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  عرفان وتصوف درامتداد تاريخ
  »بحث اول « 

  

   
  

غبار نفس ها ، رقص اوج شان می کشد به حجره های فيروزه ای ، و طاقچه های کبوتر نشان ، بی تابِ  چرخش 
و خالیِ  .... د به حريمِ  نگاه  شعر را ، مترنم ان که انگار کتيبه های حقيقت هم ، بلندای.....های پرواز ، محو تماشايند 

تو سنگ های له  ودرين کش و قوس ،  ...که پيش کشِ  صحنِ  حضور، غرق آيينه های بی رنگی اند دستانِ  نياز 
شده را می نگری به هروله ای در خويش، مبادا، بوسۀ سنگفرش های سر نهاده بر قدومِ  آشنا ، غيرت نامردمانی شان 

و دردی ، که وجودت را می گرداند ، به لکه های ... دستی قفل حجرۀ چوبی می شود ...می هابه ريزش مرد... بتکاند 
 غرق  هنوز شيشه هايش ... که آرام بر گوشۀ اتاق ، آرميده  سرخ مانده بر مقبول ترينِ  ذکرها ، و چراغ ِگرد سوزی

چيزی به سينه ات ... ه هفت بيانِ  آسمانیهميشه واگوی ِسرّ ِ  نور است ، ب بی رنگی اند ، و دل پر احساس او ، که 
وقار و خاموشی ، و گذر سال های سکوت و ... می دود ، و جای پايش ، چشم های خشکيده ات را می جوشاند 

  ...و نجوای غريبانۀ شعلۀ برآمده از دل... سوختن 
ه شکاف حجره چوبی بوسه سرباز می کنند و پيشانی ات به يادگاری سنگ های جاندار ، ب ذکرهای زخم خورده ات 

 می   همنشينی را فرو می بری و توان از کعبۀ آرميده بر غربتِ  ضريح ، ساليان" او"و بی تاب دل ... می زند
که دستانی مهربان ، شعله چراغ را ، به حرمت غريبِ  صاحبخانه ، باال می کشد و نجوای ساختن اش به .. طلبی

و ...شوق اش به شعله ای ، زمزمِ  حيات را جاری زمزمۀ شبانه اش می کند... سوزشی نو را به رخ ات می کشد که 
ست به جانِ  کالم اش دويده ، که شعله ، سرمست ذکر ، گرماگرمِ  سماع حضور است ، به حکايتِ  ماندگانِ  "او"درد 

  .......بر سنگستانِ  ابتال
  !)اه و انسان و جانورجان در تن هستی، جلوه های گوناگون يافت، هم بر وهم باال، گي( 

 های درياچه های آرال و  بر آناره .چون آوه از زمين و گياه از آوه. روييدند.و مردمان در هر گوشه فراهم آمدند
تا اروند، بيش از ده هزار سال پيش، مردمانی مي زيستند آه سپس تر به سبب ) فرارود(آاسپين و رودهای آمو و سير

ان وفزون خواهي،ساز و سامان رمه داري و گله گرداني، به سوی هند، آسياي خشكابي و خشكناني، فزوني آدمي
آنان با مردمان اسكيت و سكاها نيز همنژاد و هم سامان بوده و در گستره تاريخ، . مرکزي و اروپا سرازير شدند

 افغانستان می در درازای بيش از ده هزار سال، مردمانی گوناگون، در اين سرزمين آه. پيوندهای بسياری داشتند
از آن سوی آمودريا و سيردريا تا آناره های اروند و از شمال تا دريای آاسپين و از جنوب تا . خوانيمش، زيسته اند

  .آرانه های عمان و خليج
اين مردمان آه فرهنگ ويژه خويش را بنياد نهادند، بی گمان بده بستان هايی بسياری با برادران هندی و همسايگان 

  .و سپس تر با همسايگان دورتر دراروپا نيز داشته اندچينی خود 
دبستان عرفان، در اين سرزمين، روييد است و زادگاه و پرورش گاه آن اين سرزمين است و پرورش دهندگان بوده و 
سپس در آشاآش تاريخ و بده بستان های فرهنگی و انسانی، از ديگر چشمه ها نيز نوشيده است و عرفان هندی و 

ريشه و آبشخور اين راه و شيوه نگرش بر هستی، در . بسيار و بسيار از أن توشه برگرفته اند ...  و اسالمیيهودی و
  . ژرفای اساتير، تاريخ و فرهنگ واالی اين مردم است
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يعنی آه بزرگترين دستاوردها و بازمانده های فرهنگی اين منش و  .زبان، زمين و راز و رمزهای آن خراساني است
ش به زبان پارسی دري، و پديد آمده و دريايی از اساتير آهن در خود دارد و در درازای تاريخ نيز به روش و آن

اين انديشه در گذر تاريخ به خرافات و . همين زبان زبانه آشيده، سخن گفته و راز و رمز هستی را برشكافته است
و پويا و جويا بوده است و نياز روزگار ماست آه با قهرمان پروری ها و آژانديشی ها آلوده شده و بارها پااليش يافته 

اين همه ياس و دلمردگی و آناره گيری از مردمان و . گوهر رخشان آن آشنا شويم و بن و ريشه خويش را بشناسيم
  :شادی و شادمانی آجا و آن گلبانگ عاشقانه آجا آه

  و طرحی نو دراندازيم فلك را سقف بشكافيم     بيا تا گل برافشانيم و می در ساغر اندازيم
  :آن خرافات و توسل به سحر و جادو و مردم فريبی آجا فرياد عاشقانه عرفان آجا آه

  مطرب بگو آه آار جهان شد به آام ما      ساقی به نور باده برافروز جام ما
  ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما      ما در پياله عكس رخ يار ديده ايم
  :  و بارگاه آجا و پيام انسانی عرفان آجا آهآن بی خبران درگير چيدن دستگاه
  ز هر چه تعلق پذيرد آزاد است      غالم همت آنم آه زير چرخ آبود

 و جادو، خود، جستن راه چاره بود  بخشی از اين دانش و حكمت و شيوه نگرش به هستی، البته آه نام جادو نيز گرفته
بخشی از مسايل جادويی به شكل ستاره شناسی، دانش . استو آلمه ماژيك اروپايی از همان مغ و حكمت مغان آمده 

پپروان اين . حروف، دانش اعداد، اسطرالب، دانش نقطه ها، سيميا و آيميا در بينش ما داخل شده و تاثير نهاده است
پرچم آيين و رهروان اين راه، در بسياری از گذرگاه های تاريخ، همدوش و همراه ديگر اقوام ، به نبرد برخاستند و 

  :مانند. آزادگی را بر دوش گرفتند
    .جنبش مانويان و مزدآيان، پيش از تسلط تازيان

  اين عرفان در دل آدام تمدنی شكل گرفت و باليد؟
هم چنان آه در خاوربر آناره های پنج آب و سند، تمدن خراساني وهندی به معنی تمدن رودخانه ها شكل گرفت و در 

ر رودهای اروند و ميان دو رود، نيز تمدن ديگری به طور همزمان وجود داشت، چر باختر اين سرزمين نيز بر آنا
ميان اين دو تمدن، و در داخل اين مرزوبوم، آه از درياچه ها و جنگل های انبوه پوشانيده شده بود، يعنی بر آناره 

تنمدن بزرگی شكل گرفته بود آه  آمو دريا و سيردريا، از سمرقند و بخارا و بلخ تا آناره های اروند رود، نيز  های
  .مرآز آن بلخ و خراسان بود

به گمان اغلب، آرياييها و هنديان، روزگاران درازی، در آنار . اين تمدن بيش از ده هزار سال پيش وجود داشته است
 حكومت. يكديگر، در همانجا می زيسته اند و اين همه اخالق و آداب و فرهنگ مشترك، يادگار آن روزگار است

هم چنان آه ! اشكانی و آشوآای بزرگ و چندرا گوپتای پهلوان و فيلسوف در هند چه همانندی های بسياری دارد
عياران عارف درزمان هاي اخيردرکابل ، بلخ ، هرات وغزني زيسته اند ونامهاي جاودانه ي ازخويش باقي گذاشته 

ايگاه پهلوانان و عياران و رندان و قلندران نام آور تاريخ اين سرزمين و تمدن آه از آن ياد آردم، زادگاه عرفان، پ. اند
رابعه، رودآی، ابوشكور بلخی، : چه بسيارانی آه از اين سرزمين برخاستند و بنيان عرفان را نهادند، چون. است

رف نخستين پهلوانان عا... ابومعشر بلخی، شهيد بلخی و مولوی بلخی، علي سيناي بلخي، ناصرخسروبلخي قبادياني و
آه همه ... رستم ، سياوش، آرش کمانگير، ابومسلم خراساني ، يعقوب ليث صفاري ، سلطان محمودغزنوي و: چون

و ابراهيم ادهم، آن شاهزاده نيك نهاد آه عرفان به نام او می آغازد و بودا و آيخسرو، همه و . از اين ناحيه برخاستند
  .همه از بلخ و خراسان و سيستان بودند

پس از اسكندر و در زمان اشكانيان، قدرت گرفته و با يونان آشنا شد و بسيار : در اين سرزمين ساآن نمانداين عرفان 
در هنگامه تازش تازيان پابرجا ماند و با اسالم آشنا گرديد و روان تابناك خويش را بر جسم خشك . چيزها به اروپا داد

 سيستان و ديگرجاها و روی آار آمدن حكومت های آزاده و با قيام های مردم خراسان و. و تاريك آن آيين تابانيد
چراغ بلخ را آه رو به .  دومين دوره شكوفايی خويش گرديد در تازش مغوالن، مهاجرت آغاز گرديد عياری، وارد

به مرآز عرفان ... آنگاه در ادامه يورش ها، کابل ، هرات ، تخارستان ،جوزجانان و. خاموشی می رفت، برافروختند
  .ل شد و از آن ديار با اندلس آشنا شدبد
و گوهر تن زرتشت از گياه ها ... آفريدگار گوهر تن زرتشت را از طريق آب و گياه به تن پدر و مادرش منتقل آرد( 

و جهان از عشقبازی بهرام و رام زاييده شد و سحرگاهان )  آتاب دينكرد- به گاوها رسيد و در شير گاوها آميخته شد
جهان خيال . اساتير، دنيای رنگين و پر از راز و رمز آودآی های انسان است. آن را هستی بخشيدندسروش و رشن 

جهان آرزوها، دريافت ها و برداشت های انسان است از خود و طبيعت در نگاهی به جهان ، در رويا و . و روياست
  . ديداری با نيمه ديگر خود. سايه و آب

  . ستاساتير، گره گاه زمين و آسمان ا
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  .اساتير همواره از گذشته های دور و خيال انگيز و آينده های بی نام و نشان حكايت دارد
  .اساتير، فرهنگ بزرگ روانشناختی هستی است

به خدايان و نيمه خدايان و : نگاه جستجو گر انسان است به درون تو در توی خويش و از آن جا به همه ی هستی
به حيوانات و گياهان و آنچه او را خيره می داشته و .  به آوه ها و رودها و درياها.به افالك و آهكشان ها. فرشتگان

در نخستين بخش از بررسی . عرفان ما، ريشه در اساتير دارد! سرانجام به آدميان از دريچه های آرزو و خيال
اين بخش از دو پاره . ود چگونگی تاريخی جهان نگری عرفان ، به نشانه های پيدايی آن در اساتير آهن پرداخته ميش

  :تشكيل می شود
. دورانی آه آريايي ها و هنديان بر آنار امو دريا و سيردريا، بيش از پنج هزار سال پيش، باهم می زيستند. پاره اول
  .پس از جدايی آن ها آه هرآدام به سويی روانه شدند و دگرگونی بسيار يافتند. پاره دوم

  .با نام خدايی آه در جان هستی است، آغاز می شودعرفان ما :  دوران هند وآريايي
  .خدا در هستی و هستی در خداست. هستی، چونان نتيجه شادمانی و عشق بازی خدايان می رويد و می بالد 

آدمی و خدا و طبيعت در هم . بهرام و رام در زهدان هستی ، عشق می بازند و هر سحرگاه جهانی نو زاده می شود
جم يا يم يا يمه يا همان مشی با مشيانه، نخستين جفت آدمی هستند آه از . و از يكديگر می رويندآميخته و با همند 

  .درون ريواسی، هم بر و همراه و هم باال می رويند
او يابنده آتش،گردآورندهمردمان، آسايش .  و فرمانروای بهشت است جم از آهن ترين سيماهای اساتيری هندو آريايي

جم با ايزد مهر آه .وی در ميان آواز نی زندگی می آند . سكن وی بر بلندترين آسمان استم. بخش مردگان است
  .هردو سلطان نوروز وآغاز بهارند. ايزدی خورشيدی است نزديكی های بسيار دارد

  .جمشيد هنرها و رشتن و ساختمان آردن و استفاچه از آهن و آشت ورزيدن را به مردمان می آموزد
و چنين است سيمای شهر .  است، آتش و طب و يافتن گوهرها و خانه سازی را به انسان می آموزدجمشيد آه خود آدم

  :جمشيد
  نديدند مرگ اندر آن روزگار    چنين سال سی صد همی رفت آار

  ميان بسته ديوان بسان رهی    ز رنج و زبدشان نبود آگهی
  ز رامش جهان بد پر آواز نوش    به فرمانش مردم نهاده دو گوش

داری از آزار ديگران واز پايه های عرفان و آزردن جان، گناهی بزرگ است و به همين سبب مردمان اين خود
  :سرزمين در آن روزگار، گياهخوارند و اين ابليس است آه به وسيله ضحاك تازی مردمان را گوشتخوار می آند

  ز هرچ از زمين سر برآورد نيز    جز از رستنی ها نخوردند چيز
  به دل آشتن جانور جای آرد    د آنش رای آردپس اهريمن ب

دانش : ساماودا.دانش سرودها: ريگ ودا( چهار ودای بزرگ. وداها يكی از يادگارهای مشترك هند وآريايي است
سرود . سرود است)  يکهزاروبيست وهشت( ريگ ودا . هستند) و دانش قربانی و دانش سحر و جادو. آهنگ ها

  :نشانه های آشكار وحدت وجود و روييدن هستی چونان گياهی ديده می شودشگفتی آور آفرينش آه در آن 
  بين روز و شب مرزی وجود نداشت( 

  .وجود يكتا به تنهايی نفس می آشيد
  .جز او هنوز ديگری وجود نداشت

  ظلمت بود و همه چيز در ظلمتی عميق نهان بودـ اقيانوسی بدون نورـ
  نطفه حيات آه هنوز در پرده نهفته بود،

  .طبيعت يكتا را از درون گرمای سوزان شكفت
  .آنگاه نخستين عشق پديد آمد

  .)سپس سرچشمه تازه خرد نمايان شد
  :وداها به امر وحدت وجودو پديد آمدن مدام هستی از دل نيستی، آه از پايه های عرفان است، چنين می نگرد

فرهنگ عرفانی ـ .) هر شكل زمانی شكل ديگری داشته است. خالق با مخلوق يكی و جميع صور زندگی، يكی هستند( 
ريگ ودا و اوست با همه تحريفات، دارای نكات . پهلوانی، ازهمان دوران همزيستی آريايان و هنديان برمی آيد

گات يعنی سرود و همان . گ ودای هندی استگاتاها آه آهن ترين بخش اوستاست ، شبيه ري.مشترك بسيار هستند
  . است آه در موسيقی شرقي  باقی مانده است و ريگ ودا نيز معنی آتاب سرود دارد

هر دو بر اين باور بودند آه هستی زاييده و روييده از موسيقی و آهنگ است و سرود و سرودن با آفريدن و آفرينش 
 خود سيمرغ است و هستی نتيجه عشق بازی او با بهرام است، زنخدای رام آه همان دختر يا. در پيوند تنگاتنگ است
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و ريگ ودا وجود )   جشن-  يسن-يسنا( داستان های پهلوانی عرفانی مشترآی در يشت ها. موسيقی و سرود است
  .آيخسرو.آبتين. فريدون. جم: دارد، چون

 ييما همان جمشيد و تراتيانه ، همان فريدون .هم چنين مهابهاراتا و شاهنامه نيز دارای نكات مشترك بسيار هستند
ايندره و ورثرغنه، در پهلوی ورهرن و در زبان دری، . اوشانا همان آاوس و سوشرالوس همان آيخسرو است. است

ترنم های دينی هر دو يكسان، هر دو پابرهنه . گياه مقدس هيومه، همان گياه مقدس هندی سومه است. بهرام شده است
نيايشگاه . آمربند بستن و سرودهای مشترك، نشانه های بنيادهای مشترك بين آن دو هستند.  می شوندوارد نيايشگاه

نوبهار بلخ، نمه ميهاره يا نيايشگاه نو است و برمكيان همان پره مكه به معنی سرور و سرآرده و نگهبان اين نيايشگاه 
  . بوده اند

آشيانه ساخته اند آه شب ها در آن آتش افروخته و پيروان بودا و در جنوب افغانستان، در ديواری سنگی، ده ها هزار 
 متری آه ياقوت حموی ، آن ها را سرخ بت و خنگ ۵٣ و ٣۵دو بتواره . عارفان در آن ها به نيايش برمی خاسته اند

 فرومايه گان اين تنديس های بی نظير را.( بت ناميده و عنصری منظومه ای به ياد آن ها دارد، يادگار اين پيوندهاست
صنم و شمن در تصوف ، نشان اين . بت: اين همه واژه ها مانند) طالب وپاکستان  برای گسترش اسالم به توپ بستند

ويژه عرفان خراساني و هندی است و در ) د ست افشانی و پايكوبی با سرود و موسيقی در خانقاه( سماع. سابقه است
  .بسياری جاها ممنوع بوده است

وحدت وجود، اسرار .  معبدی وجود ندارد در آيين انان.  گفتار نيز از يادگارهای آن دوران است١٠١در اپانيشادها 
جهان، درون نگری، تالش در راه شناخت روح جهان يا آتمن با سير و سلوك و خلوت و سرانجام پيوستن انسانی با 

شدن برهمن و اتمن، ترجيع بند منظومه بزرگ يگانه . صفا و ارامش به اقيانوس عظيم روح، به آتمن يا روح االرواح
در ابره وحدت وحود در اين آتاب . اين آيين است، آه مايه های عرفان آهن خراساني در آن به خوبی ديده می شود

تو مردی، تو زنی، تو دوشيزه ای، تو پسری، تو پيرمرد متكی به عصايی، تو پديد امدی در حالی آه : ( آمده است
 تو  تو زنبور آبودی، تو طوطی گلگون چشمی، تو ابر توفانزايی، تودرياها و فصل هايی،. طرف بودچهره تو به هر 

  )را نه اغاز است و نه انجام، همه ی جهان از تو برآمده است
هم چنان آه رودخانه ها به دريا می ريزند :( در باره رسيدن به وصال جانان و يكی شدن همه ذرات هستی آمده است

رت خود را از دست می دهند و عين دريا می شوند، مرد عارف عاقل نيز هم چنان وقتی خود را از قيد و نام و صو
آن آس آه برهما، يعنی . نام و صورت برهاند، در ورای آن، در ذات نورانی عقل مطلق، مستهلك و فانی می شود

  .)وجود متعالی را ادراك آند، خود نيز برهما می شود
هم چنان آه قلعه ای از نمك در اب : ( ن همه گرده ها و نرمه های هستی در اپانيشادها آمده استفنا به معنای يكی شد

منحل می شود، آری، نفس منفرد نيز چون منحل شود، ابدی است، آگاهی محض است، بي نهايت است، متعالی 
  .در اپانيشادها،از عرفانی سخن می رود آه سپس پيروان بسياری يافت.) است

  :اپانيشادها، خطاب به انسان فرياد برمی آورند آهدانايان 
  .ـ عقل ناآافی و نارساست

  .ـ بايد خود را از هر گونه آشفتگی روحی و جسمی دور ساخت
  .ـ در پس همه ی صورت ها و حجاب هاوحدت و يگانگی برقرار است
  .ـ ما در حقيقت با خودو خدا آه همان روح همه اشيا است، يكی هستيم

. ير و سلوك و رياضت می تواند از فرديت نجات يافته و به سعادت ابدی رسيده و به عالم روح بپيونددـ هرآس با س
  .چارواآه ها به قدرت اين دانايان پايان دادند

اصل . آن ها بر اين باور بودند آه جسم مجموعه ای از اتم هاست. چارواآه ها نوعی عرفان الحادی را رواج دادند
يگانه حكمت واقعی، . هدف از زندگی، زندگی آردن است. ات جاودانی و بازگشت مفهومی نداردحي. حقيقت ماده است

واژه زنديق آه گنوس نيز از آن آمده و سپس به تمام مخالفان دستگاه دينی و دولتی اسالم خطاب شده، . سعادت است
ده شدند و از همين زمان است آه عرفان نخست به پيروان اين دبستان لقب داده شد و ياران آنان نيز به همين نام خوان

  . پرچم استقالل خود را از دين و فلسفه برمی افرازد
اين رويداد در . اينان چون دراويش به هر سوی جهان پراآنده شدند تا انديشه های خود را با مردمان در ميان نهند

شترك بين چارواآه های هندی و آريايي هنگام جدايی آريايي يان و هنديان انجام گرفت و به همين سبب برآمدهای م
زنديق يا زنديگ در پارسی ميانه از زناتی اوستايی به معنی آگاه شدن و از :( در آتاب اساتير آمده است. بسيار است

ريشه زن به معنی دانستن و اصل آن يعنی عارف و أگاه و اين زنديق برابر گنوستيگ بوده است، چه واژه گنوس 
  .)عرفان يونانی نيز يكی استيعنی دانستن و با 
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 سانسكريت همريشه است و معنی معرفت ناشی از مكاشفه و سنت های jnana انگليسی وknowهم چنين اين واژه با
در اين جا . پس به گمان زياد  زنديق در نخست به عارفان گفته می شده و معنای آگاه و دانا داشته است. راز آميز دارد

هر دو بلخی . ه سرگذشتی همانند دارند و هر دو بنيان گذار مكتبی جهانی و عرفانی هستندبا دو نام روبرو هستيم آ
هردو شاهزاده اند و در جستجوو سلوك، آاخ را وا می نهند و به خلوت می نشينند و سخنانشان بسيار به هم . هستند

  .بودا و ابراهيم ادهم: نزديك است
. او می گفت انسان بايد با داد زندگی آند. له افكار عرفانی را گرفتنزديك دو هزار و پنجصد سال پيش، بودا دنبا

گفتارهای او نيز مانند افالتون . اين جام سيال، جاودانی نيست و پس از مرگ زنده نخواهد ماند. شكيبا و مهربان باشد
رنج ناشی از . نج استزندگی درد و ر: سوتراد دلخواه او چهار حقيقت بود. و آنفوسيوس و سقراط به شكل مكالمه بود

وی فقيرو غنی را . درد و رنج بر همه چشز تسلط دارد. خردمندی در فرو نشاندن خواهش هاست. خواهش هاست
انسان با سير . در دبستان او خدا وجود ندارد. به الهيات توجه نداشت. يكسان ديده و بر ضد روحانيون سخن می گفت

  .ت يابدو سلوك می تواند به نيروانا يا آرامش دس
  :بودا در باره وحدت وجود در يكی از آخرين سخنرانی های خويش می گويد

نفس های پريشان و مضطرب ما در حقيقت نه موجودات و قوايی جداگانه، بلكه آژنگ های زود گذری بر جويبار ( 
آنيم، آنگاه دشواری هرگاه ما خود را جزوی از آل بشماريم و نفوس و اميال خويش را هماهنگ با آل اصالح . حياتند

اگر ياد بگيريم آه نسبت به همه افراد انسانی و همه موجودات .ها و ناآامی ها به اندازه پيش اندوهگينمان نمی آند
  .)مهر بورزيم، آنگاه خواهيم توانست آرامش را به دست آوريم
فت جزو نيروانا می تواند  هر قديسی با به دست آوردن هسرچشمه نيروانا يا آرامش، خاموش ساختن شهوات است و

. خويشتن داری، حقيقت جويی، قدرت ، آرامش، نشاط ، تمرآز فكر، علو طبع: در همين دنيا به آن دست يابد
آشتن موجودات زنده را ترك گفته و او آه زمانی از سلحشوران بود، گرز و شمشير را به :( شاپردانش می گفتند 

چه رابطه اى بين .) مهر و محبت شده و به صلح و آرامش عشق می ورزدآناری نهاده و به همه موجودات جهان با 
  .معنويت و عقالنيت و عدالت در فرهنگ ماوجوددارد 

خيلى از انسان هايى که ما آنها را آدم هاى بدى در تاريخ مى دانيم و در معرض نفرين بشريت هستند شعارهاى بسيار 
ين دوره حتى ممکن است قابل توجيه و قابل دفاع باشد و همه مشکالت شعارهايى که در آن دوره و در ا. خوبى داشتند

  .در مسايل نظرى و شعارهايى که داده مى شده نبوده است 
 را چقدر بد شروع کرده است و معلوم نيست که مى خواهد باالخره همه ٢١امروز شاهد آن هستيم که بشريت قرن 

  .  ما هنوز با چنين جهانى روبه رو هستيم.چيز را از چه نتيجه بگيرد و نتيجه خواهد گرفت
 . ابزار بشر تغيير کرده است اما خود بشر نه. اوضاع بشر نسبت به قرن ها و هزاره هاى پيش خيلى تغيير نکرده است

امروز افسانه اى ساخته اند به نام بشر جديد اما بشر جديد همان بشر قديم است با ابزارهاى جديد و يکى از دروغ هاى 
ن انگيزى که به ما گفته اند و هميشه به ما مى گويند اين است که ما در دنيا با بشر جديد سروکار داريم که اساسا هيجا

با بشر قديم متفاوت است در حالى که مى بينيم ابزار کار اين بشر جديد هنوز و همچنان همان پنجه شير و دندان گرگ 
در عرصه اقتصاد و فرهنگ و امروز در دنياى بشرى وضعيت و دم روباه است و نه فقط در عرصه سياست و جنگ 

  . همين است
در عرصه فرهنگ هم صداهاى زورمند و . امروز در صحنه اقتصاد جهان هم رابطه ها رابطه گرگ و ميش است

حتى معنويت هم که موضوع مورد بحث است به نفع صاحبان قدرت و .  غيرمنطقى بر صداهاى منطقى غلبه کردند
در واقع بشريت اسباب بازى بزرگترهاى . و رسانه مصادره مى کنند و عليه حقوق مردم استعمال مى کنندسرمايه 

معنويت از ماديات جدا نمى باشد و لذا در فرهنگ اسالمى اينطورى نيست که بگويند يک بخشى از .  جهان شده است
 ازدواج و کار و درس خواندن حتى تفريح زندگيتان مادى است و يک بخشى از آن معنوى بلکه همه ابعاد زندگى از

امروزه .  رفتن و خوابيدن اگر به آن معناى اصلى زندگى که انبياء آوردند گره بخورد همه مى تواند معنويت باشد
عرفان آسيايى معنويت بودايى و برهمنى که تبليغ مى شود درويش بازى هاى انگليسى عرفان مسووليت گريز عرفان 

ماليخوليايى، عرفانى که با مواد مخدر و با شراب مى شود تقويتش کرد يک چنين عرفانى در واقع انزواطلب، عرفان 
  .يک عياشى معنوى است يک لذت طلبى روانى است در واقع يک نوع دنياطلبى است 

 :هفت وادی عرفان
  فقر و فنا- حيرت - توحيد - استغنا - معرفت - عشق - طلب -
 بی  بيابانهای اين مراحل را به  طی  مراحلی است که سالک طريقت بايد طی کند و شيخ عطار  در اصطالح  وادي 

به  بمقصود رسيدن  برای  سالک  می شود که   و بی فريادی  کوههای بلند به   تشبيه کرده است که منتهی  زينهاری
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و عقبات سلوک تعبير کرده  ا واديه و آنرا به  ناگزير است    مهلک گردنه های مخوف و   بيابانهای  عبور از اين
  .است

  : به طوريکه صوفيان مقدم در تصوف هفت مقام تصور کرده اند از اين قرار
طيف  عرفان واژه ای ست با  .   ...و اما عرفان  . توکل- رضا - صبر - فقر - زهد - ورع - مقام توبه -

 ،پس از نادانی  دانستن  و ب يعنی شناخت  زبان عر به  عرفان  لغوی معنای  .  به معنای شناخت  مثبت معنايی
   که ميسر است  زمانی  اين و   زندگی  به  عميق  نگاه -به زندگی   دقيق  نگاه يعنی 
. رها سازد آينده  و قوم هاو باورها وگذشته  و   ادوار   به ووابستگی را ازخرافات  ذهنش  و   خود  انسان
... سخن نمی گويند  او طريق  از  باورها  و  و قوم ها  ادوار   که  انسانی نی يع دارد  فکر مستقل   که  انسانی يعنی 

 از هر  پير شدن. چيز متفاوتند دو  اينها  پيدا کنيم  رشد   بايستی   بلکه پير شويم فقط  که  نمی کنيم  زندگی  ما 
  .  انسان است ويژه امتياز  رشد کردن  ولی  بر می آيد  حيوانی 

  .. عکس زندگی  نه اصل زندگی اعماق  به   پيوسته  حرکتی يعنی    رشد کردن
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