
  

  

  

  

  آمیز فاجعھ  انحطاط و انگیزه سیاسی  علل

  مسلمانان سرزمینھای

       
  

  

  پیوست بھ  گذشتھ

    و حسن شمایل آنان و اصفاف  ویادگار ھای علمی و عملی یانذکر صوف
اج (رح) گفت: صوفیان با فقها واهل حدیث در اعتقاد و دانش پذیری مهراهند و خمالفتی با دانشها وروش  های آنان شبخ ابو نصر سر

ن مینماید وصوفیان را در مهه دانش  ها  ندارند چون این ویژگی صوفیان را از بدعت  و هوا پرستی  دور میسازد و پیرو و پیشوای دی
مهراه انان میکند و هرکس از صوفیانکه درجات اصحاب فقه  و حدیث را نیافته باشدو مقدار دراین و درک آنرا نداشته باشددر هنگام 

د و هرگاه در کالمی را  گفتند مهه را بر میگزینن ظهور مبهمات و مشکالت شرعی به آنان روی میکند. و هر گاه  مهۀ اصحاب 
مشکلی چندگانه شدند، صوفی هبرتین و متام ترین را اختیار مینمایدتا کار و حال دین روایت گرددو بزرگ شود. در مذهب تصوف 
اجنام مکروهات و جست و جوی تاویالت ومتام به ثروت اندوزی واقدام به شبهات پسندیده نیست چه این کردار دین را سست  میسازد و نیز 

ندیشی واحتیاط به دور است .مذهب صوفیان تنها آویزشبه حمکمات و ضروریات دین است ، این چیزی است که ما از مذهب از دور ا
و اصحاب حدیث است ، دریافته ایم  در به کار داشت دانش های ظاهری که جاری بین عموم فقیهان صوفیه و صورت و سیرت آنان



طاعات و کردار های نیک در  برتر و جایگاههای رفیع تری را به اجنام عبادات ودرک حقایق.صوفیان ازین فراتر می روندوفضا ها واحوال 
و امتیازات ویژای هست که علما و فقیهان و اصحاب حدیث را نیست .گزارش این دراز  می یابند.و صوفیان را در دین و مراتب

  .نا گفته ها راه  بری و دریابیخواهد گشت .فقط از بسیار ها اندکی را می گویم تا از گفته  هایم به 
پس از اجنام واجبات و ترک حمرمات ، دوری از کردار  های بیفایده  وبریدگی –که یاد کردیم  از دیگر عاملان –اولین ویژگی صوفیان 

صوفیان را از مهه دلبستگی  هایی است  که میان آنان و مطلوب دوری  و تاریکی ایجاد میکند زیرا صوفیان مطلوبی جزحق ندارند. 
ن نیست، و بسندگی به کمرتین هبره های دنیاوی از دنیا ، وریاضت بنان پاره ای  از آوشنودی به اندکی از له: خاحوال خاصی است از مج

پوشیدنی و  گسرتدنی و خوردنی و مهانند اینها،و گزینش درویشی بر توانگری  وسبک باری  و دوری از گراجنانی  و برگزیدن 
و کامرانی وسروری ، ونیز مهربانی با فرآینده ها و فرو تنی بر خورد و کالن ،  واندکی  بر بسیاری ، وترک برتری جویی  گرسنگی برسیری

و از خود گذشتگی در هنگام نیاز مردمان و سیر چشمی از دنیا داران و نیک اندیشی در باب خداوند ورستگاری در پیروی از 
و تسلیم و رضا در برابر  شنیکی هاو روی هنادن به ایزد  وبریدن از مهه برای او و پذیرش بالهایفرماهنای  حق ، وشتاب در اجنام متام 

فرماهنایش وصرب بر کوشش های در راهش و راندن خواستها و دوری از آز  ها و نافرمانی هوسها. چه خدای تعالی نفس را بس مشوق بر 
   ]1[ نامیده است. » که در دو پهلوی تو اند دمشن ترین دمشنان«بدی خوانده است و پیامرب(ص) آنرا

  
  آداب و اوصاف صوفیان

گالی های دل با راندن بد س مهچنین از اوصاف و آداب صوفیان نگهداشنت راز ها و پر هیز از فرمانروایان ستمگر واستمرار نیکی
فیان  چنین میکنندتا ز آهنا منیداند.صوکسی چیزی درست از خدای یی است  که دل واندیشه را بیراه  میسازد و جزشت  و پندار ها

ز پرستش افی از بدی زدوده  بپرستندچه خداوند براستی نیخداوند را با دهلای آماده و انگیزه  های کامل و نیت  های پاکیزه و اهد
برای خداست  ها دین خالصنفرمود: بدانید که ت-نان خاص او باشد و خداوند  عزوجلاو باشندو نیایش آکسانی را می پذیرد که متامی برای 

  ).3(زمر /
و نیز از آداب و اوصاف صوفیان گام سپردن به روش بر گزیدگان و جایگیری در جایگاه های نیکان و مهراهی حقیقت با 

نچه را که می تا مبقصود برسندو خنواهند جز آخبشیدن جان ودل است؛و  نیز اختیار مرک بر زندگی ، بندگی بر سروری و سختی بر نر

                                                             
  .9ھمان ماخذ ، ص   1



و میخواهد و این خنستین میدان از میادین حقایق است .ایا منی نگری که آنگاه که حارثه پیامرب (ص) را پرسید   چه گفت ا
و روز هایم  پیامرب(ص) گفت :هر حقی را حقیقتی  است.حقیقت ایمان تو چیست؟گفت: دمل را و شبها  تا صبحگاها بیدارم؟

دوزخیان را بی پرده  مینگرم و هبشتیان  را می بینم که گرد خداوند میگردندو را تشنه و روزه دار هستم، گویی بعرش خدای
  سر میدهند و ناله  میکنند.آنگاه  پیامرب (ص) او را گفت: شناختی پس  پایداری کن. مینگرم که چگونه فغان
گیهاعبارتند از : بکار داشت میسازد. این ویژاست که آهنا را  از دیگر طبقات اهل  علم جدا  ی خاصدر صوفیان ویژگیهایی ها

آیاتی از کتاب خداوند، و تالوت آهنا و آگاهی از کلمات  رسول او. مهه اینها  صوفی را به سیرت  های نیکو و حالت  های واال فرا 
شان است خرب که تنها خمصوص گروهی از مومنان و اندکی از صحابه و متابعان ای میخوانندو از مقامات برتر دین و منازل فراتر سالکین

د میگوید : خداوند مرا پرورد و چه  نیکو پرورد. و مشۀ  از فضایل اخالق اوست  چه خومیدهندو این اداب از مجله کرده  های نبی و 
ن و این نکته در کتاهبای فقه  ها و دانشمندا  )4رموده است :براستی که ترا  خلق های نیک  وبس بزرگ است (قلم/خداوند نیز در باب او ف

در این –از اهل دانش راستین  -نچنان که دانش  های دیگر را در می یابندو غیر صوفیان راما چنان که باید آنرا منی یابند آا ثبت  است
میدان هبره ای نیست جبز اعرتاف و ایمان بدان که  حق است . این نکته نیز مانند  حقایق دیگر اخالقی مثال توبه و ویژگیهای آن و 

ل رضاو درجات صابران و نیز فرو بین و حقایق آهنا ست.مهچنین معنی راستین پرهیزگاری و پر هیزگاران ،متوکالن و اهدرجات تائ
ان و ترسندگان از حق و حمبت و  خوف و رجا و شوق و دیدار و آرامش و یقین و خوشنودی از احوال صوفیان. این  احوال بیشرت از آن  تن

اهلی است  که با یکدیگر تفاوهتا در پندار و کردار واردات و صرب بر سختی و چیرگی بر واردات است که مشاره شوندو هر یک را 
  بی دارند و برای هر یکی مرز و مقام دانش و بیانی ویژه است مهان مایه که خداوند بدانان خبشیده است.قل

  
  :دانشھایی کھ برای صوفیان سھل و برای سایران سخت است

ایی را در می یابند که برافهام فقیهان و عاملان دیگر سخت و صعب هستند. این نکته ها باریک بینی  هایی صوفیه مهچنان دانش  ه
هستندکه در دل اشارات صوفیان هناده شده اند و در عبارات ، از زیادی لطافت و دقت چندان بچشم منی آیند . بیشرت این نکات در معنی 

و چگونگی معرفت ها و حقیقت  و حجاهبای دل ، راز  های پوشیده و درجات اخالص واردات قلبی  موانع آن ، وابستگی  ها و
ذکر ها و مراتب قرب به خداوندو  ذات توحید و منازل تفرید و   حقایق بندگی و حمو وجود  در ذات ازلی و نابودی پدیده  های حمدث در 



ونابودی قاصد به بقای مقصودو رفنت به راه    اه گرد هم آمدن پریشیدهبرابر ذات ابدی و فنا خواهنده و بقا خبشنده و گذر متام احوال و 
این گره  ها و آگاهی از این مشکل ها را  از صحرا های مهلک است . تنها صوفیه توان گشودن های بسته و تاریک و گذشنت

در راه آن است تادیگران را از  نفشانیسلوک و جا و آشنائی آنان با منازل دارندنه دیگر اهل  علم .. واین به سبب ممارست صوفیان
ن را دریابد و به بیان آرد چه رسد به متامی . ش از آن است که یک فرد اندکی از آوکم وزیاد آن بیاگاهانند. و این مراتب بی طعم و ذوق

ن را منکر گام حبث  آوشن است و عاملان در هنو در پیشگاه آشنایان نیز ر مهۀ این دانشها در کتاب خدا و اخبار رسول (ص) هست
نان به درستی کتاب خدا و کالم  انش  های ظاهر چنگ یازیده اندچه آنیستند.علم تصوف رافقط کسانی رد  میکنندکه به ظواهر دانش و د

یص تر اند حر شگفتا به دینان –ومردم زمانه پیغامرب را درنیافته اندجز مهان احکام ظاهری و مسائلی که در مبارزه با خمالفان الزم است 
نان که دل در این دانش سپارند. چونکه این دانش در دنیا دست یابند؛و اندک اند  آ چونکه با آهنا میتوانندبه ثروتی و یا ریاستی و یا شهرتی

و شنیدنش زانوان را سست  میکندو دل را اندوهگین و اشک را جاری میسازد؛ بزرگ را  (تصوف) آمیخته  با رنج  ها و سختی هاست
رد ؛ خورد را بزرگ مینماید تا چه رسد به عمل و مهراهی و چشیدن و دریافت و رفنت منازل آن . نفس را در سلوک آن لذتی نیست چه خو

و دوری از خواهشها . به مهین جهت علما آن را رها منوده سر بدانش  هایی سپرده اند  باهی جسمانیتتصوف ، مرگ نفس است  و تشرط 
داشته باشندو با خواسته  های بشری که بر پیروی لذات و ترک  و کشایش شان بسیار باشدو جمال تاویل و ترخیص که رنج شان کم و نفع 

  نزدیکرت باشندو کشیدن بارش نیز سبک تر . ،درون و حقایق استوار است 
  

ھی رد پنداری کھ صوفیان را گروه نادان میشمارندو تصوف را علمی میدانند کھ  قرآن  ورسول آن را گوا
     نداده  اند

هیچ تنازعی میان بزرگان در این باره  نیست  که خداوند در کتاب خویش از زنان و مردان صادق و عابد و شیخ ابو نصر  سراج  گفت:
خاشع و خملص و نیکو کردار و خائف و امیدوار و عابد و بردوبار و خشنود و متوکل و دوست و متقی وبر گزیده و بر کشیده و ابرار و 

وند که گوش فرا میدهدشاهد است .و خداقربین یاد کرده است و نیز خداوند از گواهان یاد کرده است و گفته است کسی م
.  وسابقان و میانه روان و شتابندگان به نیکویی )28دهلای آرام را یاد کرده و فرموده است :مهانا به یاد خدا دهلا آرام می گیرند(رعد

ست.و نیز چه بسیار خاک آلودگان اهل کالم و حدیثند و "عمر" از آهنا ) نیز فرموده است :از امت من کسانیها را نام برده و پیامرب (ص
بگیر و دیگر کس را چنین نگفت . » دلت فتوی «گفت از  "واصه"ست . و به اهناز آ "براء"هتیدست هستندکه نیکوکار اندو 



گویند.  "اویس قرنی"چون ربیعه و مَضر به هبشت درآیند، آن مرد را  و نیز پیامرب (ص) گفت :با شفاعت مردی از امت من گروهی
از آنان است  "بیبطلق پسر ح"و در حدیث دیگر :از امت من  کسانی هستند که گاه قرائت قرآن از خداوند هراسانندبه راستی که 

ن کیانندیا رسول ا نابه هبشت در آیند.گفته شد آ .و پیامرب (ص) گفته است که از امت من هفتاد کس بی حساب
  (ص)؟گفت: کسانیکه دزدی منیکنندو خبداوند خویش توکل مینمایند.

ود شان و اگر از امت نباشندو وجاخبار . آثار در امثال این روایات بسیار است  حرفی نیست در این که مهۀ این ها از امت پیامرب اند 
نان را وصف منی منود وقتی ما ایمان را در مهه افراد بر گزیده  می بینیم کردو پیامرب آدر کتاب خود یاد منیهنا را نابودنی می بود  خداوند  آ

ان است . و هیچ کس را تردیدی نیست که پیامربان از صوفیه به منی مشاریم گواه بر گزیدگی آن اما این طایفه را شایستۀ نامی خاص
عالوه  یخورند و میخوابندو دچار حوادث میگردنداما ویژگی خاصیآدمیان هستند چون آدمیان دیگر که م خدا نزدیکرت اند  وانان

ان و نیز صوفیان ، یقین ربنان را از دیگران ممتاز و ممتاز تر میسازد و بر میکشد چونکه رازی میان اینها و خدا است .پیامبر این موارد آ
د میخواند جز این که پیامربان یگانه اند در وبسوی خوایمان بیشرتی نسبت حبق دارندو خداوند به مهین جهت به آنان سخن میگوید و 

  ]2»»[ن نداده اند.ان را بایستگی آز آن خود میسازندو دیگرهستی که وحی و کتاب و رسالت را ا
است ع فی تصوف که از کهن ترین آثار علمی تصوف میباشد که مجهور علما در مورد رلبر گرفته  از  کتاب امل گفته آمدیم  چه را در باالنآ

هجری  465کیشی و شخصیت ممتار  ابو نصر  مورد تأیید شان میباشد و این کتاب از متون اصلی و دست خنورده  تصوف  است که  درسال 
ینه  تصوف و عرفان گنجراج آورده شده که از اصیل ترین  از قول ابوحممد بن حممد خبوشانی  از قول ابونصر  عبدا بن علی طوسی س

 که ما  یک قسمتی  از  گفتار  ابو نصر را  که  خیلی موجز بود  آوردیم  مهه سواهلایی که در مورد عرفان بعد از این  مطرح میباشد . و حاال
  »مع فی تصوف نگاه کنیدلال« . برای مزید  معلومات به  کتاب نتفی میدانیمخواهد شد به رجوع به  این منت حل  و م

  
  

یالنی نفس می کشید و تا زمانی که بایزید و عبدالقادر گی ، عطار و سنایی و امثال آن وجود داشتند تا زمانیکه اولیای حق  مهچون مولو 
ه از نسلکان طریق را روشن میکرد . حتی حاال هم آن گود که با نور پاشی اش مسیر  راه چراغ روشنی بو ی مانند دهرورو تا زمانیکه س

در جهان اسالم و خمصوصًا  در خراسان عرفان ناب موقعیت داشتند پیروی منایند  بارزی که در قلهخلفایی که از مهان شخصیت  های 
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ن در ای . بر عکسریا و فساد فکری میباشند و بر مهان راهی می روند که بویزید و سراج و هجویری رفته اندعاری از موجود هستند که 
ا فهم  مال پرست که  مهیشه چشم جبیب دیگران داشته و ترفند  های برده  میشود  عده ای گنده شیخ  ن  زمانه ای که  از عرفان  آن  نام

است .خباطری که  حمک تنقید  غش را  از سره جدا  غیر نعمت زوال آرزوی و زیاد نعمت آوردن خباطر فرو نشاندن  حرص و آز وبدسترا 
  چگونه  شخصیت  هایی بوده اند:  راه حق  ردانم می گیریم تا دیده شود  که این سازد یکی از بلند پایگان  عرفان را به شناسایی 

  
  عبدالقار گیالنی

ه که دهند در دوره زندگی این عارف دو رویداد تکان )می زیست م1166-1077هـ/561-470بین ساهلای ( عبدالقادر گیالنی 
 اند گرفته نام  »حشاشین« یکی ظهور و  گسرتش گروهی که  ؛رخ دادتأثیر نا گوار گذاشت در سر نوشت بعدی مسلمانان 

متعصبان جاهنای شان را از دست  میدادند     این خنجر زیر در کوچک و بزرگ ، مردم از تنان هزار که »صباح حسن«  رهربی تحت
.و رویداد دوم آغاز جنگهای  (درست مانند القاعده ، طالبان  وداعش در ساهلای اخیر سده بیستم و اوایل سده موجوده بیست ویکم)

هـ)موفق به اشغال بیت املقدس شدند که در 492)ادامه یافت که مسیحیان در سال (1099هـ493م)تا (1059هـ/488از ( صلیبی که
و  نتیجه تعداد زیادی از مسلمانان و یهودیان بیگناه را قتل عام کردند که چون از موضوع حبث ما خارج است به مهین اشاره اکتفا میکنیم

عبدالقادر که در گیالن ؛ شت اسالم تأثیرات ناگواری جبای گذاشتو رویداد غم انگیز  در سرنومهینقدر تذکر میدهیم که این د
جمموعه  در صف مقدم صوفیان قرار دارد . کرد .جای او در متام  قرون   تلمیذ دداد با شیخ محاددر نظامیه بغ می زیست به بغداد آمد و

را به مناسبت  های  گوناگون ایرادکرده بود ، بیاد گار عبدالقادر آنهشتاد خطابه است که  را که مشتمل بر  »فتوح الغیب«
گذاشت او تقریبًا در متام  خطابه  هایش تأکید  میکند که  خرابی اجتماع  و نبودن ثبات در جامعه  ، نتیجه  جهان بینی  ماده گرایانۀ 

بعضی از که صوفیان  را  اب میکند که مزمت ماده گرایی وه خطاست ؛ او در حالی مردم را به  این شی را بار آورده ردم در باره حیات م
این دانشمندانیکه در  قابل یاد آوری است . به نقد می گیردحلقات  روشنفکری که  علل و اسباب  احنطاط اسالمی قلمداد  میکنند

واهد داشت    که باالی مهه صوفیان میساختند البته این بعد منطقی خن نوعیت ماده گرایی را مشخصوص پژوهش میکنند  باید آهنا خص
وفیان خبصوص  عبدالقادر گیالنی و دیگران مطرح  میشدعدول درس عدم ماده  گرایی ایکه  توسط ص. و آرا و عقاید شان تازید 

ت می شوند که اشخاصی در جامعه در هر زمانی زیاد یاف  هعدل واقتدار  اجتماعی است به این معنی که  مهوار.پا کشی بعضی  از نفوس  از
یره ف اجتماعی از اثر فساد ، رشوت و غوردن نعمات مادی از طریقه  های خالف دین و عربدست آدزدی قتل و غارتگری را خباطر 



 را  از وجایب چنین اشخاصی بدست می آوردند که صوفیان بر ضد  این طرز حرکت  های نا هنجار اجتماعی مبارزه  علیه نفس سرکش 
ی توجه ای به میکردند فقط ب توصیهداری و یا صرب توصیه به خویشنتنین حاالت در چه و بشدت مردم را از آن منع وآهنا را دانستدینی  خود 

بلکه از آن هبر ترتیبی که امکان داشت  جلو  گیری  دهای غیر قانونی را منی پسندیدن  ماده گرایی و بدست آوردن نعم مادی  از راه
که باید به نیاز ه گرایانه  صوفیان منتفی شد  این حبث را ادامه  میدهیم .عبدالقادر گیالنی اذعان داشت میکردند. حاال که تفکر ماد

بر ضد این ماده گرایی  شایع   در واکنش شدید خود طریق درست آن توجه صورت گیرد .عبدالقادر، ی انساهنا  ازهای مادی و معنو
ه و چهارمین گفتار خود عمومًا مبردم پند می ر پنجاند  که بنظر اغراق آمیز میرسد .او د رد ارزش  های دینی  به حدی تکیه  میک،  در مو

د را  از هر نوع که باشد اگر خالف یرند ، و آرزو  ها و هوس  های خوهان وضعی بکلی بی تفاوت در پیش گدهد  که نسبت به  ج
ن با تقوی نیست  بر هذر باشند.او تأکید میکند که آدمی خباطر دستور  های دینی و جامعه باشد ، بکشندتا از لوث که شایسته انسا

باقی مناند.او در مورد آزادی اندیشه ، خبود  را از راه غیر دین رسیدن به سکون واطمینان ذاتی اش حتی لذتی برای مکیدن هسته یک خرما
این مذهب ، با توصل بدانچه  که در حلقه  های  فلسفی   اراده یا اختیار باوجودیکه مکتب جرب را می پذیرد از جنبه  های  افراط و تفریط

مقام کوشش  های آدمی زاده را از یاد مرب ، تا اسیر اعتقاد «میگوید :  وورزد میبه عنوان کسب از آن یاد میشود ، اجتناب  اسالمی 
لق به . زیرا اعمال از نظر خلق  متع جربیان  نشوی و معتقد گردی که  هیچ فعلی از جانب انسان به اجنام منی رسد  مگر در خدا..

  ]3[ »علق می گیرد.خداست و از نظر کسب  به آدمی ت
  و دوره  های احنطاط مسلمین است این راه را ادامه  میدهیم : تاريكي  چون موضوع حبث 

  ي گفته  بود. به  يافته  تنزل  زندگي  تلخ  فرار از واقعيتهاي  حالت  به  نبود، بلكه  زنده  ، ديگر نريويي عرفان در این دوره  گفته  میشود 
  جاي  به  جوامع  اين ]4[. و واپسگرا است  منحط  جوامع  ويژگي  متعايل  در مسائل  ، استغراق Karl Mannheim  ماهنايم  كارل

  مبهم  در مسائل  حبث  روزگار خود را بهنشينند و  مي  عقب  و اثريي  ناشناختين  عامل  به  آهناست  روي  در پيش  كه  با مسائلي  درگري شدن
حّل   و فوريت  عرفا، ضرورت  هبرتين  از آهنا، و در واقع  برخي  گريز نبودند.  عرفا واقع  ۀمه ر نیست واین طو سازند. اما مي  تباه  و نامعلوم
(عارفان  هندی که زیر از عرفا   وسيعي  در نظر اكثريت پساهنا، كردند. اما متأسفانه مي  بود درك  مواجه  آهنا با آن  زمان ۀجامع  را كه  مسائلي

،  چیزی که مغایر جهان بینی  اسالم و سنن اصیل    قرار داشت پستی  ي در درجه  امور دنيوي  به  عالقهتأثیر اعتقادات رامایی قرارداشتند)
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رتین خملوق خود هبرا  و در جایی دیگراو  ئت عالی خلق منودهان را در یک  هیانس بر این است که خداوند  اسالمی است زیرا قرآن مشعر
ه او تفویض شده ه  از سوی ذات برتر بزرگی  ای را کدانسته است .حال تصورکنید چطور یک  عارف مسلمان میتواند  این معنویت و ب

  بود. آهنا به  عارفانه  ظواهر اعمال  به  داخنتكرد اصوًال پر مي  خود جلب  آهنا را به  كه  چيزي است منکر آن گردد ادعایی وجود دارد :
این در حالیست که . هندی شباهت میرساندند  جاهل  هايمرتاض   هب  درست  حيث  اعتنا نداشتند، و از اين  دانش  عادي  معيارهاي

  خوانده  اصطالحًا عارف  كه  اخري كساني  اماي  كردند، اما در اين مي  توصيف  حقيقت  مستقيم ۀرا جترب  عرفاني  حالت  ادوار متقدم  عرفاي
ها  توده  بود كه  اين  آموزه  اين  ؛ تأثري روزافزون است  ، خود امتيازي ، جهالت و پاكي  تقدس  به  در دستيابي  كردند كه مي  موعظه  شدند حّتي مي

از برنامه  های قویًا رمزی شیطان پرستان است  کهكفر و احلاد   و  انيشيط  نريويي بهرا  آن جایدادند و  را از دست  از عقل  استفاده  به  اميان
بسيار   تأثريات  عرفان  نبود. اين  عقلي  و باز جست  تّفحص  ساخنت  مّتهم  تنها حمدود به  منحّط عرفان  نوع  اما تأثري خمرب] 5[.خالی کردند

  اي قيدانه بي  قرار دارد نگرش  ظاهر و باطن  متايز ميان  ي بر پايه  عرفان  كيد بر اينكهتأ«گويد  مي  اقبال  كه  ، زيرا چنان داشت  تري پردامنه
  بينش«از دنيا   كامل  اعراض  روح  افزايد كه مي  سپس  اقبال ]6 [.» باطن  شود و نه ظاهر مي  شامل  اجياد كرد كه  چيزهايي ۀكلي  به  نسبت

اما تاجاییکه عرفان در خراسان زمینه های  ».  زدسا مي  ، تريه اجتماعي  نظام  يك  عنوان  ، به از اسالم  يبسيار مهمۀجنب  به  انساهنا را نسبت
که مهه  چیز در مهه ادوار و زمانه ها خباطر استفاده انسان  در طبیعت مهیا شده    ته است  نظریه اقبال را می ستایند چرازنده  تاریخی داش

سده  هجدهم نزدیکی تابعین میرسد . طرف دیگر آن به ر ایران  اگر تاریخ صوفویه که یک طرف آن به در خراسان خمصوصًا د است.
در برابر محالت مهامجین بسیج   ند ومردم راکومتی را تنظیم میکردهای ح که سیستمالحظه گردد این عارفان بوده اند بر میگردد م
ترکیه   در .ندد الدین  عطار و جنم الدین کربا  در محالت مغول در میدان نربد شهید شدبعضی از این  عارفان  از قبیل شیخ فریمیکردند  حتی 

پیر صابر شاه  ملنگ   اددمحد شاه ابدالی اعالن پادشاهی انستان زمانیکه  اغدر خراسان قبل از اف،عثمانی نیز مهین  نظم وجود داشت 
از نشان اد شاه وامپراطور خراسان خواند که تا امروز جزء مهمی و او را پامحد شاه گذاشت  ندم را بر تارکتاجی از خوشه گ

با   يا در آوخينت  در مسائل  عميق  ديگر تأمل آهنا   دانو مري  تاريك  ۀدور  اين  امسي  عرفاي  . گندم منایش میدهدافغانستان را مهین خوشه 
 ۀحنو  به  دوره  اين  بود؛ عرفان  مقاومت  كمرتين  ۀطريق  مراتب  آهنا در منتهاي  ي نبود، طريقه  جتربه  بر آهنا از طريق  آمدن  و فايق  علمي  فهم  آهنا از راه

  .بود  يافته  خاص تنزل  هاييدو گری او ج طلسم  تعويذها و ساخنت  اوراد يا بسنت  اي ذكر پاره  از طريق  طبيعي  فوق  بر نريوهاي  تسّلط
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  تصور اينكه  بودند، به  و ناداري  دچار حمروميت  كه  لوحي  ساده  هاي آمد، توده  بسيار پايني  اسالم  در عامل  اكيطور وحشتن  سواد به  ميزان  چون
  خوردند. اين مياین اوراد خواهنای جاهل را   فريب  آساني  خبشد، به  بيماريها جنات  ي آهنا را از كليه  درنگ تواند بي مي  كلمات  ذكر برخي

 ۀكردند. تقريبًا در كلي خود داشتند پيشنهاد مي  پريان  استوار به  اميان  كه  مريدان  به گمراه  را صوفيان  الوصول  بروسهل  ميان  راههاي
  به  سطهوا و بي  مستقيم  اّتصال  مدعيخود را   كه بردند  مي  ارث  هباز پدران خود را   مقام   از پريان تعداد قابل مالحظۀ  اسالمي  كشورهاي

  ناپذير به تزلزل  اميان  مريدان  آنكه  شرط  كنند، به  را فراهم  مريدانشان  روحي  تعايل  توانند موجبات گفتند مي ند؛ و ميمیدانست  ابدي  حقايق
  اميان  ، لزوم است  شده  تصريح  نبدا  و سنت  در قرآن  طور كه ، آن شريعت  و چراي  چون بي  با اطالعات  ، مهراه ترتيب  بدين .باشند  آهنا داشته

 ند ناگزیر میشد انو در این گونه رهربی مرید.وجود آمد  خود برگزيند نيز به  براي  بايست مي  مسلمان  پري كه  روحاني  رهربي  به  مطلق
  كردند كه مي  را حتمل  اي سلطه  و خام  دل  ساده  هاي توده  بنابراين د نه دار و ندار خود را به  پیر تسلیم منایند مهدار نظر به ایمان حمکمی که به پیر 

وه  از مشایخ هر گز به  عرفان اصیل این گر . داشت  پاشيده  منحّط و از هم  ۀجامع  سنتهاي ۀتر از سلط تر و ظاملانه خموف  ماهييت
  .ق عرفان دکان باز کرده بودندامتیازات مادی  از طری ند که خباطر بدست آوردنشته بلکه دکاندارانی بودارتباط ندا

 
 

ها  انديشه  اين  و قبول  آهنا دريافت  از آنكه  تنها پس  مريدان  به  عرفاني  هاي انديشه  انتقالهم در نزد شیخان اصیل و هم در نزد  پیران گمراه ،
آهنا   در نفوس  استواري ۀشد ريش مي  پذيرفته  اناتزير فشار هيج  آنچه  ترتيب  . بدين گرفت مي  كردند صورت خود القا مي  ذهن  را كامال به

این یک  جتربه  عرفانی ای بود که پای مردید را در راه سلوک  استوار نبود.   ممكن  جمددي  يا آموزش  منطق  با هيچ  آن  دواند و بركندن مي
برای خود بوجود می آورد تا از این  پرسيت شخصیت   كيشبرای جا باز کردن خود ها  توده  در ميان میساخت اما در نتیجه آن  پیران گمراه 

یر یا مردی بود که به او  عقیده  استوار داشت در ا که  نظر اصلی مرید  توجه به  پجن، اما از آ طریق بتواند راه برگشت مرید خود را کور مناید 
مراهی مهیشگی خود مسترت باقی می ماند. (تاریخ تصوف این را توشه خود را دریافت میکرد و این در حالی می بود که  پیر در مهان گ

 خدا در زمني  جتسمراآهنا   گويي  گذاشتند كه مي  احرتام  چنان  آن  پريان  به  لوح  زودباور و ساده  مردم  ) پیشین در اسالم عبداقاسم غنی،
 ا استفاده  از  این حالت قدیسی مریدان ب. پنداشته  میشد میدانستند که درنزد خود عرفا و دانشمندان دین امر حمال وآلوده با شرک صریح 

که رسیدن حبقیقت را   هايشان  خواسته  خواستند كه از آهنا مي  دادند؛ مريدانشان آهنا مي  به  و هدايايي  و صفا نذورات  صدق  در هنايت



کاری که نه پیامربان و نه اولیا هر گز آورند.  ا فراهماّتحاد آهنا با خدا ر  كنند و اسباب  شفاعترا   رستگاريشان وبرآورندحمض است 
  مقابر مشايخ  پرستش  خوي  به  پرسيت قديس  عادت  كه  نگذشت  چندان به  آن نپرداخته بودند و آنرا ممتنع میدانستند.با تعمیم این حالت 

  بازارهاي  هفته  آهنا و بر پايي  درگذشت  سالگردهاي  اريبرگز  براي  فرصتهايي  مقابر اوليا به  ساالنه  زيارهتاي .گرديد  مبدل  بزرگ
  و جالل  آهنا پر از شكوه  كرامات  تكراري  بود، و داستاهناي  گرفته  و افسانه  از حقيقت  اي را هاله  اوليا و پريان  شد. اطراف  تبديل  حمّلي

در چنین حال و هوایی  . نيست  شگفيت  ، جايگشت خرد مردودو   افتاد و عقل  مقبول  اگر خرافه  آهنا بود. پس  روحاني  درخشش
  طریقت با پیران مشکوک مسیرنا مهواری را می پیمود. 

  
  اندیشھ جبری و تقدیر گرایی

 
، واگريدار، سيلها  رو بيماريهاي از اين .گرديد ی مسلمان ها تودهۀ عقيد  امور جزء اصلي  مقدر بودن  و اعتقاد به  جربي  هاي  انديشه

زیرا مهه در برابر این حوادث تن به نبود  گشوده  راهي  گريز از آهنا هيچ  دادند و براي مي  مقرر و مقدر رخ  قحطيها و مرگها در ساعات
و   فريب  عوام  نپريا  و اوراد كه  ادعيه  ي وسيله  به  بيماري  درمان  حاصل بي  ، و روشهاي از علم  مسلمانان  عظيم  خربي . بيتقدیر سپاریده بودند

در   تقديرگرايي .زد مي  دامن  مسلمانان  را در ميان  گرايش  گذاشتند، اين در اختيار آهنا مي منا های زشت کردار صويف  اصطالح  به
فقر و   وعواگريدار، وق  بيماريهاي  . شيوع وجود داشت  جهل  قدر كايف  به  اسالم  كند و در عصر تاريك نشو و منا مي  و تاريكي  جهل

 آهنا   خطري  هيچگرا ها  طلبد. در نظر تقدير مي  همبارز  را به  فني  دانشمند و مهارت  و كارداني  استادي  يا خشكسايل  ، سيل تنگدسيت
 ان خانه بر رویش و اگر سقف. بودند  كرده  و رضا بر تن  تسليم  ۀجام  و با اطمينان  هراس بي  این جربیان تقدیر گراد، زيرا رك را هتديد مني

   .افتی نیز برایشان نبود افتد می  هبم
 
 

  را نيز دامن  جامعه  اخالق  به  نسبت  اعتنايي بي  نگرديد، بلكه  جربي  گرايشهاي  ترويج  تنها موجبتوسط کذب رهربان دروغین   عرفان
  كردند. زيرا براي مي  او تأسي  نيز به  ، مريدانش زیبا جلوه میداد را با منایش  های هتذیبی  خود  نفس  اصالح  به  شديدي  ي پري عالقه  زد. چون

را   و اعتزال  نفس  مشردند و ترك مي  را فريضه  و پارسايي  گزيين  و عزلت  جويي  ، زهد و رياضت جهاني  آن  نگرش  و پرورش  نفس  هتذيب
الدین نقشبند به  صوصًادر جامعه شرقی خراسانی جایی که شیخ بزرگ هبائدر حالیکه  اکثر رهربان عرفان  خمدانستند. مي  فضايل  باالترين



ی پیران سبه مریدانش تلقین میکرد درست عک »خلوت در اجنمن را «و او» و دست بکاردل به یار «ن توصیه را می کرد که : مریدانش ای
  باقي  عملي  اخالق  رشد و گسرتش  براي  جمايل شان انيعرف  كيش  به  هنادن  و گردن  پرسيت ّقديس  شيوع گمراه در هندو اندونیزی که

می بر  وي  را عليه  شديد عامه  و نفرت  خشم  داشت  امكان  آساني  ، به گفت بر ضد پري مي  سخين  . اگر كسي گذاشتیمن
  دوره  نبود. در اين  ممكن  مردم  در آوردن  حركت  به  يافت مي  رواج  شد يا قصور و كوتاهي مي  امهال  هبداشت  ، اما اگر در ترويج انگيخت

  روحاني  وظايف  كار بسنت  به  ي اندازه  به  مدني  تكاليف  دادن  خود اجنام  تكامل  امكانات  به  خبشيدن  حتّقق  براي  شد كه امر مني  بدين  التفاتي
  نوسازي  ي را از وظيفه  كشيد و مسلمانان  بشردوستانه  هاي برنامه  ي بر كليه  بطالن  خط  و عملي  اجتماعي  از اخالق  . غفلت است  ضروري

  به  دوباره  حيات  خبشيدن  براي  اجتماعي  رفاه  ي فكر برنامه  به  طور جدي  به  كشور مسلماني  بسيار دور كرد. هيچ  و سياسي  اجتماعي
دقيقًا   هاي برنامه  از روي  بود نه  تصادف  به  گرفتند فقط  دوباره  جاني آمد و آهنا  ها پيش توده  در وضع  ها نيفتاد. اگر هببودي توده

  گشود و جنات مي  ، يا خود ره رفت دريا فرو مي  بود، يا در كام  رها شده  امواج  ي ناخدا در ميانه بي  جهازي  چون  جامعه . شده  ريزي طرح
  خود غرق  پريامون  و جهان  شديد زندگي  زير فشارهاي  بود، و در واقع  يافتنش  جنات  از احتمال  بيش  شدنش  غرق  . احتمال يافت مي
  بود.   جانبه  مهه  شد. احنطاط مي

  و هنرهاي  ظريفه  هنرهاي  ناپديد گرديد. حّتي  و فلسفه  شد؛ علم  پاره  تّكه  اسالمي  ۀدادند؛ جامع  را از دست  امپراتوريهايشان  ننامسلما
؛ بيشرت  رفت  از ميان  پيشني  نّقاشي  عايل  رفتند و پژمردند. سنن  احيا بود حتليل  دوم  ي دوره  ي برجسته  آهنا از خصايص  نقرو  كه  كوچك
  نيز زوال  . در ادبيات تر نيز ظاهر گشت كوچك  در هنرهاي  تبهگين  حمدود شد. مهان  قديم  از استادان  تقليد ناشيانه  به  هنري  فعاليت

نيافريد.   نوي  و اشكال  كرد، اما قوالب  خود را حفظ  و فريبندگي  شد زيبايي مي  محايت  شاهان  از سوي  كه  و فساد پديد آمد؛ شعر سنيت
  و روي گري ، نفس طوالني  از عبارات  اي رشته  دوره  بود. نثر اين  گريان  شاعري  دهلوي  از غالب  هند پيش  ي قاره  شاعر شبه  ترين بزرگ

   .بود  و پيچيده  غامض  رفته  هم
 
 

زدند؛  مي  غوطه  راني و شهوت  در هرزگي  و حمتشمان  بودند. امريان  و احنطاط  در قعر زوال 1266/1850  در حدود سال  مسلمانان
  در جهت  تالشي  ، هيچ ؛ و بدتر از آنو استبداد بود  در ديوانساالري  غرق  حكوميت  بودند؛ دستگاه  شور و شوق و بي  جاهل  مردم  ي عامه
  ي جامعه  بودن  و هتي  شاهان  كفاييت از بي  . غرب گرفت مني  داد صورت مي  رخ  در پريامونشان  كه  و فني  علمي  از پيشرفتهاي  و استفاده  درك



  كارآمدتر بودند. از اين  و ديپلوماسي  ؤّثرتر، تدابري جنگيم  هبرت، فنون  خمربرت، جهازات  سالحهاي  داراي  كرد. غربيان  برداري هبره  اسالمي
  .بودند  فاقد آن  مسلمانان  داشتند كه  خود شايستگيها و قابليتهايي  ، آهنا در سرشت گذشته

 
  مسلمان  ملل  كه  گفت  توان ، مي دانست  آن  و قبول  از مهاوردجويي  مّلت  آن  آگاهي  را بر حسب  مّلت  يك  اگر قرار باشد قدرت

و   مهبستگي  زمني  مغرب .جستند مي  بر يكديگر سبقت  غرب  مهاوردجويي  درك  در عدم  دوم  احنطاط  ي دوره  در ّطي  سراسر جهان
  و سعير كرد. از اين مي  خود تلّقي  و استعماري  امپرياليسيت  هاي نقشه  براي  جدي  را هتديدي  قلمرو مسلمانان  و گسرتش  يكپارچگي

  در برابر اين  مسلمانان  واكنش  كند. بنابراين  بريون  از صحنه  داشتند يكسره  مهاوردجويي  از اين  دركي  كمرتين  را كه  مسلماناني  كرد كه مي
  ]7[. از آن  آنان  درك  بود كه  قدر ضعيف  مهان  مهاوردجويي

   

                                                             
7 - Karl Mannheim, I deology and Utopia , New York, 1936, pp. 59-88. ؛   ) 88تا 59،ص  1936ایده ھا و آرمانھا ،  نیویارک(

،1936  



 


