگداز مغول رخ داد، صوف       ي زمان .خته بود، در خوارزم بآب انداخت      ياتون درآم وخ
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ن کشته شد   يچون مجدالد «: ن گفتند يچن. »ن فرستاد يخ مجدالد يزخان را برای گرفتن خون ش      يخدا چنگ «: ن گفتند يچن
 . نه او فرستاديای خشم خدا بجوش آمد و مغوالن را بخواستن کيدر

 .»چ قومی را خدا رسوا نکردي نامد به درد               ه تا دل مرد خدا

جه آن  ين را کشت، از نت      يخوارزمشاه چون مجدالد   : ک افسانه دروغی هم ساخته در کتابهای خود نوشتند             ي
ن کبری که استاد    يخ نجم الد  يری و کفنی روی آن گزارده بنزد ش       يده شمش يک لگنی پر از زر گردان     ي و   ديترسناک گرد 

: ن گفت يستاد و زبان بآمرزش خواهی گشاده چن       ين اطاق ا  ييده در پا  يبود آورد و خود سر را برهنه گردان        ين م يمجدالد
ن يخ فرمود خونبهای فرزندم مجدالد    يش. ن سر من  ير و ا  يد آن شمش  يخواهيفر م ين زر، و اگر ک    يد ا يخواهياگر خونبها م  «

 .»ز روديگر نين راه پادشاهی تو رود، سرهای من و کسان ديدر ا. ستيپول ن

دردی و پراکندگی شما بوده و      يجه سستی و ب   يرگی مغول در نت   يند چ ي بجای آنکه بمردم بگو    .ره درونی را  يد ت ينيبب
 .ده اندي هرچه گمراه ترشان گردانن دروغهايند، با ايی راه نمايآنان را بچاره جو

از . ن بغدادی را با دست مغوالن گرفته        يخدا خون مجدالد  : ان با خداست  يگری از گستاخی صوف    ين نمونه د  يهم
ک يبرای کشته شدن    . شابور و ری و همدان    يگناه بخارا و سمرقند و خوارزم و مرو و ن          ي از زنان ناآگاه و بچگان ب      !..که؟

 ..!شانينست معنی گفته های ايا. دهيان گردانريی را ويصوفی، کشورها

خ يش. ن خوارزمی کشته شد   ينجم الد : ز کشته شدند  يان ن يم در همان داستان مغول از خود صوف        ينيبياز آنسوی ما م   
نان را  يداشتند، پس چشد که خدا باری ا      يان در دستگاه خدا آن ارج را م       ياگر صوف . گران کشته شدند  يد. عطار کشته شد  

ان زنده  ي ولی بپاس صوف   !..کشتن داده؟ بگناهان را   يک صوفی کشته شده آنهمه ب      ي  آنگاه چه بوده که خدا بهر      ..!د؟ينرهان
ان همه گزندآور    يهای صوف » کرامت« چشده که     ..!ا خوارزم را از کشتار باز نداشته است؟          يشابور  يک شهر ن   يباری  
 ..!بوده؟

ر ير راند و سرش بز    ي چون شمش  ،مغولی که او را کشت    «: ندن گفته ا  يز دروغی ساخته چن   يخ عطار ن  يدرباره همان ش  
» معجزه«ست کسی که    يدانسته ن . »د و آنگاه افتاد   يم فرسنگ دو  يدن گرفت و ن   يسر نعره کشان دو   يخ با آن تن ب    يافتاد، ش 

 ..!جه ای خواستی بود؟ين معجزه چه نتيست از اي دانسته ن..!ک راه سودمندی آنرا ننموده؟يتوانسته چرا در يم

چون . شان نشسته بود  ين روزی با درو   يمجدالد: انستيگری در کتابهای صوف   يک افسانه د  ين  يدرباره همان مجدالد  
خ ين سخن او چون بگوش استادش ش       يا . »ا مانده يم در کنار در   يما تخم غازی بود   « : بود بزبان راند  يم» جذبه«در حال   
) رقص و آواز  (خ بسماع      يد و روزی که ش     يد ترس يرا شن نين چون ا  يمجدالد. »ا باشد يدر در «: د گفت ين رس ينجم الد 

: ن گفت ينجم الد . ستاديبود، پا برهنه بنزد او شتافت و لگنی را پر از آتش بسر گزارده در آستانه ا                     يبرخاسته شادمان م  
. گرددران  يز رود و جهان و     يمان تو آسوده ماند، ولی سر تو رود و بشوند تو سر ما ن                 ين و ا  ين راه آمدی د   يچون از ا  

 .ن گفته ها جای خود را گرفتيی نگذشت که همه اندچ

ن فهمانند که ما    يخواسته اند چن  . ان فراوانست ي در کتابهای خود صوف    ،دينام» ستانيچ«د آنها را    ينگونه افسانه که با   يا
چ الفی يان از هيک مشت گداي. انستيی با خدا درميم و رازها  يداريگری م يک زبان د  يگری راهست و    يک جهان د  يرا ب 

ن داستان راست بوده پس      ياگر ا : پرسميبهرحال من م  . گفته اند يغ نم يچ گستاخی با خدا در     يستاده اند و ه    ياي  باز نم 



 ............................................................................................................................................................................................احمد كسروي     /  صوفيگري 

 

٥٤  

. بودهين م يخواست خدا ا  . ستی کشته شود  يجه آنکه زبان خود را نگاه نداشته بوده، بگفته استادش، با             ين در نت  يمجدالد
نه او  يد و مغوالن را بجستن ک       يست که خدا بخشم آ     يبايگر چه م  ي د ..!پس خوارزمشاه در کشتن او چه گناه داشته؟          

 ..!فرستد؟

ی ي خدا .ک کاری کرده  يبوده و   يز خدا م  ي پس خوارزمشاه ن    !..ند؟يد همه خدا  ييگوينها، مگر شما نم    يگذشته از ا  
 خود گردن    جه گفته های   ينته  دانم چرا ب   ي نم ..!بوده؟يی م ينه جو يگر چه جای خشم و ک        يی را کشته است، د      يخدا
 ..!د؟يگزارينم

ک و بد، راست و کج، و ستم و           يد که ن  يرسيی م يک جاها يگری غوطه خورده ب   يکجا در آن پندارهای صوف     يدر  
 :دييگويی نگزارده ميداجانه فرعون و موسی يم. ديشماريکی ميی همه را يکی و روشنايداد، و تار

  در جنگ شدیيموس با  ی ي شد           موس ر رنگي اس رنگیيچونکه ب

ا آن  يآ. ن فرستاد يزخان را بگرفتن خون مجدالد    يخدا چنگ : دييگويار نافهم بازگشته م   يان بس يز به رده عام   يکجا ن يدر  
 !..باشد؟ين چه ميبوده و ايچه م

ن ي جالل الد   ٦٢٨نست که چون در سال          يان در زمان مغوالن ا       يهای صوف ييگری از سودجو   يک داستان د   ي
ختند و  يخت و بکردستان رفت، در آنجا مغوالن ناگهان بسر چادرهای او ر           ي از جلو مغوالن گر    جانيخوارزمشاه در آذربا  

ن يا. ديکی از کردان کشته گرد    ين نتوانست که بر اسبش نشسته تنها جان بدر برد و در کوهستان با دست                  يش از ا  ياو ب 
 .ريان سرگذشت آن مرد دليبود پا

ز ينجا ن يان از ا  يداشتند و صوف  يش او م  يدايا باور نکرده و چشم براه پ        ان درازی کشته شدن او ر      يولی مردم تا سال    
ن گفته که   يچن» وخ رکن الدوله عالء الدوله سمنانی     يخ الش يش«د  نسينويی پرداخته اند و چنانکه در کتابهاشان م        يبسودجو

خ ناگهان در همانجا    ي ش شاگردان در شگفت شده اند و سپس که       . دهيد گرد يی که نشسته بوده ناپد    يروزی استاد او از جا    
» رجال اهللا «شی در بر کرده و به رده          يخت جامه درو  يکه گر ين از هنگام  يسلطان جالل الد  : ن سروده يد آمده، چن  يپد
د و در فالن غاری بدرود زندگی گفت و من            يدی تا مرگش فرا رس    يشه در گوشه های جهان گرد      يرآمده بوده و هم   د

 .ارمارم و بخاکش سپزرفتم تا بر او نماز گ
 



 
 افتينوس توان يغی که در گفته های پلوتيآم

 
ی که ما در     يهانعنوا. مين کتاب از همه آنها سخن ران        يم در ا  يشتر از آنست که ما بتوان       يار ب يان بس يهای صوف يبد

های يخردي ب کی لغزشها و  ينها در هر  يثار، صبر، فناء فی اهللا و مانند ا        يم، رضا، ورع، ا   يم، از توکل، تسل   ينيبيکتابهای آنان م  
م بسخنی از   ينيبيهای آنان نم  يخرديها و ب  يازی بگفتگو از همه بد    يم و خود ن   يداريما چون فرصت نم   . ار در کار است   يبس

 .ميآنها نپرداخته ا

ک يکن در سخنان او     يل. دارديه ای استوار نم   يز پا يم گفته های او ن    يگری، چنانکه گفت  يادگزار صوف ينوس بن ياما پلوت 
 و خواهاکهای او تنها خوردن و         ،ستين تن و جان مادی ن       ي آدمی تنها ا    ،نکهيغی ارجدار و آن ا     يمآ. غی نهانست يآم

باشد که  يز م يگری ن يبلکه در کالبد آدمی دستگاه د       . باشديدن نم يدن و کام گزاردن و با همجنسان خود نبرد            يخواب
ش يبان بودن و آبادی جهان و آسا      يتی پشت کی کردن و به داد و راس      ي دلسوزی نمودن و بآنان ن     ،گرانيخواهاکهای آن با د   

شه به  ين دستگاه روانی را در خود بشناسد و هم          ينرا بداند و ا   يد ا ينهاست و هر آدمی با     يان را خواستن و ماننده ا      يجهان
 .رومندی آن کوشدين

ه آنرا برشته   ولی  چون خواست   . دگان پی برده  يان همه آفر  يدگی آدمی از م   يبرگزه  افته و ب  يغ را در  ين آم ينوس ا يپلوت
و سخنان  ) وحدت وجود (» کی بودن هستی  ي«خته، و با    يها در هم آم   يونانی با پندارباف  يلسوفان  يگر ف يوه د يسخن بکشد، بش  

 .دهيباشد آلوده گردانيپا ميگر که همه اش بيد

چرا . تزار اس يار کجست و خرد از آن ب       يرومند ساختن روان نشانداده بس    ينوس برای ن  ياز آنسوی راهی را که پلوت      
های جهان بهر چه       ي پس خوش    ..!هوده داد؟  يهای ب  يد بخود سخت    ي چرا با    ..!د؟يهای جهان چشم پوش      يد از خوش    يبا

 ..!؟ی بآن توان دادي چه معنا..!سزد؟يبا خدا چه م» عشق« آنگاه ..!د آورده؟ين جهان را جز خدا پدي مگر ا..!ست؟يکسان

ست که خود او چهار بار آن       يداند، مدع يها و رنجها م   يجه سخت ي نت نوسيرون رفتن از خود که پلوت     يا ب ي» خودیيب«ز  ين
 کسی نه از    .ب پندارهای خود را خورده    ينوس فر يپلوت: د گفت ي با .ستين» سمردی« جز   ،وستهيدا کرده و بخدا پ    يحال را پ  
 .وستيرون تواند رفت و نه بخدا تواند پيخود ب

گری با  يراستست که در او دستگاه د       . ستيجان مادی ن  ن تن و     ين راستست که آدمی تنها ا       يا: ميگويدوباره م 
جان «ر عنوان ين زبانی، بارها زين و استوارتريار ارجدار است با ساده تريغ را که بسين آميما ا. گری هستيخواهاکهای د

 .آن افزوده استی بيپايکرشته پندارهای بيد، ينرا با زبان دانش باز نماينوس که نتوانسته ايپلوت. ١ميباز نموده ا» و روان

رگی ي جان چ  ،آدمی اگر بحال خود ماند     : دن روان باشد  يرومند گردان يد در پی ن   يز راستست که هرکسی با     ين ن يا
راستن يی درباره پ  يد بود و او را بکوششها     يراستست که آدمی خودرو نبا    . ديکاره خواهد گردان  يرا ناتوان و ب   » روان«نموده  

                                                           
 .بخش يكم ديده شود» ورجاوند بنياد« كتاب - ١
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نتواند ) اضتير(ا سختی دادن بخود     ين کار راهش چشم پوشی از جهان         يه هست ا  کيزيچ. باشديار م ياز بس يو آراستن ن  
 .ديايد نيجه وارونه پدينها جز نتيم، از ايچنانکه نشان داد. بود

 جهان و زندگانی را بدانسان که هست دانستن، خدا را شناختن و ببزرگی و                    ، نخست گام  ،رومندی روان يبرای ن 
روی خواهاکهای روان تواند    يکی را که از پ    يجه های ن  يدمی در برابر وی پی بردن، و نت       ی او و کوچکی و ناتوانی آ      يتوانا

ست خود جلو   ينست که در ز   يد بخود دهد ا   يآن سختی که هرکسی با    . ش چشم داشتن است   يده گرفتن و در پ    يبود، بد 
کند نه تنها در بند      يکه م رد و در هر کاری       يست  بگ  يمهای جان ينها را که خ   ينه و خودخواهی و مانند ا      يآز و خشم و ک     

 .خوشی خود بلکه در بند خوشی همه باشد

ز ين اندازه ن  يان در ا  ياما صوف . ميداريگری م يادگزار صوف يبا بن : ميا بهتر گو  ي ـ  نوس  يست که ما با پلوت     ينها سخنان يا
ان دانسته و   يآری همه صوف  . ميابيغی در گفته های آنان نمی       يش رفته اند و ما آم     يها پ يستاده و تا توانسته اند در گمراه      ينا

ری از آز و خودخواهی بس کرده اند که ما           يی ساده و  جلوگ    يز تنها بپارسا  يده بد نبوده اند و گاهی برخی از آنان ن          يفهم
ار يهای بس يهمرفته سرچشمه گمراه   يگری رو يبوده، و صوف   يار کم م   يزها بس ينگونه چ يولی ا . ستيشان سخنی ن   يرا با ا   

 .نده  بوده استيخی هنايانهای تاريار زهرناک و زيسهای بيبزرگ و بدآموز

ز سخن  يم از همه چ   ي نخواسته ا  ،ميده ا يم بسادگی زبان آن کوش    يتوانين کتاب که برای همگان نوشته و تا م        يما در ا  
 .ميشان گفتگو کنيم از قلندران و کارهای اينخواسته ا. مينام بر» اتيشطح«و » طامات«م از ينخواسته ا. ميران

» یيافزار سودجو«ست، بلکه  ين» گمراهی ساده ای  «گری امروز   يم آنست که صوف   ييد باز نما  يگری که با  يکته د ک ن ي
ستادگی يده اند و بروی آن ا     يگری گرو يدانند و از راه ندانستن بصوف     يغها را نم  يان نه آنکه آم   ين معنی صوف  يبا. ز هست ين

 .دارنديز دست بر نميزه آن شده که پس از دانستن نين انگيند و ايجوين گمراهی سود ميدهند، بلکه آنان از اينشان م

. کننديانشان بی رنج و کوشش زندگی م       يرامونيران و پ  ي پاسخش آنست که پ     ..!ند؟يجويچسودی م : د گفت يخواه
 .»...خوراننديلق را م  خخورند و   يدارند، و بی آلت و کسب روزی م        يت م يبی ملک و مال وال     «: بگفته ابوالعباس قصاب  

چ يکنند و بی ه   ينگونه هست که بی تاج و تخت پادشاهی م         يگر جاها چند دستگاه از ا     يران و هندوستان و د    ي در ا  اکنون
خورند و روزگار با    يانی نان م  يراموني پ ،»ريپ«کی از خود آنها گذشته از        يرند و در هر   يگيم» اتيمال«پاسخدهی از مردمان    

 .گذراننديخوشی م

نجا يد در ا  يبايبرای آنکه خواستمان روشن گردد م      . است» پناهگاه«شان  يری از ا  ايبرای بس » گریيصوف «،روانياما پ 
 .ميگر پردازيک گفتگوی ديرون رفته بينه خود بياندکی از زم

گفتگوست که مردانی که روانهاشان ناتوانست و يخی ب يشهای تار يده روانشناسی و چه از راه آزما      ين نکته چه از د    يا
ا بگفته  ي (دانند گرفت، در همانحال روانهاشان آنان را آسوده نخواهد گزاشت و فرجا               تويهای خود را نم    يجلو بدکار 

شه در جستجوی راهی باشند که      ينجاست که آنگونه کسان هم    ياز ا . شه بآنان نکوهش خواهد کرد    يهم) خودشان وجدان 
ش صوفی  يری و خونخوار  دادگيمور با آن ب    ينجاست که ت  يز از ا  ين. رون آورند يی آن خود را از ناآسودگی ب        رايبدست

مور که  يت. شدهيار خونگرمی شمرده م   يعی بس يهای ننگ آلودش ش   ياهکاريصمدخان مراغه ای با آن س      . بودهيپافشاری م 
ده و برای او     ينيشده و نکوهش سخت از درون خود م         يشيانديگمان گاهی با خود م     يخته ب يريگناهان را م  يآنهمه خون ب  
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نکه يها کنند، تنها از ا     يزيصوفی باشند که بی آنکه بازخواستی درباره آن خونر           ران  يکدسته پ يداده که   يار لذت م  يبس
کدسته شکم پرست در پای سفره او نشسته او را           يک و پاک شناسند و      ي او را ن   ،رسانديرود و پول بآنان م    يشان م يدن ا يبد
 در راه آزادی کشور خود        صمدخان که مردانی را که     . بوديختن م ينها برای او آب بآتشش ر       يا. خوانند» نيمروج د «

نها با  يانداخت و پس از همه ا     يخواهی را دست بسته جلو سگ م      يد، آزاد يبريزبان م چشم ميكند،   کشت،  يده بودند م  يکوش
گمان گاهی آواز فرجاد را از درون        يره درون بودی، ب   ين کسی هرچه ت   ي چن .کرديگانگان م يصد پست نهادی، نوکری ب     

ارتش رفتی همه گناهانت     يا بز يستی،  ين گر ياگر به امام حس    «: ديعی بگو يش ش يکه ک بود  يار بجا م  يدی، و بس  يخود شن 
 .»ده گردديآمرز

شروان ي چه پ  وشود  يی م يگر سودجو يهای د يا از گمراه  يگری  ينست معنی پناهگاه و خواستمان آنست که از صوف        يا
م بفالن شمس العرفاء    ينيبي جستجو کرده، م   اری از سران وزارتخانه ها که     يمثال بس . کننديروان از آن برخورداری م    يو چه پ  

ن مردان که رشته کارهای کشوری را بدست         يا. ستيزه ای ن  يک کار بی انگ   ين  ي ا ،شاه سر سپرده اند   يو بهمان عاشقعل  
زند، بدانسانکه روشن   ياهکاری در نهان و آشکار از هر کدام سر م         يست و صد س   يکی جز در پی سود خود ن      يگرفته و هر  

 ،ميده ا ين چند سال د    ينجاست که ما در ا     يدارند و از ا    يار م ياز بس يزی ماننده آن ن    يک چ يا  يگری  يوف بص ،ميديگردان
پردازند و  ياهوی م يدهند و به  يستادگی نشان م  يتوانند ا يم هواداران آنها نخست تا م      يريگيراد م يها که ا  يکی از  گمراه   يبهر

. گزارنديا تنها آن بخشها را کنار م      يکنند و   يراد را انکار م   ياهای ا رادها بزبانها افتاد، ج   يدند کاری نتوانستند و ا    يسپس که د  
 .ان رود و آن دستگاه برافتديدهند که آن گمراهی از ميبهرحال خرسندی نم

ان يرانيران جنبش مشروطه برخاست و ا      ينکه چون در ا   يدارد و آن ا   يکی م يک مثل ن  يگری  ين کار درباره صوف   يا
نکه مردم را از    يز نام برده بعنوان ا    يگری ن يان از صوف  يجستند، در آن م   يرچشمه آنها را م   اد آورده س  يهای خود را ب   يبدبخت

جه ينوشتند و همانا در نت    يار م يگرداند، نکوهشهای بس  يده ها خوار م   يدارد و جهان را در د      يپرداختن بکار و زندگی باز م      
 و  ،»د پرداخت يز با يا ن يبدن«: نديگوياند و م  ده  يگر گردان يران صوفی سخن خود را د     يشود که بتازگی پ   يده م يآنست که د  

ند مگر موالی ما     يگويل آورده م   يطالب نوشته اند دل    يی را که در کتابهای عربی بنام امام علی ابن اب               يک جمله ها   ي
گری با  يآورند که صوف  يل را م  ين دل ي ا .»!..؟الخرتک کانک تموت غدا   اش ابدا واسع    ياک کانک تع  ياسمع لدن «: نفرموده
 :کهييدر جا. ستي بآبادی جهان ناسازگار نپرداختن

ن جهان سوگوار   يان خود را در ا    ينست صوف يگری بچشم پوشی از جهان و دشمنی با آن بوده و ا           ياد صوف يبن: نخست
دن در آن زمانها نشانه سوگواری سختی       يدن و سر تراش   يکبود پوش .  ده اند يتراشيده سر م  يدانسته اند و جامه کبود پوش     يم
 ،ان پر از نکوهش جهانست     يکتابهای صوف . خاسته اند يادران پسر مرده و خواهران برادر کشته شده بآن برم           بوده که م  يم

ن باره چندان پافشاری    يدر ا . شمارده اند يی م يای هر مرد خدا   يدن از آن را با    يده دامن درچ  ينام) فهيج(شه آن را مردار     يهم
گرفته اند برای فردا نگاه نداشته همان روز        يی م يگران با گدا  يکه از د  ی را   يا کاال يرانشان پول   يسند پ ينويداشته اند که م   يم

 .ن بوده اندازه دشمنی آنان با جهان و زندگانیيا. ده انديخورانيا ميده يگران بخشيشان و ديبدرو

ها نيا. طالب نتوانستی بود  يآنرا بهمبستگی به امام علی بن اب       . نوس رومی بوده  يگری گفته های پلوت   يه صوف يپا: دوم
ولی چنانکه گفتم در هر     . داشتندينی نم يان خود د  يصوف. دن زبان مردم کرده اند    يان برای بر  يست که صوف  ييهايه کار يرو
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بستند و در   يطالب م يشدند و خود را به امام علی بن اب         يعی م يران ش يدر ا . رفتنديش مردم آنجا راه م    يبودند با ک  يکجا که م  
 .دنديرسانيفه مي ابوبکر خلبودند و سلسله خود را بهيعثمانی سنی م

ز يرادهای ما ن  ين ا يدانم در برابر ا   يست و سی سال کرده اند و من م         ين ب يست که در ا   ييک دست و پا   ين  يبهرحال ا 
سپس از در پرده کشی درآمده      . ری خواهند خواست  ياهو خواهند پرداخت و بدولت دست بدامن شده جلوگ        ينخست به 

راد گرفته شده ينها آن بخشها را که ا يپس از همه ا   . سلسله ما نبوده  : ا خواهند گفت  يد  آنچه را که توانند انکار خواهند کر      
 .ديگر خواهند گردانيد

لست يدل. های خود کشند  يخواهند دست از گمراه   يلست که آنان نم   ين دل يا. ن خود سنگر عوض کردنست     يولی ا 
 .گر گرداننديد بخواهش زمان رنگش را دخواهنيخواهند رها کنند بلکه مينست نميست و ايها دکانين گمراهيکه ا

ن يکی از سران مشروطه خواهی آمده چن         ي ز واعظی بنزد  يفراموش نکرده ام که در آغاز جنبش مشروطه در تبر            
د از مشروطه   ي با ،خورديگر آن موعظه ها بدرد نم     ي گفتند د  ،روز بمجلسی رفته بودم نگزاردند باالی منبر روم       يد«: گفتيم

د از مشروطه   ياد بده ينست آمده ام بمن      يا. د گرسنه بمانم  يه واعظی کار منست که اگر نکنم با         کيدر حال . سخن راند 
 .گفتيک سادگی مين را با ي ا.»..!گر چرا بمنبر نروم؟يد. سخن برانم

چرا . گری کار ماست، راه روزی ماست، پناهگاه ماست       يصوف«: ز باز بآن حال همان را خواهند گفت       يان ن ين صوف يا
 .»ميگر گردانيد آنجا را دييش بد است بگوي هر کجا.. !م؟يبکشگر دست يد

 انيپا                                                                                                                 
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 يكي از پيران صوفي

مشهد برداشته شده و يكي از پيران اين پيكره چند سال پيش در 
 .صوفي را كه گويا نامش  مجذوبعليشاه باشد در گلخانه نشان ميدهد
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