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ها و ناداني هاي فراوان که در ايران و ديگر جاهاست  بسياري از خوانندگان مي دانند که ما از يازده سال پيش به يک رشته کوششهايي
ها   و چون از بدترين آن گمراهيها صوفيگريست که هزار سال پيش رواج داشته و ريشه،نبرديم برخاسته ايم و با همه گمراهي مي

سپس . گفتارهايي در شماره هاي پيمان و پرچم مي نوشتيم  گاه بگاه، بدينسان که نخست، ما با آن نيز به نبردهايي پرداخته ايم،دوانيده
شود اينک   و چون نسخه هاي آن کم يافته مي،به چاپ رسيد»  صوفيگري «دفتري پديد آورديم که به نام  پارسال از همه گفته هاي خود

 .يها و ديگرگونيهايي چاپ مي کنيمدوباره آن را با فزون
 

آنچه در اين ديباچه مي بايد باز نمائيم چند چيز . شده ست گفتها یصوفيگري در کتاب زنديده شده و آنچه درباره بيپايي و زيانمندي آن گفتن
 :است

 
 ولي ،»يستند که کسي به ايشان پردازددرخور آن ن صوفيان گروه اندکي هستند که در اينجا و آنجا پراکنده اند و « کساني ميگويند :نخست

مشهد و   از تهران و مراغه و گناباد و– در چند شهر ،اندک نيستند و بسيارند و اکنون در ايران  زيرا صوفيان،اين سخن بسيار خام است
ود و دريوزه گرد که گيسودار و آن گل موالهاي چرک آل صوفيان تنها آن درويشان تاج نمدي.  دستگاه ميدارند–شيراز و ديگر جاها 

مغزهاشان آکنده از   و بي تبر و کشکول درويشند و،هزارها ديگران هستند که بي تاج و گيسو. نيستند تبري و کشکولي بدست مي گيرند
 .بدآموزيهاي صوفيگريست

 
مست «از پيروان فالن درويشند و هريکي خود را  در ميان کارمندان دولت و سران اداره ها شما کسان بسياري را توانيد يافت که

: اينهاست در پشت ميز سررشته داري توده نشسته و انديشه هايي که در مغزش جا گرفته. ميشمارد »عاشق عليشاه«و َبهمان » عليشاه
 .» ) ياهو،اين نيز بگذرد...(،فرود نياورده اند  بزرگان سر به دنيا،نيک يا بد خواهد گذشت. اي بابا اين دنيا چند روزه است«
 
چنانکه در کتاب گفته ايم اين گمراهي به هرسو . نيست نگاه صوفيگري بدآموزيهايش تنها در ميان صوفيان نبوده زيانش تنها به صوفيانآ

 .بدآموزيهاي صوفيگريند بي آنکه صوفي باشند و بي آنکه خودشان بدانند ريشه دوانيده و بيشتر مردم آلوده
 

 از خود به يادگار گزارده اند که در ،شعر و به نثر  به،گذشته از آنکه صوفيان هزارها کتاب.  کتابها آلودة اين بدآموزيهاست،از آنسو
 مي» مضمون«شاعران که در پي . شاعران و اندرزسرايان ما همه از صوفيگري سود جسته اند .دست مردم است و در خانه هاست

 کتابهايي که در زمينه ،اندرز سرايان و پيشوايان مين حال را داشته انده.  بدآموزيهاي صوفيان گنجي باز يافته براي آنان بوده،گشته اند
کالبد   َزهر خود را در،اين گمراهي کهن: يک جمله بگويم. شده همه از آن سرچشمه آب خورده به عربي يا به فارسي نوشته» اخالق«

 .توده ها به هرسو دوانيده است
 

ميشود که شرقشناسان از اروپا و وزارت فرهنگ  از سالهاست ديده. کي از افزارهاستگذشته از همه اينها صوفيگري در جهان سياست ي
فرستاده  در اروپا چاپ شده به ايران» ثلث مرحوم گيب«شيخ عطار از » تذکره االولياء«. افزايند از ايران دست به هم به رواج آن مي

وزارت فرهنگ ايران صوفيگري را درسي در دانشسرا  .ي گردد مثنوي مولوي و غزليات و شعرهاي او چاپ يافته پراکنده م،مي شود
 .چاپ کتابهاي صوفيان بيرون مي ريزد مي گرداند و ساالنه پولهايي در راه

 
 .گيران از اينها ناآگاهند خرده. اينها چيزهائيست که نبايد ناديده گرفت و آسيب و زيان صوفيگري را کوچک شمرد

 .»ميان خواهد رفت دانشها که رواج گيرد همه اينها از «:  مي گويند کساني هم ايراد ديگري گرفته:دوم
و فيزيک و تاريخ طبيعي و ستاره شناسي و  دانشها در زبان شما همان رشته هاي شيمي... دانشها چيست؟. اينهم سخن خام ديگريست

کدام يکي از اينهاست که با صوفيگري . هد برداز اينهاست که صوفيگري را از ميان خوا کدام يکي. پزشکي و رياضيات و مانند اينهاست
 !گمراهيهاي ديگر در نبرد مي باشد؟ يا
 

و با آنحال هيچيک از صوفيگري و شيعيگري و ديگر  آنگاه ما مي بينيم از چهل سال باز دانشها در ايران رو به رواج نهاده و پيش رفته
ناسازگار چون  اين قاعده همگيست که دو چيز. سسست گردانيده و اينها دانشها رادانشها اينها را . شده تنها ُسست. گمراهيها از ميان نرفته

 .بهم رسند اين آن را ُسست گرداند و آن اين را
 



کمتر . خانه و زندگي برداشته به خانقاهي خزد اکنون از درس خواندگان کمتر کسي آن مي کند که به نام درويشي و صوفيگري دست از
 صوفيگري را. گردد» گرد جهان«به خود دهد و يا بوق و منتشا و کشکول و تبر برداشته  له نشيند و سختيکسي آن مي کند که به چ

 ،آنها را فراگرفته و در مغزهاشان جا خواهند داد ولي همان درس خواندگان چون با بدآموزيهاي صوفيان آشنا گردند. ديگر آن نيرو نمانده
 ،آلوده گردد آنگاه ناچاريست که سهشهاي آنان). ايي و زيانمندي آن بدآموزيها را برساند نبودهبيپ در درسهائي که خوانده اند چيزي که(

چيزيست که ما اکنون در ايران مي بينيم و در اين باره سخناني  اين. همينست حال با ديگر گمراهيها. ناچاريست که آهنگهاشان ُسست باشد
 .)۶٣(ديگر گفته ايم که مي بايست در جاهاي

 
دويست سال بيشتر . مي بينيد که نکرده و نتوانسته  و شما، دانشها توانستي ريشه گمراهيها را براندازد اين کار را در اروپا کردياگر

اينها رخ   نيز جنبشهاي دموکراتي و سوسياليستي و کمونيستي و مانند،سپس. و به همه جاي رسيده است که در اروپا دانشها رواج يافته
در حال امروزي سراپا گمراهي و بدآموزيست براندازند و  با اينحال نتوانسته مسيحيگري را که.  نوبت خود تکاني آوردهداده و هريکي به

 .اند آن را تنها ُسست گردانيده
آوردند و سراسر کشور را زيرورو گردانيدند و با  جنبشي با آن ژرفي را پديد. از همه شنيدني تر داستان روسستان و کمونيستي است

  و پس از همه اينها اکنون ديده ميشود که،نمودند و به کوشش و نبرد سختي برخاستند کشيشان و دستگاهشان دشمني هاي آشکار
 .داده مسيحيگري و ديگر کيشها از آن کشور برنيفتاده و تازه دولت ميدان به کشيشان و ماليان

 
. آنگاه در همان زمينه ها آميغهايي را بجاي آنها گذاشت تهاي پياپي برد واين خود جستاريست که به گمراهيها بايد از روبرو رزميد و تاخ

خود باز  سست گرديده در جاي. بجاي گمراهيها گزارده شود و گرنه گمراهيها از ميان نخواهد رفت راز کار همين است که آميغهايي
 .)۶۴(ايم در اينباره نيز ما گفتني ها را در جاي خود گفته. خواهد ماند

 
ما گرفتيم که . ميرود ماديگري با آنها همراه است  هرکجا،دانشها. دانشها خود با يک گمراهي بزرگ توأم است: همه اينها مي گذريماز 

 ماديگري کمتر از صوفيگري! چه سودي خواهد داشت در جائيکه ماديگري را بجاي آن گزارد؟ .دانشها صوفيگري را تواند برانداخت
 .ي جهان بدتر از آنست بلکه با حال امروز،نيست

ماديگري مردم را آزمند و ستمگر بلکه دزد و  .صوفيگري مردم را سست و تنبل و بي غيرت گردانيده جهان را از آبادي باز مي دارد
پيش   بدينسان که امروز در،و آنگاه با حال امروزي جهان جنگهاي پياپي پديد آورده. مي زند کالهبردار گردانيده سامان زندگي را بهم
 .چشم ماست شهرها را ويران مي گزارد

 
يکدسته . خواهد کرد) ماديگري که همراه دانشهاست :يا بهتر گوئيم(داستان شگفتيست که يکدسته مي گويند چاره صوفيگري را دانشها 

 آنان چنان مي. »تنها چيزي که جهان را از ماديگري تواند رهانيد صوفيگريست«: مي گويند ديگر هواداري از صوفيگري نشان داده
 .گويند و اينان چنين

 
اينها هردو . صوفيگري جلو ماديگري را تواند گرفت ما اگر راستش خواهيم نه دانشها يا ماديگري چاره صوفيگري را تواند کرده و نه

. صوفي ادي باشد و هميک کس تواند هم م. هر يکي تواند جاي ديگري در مغزها براي خود بگشايد .گمراهيست و هردو با هم توانند ماند
 و از يکسو جهانرا بي ارج و ،خوشيهاي خود نباشد تواند که از يکسو زندگاني را نبود شناسد و پرواي کسي و چيزي نکند و جز در بند

 بسيار امروز در اين حاليست که ما. نسوزاند و از هرکاري که رنج دارد صوفيانه خود را بکنار گيرد چند روزه شمارد و دل به آبادي آن
 .کسان مي بينيم

تواند رهانيد اين نبرد سختيست که ما با هردوي آنها  آنچه هردو از صوفيگري و ماديگري را از ميان تواند برد و جهان را از آسيب آنها
روي جهان گشاده  هشاهراه زندگانيست که ما ب:  يا بهتر گويم،از اين گمراهيها آسوده تواند گردانيد دين آنچه جهانيان را. آغاز کرده ايم

 .ايم
 

 به اين دستاويز که ، و زبان به خرده گيري گشايند،ندهند مرا بسيار شگفت افتاده که کساني به اين کوششهاي ريشه دار و هناينده خرسندي
 . و خود نمي دانم به اين چه نامي دهيم،کرد دانشها چاره آنها را خواهد

 
از اينروست که آنها » در اروپا«و نمي گويم » اروپا از«اينکه مي گويم . گري مي سرايند سالهاست که از اروپا ستايشها از صوفي:سوم

دامهائيست که در  . همه براي ماست، چه به فارسي باشد و چه به زبانهاي اروپائي،گويند و مي نويسند آنچه مي. را براي ما مي سرايند
بدهيد  «: بخواهند به بچه اي بخورانند بزرگي پيش افتد و چنين گويد خي را کهاين ماننده آنست که چيز تل. زير پاهاي ما گسترده مي شود

 .»چه شيرين است  َبه َبه،من بخورم
اين خود لکه ننگيست که در . اين چيزها مي زنند اين بدکاري بزرگي از اروپائيان است که در رفتار سياسي با توده هاي شرقي دست به

اينهم نمونه اي  ،اروپا که براي جهان آن همه دانشها باز نموده و آن همه تکان در زندگاني راه انداخته  آن.دامن تاريخ اروپا بازخواهد ماند
در تاريخ اروپا در برابر آن ساتهاي روشن اين . ورتر گرداند از بدي اوست که مي کوشد توده هاي شرقي را در نادانيها هرچه غوطه

 .بود ساتهاي سياه نيز خواهد
 



گفتارهايي درباره صوفيان و در ستايش آنان به چاپ  باز در يک مهنامه اروپايي که با زبان فارسي نوشته مي شود مي بينيماز سه سال 
را به هند  که درباره شيخ فخرالدين عراقي است و داستان دلباختن او را به يک بچه درويش و رفتنش مي رسد و از جمله در يکي از آنها

و  «: و بيخردانه زبان به ستايش بازکرده چنين مي گويد در برابر چنان داستان زشت. مي نويسد)  آورده ايمکه ما نيز در متن کتاب( 
و نان   به سرودن و پاي کوفتن مي پرداختند، که ننگشان از نام و نامشان از ننگ بود،بي سروپا بدينسان اين درويشان ژنده پوش و

 ، و در اين جهان عقلي و مکانيکي،اي بسر مي بريم امروزه ما در روزگار ديگرگونه. ندروزانه خود را از راه درويشي بدست مي آورد
روحي   و چنان در اين جهان نوين خود فرورفته ايم که گويي آن نيروهاي،زندگي ديگري داريم  روش،شيفته ُبت هاي ديگري هستيم

 شايد بيدرنگ آنها را گمراه يا ،قلندر را مي شنويم  چنين مردانروزگار کهن را يکسره از ياد برده ايم و از اينرو هنگامي که داستان
 به ،معنوي را دريابد  بتواند به اين روشني و خوبي زيبايي،است که مانند اين درويشان دربدر و بي سروپا ولي کدام ديوانه. ديوانه بخوانيم

 » اين ژرفي مهر خدا را در دل جا دهد؟
 

اين ترانه هاي کودک . را به ما ارمغان مي فرستند دانشمندان اروپا اينها. مهنامه اروپائي مي خوانيماينها جمله هائيست که ما در يک 
را در کتاب  خواهشمندم خوانندگان داستان عراقي. نمي بينم که درباره اين جمله ها به سخني پردازم من نياز. فريب را براي ما مي نوازند

بخوانند و نيک بينديشند که اين نويسنده اروپايي چه چيزها  س بازگشته و اين جمله ها را دوبارهاز ديده گذرانند و سپ) در صفحات بعدی(
 .نام مي دهد» مهر خدا«يا » زيبايي معنوي«که   چه چيزهاست،را مي ستايد

 
 را با زبانهاي اروپائي نمي چرا اينها! اروپائيان نمي گويي؟ اگر راست مي گويي چرا همان سخنان را به«: به اين نويسنده بايد پاسخ داد

که » زيبائي معنوي«آن . برده اند ايرانيان از صوفيگري بهره اي که بايستي برده اند و بيشتر هم! اروپائيان بپراکني؟ نويسي که در ميان
 .»اگر اينها چيزهاي نيکيست تو به هم ميهنان خود آرزو کن .مي گويي بسيار دريافته اند و ديگر جاي بازي نمانده

 در ديده همان اروپائيان همان ،هايي که خواهند برد شرقيان اگر فريب اينها را خورند گذشته از زيان. بايد هيچگاه فريب اينها را نخورد
 .»داديم ديدي ِچسان فريبشان«: فراهم خواهند نشست و با هم خواهند گفت. خواهندگرديد  هرچه خوارتر،فريبندگان

 
شما هنوز نتوانسته ايد جلو «: کشيده خواهند گفت يش افتاد صوفيگري و درويشي و مانند اينها را به رخ ماهمان اروپائيان اگر روزي پا
 .»نيستيد  شما شاينده آزادي،شما نيمه بياباني هستيد. ايد ريشه صوفيگري را ِبَکنيد نتوانسته. قلندران دريوزه را بگيريد

کساني که در ايران با آنها هم آوازي مي کنند و با نوشتن  .خواهان و پاکدالن برنمي خيزد از گلوي نيک،به هرحال اينگونه آوازها از اروپا
بايد دست . نگزاشت اينست بايد هيچ ارجي به آنها و به اينها.  بدخواهان اين کشورند،صوفيگري مي کوشند و چاپ کردن کتابها به رواج

 .پرداخت  و گمراهيهابه هم داد و با شتاب و تندي به کندن ريشه اين آلودگيها
 

اکنون هنگام آن . به توده هاي شرقي رسانيده صوفيگري از ريشه غلط بوده است و در هزار سال و بيشتر آنچه توانسته زيان و آسيب
 .برافتد است که به يکباره از ريشه

 .ي کار و پيشه اي روندپيرامونيانشان پ بايد آن دستگاههايي که در ايران و هند است بهم خورد و آن پيران مفتخور و

****************************************** 

  گفتار يکم

   صوفيگري چگونه پيدا شده؟صوفيگري چگونه پيدا شده؟صوفيگري چگونه پيدا شده؟
چنانکه گفته ميشود، پلوتينوس نامي از فيلسوفان   بنياد گزار آن. از فلسفه يونان برخاسته است،صوفيگري همچون بسيار چيزهاي ديگر 

 .يونان يا روم بوده
 

خداست . در جهان آنچه هست همه يک چيز است «: است بسياري به زبان فلسفه گفته که کوتاه شده آن با زبان ساده اينپلوتينوس سخنان 
از خوشيهايش   و اينست هميشه بايد از اين جهان و،روان آدمي به اين جهان آمده و گرفتار ماده شده .و چيزهاي ديگر از او جدا شده اند

 .»باشد ه آن سرچشمه يا ميهن خود و در آرزوي پيوستن ب،گريزان
چشم سر را .  تواند پيوست-به خدا : بهتر بگوئيم  يا–در اين جهان نيز اگر کسي از خود بيخود گردد به آن سرچشمه هستي «: مي گويد

 .»)۶۵(ماست  بلکه در خود،ديده خواهد شد که آنچه ما مي جوئيم از ما دور نيست آنگاه. بايد بست و ديده دل را گشود
 روان آدمي از ،گشته ايم و به او باز خواهيم پيوست  از او جدا،ما همگي از خدائيم«: اين جمله ها را از گفته خود پلوتينوس مي آورند

هاي تن  ليکن هرکسي که به خواهش. آمده و در اين جهان گرفتار ماده شده و آلودگيها پيدا کرده يک جهان آزاد و بي آاليشي فرود
بخواهند از اين دامگه باز رهند بايد از خوشيهاي اين جهان   و کساني که،پرورش روان برخيزد آاليش او کمتر خواهد بودنپردازد و به 

 .»پردازند روگردانند و به پارسايي



اشته و چيزهائيست که پلوتينوس پند. خود نمي دارد  پندار است و دليلي همراه، چنانکه ديده ميشود،اين گفته هاي بنيادگزار صوفيگري
 .بياورد  بي آنکه دليلي،گفته

چندان دور » ...و در اين جهان گرفتار ماده شده روان آدمي از يک جهان آزاد و بي آاليش فرود آمده«: اين جمله هاي آخر که مي گويد
ولي  . (ايم ز آن سخن راندهبدانسان که ما نيز مي گوئيم و بارها ا(جدا بودن روان از جان مي باشد  نيست و ما توانستيمي بگوييم خواستش

شما «: بايستي پرسيد. بسيار پرت است» خواهيم پيوست  از او جدا گشته و به او باز،ما همگي از خدائيم«: جمله هاي نخست که مي گويد
 .همچنين گفته هاي ديگر او بي دليل است» !دليلي برايش مي داريد؟ چه! اين را از کجا مي گوئيد؟

 
  »!پس اين خوشي ها بهر که بوده؟« :بايستي پرسيد. »د از اين جهان و از خوشي هايش گريزان باشدهرکسي باي«: مي گويد
چنين چيزي جز ! بيخودي از خود چگونه تواند بود؟« : بايستي پرسيد. »اگر کسي از خود بيخود گردد به خدا تواند پيوست«: مي گويد

  »!ديگر به بيخودي چه نياز است؟. ت از خداس،خداست آنگاه اگر کسي از. سمردي نتواند بود
 

 معنايش اين ،اين سخن را اگر بشکافيم. »خودمان است  بلکه در،آنگاه ديده خواهد شد که آنچه ما مي جوئيم از ما دور نيست«: مي گويد
 :و اين چيزيست که بسياري از صوفيان به زبان آورده اند. خدائيم  و ما خود،است که خدايي نيست

 
 لبـکار خداييـد خداييــد بيرون ز شما نيست شماييد شماييدآنهـا که ط

 چيزيکه نکرديد گم از بهر چه جوييد وانـدر طلب گم نشده بهر چراييـد
 

به هستي خدا از کجا گردن ! از کجا راه برده ايم؟ ما به خدا. اين از داستان خدا ناآگاه ماندن است. ولي اين سخن نيز بسيار پرت است
آراستگي که نمايان   اين سامان و،چون اين جهان را مي سنجيم و مي انديشيم مي بينيم به خود نتواند بود داستان اينست که ما! گزارده ايم؟

 هريکي از ما ناخواهان به اين ،به همگي باشندگان اين جهان مي داريم مي بينيم ما که آدميانيم و برتري. است از خود اين جهان نشدنيست
دانيم دستي که بيرون از جهان  مي. از اينهاست که مي دانيم در پشت سر اين جهان دستگاه ديگري هست. اهان مي رودناخو جهان آمده و

 .»اين مي دانيم که هست و بيرون از اين جهان است. خدا چيست و چگونه است ما نمي دانيم«. است آنرا پديد آورده و هم مي گرداند
پس اکنون . گفته ايم در بيرون از اين جهان خدايي هست و اين آدميان به خود نتوانند بود ناچار ماندهبه هرحال ما چون ديده ايم اين جهان 

 !آدميانند؟ آن خدا همين: چگونه توانيم گفت
 و ،شدهايستاده اند و يک جوي آبي از زير پاي آنها کشيده  اين بدان مي ماند که ما در بياباني درختهايي را مي بينيم در يک رده پهلوي هم

و به جستجوي آن  ، پي مي بريم که باغباني آنها را کاشته و جويي برايشان کنده،خود درختها نتواند بود چون مي دانيم که اين کار از
 آيا ما به ،»آن باغبان خود همينهاست«: را نشان داده مي گويد  و در آن ميان کسي از ميان ما درختها،باغبان و جايگاهش مي پردازيم

افتادي که به بودن يک باغبان باور کنيم  آيا نخواهيم گفت اگر اين درختها به خود توانستندي بود ما را چه نياز!... خنديد؟ و نخواهيمسخن ا
 !و در جستجوي او باشيم؟

ينحال از همان با ا. سرچشمه اي جز پندار نداشته است ، همچون گفته هاي ديگر فيلسوفان يوناني،گفته هاي پلوتينوس: دوباره مي گوييم
 .ميشود در روم او را پيرواني بوده اند  و چنانکه گفته،آغاز رواج يافته

مسلمانان آمد اين نيز همراه آنها رو به شرق آورد و  فلسفه يوناني به ميان سپس در صده هاي نخست اسالم که دانشهاي يونانيان و همچنان
که  چون هنگامي مي بود. کان بزرگي در سراسر کشورهاي اسالمي پديد آوردبسيار بيشتر شده ت در اينجا در ميان مسلمانان رواجش

اين به بسياري خوش مي افتاد که مي . دنبال کردند ِخَردها رو به پستي مي داشت کسان بسياري گفته هاي فيلسوف رومي را پذيرفته آن را
سبک مغزان  اين بود شوري در ميان. بگشايند» انااهللا«به الف افتاد که خود را خدا شناسند و زبان  خوش مي. شنيدند آدمي با خدا يکيست

 .پديد مي آورد
 تنها از آدميان گفتگو مي داشت و تنها روان ،پيداست پلوتينوس چنانکه از سخنش. در زمان کمي دسته ها پديد آمد و خانقاه ها برپا گرديد

دامنه آنرا به  باز کرده) يا يکي بودن هستي(» وحدت وجود«ي براي ولي در اينجا ميدان بزرگتر. شده آدمي را مي گفت که از خدا جدا
 .»يار ليس في الدار غيره«: چهارپايان و َددان و بلکه به همه چيز رسانيدند

آنرا به بي کار زيستن و زن نگرفتن و به گوشه اي  از آنسو پارسايي يا روگرداني از خوشيهاي جهان که پلوتينوس گفته بود در اينجا
  که همين انگيزه ديگري به تندي پيشرفت،به شهري رفتن و ِول گرديدن عوض گردانيدند ه تن آساني کردن و يا از شهريخزيد

 .صوفيگري گرديد
ديگران زيردستان يا سرسپردگان او و هر پيري بايد  نيز در اينجا داستان پير و مريدي را پديد آوردند که در هر گروهي يکي پير باشد و

جامه هاي کبود و  هاي بسياري با نامهاي گوناگون پديد آمد که»سلسله«بدينسان دسته بنديها پيدا شد و  .ست پير ديگر پوشداز د» خرقه«
 .)۶۶(تراشيدند پشمين پوشيده به نام آنکه از جهان روگردانيده سرهاي خود را مي

 ،وانموده اند که رشته کارهاي جهان در دست ايشانست چنيننيز پيروان صوفي به دعوي آنکه به خدا پيوسته اند به گزافگوئي ها پرداخته 
 نهان و ،توانند رسانيد برد و به پادشاهي توانند رسانيد و هرکه را خواهند به زمين توانند زد و به نابودي و هر که را خواهند باال توانند

.  به آسمان توانند پريد،ن زبان بسته سخن توانند گفت با جانورا،داشت آشکار به هرچيزي دانا مي باشند و از راز هرکسي آگاهي توانند
 .برانگيختگان نيز باالتر شمارده اند گردانيده اند و بسياري از آنان خود را از» انبياء«ناميده يک دسته اي در برابر  »اولياء«خود را 

يا به گفته خودشان (» پوست پرستاني« دينداران جز و به گمان ايشان دين يا آئين که برانگيختگان بنياد گزارده اند براي عاميان مي بوده
 .دارند اند و به ديگران برتري مي» مغزپرستان«صوفيگري براي کسان برگزيده ايست که  ولي. نبوده اند) »قشرياني«



ند و به آنها مي گزارد» جهان و از خوشيهاي آن چشم پوشي از« اينان نامش را ،بيکاري و بي زني که هردو از کارهاي بسيار بد است
روي خود   اين ننگ را به،ناچار مي شدند دست به گدايي باز کنند و نان و پول از مردم بخواهند مي نازيدند و با آنکه در نتيجه بيکاري

 :دريغ نمي گفتند مي ناميدند و به آنان نکوهش و زبان درازي» اهل دنيا« همان مردم را ،نياورده
 

 نت اهللا عليهم اجمعيناهل دنيا از کهين و از مهين لع
 

يک صوفي بايستي بيکار . بازاريان نکوهش مي کردند خوانده به» جايگاه شياطين«همان بازار را که هر روز در آنجا به گدايي رفتندي 
سرمايه و  اگر کسي خواستي به صوفيگري گرايد بايستي. برداشته در خانقاه به ديگران پيوندد  و دست از خانه و زندگي،باشد
ديدنيست جمله هائي که در  .)همچون آنان تهيدست بماند به گفته خودشان به تاراج دهد و(خود را به درويشان خوراند ) دارائی(راکدا

 سر به جيفه دنيا فرو «،»دست از چرک دارايي دنيا شست «،»دنيوي گفت ترک تعلقات«: کتابهاشان درباره اينگونه کسان مي نويسند
 .»نياورد

 
. گزافه سرائيهايي که از برخي از آنان مي شنيدند  بويژه از، مي رميدند،وفيگري در ميان مسلمانان پديد آمد مردم سختدر آغاز که ص

اين گزاف  .مي سرود» سبحاني ما اعظم شاني«ميگفت و َبهمان الت خانقاه نشين » في جبتي االاهللا ليس«فالن دريوزه گرد بازار بغداد 
چنانکه حسين پسر منصور را در بغداد بر سر . ايستادند گران مي افتاد و با صوفيان از دشمني باز نميگوئي ها به مسلمانان بسيار 
 .کرد صوفيان را در آنجا کشتار» بقراخان«يکي از پادشاهان ترکستان . کشيدند همينگونه گفتارها به دار

 
 و از آنسوي انبوه کسان ،تن پروري مي ساخت  تنبلي وليکن از آنجا که صوفيگري برخي آساني هايي در زندگاني دربر ميداشت و با

گوئيهاي   و مردم نيز کم کم گوششان از گزافه، رواج آن روز افزون مي بود،را دوست دارند کناره شدن از مردم و يکدسته جداگانه بودن
ن به پشتيباني از ايشان برخاسته خانقاه ها بسياري از توانگرا  بلکه کسان،صوفيان پر شده ديگر نمي رميدند و به آزار آنان نمي کوشيدند

کرده براي خود ريشه  از آنسو صوفيان نيز دست و پايي...  پولها مي بخشيدند،مي کردند» وقف«ها و خانه ها   ديه،بنياد مي گزاردند
 . به خليفه ابوبکر مي رسانيدندبه امام علي بن ابيطالب و برخي ديگر بدينسان که برخي از آنان سلسله خود را. اسالمي درست کرده بودند

 
خوارزم و بخارا و ترکستان و آسياي کوچک و   صوفيگري چه در ايران و چه در هند و،تا آغاز قرن هفتم که زمان چيرگي مغول است

 هاي چيرگي و چنانچه خواهيم ديد يکي از شوند،و در همه جا خانقاهها برپا گرديده بود  پيش رفته،عراق و سوريه و مصر و ديگر جاها
 .مغوالن همين بوده است

 
 ميليونها زنان و دختران را به ،ميليونها مردان را کشته زيرا با آن داستاني که مغوالن. سپس در زمان مغول رواج آن هرچه بيشتر گرديد

غيرتمندان از جان گذشته به   ايرانيان يا بايستي دامن مردانگي به کمر زنند و،تاراج و ويران کرده بودند  سراسر کشور را،بردگي برده
به دشمنان فيروز درآمده کينه گذشته را بازجويند و يا از همه چيز  همدستي يکديگر به يک رشته کوششهاي بزرگ تاريخي برخيزند و

خود را  ،براي آرامش دل  و،را به دشمنان سپارده و از زندگاني تنها به خوردن و خوابيدن و روزگزاردن بس کنند چشم پوشيده و کشور
 اين يکي را ،ايرانيان چون پيشروان کاردان و غيرتمندي نمي داشتند. اين يا آن بايستي بود يا. به دامن صوفيگري يا خراباتيگري اندازند

 .ديگر فزوني يافت) و همچنين خراباتيگري و مانند آن(اين بود صوفيگري   و،برگزيدند
 

به يکبار چشم از کشور و کشورداري پوشند و خود را  به سود ايشان مي بود که ايرانيان و اين ،بويژه که مغوالن نيز آن را مي خواستند
 .زمان مغول بهار اينگونه گمراهيها و بدآموزيها مي بود. گردانند با صوفيگري يا مانندهاي آن سرگرم

د آمده و برخي از آنان به کارهاي بزرگي پدي در همان زمان مغول و پس از آن زمانست که در ايران و ديگر جاها دسته هاي بسيار
سر و ريش  يک دسته به نام قلندران پديد آمده اند که موی. با افعي و مانند اينها برخاسته اند شگفتي از رفتن به درون آتش و بازي کردن

 .اند و ابرو همه را مي تراشيده اند و به کارهاي شگفتي مي پرداخته
 

در ايران يکي از آنان مير . پادشاهي براي خود گزارده اند  بنياد،تخت افتاده به دستياري درويشاننيز برخي از پيروان به آرزوي تاج و 
بوده که به آن آرزو  بوده که در مازندران پادشاهي مرعشيان را پديد آورده؛ ديگري شيخ جنيد صفوي) بزرگ يا مير(قوام الدين مرعشي 

 .و انجام کار براي شاه اسماعيل پسر حيدر مانده است ه کشته گرديده اندبرخاسته ولي خود او و پسرش شيخ حيدر در اين را
بلکه از آخرهاي . به پيشرفت بيشتري نرسيد با اينحال در زمان آن خاندان صوفيگري.  پديد آمده از صوفيگري مي بود،خاندان صفوي

 افسردگي نهاد و روز به روز از شکوه و رونقش ايران و چه در جاهاي ديگر رو به پادشاهي آن خاندان مي بود که صوفيگري چه در
 . تاکنون همچنان رو به پس رفتن مي بوده است کاست و

 
در ايران . هستند و دستگاه خود را درچيده مي دارند با اينحال اکنون در زمان ما صوفيان چه در ايران و چه در جاهاي ديگر به فراواني

 .شنويم از هندوستان نام مهربابا و شاه خاموش و ديگران را مي.  پيراني هستندگناباد اکنون در تهران و شيراز و مراغه و



آغاز اسالم مي گذرد چند چيز که در زندگاني  در اين هزار و سيصد سال که از: مي توان گفت. اينست تاريخچه کوتاهي از صوفيگري
 .بوده  يکي از هناينده ترين آنها همين صوفيگري،دهمايه بدبختي اين مردمان گردي ايرانيان و توده هاي همسايه کارگر بوده و
شناختن . زهر خود را به يکايک آنها آلوده  و، با هر بخشي از کارهاي زندگاني برخورده،يک نکته در اينجاست آنست که صوفيگري

 آبادي ، کار و پيشه،ا خيمها و خويه، درس خواندن و دانش پژوهي،و پيروي از آن  خرد، خداشناسي پرورش روان،جهان و زندگاني
 . همه را زهرآلود گردانيده، خانه داري و زناشوئي،زمينها شهرها و

 
افزار کار خود گردانيده به بافندگيهاي درازي پرداخته  يک چيز بدتر اين بوده که شعر که در ايران رواج بسيار مي داشته صوفيان آن را

 .ه از همان راه در مغزها جا داده اندقالب شعر بيرون ريخت و پندارهاي زيانمند خود را در
سنايي و ابوسعيد و عطار و مولوي و اوحدي و جامي و  از. در اين هزار سال قافيه بافان بزرگي در ايران در ميان صوفيان پديد آمده اند

بسياري که با نثر  کتابهايگذشته از (شعرهاي بسياري از مثنوي و غزل و دوبيتي به يادگار گزارده اند   که هرکدام،شبستري و ديگران
 .)نوشته اند

 بدآموزيهاي صوفيگري سرمايه اي برايشان ،گردانند مي گرديده اند تا شعري» مضمون«از اين بدتر آن بوده که شاعران ديگر که در پي 
بدست آورده با  )م و ديگراناز شبلي و بايزيد و سعري و ابراهيم اده(داستانهايي را از پيشروان صوفي  .بوده که گرفته و بکار برده اند

 .آب و تاب به رشته شعر کشيده اند
 

 ديگران نيز آلوده ،گرديده که نه تنها صوفيان و پيروانشان اينها نتيجه آن را داده که پندارهاي بيپا و بدآموزيهاي زهرآلود صوفيان همگاني
مي دارند و گرفتار زهر  واهند بدآموزيهاي ايشان را در مغز خودايران انبوهي از مردم بي آنکه خود بفهمند و بخ امروز در. آنها شده اند

 .هناينده آنها مي باشند
 

مي بينيد شرقشناسان که خود بدخواهان شرقند  اينست شما. صوفيگري يکي از شوندهاي بدبختي اين توده بوده و هست: اينست مي گوييم
  و کتابها و گفتارها در زمينه صوفيگري مي نويسند و به دستاويزدستگاه از کار افتد کوششهاي بسيار مي کنند که نگزارند اين

 که دستگاهي پديد آوردة بدخواهان اين ،ايران اينست مي بينيد وزارت فرهنگ. جستجوهاي تاريخي پشتيباني آشکار از صوفيان مي نمايند
چاپ کردن و پراکندن گفته هاي صوفيان  از آنسو نيز به ،هاي فرهنگ خود گرفته  صوفيگري را يکي از سرچشمه،توده مي باشد
 .کند کوششها مي

 
*************************************************** 

 گفتار دوم

   بديهايي که از صوفيگري توان شمربديهايي که از صوفيگري توان شمربديهايي که از صوفيگري توان شمر
. مي آيدبرمي خورد زيانهاي بسياري از آن پديد   چون به هر گوشه زندگاني،چنانکه گفتيم صوفيگري گذشته از آنکه پندارهايي بيپاست

بنديهايي در  گمراهي در ميان توده ها جا براي خود باز کرده و در چند کشور رواج داشته و دسته آنگاه هزار سال بيشتر است که اين
  چنانکه بايد و شايد سخن رانيم و به داستانهاي،بخواهيم از بديهاي آن اينست ما اگر. ميان بوده و با داستانهاي تاريخي آميختگي پيدا شده

آنگاه براي خواست ما که بيداري مردم  چون ما را آن فرصت نيست و.  ناچار خواهيم بود کتاب بس بزرگي پديد آوريم،پردازيم تاريخي
  تنها چند رشته ايرادهاي روشني را ياد،اينرو در اين دفتر به کوتاهي سخن کوشيده  از،است نياز به چنين گفتگوهاي دراز نمي باشد

 .خواهيم کرد
) وجود مطلق(خدا همان هستي ساده «: گويند مي. است) وحدت وجود(» يکي بودن هستي« چنانکه گفتيم بنياد صوفيگري به :نخست

بسياري از   ولي گفته هاي،چنانکه گفتيم معني اين سخن آنست که خدايي نيست و ما خود خدائيم .«است که همه چيزها داراي آن مي باشند
اين . از او جدا شده) يا روانهاي ما(نمايد که خدايي هست و ما  گفته هاي بسياري از ايشان چنين وا مي. شدايشان با اين ناسازگار مي با

 .گفته هاشان گوناگون است خود يک ايراديست که
 

ن را روح انسا«به همان اندازه بس کرده که  در اين باره» مرصادالعباد«ابوبکر رازي که يکي از بزرگان صوفيان شمرده مي شود در 
 گاهي بوده است که«:  و مي گويد،پائين آورده اند» ظلمت آشيان عناصر و وحشت سراي دنيا از قرب جوار رب العالمين به عالم قالب و

 مي نويسد که بجاست آن را در -گويم افسانه اي  يا بهتر– و يک داستاني ،»کساني آن سرگذشت را فراموش نکرده و در ياد مي داشته اند
 :مي نويسد. وريمپائين بيا

 
که او فرمود که مرا ياد است که از عالم قرب  شيخ محمد کوفي رحمه اهللا در نيشابور حکايت کردي که شيخ علي مؤذن را دريافته بود«

ا از بيچاره ر به هر آسمان که رسيدم اهل آن آسمان بر من بگريستند گفتند. آسمانها مي گذرانيدند حق بدين عالم مي آمدم و روح مرا به
بر آن تأسفها . فراخناي حضاير قدس به تنگناي سراي دنيا مي رسانند مقام قرب به عالم بعد مي فرستند و از اعلي به اسفل مي آورند و از



خواري اوست؟ به عزت  مي بخشودند خطاب عزت بديشان رسيد که مي پنداريد که فرستادن او بدان عالم از براي مي خورند و بر من
دلوي آب در سبوي پيره زني کند او را بهتر از آنکه صد هزار  گر در مدت عمر او در آن جهان اگر يکبار بر سر چاهيخداوندي که ا

ما به ما  شما سر در زير گليم کل حزب بمالديهم فرحون کشيد و کار خداوندي. سبوحي مشغول باشيد سال شما در حضاير قدس به
 .»بازگزاريد که اني اعلم ما ال تعلمون

 :خدايي ستوده اند ي بوده اند بسيار ديگران که آشکاره به دعوي خدايي برخاسته بلکه همه چيز را بهول
 

 بـرتـريم ما ذات ذوالجــالل خـداونـد اکبــريـم قـدوس ذات از همـه الـواث
 ديگـريـم ماييـم و ذات ماسـت به هـر ذره اي عيان آثـار ذات مـاست ندانـي که

 ستايم به هرصفت گاهي شراب وشاهد وگاهي چه ساغريممن خويش را به خويش 
 اکبـريـم اي دل تـو بـي خداي َمبيـن غير در ميان مـا ذات ذوالجـالل خداونـد

 
 ،نوشته در اين زمينه به سخنان بسيار آشکاري برخاسته مهربابا که در هندوستان از صوفيان بنام است يکي از پيروانش کتابي درباره او

 :چنين مي نويسد د مهربابا داستانيو از زبان خو
 
دعوي خدايي و نبوت و پيغمبري و حقانيت   از،روزي شخصي از شت مهربابا برحسب کاوش و فهم حقيقت پرسيد که اي قبله عالميان«

 تکليف چيست؟. شنيدن اين کلمه و جمله همه َرم مي نمايند تو تکان و سکته سختي به مخلوق وارد آمده و از
 

 تو ، بلکه فرياد مي زنم که من خدايم،من خدايم  جواب داد که از قول من به مدعيان و مخالفان من بگو که من نمي گويم کهشت مهربابا
گفتار آنها َرم مي   دشمنان و مخالفين هم خدايند؛ بلکه منهم از، دوستان خدايند، ايشان خدايند،خداييد  شما، ما خداييم، او خداست،خدايي

مخلوق دانسته و مي خوانند و خود را همين جسم يک ذرع و دو زرعي  و تعجبم به شنيدن اينکه آنها خود را بنده ونمايم و در شگفت 
 فرقي ميان من و ،خود آنهايند  بلکه سايرين هم هريک باالنفراد خدايند و خدا هم،خود را خدا خوانده و خدا مي بينم ميدانند و من نه فقط

 .»آنها نيست
 :به آن جهان پندارِي يکي بودن هستي مي کشاند الي رومي را بخوانيد خواهيد ديد گاهي يکبار صوفي ميشود و خود راشما اگر مثنوي م

 
 بشنو از ني چون حکايت مي کند وز جدائي ها شکايت مي کند
 کـز نيستـان تـا مـرا ببـريده اند از نفيـرم مرد و زن ناليـده اند

 
 ،تنها او نيست. بوده ميراند و داستانها مي سرايد  سخن از خدا بدانسان که باور کرده مسلمانان ميگاهي نيز آنها را فراموش مي کند و

 .اند ديگران نيز همين سرگرداني را داشته
 

 :هست را به هر معنايي که مي گيرند ايرادهايي به آن» يکي بودن هستي«به هرحال 
 

هاي فيلسوفان است که يک دسته بدينسان آدمي را   اين يک نمونه از پريشان گوئي.اين سخنان پندار است و دليلي همراه آن نمي باشد١- 
 .اند به چهارپايان و َددان به يک زنجير کشيده هيچگونه جدايي در ميان نشناخته  و يک دسته آنرا،به خدايي رسانده اند

ناخواهان به اين جهان آمده و ناخواهان ميروند را  ي کهآدميان. ناسازگار است) که در پيش يادش کرديم(اين سخن با داستان خداشناسي ٢- 
 !شوند؟ چه سزد که خدا يا از خدا خوانده

چرا جهان را خوار ! چرا به خود سختي دهند؟ ! ديگر چرا از خوشيها چشم بپوشند؟، هرچه ميخواهي بگو،آدميان خدا يا از خدا٣- 
  ديگر به اين، پس دير يا زود به او خواهد پيوست، مي گوئيد آدمي از خداستبدانسان که اگر! از اينها چه نتيجه توان بود؟! دارند؟

 آن ،پيراسته گردد) و خشم و کينه و مانند اينها از هوس و آز(اگر خواستتان اين است که آدمي از آلودگيهاي جاني . کوششها چه نياز است
گردانيده  ستن آميغ هاي زندگانيست که ما در جاهاي ديگر روشنشناختن معني راست آدميگري و دان آن راهش. راهش نه اينها مي باشد

 .ايم
 

مي رساند که هوسبازيها پرده به چشم پشمينه پوشان  اين.  بيکاري و خانقاه نشيني که صوفيان برگزيده اند گناه بزرگي از ايشانست:دوم
 .آشکار زندگاني را نيز نمي ديده اند فروهشته بوده که آميغهاي بسيار

گستراک و ديگر نيازمنديهاي زندگي بسيجيده شود   ميداند که در اين زندگاني کوششهايي مي بايد تا خوراک و نوشاک و پوشاک وهرکسي
 و کسي که نکوشد و مفت خورد. کاري يا پيشه اي به کوشش پردازد و با ديگران همدستي کند و هر کسي بايد به نوبت خود از راه

يک راهي خوراک و پوشاک و ديگر   و اين در جائيست که کسي نکوشد ولي از،ناهکار مي باشدناراستي با توده کرده است و گ
 پيداست که ،دارد و همچون صوفيان بايد به گدايي و دريوزه گردي پردازد  و اگر کسي چنان راهي هم نمي،نيازمنديها را بدست آورد

  .خواهد بود گناهش دوبرابر
 



 اين ننگ ،آن الف خدائيشان. را به خود برگزيده اند ولي صوفيان نفهميده اند و بيکاري و گدايي. فهميداينها چيزهائيست که هرکسي تواند 
 .بوده است  هرکدام از ديگري بدتر،گدائيشان

 ولي راستش اينست. درويشان بي ارج و گمنام مي بوده شايد کساني چنين دانند که گدايي و دريوزه گردي که از صوفيان شناخته شده کار
ميشده خود ميگويد  شيخ ابوسعيد ابوالخير که يکي از بزرگان بسيار بنام ايشان شمرده. مي پرداخته اند که بزرگان و پيرانشان نيز به آن

 :خود او که در آغاز کار زماني نيز به گدايي پرداخته است و اينست جمله هاي
هرکه ما را مي ديد ابتدا ديناري ميداد چون مدتي   نديديم بر نفساز جهت درويشان به سؤال مشغول شديم که هيچ چيز سخت تر از اين«

چنان شد که  آمد و فرود آمد تا به يک مويز و يک جو باز آمد چنان شد که بيش از اين نمي دادند تا برآمد کمتر مي شد تا به دانگي باز
 .»اين نيز نمي دادند

اين بوسعيد داستاني . آنجا خانقاهي ساخت و بنام گرديد  سپس به بغداد رفت و درابن ابوسعيد را شاگردي مي بوده بوسعد نام که مي نويسد
جمله هاي خود  .کاروان حاجيان خراسان ميهماني ميداده و از دريوزه سفره براي ايشان مي گسترده است از خود مي گويد که در بغداد به

 :اوست
من برخاستم و زنبيل برگرفتم ... به موافقت بيامدند انبوه همه اجابت کردند وجماعتي صوفيان در قافله بودند و جمعي بازرگانان و مردم «

آن قرار  بر... بامداد و شبانگاه سفره مي نهادم و پنج وقت بانگ نماز مي گفتم و امامت مي کردم و روي به دريوزه نهادم و هر روز
 .» ...دريوزه مي کردم و سفره مي نهادم

کارش جز اين نمي بوده که هرروز درويشان را به  يخي رسيده و خانقاهي در نيشابور با دريهنه ميداشتههمان ابوسعيد هنگامي که به ش
. دهد  و اگر کسي نداد با آن دشمني کند و بدگويد و بيمش،ايشان پول يا چيزهاي ديگر بخواهد در اين توانگر و آن توانگر فرستد و از

: در يک جا هم مي نويسد. از اينگونه داستانهاست به چاپ رسيده پر» ت الشيخ ابوسعيداسرارالتوحيد في مقاما«کتاب بزرگي که بنام 
 .»دريوزه کن و بدست آور: شيخ گفت. چيزي نمي دارم: و گفت. خواست شيخ از زني براي درويشان ميهماني«

 گزارده اند اين ناچاري مي بوده که روز مي در جائيکه بيست يا سي تن از مردان تندرست و پرخوار پي کار نرفته و در يک خانقاهي
 .کار به دريوزه و گدايي کشد

بنشينند و مفت خورند و . انديشي و پندار بافي کنند اين بيکاري زيان ديگري را نيز در پي ميداشته و آن اينکه صوفيان بنشينند و بيهوده
  .گزاف بافي کنند

 
 برتريمما ذات ذوالجالل خداوند اکبريم قدوس وار از همه الوات 

 :بنشينند و مفت خورند و به مردم زبان درازي کنند
 اهـل دنيـا از مهيـن و از کهيـن لعنـت اهللا عـليـهـم اجمـعيـن

 :بنشينند و مفت خورند و چرندهاي بيشرمانه بافند
  تا کـي معلـم يــارم به مکتـب ارسلـه معنـا برتـع و يعـلـب

 
 ،ريسندگيهاي شيخ عطار در منطق الطير و ديگر کتابهايش  و آن همه،ا در غزلهاي بيشمارشآن همه بافندگيهاي مالي رومي در مثنوي ي

  .خوردن بوده است همه نتيجة بيکار نشستن و مفت
 

اند و نيروهاي مغزي خود را در چه راهي بکار مي  براي آنکه دانسته شود که اين صوفيان روزهاي خود را با چه کارهايي مي گذرانيده
  :مي آورم» اسرارالتوحيد« د داستان پائين را ازانداخته ان

 
شخصي آمدند و پيش وي نشستند و گفتند يا شيخ ما  شيخ ما گفت در آنوقت که به آمل بوديم يکروز پيش شيخ ابوالعباس نشسته بوديم دو«

. مي گويد اکنون شيخ چه. ابد تمامتر ديگري مي گويد شادي ازل و ،گويد اندوه ازل و ابد تمامتر يکي مي. را با يکديگر سخني رفته است
 ليس عند ربکم صباح و ال ،قصاب نه اندوه هست نه شادي شيخ ابوالعباس دستي بروي خود فرود آورد و گفت الحمداهللا که منزلگاه پسر

 .»مساء
يا به گفته خود پسر (والعباس پرسندگان و اين پاسخ شيخ اب آن پرسش. ببينيد با چه چيزهاي پوچ و بيهوده اي خود را سرگرم ميداشته اند

  .بيهوده تر  هريکي از ديگري،)قصاب
 

زنان را براي مردان آفريده و شماره آنان را  خدا مردان را براي زنان و.  زن نگرفتن صوفيان گناه بزرگ ديگري از ايشان بوده:سوم
و  ،ند داشتن و نژاد باز گزاردن باياي هر کسيستاز آن سوي فرز. مايه بدبختي زني گرديده پس مردي که زن نگرفته. يکسان گردانيده

 .اين نافرماني با آفريدگار است که مردي زن نگيرد
) يا به گفته خودشان شاهد بازي(اينست بچه بازي  .گذشته از آنکه صوفيان که زن نمي گرفته اند بيشترشان دچار زشتکاريها مي شده اند

که  «عشق خدايي« و اين زشت تر که به چنان ناپاکي رخت پوشانيده و آنرا با ،داشتهرواج مي  در خانقاه،که از زشت ترين گناههاست
 .انداخته اند را به زبانها» المجاز قنطره الحقيقه«مدعي مي بودند بهم بسته گردانيده و جمله 

چيزي هم دستي طلبکار «نيان که به گفته تهرا  عنوان نيکي درست مي کردند،اين شيوه صوفيان مي بوده که به هر کار بدي از خودشان
مي  «مني و خودخواهي«براي ُکشتن » رياضتي« گدايي را ،مي ناميدند» نياوردن به دنياي دون سر فرود«مثًال بيکاري را . »مي شدند
  .عنواني را ساخته اند به بچه بازي نيز چنان. مي خواندند» چشم پوشي از لذت« زن نگرفتن را ،شماردند



 
  اولياست عکس مه رويان بستان خداستآن خياالتي که دام

وي در «: ياد کرده چنين مي نويسد» تعالي سره شيخ اوحدالدين حامد کرماني قدس اهللا«در نفخات االنس نام يکي از بزرگان صوفيان 
 .»و جمال مطلق را در صور مقيدات مشاهده مي نموده شهود حقيقت توسل به مظاهر صدري مي کرده

زيبايي خدا را در روي جوانان «: پوشانيده مي گويد  ولي به زشتکاري او جامه ديگري،کرماني ساده بازي ميکردهمي خواهد بگويد شيخ 
 .اندازه گستاخي و بي شرميشان چه مي بوده ببينيد. »ساده تماشا می کرده

چاک کردي و سينه به سينه ايشان پيراهن امردان  چون وي در سماع گرم شدي«: در همان کتاب از شيخ حامد داستان پائين را مي آورد
 گفت او مبتدع است و کافر اگر در صحبت من اينگونه.صاحب جمال داشت اين سخن بشنيد چون به بغداد رسيد خليفه پسري. نهادي

  :گفت  شيخ به کرامت دريافت و،چون در سماع گرم شد. حرکتي کند ويرا بکشم
 

 بي سـر بـودنسهل است مرا بر سر خنجر بودن در پاي مراد دوست 
  تو آمده اي که کافري را بکشـي قاضي چو تويي رواست کافر بودن

 
  .پسر و خليفه سر در پاي شيخ نهادند و مريد شدند

 
 . گناه ديگري از ايشان است،بوده  نکوهش از جهان و خوار داشتن زندگاني که شيوه صوفيان بلکه پايه کارشان:چهارم

 م همت آنم که دل براو ننهادجهان برآب نهادست و آدمي برباد غال
 بايد ،گرفتم که در جهان بديهايي هست! ماست؟ مگر جهان نه زيستگاه! مگر جهان را جز خدا آفريده؟! جهان را چرا مي نکوهيده اند؟

 . نه آنکه زبان به نکوهش و بدگويي باز کرد،برد کوشيد و آن بديها را تا مي توان از ميان
بدست آمده که مردم ايران و کشورهاي نزديک به  از زندگاني کرده اند اين نتيجه) و همچنين خراباتيان(از نکوهش هايي که صوفيان 

داده که  تنبلي روز گذرانند و چشم براه پيش آمدها دوزند و اين بي پروايي و سستي نتيجه آن را زندگاني بي پروا باشند و با سستي و
  .زبون و زيردست ديگران گردند

 
 ،مي پنداشتند) يا بلکه خود خدا( جدا شده از خدا  اده که صوفيان از يکسو هستي را يکي دانسته و جهان و هرچه در اوستمرا شگفت افت

  :زبان مي آوردند و در گفته هاشان پياپي آنرا به
 

 يار بي پرده از در و ديوار به تجلي است يا اولي االبصار
  نيست زمه اندر شجري نيست کهموسيـي نيـست که آواز اناهللا شنـود ورنه اين زم

 
روانهاي آدميان «: با آن سخن که پلوتينوس مي گفته! باشد؟ آيا آن چه و اين چه مي. و از يکسو نيز جهانرا مي نکوهيدند و خوار ميداشتند

 ولي با يکي ،نگرند اندک جايي مي بوده که به جهان با ديده بيزاري» آمده و در اين جهان گرفتار ماده شده از يک جهان وااليي فرود
بي گمانست که اين نکوهيدن جز نتيجه بيکاري و تهيدستي  !بودن هستي که بنياد صوفيگري شرقيست چه جاي بيزاري از جهان بوده؟

توانگران و  يکي هم مي خواسته اند با اين سخنان. داشته اند به نکوهيدن و بد گفتن مي پرداخته اند چون خودشان نمي. صوفيان نبوده
  .لداران را به دهش و بخشش وادارندپو
 

در اين باره داستان آن بوده که پلوتينوس  . داستان رقص و آواز خواني و مهرورزي با خدا يکي ديگر از بديهاي صوفيان است:پنجم
 اهاي نيکيها وآدمي چون روانش از خدا جدا گرديده بايد هميشه خو«: هم چنين گفته است بنيادگزار صوفيگري در ميان سخنان خود يکي

. »زيبائي هاست گردد و عشق خدا را در دل گيرد زيبائيها باشد و آنها را دوست دارد و سپس خواهاي خدا که سرچشمه همه نيکي ها و
 .نزديک به اين سخناني گفته

کنند و به ياد او آواز داده که با خدا عشقبازي  عنوان بدست صوفيان) که دانسته نيست درست ترجمه شده يا نه(اين کلمه عشق از او 
به زمين   چندان که دهانشان کف کند و سرهاشان گيج خورده، بچرخند و بجهند،کوبند و دست افشانند  پاي، و چنگ و ني نوازند،خوانند
  .سراسر گفته هاشان پر از واژه عشق مي باشد. افتند

 
 هرچه داري اگـر به عشق دهـي کـافـرم گـر جـوئـي زيـان بينــي

 م عشق خاک آدم گل شد صد فتنه و شور در جهان حاصل شداز شبن
  سر ِنشتر عشق بر َرگ روح رسيد يک قطره فرو چکيد نامش دل شـد

 
 و نام و ياد او را ،خدا را در انديشه داشتن«خواستش  پلوتينوس اگرچه نام عشق ُبرده همانا. پيداست که اين جز از گفته پلوتينوس است

آنگاه به گفته  !اينگونه عشقبازي با خدا چه سزد؟.  نه اينگونه کارهاي سبک هوشمندانه،بوده» بستن او کارگرامي شمردن و به خواست 
 ،چيزي که ما از صوفيان کمتر مي شناسيم. سپس به عشق رسد پلوتينوس نخست بايد کسي خواهان نيکي ها باشد و به نيکي ها کوشد تا

 .مانند اينها بيکاري و مفتخواري و بچه بازي و گدايي و پندار بافي و. رده ايمهمان بوده که شم صوفيان کارهاشان. نيکيهاست



گزارده بوده اند رفتارشان با خدا اين » اوليا» و» عرفا«آنان که نام خود را . به هرحال اين نمونه اي از خداشناسي صوفيان مي باشد
 .رقصيده اند ي يا زني را به ديده مي گرفته اند و به ياد او مي هريکي بچة خوبروي،بيشتر آنان راست گفته اند که. گستاخيها بوده

  :به آن افزوده اند» هرجائي«يک واژه زشت   بلکه،داده» شاهد«برخي از ايشان ناداني را به جايي رسانيده اند که به خدا نام 
 

 )۶٧(با که توان گفت اين سخن که نگارم شاهد هرجائي است و گوشه نشينست
  .گناه ديگري نبودي همين گناه به روسياهي آنان بس بودياگر صوفيان را 

 
شيخ «در نفحات االنس نام . را در پائين مي آوريم در اين باره نيز داستانهاي رسوايي در کتابهاي خود صوفيان است و اينک يکي از آنها

 :گويد  او را مي نويسد و از جمله چنين ميرا مي برد و داستانها رسوائيهاي» قدس اهللا روحه فخرالدين ابراهيم المشتهر بالعراقي
قلندران به همدان رسيده اند و با ايشان پسري  در سن هفده سالگي در بعضي مدارس مشهوره همدان بافاده مشغول بوده روزي جمعي از«

  و چون از همدان، بودمادام که در همدان بودند با ايشان. چون آن پسر بديد گرفتار شد صاحب جمال بود و به روي مشروب عشق غالب
رنگ ايشان برآمد و به همراه ايشان به  سفر کردند و چند روزي برآمد بيطاقت شد و در عقب ايشان برفت و چون به ايشان رسيد به

بهاءالدين زکريا رسيد و گويند چون شيخ ويرا به خلوت نشاند و از چله وي يک دهه  هندوستان افتاد و در شهر مولتان به صحبت شيخ
  :ويرا وجدي رسيد و حالي بر وي مستولي شد و اين غزل را گفت ذشتگ
 

  نخستين باده کاندر جام کردند ز چشم مست ساقي وام کردند
 

خالف طريقت شيخ دانستند چه طريقه ايشان در خلوت جز  چون اهل خانقاه آنرا ديدند و آنرا. و آنرا با آواز بلند مي خواند و مي گريست
منع است و او را  ديگري نمي باشد آنرا بر سبيل انکار به سمع شيخ رسانيدند شيخ فرمود که شما را از اين راقبه امرياشتغال به ذکر يا م

افتاد شنيد که غزل را خراباتيان با چنگ و چغانه مي گفتند و پيش  منع نيست چون روز چند برآمد يکي از مقربان شيخ را گذر به خرابات
 :رسيد گفت باقي شيخ خاکند شيخ سئوال کرد که چه شنيدي بازگوي چون بدين بيت ،نمود آمد و صورت حال باز

 چو خود کردند راز خويشتن فاش عـراقـي را چرا بدنـام کـردند
نهاد شيخ بدست مبارک خود سر او را از خاک  برخاست و به در خلوت عراقي آمد و سر در قدم شيخ. شيخ فرمود که کار او تمام شد

  .»از تن مبارک کشيده به وي پوشانيد  ويرا به خلوت نگذاشت و خرقهبرداشت و ديگر
 

 .»معنايي مي داشته و از چه راه مي بوده که بيشتر صوفيان مي داشته اند چه» عشقي«اين داستان را نيک انديشيد تا بدانيد 
 ترين دادة خداست و هرکس بايد آن را گرانمايه خرد که. نشان داده اند» خرد« يک گناه ديگر از صوفيان دشمني است که با :ششم

نکوهشها  آنان چون کارهاشان بي خردانه بوده دشمني به آن نشان داده اند و زبان باز کرده به ،بشناسد و درکارهاي خود راهنما گرداند
  :پرداخته اند

 
 عشـق آمـد عقـل او آواره شد صبـح آمد شمـع او بيچاره شـد

 پاي چوبين سخت بي تمکين بودپاي استـدالليـان چوبيـن بـود 
  عشـق آمـد و کرد عقل غارت اي دل تـو بجـان بر اين بشارت

 
با عقل اسرار ربوبيت نتوان يافت که وي محدث  العقل آله العبوديه:  شيخنا گفت،شيخ ما وقتي درويشي سئوال کرد يا شيخ عقل چيست«

  .»)۶٨(نيست است و محدث را به قديم راه
 

راه سير و سلوک نهاد و طالب کشف شهود  چون عقل راه بجائي نمي برد پاي در«:  اينگونه جمله ها فراوانستدر کتابهاي صوفيان
 .چون عشق در دل رخت انداخت عقل خانه پرداخت «،»دست در دامن عشق زد چون به ناخن خرد گره از کار نمي گشود «،گرديد

 ولي ، در جهانيند که پاي ِخَرد به آنجا نرسد،آن مي باشد که واالتر از خرد و داوريبا اين سخنان مي خواهند بفهمانند که آنان در جهانيند 
 .گردانيدن آن کوشند کارهاي آنان آشکاره بي خردانه بوده ناچار شده اند خرد را کنار گردانند و به خوار راستي همان است که چون
 با ريش و پشم پاي ، زن نگرفتن و فرزند نداشتن،برخاستن ها به گدايي در بازار، نان از دست ديگران خوردن،در خانقاهها بيکار نشستن

از آنان سر مي  گذشته از داستانهاي بيخردانه ديگري که.  با خرد کمترين سازشي نمي داشته،خود چرخيدن کوبيدن و دست افشاندن و به
  :زده که من اينک يکي را براي نمونه ياد مي کنم

 
 :را از او و از پيرش شمس تبريزي مي نويسد در نفحات االنس داستان پائين» ق آمد عقل او آواره شدعش«: همان مولوي که مي گويد

. کسي را زهره نبودي که در خلوت ايشان درآيد مدت سه ماه در خلوتي ليال و نهارا به صوم وصال نشستند که اصًال بيرون نيامدند و«
 ،فرمود او خواهر جاني منست. موالنا جرم خود را دست گرفته در ميان آور. کردالتماس  روزي موالنا شمس الدين از موالنا شاهدي

گفت حاليا اگر قدري شراب . جاني منست فرمود او پسر. في الحال فرزند خود سلطان ولد را پيش آورد. گفت نازنين پسري مي خواهم
موالنا شمس الدين فرمود که قوت مطاوعت . رده بياوردسبويي از محله جهودان پرک موالنا بيرون آمد و. دست مي داد ذوق مي کرديم

 » .از هرچه گويند زيادتست. را امتحان مي کردم موالنا



سه ماه نيز صوم . »به صوم وصال نشستند«: گويد مي! دو تن در خلوتي سه ماه چه مي کرده اند؟: شما در اين داستان نيک انديشيد
    :در اينجاست که گفته اند! کجا و زن و پسر خواستن و باده آرزو کردن کجا؟)  پيوستروزه يا(آنگاه صوم وصال ! وصال تواند بود؟

  » .دروغگو فراموشکار باشد«
 

اين داستان اگر ! صوفيگري بي ناموسي نيز سزاست؟ اينکه کسي زن يا پسر خود را به ديگري پيش کشد آيا بي ناموسي نيست؟ مگر در
ساخته و  اگر راست نيست پس چه ناداني آن کسان بوده اند که اينها را به نام بزرگان خود! بوده راست است پس چه بي غيرتي که مولوي

همانست . کنند و با ستايش هاي گزافه آميزي مي پراکنند اين مولوي همان است که کتاب مثنوي او را پياپي چاپ مي! در کتابها نوشته اند
االنس جامي يا  ي خواهند از اينگونه رسوائيهاي صوفيان آگاه گردند کتابهاي نفحاتکسانيکه م. شمارند که کتابش را همپايه قرآن مي
  .تذکره االولياء عطار را خوانند

 
نخست . صوفيان شمرديم در همه سلسله ها نبوده است چيزي که بايد در پايان گفتار ياد کنم آنست که بيکاري و بي زني که ما از گناههاي

گرفته اند  کساني از آنان زن. نمي توانسته به کاري يا پيشه اي پردازد ولي مي توانسته زن بگيرد  که صوفتا دير زماني چنين مي بوده
شيخ صفي اردبيلي و شاه نعمت اهللا کرماني به پيروان خود  سپس. که پيداست بايستي نان و رخت او و فرزندانش نيز از گدايي راه افتد

 .»بود دوستان خدا در لباس اهل کسب و حرفت نيز توانند «: اه نعمت اهللا گفتهش. اي دارند پرگيده اند که کار يا پيشه

************************************************** 

 گفتار سوم

   رفتار بدي که با اسالم کرده اندرفتار بدي که با اسالم کرده اندرفتار بدي که با اسالم کرده اند
وفيگري چه از گفته هاي پلوتينوس ص. اسالم داشته اند يک بدي بزرگ از صوفيان که بايد آنرا جداگانه باز نمائيم رفتاريست که آنان با

همبستگي نداشته يکسره  نه تنها با آن دين پيوستگي يا. سرچشمه گرفته هرآينه با اسالم بيگانه مي بوده برخاسته و چه از جاي ديگري
 .آخشيج آن مي بوده

 
. گر آفريدگان نمي باشد و نتواند بودآدميان و دي اسالم خدايي را مي شناسانيد که بيرون از اين جهان است و پيوستگي ميانه او با

 شناسد که چنانکه گفتم ما اگر آنرا بشکافيم معنايش آنست که آدميان همه خدايند و خداي مي» هستي ساده«صوفيگري خدا را همان 
 .اين دو خدا را با هم سازشي نتواند بود. ديگري نيست

 
به ياد خدا رقصيدن و اينگونه کارها که در بنياد   و،دست به دريوزه گشادن و ، و زن و فرزند نداشتن،در آيين اسالم نيز بيکار نشستن

تالش با  بوده اسالم مي خواسته مردم را به يک زندگاني خردمندانه و ميانه روانه که کوشش و صوفيگري خوابيده در اسالم ناسزا مي
خوشيها که دستاويز صوفيان بوده با خواست آن دين به  ازخوار داشتن جهان و دامن در چيدن .  وادارد،نيکخواهي و پاکدلي توأم باشد

 .يکبار بيگانه است
 

قرآن پياپي مردم را به انديشيدن و فهميدن و خرد   اينست در،اسالم پايه پيشرفت زندگاني و نيکي مردمان را نيرومندي خردها مي شناخته
 . نزد صوفيان مي باشد نتوان يافترا که زبا» عشق«يکبار واژه  بکار بردن مي خواند و در سراسر قرآن

صوفيان ميانه راه خود با اسالم پيوستگي پديد   ليکن چنانکه ديده مي شود،جاي هيچ گفتگو نيست که صوفيگري از اسالم بيگانه بوده
ديگري . برند دگي بسريکي آنکه از آزار مسلمانان ايمن باشند و توانند در ميان ايشان زن: بوده  و اين همانا براي دو خواست،آورده اند

 .افزايند آنکه کساني از مسلمانان را بسوي خود کشند و توانند به صوفيان
 

 از ابوبکر و امام علي بن ،از ياران پيغمبر اينست براي خود ريشه اسالمي درست کرده اند و هر سلسله اي از ايشان خود را به يکي
مردمان مي  که براي همه» شريعت«يکرشته از آنها بنام : مبر دوگونه آموزاکها داشتهاند که پيغ ابيطالب و ديگران رسانيده چنين وانموده

آن مرد بزرگ درحال آنکه ديني براي مردم بنياد  اينست. که تنها براي کسان برگزيده و ويژه اي مي بوده» طريقت« ديگري ،بوده
است که از   آن را به کساني از ابوبکر و علي و ديگران آموختهبنياد نهاده و» طريقتی«برگزيدگان  ياد داده براي» شريعتي«گزارده و 

 .ايشان به صوفيان رسيده
 

بدي صوفيان همين بس که چنين دروغي را ساخته  در: گفتم. روزي در تبريز يکي از صوفيان اين را با من مي گفت و به خود مي باليد
است؟   پس چرا آن دو رشته با يکديگر ناسازگار،ها داشته)آموزش( آموزاککاري کرده و دو رشته من پذيرفتم که پيغمبر اسالم چنين. اند

ِکي با خدا ! ِکي به چله نشسته؟! علي ِکي بيکاره بوده؟ !آنگاه ِکي ابوبکر و علي به چنين کارهايي که صوفيان مي پردازند پرداخته اند؟
دريوزه گري  ِکي پيروان خود را در بازار به! ايستاده؟ِکي از زن گرفتن باز ! به رقص پرداخته؟ ورزيده و با دف و ناي» عشق«



 .اينها که گفتم پاسخي نداشت و به خاموشي گرائيد! فرستاده؟
 

خواسته که تا توانند به اسالم رنگ صوفيگري  آنچه اين بدي صوفيان را بزرگتر گردانيده آنست که دستبردهايي در اسالم کرده چنين
بنويسد  اگر کسي بخواهد کارهاي صوفيانرا تنها در اين زمينه. اسالم را پيرو خود خواسته اند سالم کنندبجاي آنکه خود پيروي از ا. دهند

 :کرد  به چند نمونه بس خواهم،کتاب بزرگي خواهد بود و من چون به کوتاهي مي کوشم
 

را دليل به » اينما کنتم فهو معکم«مثًال آيه . اندداده  قرآن را افزاري يا بازيچه اي گردانيده به آيه هاي آن هر معنايي که خواسته اند١- 
نشان مي داده با  خدائي که قرآن. ناسازگار است» با وحدت وجود« درحالي که سرتاپاي قرآن ،آورده اند )وحدت وجود(يکي بودن هستي 

 نمي ،»خدا در شماست«: مي گويدو ن» هرکجا باشيد خدا با شماست» :آن آيه مي گويد. خدائي که صوفيان مي شناخته اند بسيار جداست
 .»خدائيد شما خودتان«: گويد

 
:  شيخ ابوسعيد معني کرده مي گويد،»پرهيزکارترين شماست گرامي ترين شما نزد خدا«: را که ميگويد» ان اکرمکم عنداهللا اتقيکم«آيه 
پرهيز کني  ي بود که چون تو از خودي خوداز اين معن«: آنگاه نتيجه گرفته مي گويد. »خودي خود است پرهيزکاري پرهيز کردن از«

 .معناي صوفيانه به آن ميدهد اين شيخ به دلخواه. پرهيزکاري در قرآن پرهيز کردن از بديهاست. »بدو رسي
 

بشر حافي هرگز کفش و پاي «: اسرارالتوحيد مي نويسد در. گاهي رفتارشان با قرآن چنان بوده که جز شوخي و بازي نامي نتوان داد
تعالي و من   زمين بساط حق است سبحانه و،اهللا الذي جعل لکم االرض بساطا: سبحانه و تعالي مي گويد ر در پاي نکرد و گفت حقافزا

 .»برهنه رفت و بدين سبب او را بشر حافي لقب دادند روا ندارم بر بساط خداي تعالي با کفش و پاي افزار روم و همه عمر پاي
 

آيا اين جز شوخي و . »!با پاي برهنه راه روم پس من بايد«:  اين مي گويد،» براي شما گسترده گردانيدخدا زمين را«: قرآن مي گويد
 !به پاکيزگي واميداشت خواستش پاي برهنه رفتن مردم مي بوده؟ قرآن که مردم را! بازي نامي تواند داشت؟

 
به دبيرستان فرستاد چون به سوره لقمان رسيد و به  مادرش او رانقل است که چون «: در تذکره االولياء درباره بايزيد بسطامي مي نويسد

اين  خدا مي گويد مرا خدمت کن و شکر گوي و پدر و مادر را خدمت کن و شکرگوي و استاد معني اين آيت رسيد ان اشکرلي و لوالديک
. ري ده تا به خانه روم و سخني با مادر بگويمدستو بايزيد که اين بشنويد بر دل او کار کرد لوح بنهاد و گفت استاد مرا. آيت مي گفت

به آيتي رسيدم  مادر گفت يا طيفور به چه آمدي؟ مگر هديه آورده اند يا عذري افتادست؟ گفت نه که. آمد استاد دستوري داد بايزيد به خانه
ت بر جان من آمده است يا از خدايم اين آي. کدخدائي نتوانم کرد  من در دو خانه،که حق مي فرمايد ما را به خدمت خويش و خدمت تو

و حق خويشتن به تو  مادر گفت اي پسر تو را در کار خداي کردم. باشم يا درکار خدايم کن تا همه با وي باشم درخواه تا همه آن تو
 . »...شام شامات مي گرديد و رياضت مي کشيد پس بايزيد از بسطام برفت و سي سال در. برو و خداي را باش. بخشيدم

 
آيا . »به من سپاسگزار و به پدر و مادرت هم«: گويد آن مي! آيا معني آيه قرآن اين بوده که کسي دست از کار و پيشه و زندگي بردارد؟

داستانها بسيار  از اينگونه!  و از کار و پيشه نيز دست نکشد؟،باشد و هم سپاسگزار پدر و مادر کسي نمي توانست هم سپاسگزار خدا
 .است

 
ديده اي مي نگريسته اند و چگونه جايگاه خود را   داستانهايي در کتابهاشان هست که پيداست به اسالم و بنيادگزارش با چهگاهي٢- 

الدين از  کتابهاشان داستان صوفي گرديدن جالل الدين رومي را چنين مي نويسند که روزي جالل در يکي از. واالتر مي شمارده اند
آيا محمد بن عبداهللا بزرگتر : تبريزي به او برخورده پرسيد شمس. ار استري گرديده با طلبه ها مي رفتمدرسه قونيه بيرون آمده و سو

بايزيد به سنجش  محمد پيغمبري مي بوده و چگونه مي توان او را با! اين چه پرسشيست؟: جالل الدين گفت است يا بايزيد بسطامي؟
و بايزيد بسطامي » )تو را چنانکه مي بايست نشناختيم ما(رفناک حق معرفتک ما ع«پس چرا پيغمبر مي فرمايد : شمس گفت! گذاشت؟

مدهوش شد و  ؟ موالنا به طوري آشفته شد که از استر بيفتاد و»)من خدايم و شأنم بسيار بزرگست) سبحاني ما اعظم شأني«مي گويد 
 .»داشت چون بهوش آمد با شمس به مدرسه رفت و تا چهل روز در حجره با او خلوت

مثًال در تذکره . اينان ريشخندهاي بسيار به آن کرده اند به مکه رفتن که يکي از دستورهاي اسالم مي بوده. از اين داستانها نيز فراوانست
 بيت را ،مي بايد رابع گفت مرا رب البيت. به مکه ميرفت در ميان راه کعبه را ديد که به استقبال او آمد رابعه«: االولياء مي نويسد

 چون به حق رسيدم خانه را ديدم که گرد من طواف مي ،کردم مدتي گرد خانه طواف مي«: از زبان بايزيد مي نويسد که گفته. »مچکن
جمله اينکه کسي  از. که يکي از قطبهاي ايشان است در کتابها گزافه هاي شگفتي درباره او نوشته اند شيخ عبدالقادر گيالني. »کرد

پرسنده نگاه کرد و ديد . ببين: خود را نشان داده به پرسنده گفت شيخ دست بلند کرده ميان دو انگشت... وي؟چرا به مکه نمي ر«: پرسيد
 .»سر شيخ مي چرخد کعبه در هوا به ِگرد

حديث «زبان خدا از خود ساخته اند و به نام  يک کار صوفيان که ما آن را از جستجو بدست آورده ايم آنست که جمله هايي را از٣- 
 ، خمرت طينه آدم بيدي اربعين صباحا،کنزا مخفيا فاحببت ان اعرف فخلفت الخلق لکي اعرف کنت«مثًال . در ميانه پراکنده اند» سيقد

 .»عبدي اطعني اجعلک مثلي



بجائي ... ؟آنها کجاست؟ که آنها را از زبان خدا شنيده ولي اگر شما بجوئيد که سرچشمه. از اين جمله ها در کتابهاي مسلمانان فراوانست
رازونياز و گفتگو  زيرا آن صوفيان بوده اند که خود را هميشه با خدا در. ايم اينها را صوفيان ساخته اند آنچه ما دانسته. نخواهيد رسيد
ز اينکه ديده مي شود که بيش از همه صوفيان اينها را دستاوي گذشته از. از آنسو معني بيشتر جمله ها صوفيانه است. مي شمارده اند

 .خود گردانيده اند گرفته عنوان بافندگيهاي
کرده به دستاويز آن به بافندگيهاي دور و دراز  را مولوي و بسياري از صوفيان در شعرها و کتابهاي خود ياد» ...کنت کنزا مخفيا«

 .پرداخته اند
 . بيشتر در پيرامونش بافندگي کرده)صفحه(سات به ميان گزارده و هشت» مرصادالعباد«را ابوبکر رازي در » ...خمرت طينه آدم«

اين دو حديث را در شعرهاي خود آورده مي . بوده امير پازواري که شعرهايي به مازندراني سروده و همانا از صوفيگري ناآگاه نمي
 :گويد

 
 من واجب الوجود علم االسمامه عجين کـرده خاک چهـل صبامه

 ّر گـرانبها مهکنت کنـزن گـره را من بوشامه ارزان نـروش که ُد
 
ارزان نفروش که ُدّر گرانبها . را من گشايم گره کنت کنزا.  سرشته شده خاک چهل صباح مي باشم،من واجب الوجود علم االسما هستم«

 .»هستم
اينجا پيداست که اين را کسي ساخته که  از. »خفي«در عربي بايد گفت . )۶٩(غلطست» در کنت کنزا» مخفي«شگفت تر آنکه واژه 

 .دانسته ب نمي بوده و عربي را نيک نميعر
 

که در آن دين کرده اند نتوانسته اند صوفيگري را با آن  شنيدني تر آنکه با همه دستبردها. اينهاست نمونه هايي از رفتار صوفيان با اسالم
. سرگردان مانده اند  و صوفيگريدوگونگي همچنان مانده و آنان در ميان مسلماني. را از ميان بردارند سازش دهند و دوگونگي آشکاري

 و گاهي باز گشته و ،صوفيانه فرورفته و از اسالم فرسنگها دور افتاده اند شما چون کتابهاشان بخوانيد خواهيد ديد گاهي در آن پندارهاي
 .گرديده اند» قشري« يک مسلمان

 
شيخ ما گفت چند «: يک جا شيخ صوفي ناب گرديده نيد درشما چون مي خوانيد مي بي. تاريخچه زندگاني ابوسعيد ابوالخير را نوشته اند

باز نمي  اکنون چنان شديم که هرچند خود را مي جوئيم. بودي که يافتيمي و گاه بودي که نيافتيمي گاه. گاه آن بود که حق را مي جستيم
 .»همه او شديم زيرا که همه اوست. يابيم

سخن از رستاخيز و بهشت و دوزخ مي  شده که» قشري«يخ يک مسلمان بسيار در جاي ديگر مي بيني صوفيگري فراموش گرديده و ش
 .ندا فرستادند در قيامت براي اوباش امت محمد صلوات اهللا و سالمه عليه ندا فرستند شيخ ما گفت اگر از براي اسماعيل از آسمان«: راند

 .» )اين فداي تو از آتش است ويند اي مسلمانکافر را آورند و گ(يجاء بالکافر و يقال يا مسلم هذا فداؤکه من النار 
اگر اين راست است که خدا ! تواند داشت؟ جاي پرسش است که با آن برداشتي که صوفيگري داشته ديگر سخن از دوزخ و بهشت چه

! ا رود؟کسي به دوزخ يا به بهشت چر!  ديگر مسلمان و کافر چيست؟،چيز هست است که در همه کس و در همه» هستي ساده«همان 
 .بهشت و دوزخ مي باشد ديگر چه جاي سخن از. خواهد پيوست» وحدت«رها گرديده به درياي » کثرت«ُمرد از زندان  کسي همانکه

 :مي باشد» ايمان« و» کفر« اين بارها گفته شده که جايگاه صوفي واالتر از ،در کتابهاي صوفيان
 

 ر اوستپيش آنکس که عشق رهبر اوست کفر و دين هردو پرده د
 شب کفر و چراغ ايمان خورشيد چو شد رخشان

 بـا کفـر بگفـت ايمان رفتيـم کـه بـس بـاشـد
 

 :شيخ شبستري مي گويد
 

 اگر مؤمن بدانستي که بت چيست بدانستي که دين در بت پرستيست
 

چنين چيزي با اسالم .  خدا مي بودهپرستش آن پرستش همان بت نيز بهره اي از خدايي داشته و. از ديده صوفيگري همينست که اين گفته
 !توانستي داشت؟ که دين بت شکن مي بوده چه سازشي

 
چيزي که . زندگاني خود با دورنگي بسر مي برده اند  در سراسر،جاي گفتگو نيست که صوفيان در ميان اسالم و صوفيگري به گير افتاده

گاهي  ان که به اسالم باوري نداشته و تنها از ترس مردم مي بوده کهيک دسته آن. مي بوده اند هست آنان در اين زمينه به دو دسته
 .باور داشته در ميان آن دو با سرگرداني بسر مي برده اند مسلماني نشان مي داده اند؛ دسته ديگر آنان که هم به اسالم و هم به صوفيگري

مثًال شيخ عبدالقادر گيالني که . اسالم مي شمارده اند يادگزاربيشتري از پيرانشان از دسته نخست مي بوده و خود را بسيار باالتر از بن
خواستي تا  خورشيد از او پرک و درباره او نوشته اند که زمين و زمان در اختيار او مي بود و زمان خود خوانده مي شده» قطب«



يگاه خود را بسيار باالتر از جايگاه پيغمبر پيداست که جا  و ماه نو پرک طلبيدي تا فرارسيدي کسي با اين الفها و گزافها،بيرون آمدي
 .است اسالم و ديگران مي دانسته

: اند که مي بايد گفت اينان نيز به دو گروه بوده اند  شيعيگري از خود نموده،سلسله هايي که پس از زمان صفويان در ايران پيدا شده اند
شيعيگري بزرگ   گروهي ديگر آنانکه با،اهي با مردم مي نموده اندکيش نداشته و رويه کارانه همر گروهي آنان که خود باوري به آن

صوفيگري گرائيده يک رشته پندارهاي ديگري به روي آنها  شده و پندارهاي آن کيش را در دلهاي خود جا داده بوده اند و سپس نيز به
 .بسر برده اند افزوده اند و گيج وار زندگاني

 
 اينان با کيش شيعي ،با آن دين پديد مي آورده اند ن با اسالم کرده برخي سازشهايي ميانه صوفيگريهمان رفتاري را که ابوسعيد و ديگرا
 .اند کرده اند و به سازگاريهايي پرداخته

در . با علي اللهيگري توأم گردانيده شمارده ميشده صوفيگري را» قطب«اين مرد که . يک چيز شگفت داستان صفي عليشاه است
 :در يکجا مي گويد. را خدا مي ستايد ه جا با واژه هاي صوفيانه عليشعرهاي خود در هم

 
 چونکه در جوش بحر و وحدت شد ظاهـر از بحـر موج شـرت شد

 کنـز مخفـي که غيـب مطلـق بـود آشکـار از حجـاب غيبـت شد
 تا نمـانـد بـه خانـه غيـر از خـود عيـن اشيـاز فـرط غيـرت شد

*** 
 رک زد گـاه آمـاده شهـادت شـدگـاه شمشيــر در معـا

 گـاه در خوابـگاه احمد خفت گـاه بر مسنـد امامت شـد
*** 

 
 که حقيقت به ملک هستي شاه نيست غير از علي ولي اهللا

 
 ،در جائي که مي گويد خدا جز همان علي نيست. پرواست درخور» ولي اهللا«واژه . ترجيع بند درازيست که اين شعر آخر را پياپي آورده

 .اين نمونه اي از درهمي انديشه اوست. هم مي خواند «ولي اهللا«ه شيوه شيعيان او را ب
 :در همان ترجيع بند در جاي ديگري داستان معراج را سروده ميگويد

 
 انـدر آن بـزم الغرض چون حق کـرده ُبد دعوتش به مهماني
 خواني آن دم ز غيب حاضر شد از نعيـم ســراي سبحــاني

 تيـن غيـب بـرون آمد او را به رسم همخوانـيدستـي از آس
 ديـد دستـي که داده با او دست بهـر پيمـان بـه امـر يزداني
 ديـد دستـي که کنـده از خيبـر با دو انگشـت در به آسانـي
 پيـش از ايجــاد عالــم و آدم بـوده کـاخ وجـود را بانـي

 
اللهيان افسانه ديگري به آن افزوده اند که براي پيغمبر   علي،غمبر که خود افسانه اي بودهبه آسمان رفتن پي: اندازه فهم اين مرد را ببينيد

روزگار اين  آن قطب. خدا شامي خورد و چون خدا دست از پس پرده بيرون يازيد پيغمبر ديد دست عليست در آسمان خواني آوردند که با
 .شعر مي کشد ي صوفيانه به رشتهافسانه هاي بيپا را باور مي کند و آنرا با جمله بنديها

 
پس به ديده . آسمان يا در زمين باشد نتواند بود  چيزي که در،يکي نپرسيده که از ديده صوفيگري خدا جز همان هستي ساده نيست و آن

که تو  س چه شدهپ. آنگاه از ديده صوفيگري همه خداييم و از خدا نه جدائيم!... تواند ساخت؟ گرفتن خدايي در آسمان با صوفيگري چه
 !تنها علي را به ديده گيري؟

 :از اين شگفت تر آنکه در پي آن شعرها مي گويد
 

 با پيمبــر علـي اعلـي گفـت در ثنــاي علــي عمـرانـي
 که حقيقت به ملک هستي شاه نيست غيـر از علـي ولي اهللا

 
دانسته نيست که خداي ديگري کجا مي بوده که اين  .زي نيستخدا به پيغمبر گفته که خدا همان عليست و در جهان جز او چي: مي گويد

 .بگويد سخن را درباره علي به پيغمبر
يکسو نمونه ايست که اندازه نافهمي آن قطب روزگار  اينها از يکسو نمونه ايست که چه آشفتگيهايي در مغز آن مرد در کار مي بوده و از

جايگاه بسيار وااليي  ته اند سالها به خود سختي داده و آراسته و پيراسته گرديده و به يکاند که مي گف اينها کساني مي بوده. چه مي بوده
 برتري ، بلکه به برانگيختگان نيز،ناميده خود را به همه آنها) پرست يا پوست(» قشري«کساني مي بوده اند که ديگران را . رسيده اند

 !الفشان و اين نمونه فهم و خردشان آن. مي نهاده اند



   صوفيگري جز مايه ناتواني روانها نمي بودهصوفيگري جز مايه ناتواني روانها نمي بودهصوفيگري جز مايه ناتواني روانها نمي بوده
 ،است و سخنان شما در آن زمينه راست مي باشد صوفيگري اگر چه از ديده سود و زيان زندگاني درخور ايراد«: کساني گاهي مي گويند

به   صوفيان در پرداختنتنها ايرادي که مي توان گرفت آنست که«: مي گويند. »روان مي بوده با اين حال آن راهي براي پاک گردانيدن
 .») افراط کرده اند(روان از اندازه بيرون افتاده اند 
نمي توانم بگويم که همه صوفيان مردان بدي  من. اين خوش گمانيست که کساني درباره صوفيان مي دارند. ولي اين سخنان راست نيست

  صوفيان نه تنها نتوانسته اند روانهاي خود را پاک،دهصوفيگري چون راه کجي مي بو آنچه مي توانم گفت اينست که. مي بوده اند
 . آنرا هرچه آلوده تر گردانيده اند،گردانند

. رويهم رفته در آن زمينه نيز از ديگران بدتر بوده اند ما اگر از همه چشم پوشيده تنها از ديده پاکي روان به صوفيان نگريم خواهيم ديد
و از کارها و  يند و اين سخنان را درباره ايشان مي گويند کتابهاي آنان را نخوانده اندگماني مي نما کساني که به آن دسته خوش

 .سرگذشتهاي ايشان آگاه نمي باشند
اينست تنها به چند نمونه . و بيشتر گردانم) صفحه( من اگر بخواهم در اينجا سخن از پاکرواني و آلوده خيمي صوفيان بگويم بايد صد سات

 .بس مي کنم
خودخواهي يکي از . ناميده اند» جهاد اکبر« مي بوده که خودشان آن کوشش را) يا مني( کوششهاي صوفيان نبرد با خودخواهي يکي از 

  ليکن سخن در آنست که،را سرچشمه همه بديها شناخته اند بسيار دور از راستي نبوده اينکه صوفيان آن. پست ترين خيمهاي آدميست
شما .  آن را هرچه جاندارتر مي گردانيده اند،اند ه اند نه تنها خودخواهي يا مني را در خود نمي ُکشتهصوفيان با آن راهي که مي داشت

 .است  خواهيد ديد که چگونه خودخواهي از رفتار و گفتار آنان نمودار،نوشته اند بخوانيد اگر داستانهاي صوفيان را که خودشان
 اگرچه ،آنرا گويند و به گوينده برتري فروشند  که از هرکسي سخني شنيدند باال دستمثًال يکي از شيوه هاي بزرگان صوفي آن مي بوده

 .با چرند گويي باشد
شيخ ما گفت اگر توبه او را نشکسته بودي او هرگز  .شيخ ما را گفتند يکي توبه کرده بود و بشکست«: مثًال در اسرارالتوحيد مي نويسد

 .اوان استاينگونه فر در آن کتاب از. »توبه نشکستي
 

گفت . گفت اي ابراهيم چون مي کني در کار معاش شقيق«: در تذکره االولياء يک گفتگوي شقيق بلخي و ابراهيم ادهم را چنين مي نويسد
 شقيق گفت سگان بلخ همين کنند که چون چيزي باشد مراعات کنند و دم جنبانند و اگر. کنم اگر چيزي رسد شکر کنم و اگر نرسد صبر

 .»اگر نرسد شکر کنيم گفت اگر ما را چيزي رسد ايثار کنيم و. ابراهيم گفت شما چگونه کنيد. ر کنندنباشد صب
 

گفت شيطان هم در يک لحظه از مشرق به  .به بايزيد گفتند که فالن شخص در يک شب به مکه مي رود«: درباره بايزيد مي نويسد
 .»گفت ماهي در آب و مرغ در هوا عجب تر از آن بجا مي آوردمي رود  مغرب مي رود و نيز به او گفتند که فالن بر آب

 
نقل است «:  مي نويسد)٧٠(مثًال در تذکره االولياء .يک شيوه ديگر ايشان به کارهاي شگفت پرداختن و خود را به مردم نمودن مي بوده

خود مرده   گفت هزار رحمت بر وي باد که در کا راز او سؤال کردند. جنيد برفت و پاي او بوسه داد .که در بغداد دزدي را آويخته بودند
 .»است بوده است و چنان اين کار را به کمال رسانيده است که سر در سر آن کار کرده

 
مريد گفت اين چه حالست گفت قومو . لبيک لبيک جنيد گفت. نقل است که شبي با مريدي در راه ميرفت سگي بانگ کرد«: باز مي نويسد

 .»از قدرت حق تعالي شنيدم و سگ را ميان نديدم الجرم لبيک جواب دادم حق تعالي ديدم و آوازدمدمه سگ از قهر 
 

بدست مغولي دستگير افتاد يکي او را شناخته و  اين را درباره خود شيخ عطار نوشته اند که چون سپاه مغول نيشابور بگشادند و او
 خرنده ديگري پيدا شد و خواست. »نفروش بهاي من از اين بيشتر است«: فتخود نگذاشت و گ خواست صد دينار بخرد و آزاد گرداند او

 .سخنان او خشمناک گرديده او را کشت مغولي از اين. »بفروش که به اين هم نمي ارزم«: شيخ گفت. او را به يک بار کاه بخرد
 

ستشان صوفيگري را يک کار دشوار و بسيار خوا يک رشته داستانهاي ديگري هست که معنايي به آنها نتوان داد جز آنکه گفته شود
 :شود يکي از آنها داستان پائينيست که به نام نمونه از تذکره االولياء آورده مي. بوده ارجدار نشان دادن و خود را نمودن مي

 
و نشان مي دهند يا و گفت گوهر آشنايي بر ت خير او را نزديک جنيد فرستاد پس شبلي پيش جنيد آمد... شبلي به مجلس خير نساج شد«

بها آن نبود و اگر بخشم آسان بدست آورده باشي قدرش نداني همچون من قدم از فرق ساز  جنيد گفت اگر بفروشم تو را. ببخش يا بفروش
 چکنم گفت برو يکسال کبريت فروشي کن چنان پس شبلي گفت اکنون. خود را در اين دريا انداز تا به صبر و انتظار گوهرت بدست آيد و

در است برو يکسال دريوزه کن چنانکه به چيزي ديگر مشغول نگردي چنان کرد تا سر  کرد چون يکسال برآمد گفت در اين کار شهرتي
قيمت خود بدان که تو مرخلق را به هيچ  که در همه بغداد بگشت و کسي او را چيزي نداد باز آمد و با جنيد بگفت او گفت اکنون سال را

 برنگير آنگاه گفت تو روزي چند حاجب بوده و روزي چند اميري کرده بدان واليت رو و از نبند و ايشانرا به هيچنيرزي دل در ايشان 
او را نيافت تا گفت به نيت آن صدهزار درم  ايشان بحلي بخواه بيامد و يک يک خانه در رفت تا همه بگرديد يک مظلمه ماندش خداوند



  برو،پس به جنيد باز آمد و گفت هنوز در تو چيزي از جاه مانده است. در اين روزگار شد ر سالباز دادم هنوز دلم قرار نمي گرفت چها
داد و شب مرا گرسنه همي داشت چون  يکسال ديگر گدايي کن گفت هرروز گدايي مي کردم و بدو مي بردم و آن همه به درويشان مي

 که خادم اصحاب تو باشي پس يک سال اصحاب را خدمت کردم تا به يک شرط سالي برآمد گفت اکنون تورا به صحبت راه دهم ليکن
 .»گفت اکنون ايمانت درست شد ،ابابکر اکنون حال نفس تو بنزديک تو چيست گفتم من کمترين خلق خدا مي بينم خود را مرا گفت يا

نشان دهند و آبي به آتش خودخواهي درون  خوانندگان نيک انديشند که صوفيان براي آنکه صوفيگري را چيزي بسيار دشوار و بزرگ
شبلي با داشتن صدهزار درم و بيشتر : در اين داستان دروغ آشکاري هست. خاسته اند خود پاشند به چه کارهاي پست و بي معنايي برمي

اي صوفيان است که از دروغسازي ه  اين نمونه اي از کارها يا، به هرحال چه دروغ و چه راست،درويشي آورده گدايي مي کرده رو به
 .پنداشت شوندي براي آن جز خودخواهي و خودنمايي نتوان

وخودخواهانه از آن خشنود و خرسند بوده روزگار  آنان با آن حال نداري و بيکاري و خواري خود را واالتر از ديگران مي پنداشته اند
 .گونه خودنمائيها برمي خاسته اندواالتري را به مردم نشان دهند به اين مي گذرانيده اند و براي اينکه آن

بدي يا بدنمايي که از يکي از ايشان   آنست که يک کار،يک شيوه ديگري از صوفيان که آن را هم جز از خودخواهي نتوان شمرد
 . آورده اندگردن گيرد معناي ديگري به آن کار داده ستايشي از آن براي خودشان پديد مي سرميزده بجاي آنکه فروتني نمايد و بدي را به

 :آوريم در اين باره نمونه خنده آوري در کتاب صفوه الصفاست که اينک در پائين مي
 

از سياورود عزم اردبيل فرمود و عادت چنان داشتي  فرمود که نوبتي شيخ صفي قدس سره) شيخ صدرالدين(ادام اهللا برکته علي العالمين 
واليت احوال  اتفاقًا در آن نوبت شيخ زاهد به نور. ن تبرک برداشتندي او برنداشتيچنانکه ديگرا که هرگز از زاويه شيخ زاهد قدس سره

آماده کردند چنانکه به خروار گرده نان از براي توشه  از پيش مي دانست اشارت فرمود تا از براي توشه شيخ صفي گردهاي نان بسيار
. کفايت کردي  از سياورود تا کالس که از آب بيرون آيند يک گردهزمان مسافت ناو در آب اندک بود و در ناو نهادند حال آنکه در آن

را چون بدان رسند آتش محبت چنان بر وي مستولي  چون شيخ صفي الدين در ناو نشست و روانه شد درحال حالتي است ارباب سلوک
 معده وي نرسد بلکه در طريق محترقطعام مجموع روي زمين به وي دهند بخورد و يک ذره به  شود و معده وي چنان آتش گيرد که اگر

 :شعر. نيز نيابد چون طعام و غذا. گردد تا به حدي که بعضي باشند که از اين آتش وجود ايشان سوخته گردد
 

 ذره آتـش عشقـت به دلـي چون افروخت
 جمله اجزاي وجود و عدمش پاک بسوخت

 
چون از ناو بيرون آمدند اصحابي که با وي بودند  او بود تمام بخورد وشيخ را آن حالت پيدا شد و هرچه آن توشه و گردهاي نان که در ن

کردن و  پيشتر از نزول شيخ به ديه و منزلي که در پيش بود مي رفتند و ترتيب طعامها مي دادند معلوم کردند که شيخ را آنحالت رسيده
مجموع  چون شيخ مي رسيد در پيش مي کشيدند و شيخ ،ددر هر ديهي بسياري از طعام که جمع بسيار را کفايت باشد مرتب مي گردانيدن

مي  چنانکه هرجاي پنج شش گوسفند ترتيب ميکردند و همچنان شيخ در عقب. به اردبيل بيامدند تناول مي کرد و بدين طريق تمام راه
 هرچه پخته ميشد مي خورد تا پيش تنور بنشست و .رسيد و مي خورد تا به ديه کلخوارن رسيد چون در خانه رفت ديد که نان مي پختند

والده اش رحمه  از براي خانه و مهمانان و کارکنان آماده بود تمامت بپختند و او تمام بخورد چون تمام هرچه پختند بخورد تا آن خمير که
ديگي بزرگ از طعام خانه داشت آنرا ذبح داد بردن و پختن و  اهللا عليها آنحال بديد بدانست که شيخ را چه حاليست قوچي سخت بزرگ در

خورد پس از خانه  مجموع نيز بخورد پس از خانه اقارب هرچه معدي بود از انواع اطعمه مي آوردند و مي آن. با آن مرتب گردانيد
افتاد و هرکس چيزي از مأکوالت مي آوردند و شيخ مي خورد تا به  همسايگان همچنان مي آوردند تا آن نيز پرداخته شد پس آوازه در ديه

 :شعر. کلي در شيخ پيدا شد و به اين همه اطعمه سير نمي شد حدي رسيد که اضطرار
 

 مرغ همت چون در آن منزل بيابد آشيان
 کمتر از يک دانه داند پيش خود کون و مکان

 
ين حال بگذرد و باز تلقين ذکري خاص به وي کند تا از ا و چون سالک را اينحالت پيدا شود مرشد بايد که وي را از اينحالت بيرون آرد و

را تلقين آن ذکر  در اين حالت بدانحال رسيد که بيم هالکت بود صفت شيخ زاهد را مي ديد که بيامد و او آيد پس چون شيخ صفي الدين را
 :شعر. کرده و از آن حالت بيرون آورد و ساکن شد

 
 انـدر اين ميکـده ام ساقي هشياري هست

 که خمار من سرمست به يک جرعه شکست
 

از خلوت بيرون آمد و در باغي بزرگ افتاد که  و مثل اين حالت مريدي را از مريدان شيخ صفي قدس سره در کلخوران پيدا شد و به شب
آنچه در  بقول چنان بخورد که يک برگ باقي نماند و بامداد باغبان به باغ رفت متحير ماند که انواع بقول آنجا بود و در آنشب مجموع آن

کرد و از آنحالت باز آورد و همچنان مثل اين حالت  شيخ اين بشنيد آن مريد را آن ذکر خاص تلقين. وخته نشد کجا رفتباغ بوده س
مرتب دارد  اردبيل واقع شد و شيخ صالح خادم را اشارت فرمود که متعاقب از براي او نان و طعام ديگري را از مريدان شيخ صفي در

نهاد و روز جمعه بود و به جامع رفت و مجموع را آن  انيد در خلوت آن حوضخانه پيش آن طالبو صالح بسياري از اطعمه مرتب گرد



تمام  موجود نبود به باغي در رفت که در پيش پنجره قبلي زاويه بود و هرچه در آنجا بقول بود ،طالب بخورد و چون ديگر مي خواست
رفت و چون هيچ ممکن نبود و طاقتش برسيد در  رد و آنگاه در خلوتبخورد پس در اوراق اشجار افتاد و هرچه ممکن بود تمام بخو

بدانست در جامع که او متوفي شده چون مراجعت کرد و از استر فرود آمد صالح خادم  خلوت وفات يافت شيخ قدس سره به نور واليت
و دست صالح گرفت و در خلوت برد  ينفرمود نه به تو گفتم که الينقطع مأکوالت جهت آنکس مرتب داري بيا در خلوت او را بب را

 :شعر. کف سبز در دهان آورده و تسليم نموده آنکس را ديدند در کنج خلوت و اسناد به ديوار کرده و
 

 مردن عاشقان نکو باشد جان عاشق بهانه جو باشد
 

ز مي گشته در اين فرودگاه و آن گيالن با بي گمان داستان اين بوده که شيخ صفي در سفري که از. تا اينجاست نوشته صفوه الصفا
داشت  هر آدمي از اين بديها تواند«: بدنما مي بوده شيخ بجاي آنکه فروتني نمايد و بگويد  و اين کار که،فرودگاه پرخواريهايي مي نموده

في بلکه رازي از پرخوريها را حالي از حالهاي صو  خودخواهي را واداشته که رنگي ديگر به داستان دهد و آن،»و جاي نکوهش نيست
 .اند سپس کساني از پيروان براي استواري آن دروغهاي ديگري پديد آورده. را ساخته و گفته  و آن دروغ،رازهاي صوفيگري وانمايد

ه بينيم دو کودکي از ابوسعيد مرده بوده و شيخ خودخوا مي» اسرارالتوحيد«برخي از آنان چندان در بند اين چيزها مي بوده اند که ما در 
به آن زده و چنين  با آن جايگاه وااليي که براي خود نشان مي داده ناسازگار يافته و اين بوده که رنگي آن را بخود هموار نگردانيده و

 .»از اينگونه چندانست که به شمار نيايد«فرستاديم تا رسيدن ابود  اهل بهشت از ما يادگاري خواستند و دو دستنبويه شان«: گفته
چنانکه از داستانهاشان ديديم آنان گدايي . باشد ر از ناتواني روانهاي صوفيان برخاستن ايشان به گدايي و دريوزه گري مييک نشان ديگ

شان اين  بهانه. شمارده نيکش ميدانسته اند) رياضت( آن را يکي از راههاي سختي کشي ،خورده اند را نه تنها بد ندانسته از آن نان مي
 .مي ُکشد است و آن را به يکبار خوار مي گرداند و» نفس«کار به مي بوده که دشوارترين 

 
 ،آميخته جدايي ميانه خواهاکهاي آنها نمي گزارده اند را درهم) نفس و روح: يا بگفتة خودشان(اين ميرساند که پيران صوفي جان و روان 

آدمي در جلو  اين روان است که نمي پسندد که. است» نروا «،را بد مي شناسد و از آن سرباز مي زند زيرا در کالبد آدمي آنچه گدايي
 .را از گدايي رمشي نيست و آن را بد نمي شناسد) يا نفس( »جان« و گرنه ،ديگران گردن کج کند و خود را خوار گرداند و چيزي خواهد

ياد آورند که سگ را از گدايي باکي بهتر بودي ب را ماننده سگ شناخته اند و در بسيار جاها آن را سگ ناميده اند» نفس«صوفيان که 
 . آدمي پاکروان که به گدايي گردن نتواند گزاشت،آدميست آن. نباشد بلکه گدايي پيشه اوست

 
مي » نفس«آيا آنهم براي کشتن ! مي نشسته اند؟  پس بيکار چرا،را بکشند» نفس«آنگاه صوفيان گدايي مي کرده اند که به گفته خودشان 

  سرچشمه اي جز ناپاکي و سستي روان توانستي، به گدايي و دريوزه برخاستن،ديگران دوختن يستن و چشم بدستآيا بيکار ز! بوده؟
 .داشت

 
را از کار و پيشه دور داشته و يک دسته از  تاريخچه ابوسعيد را که نوشته اند کوتاه شده اش اينست که به دستاويز صوفيگري خود

وامدار مي  بود که با بيکاري و ياوه بافي روز ميگزارده اند و از بازاريان خوردنيها گرفته ردهدرويشان گردن ستبر را بسر خود گرد آو
 و اگر يکي نمي داده با ،وام پيدا کرده ايم پول مي خواسته اند شده اند و سپس از اين توانگر و از آن توانگر به گدايي برخاسته بنام آنکه

 :است داستان پائين يک نمونه از کارهاي ابوسعيد. رده انداند و بدگوئيها مي ک نفرين بيمش مي داده
 

بود از هرکسي چيزي وام کرده بود و بر درويشان  به نيشابور بود حسن مودب که خادم شيخ ما) قه(هم در آنوقت که شيخ ما ابوسعيد 
درآيند  آمده شيخ حسن مودب را گفت بگو تايکروز جمله به در خانقاه . غنيمان تقاضا مي کردند خرج کرده و چيزي ديرتر پديد مي آمد و

کودک طواف بر در خانقاه بگذشت و ناطف آواز . بنشستند حسن بيرون شد و ايشان را درآورد چون درآمدند در پيش شيخ خدمت کردند و
بايد شيخ  فت زر مي جمله برکشيد و پيش شيخ و صوفيان نهاد تا بکار بردند آن کودک طواف گ،برکش مي داد شيخ گفت آنچه دارد جمله

تقاضا کرد شيخ همان جواب داد آن کودک گفت استاد مرا  گفت پديد آيد يک ساعت بود ديگر بار تقاضا کرد شيخ گفت پديد آيد سوم بار
فرستاده است و  ايستاد در حال کسي از در خانقاه در آمده و صره زر در پيش شيخ بنهاد و گفت فالن کس بزند اين بگفت و به گريستن

تعرقه کن و بر متقاضيان حسن زر را بگرفت و همه را بداد و  مي گويد مرا به دعا ياد دار شيخ حسن مودب را گفت برگير و به غنيمان
 .کودک بوده است هيچ چيز باقي نماند و هيچ چيز در نبايست و برابر آمد شيخ گفت اين زر در بند اشک اين زر ناطف آن کودک بداد که

 
 ابوسعيد بجاي آنکه در ،که به طلبکاري آمده بوده اند از کسان بسياري وام گرفته و خورده و آنان: استان را نيک انديشندخوانندگان اين د

فروخته آواز  مي) ناطف(بند شکم چراني بوده و بي آنکه پولي داشته باشد پسر پاگردي را که خوردني  پي پرداختن طلبهاي آنان باشد در
و او از ترس کتک استاد خود به گريه » پديد آيد«: داده ه و با درويشان خورده و چون پسر پول خواسته پاسخداده و هرچه داشته گرفت
 ،معنايي نتوان داد ببينيد کاري به اين پستي که جز شکم پرستي و خيره رويي. رسيده و پولي به شيخ آورده افتاده تا از آن ميان کسي

شيخ گفت اين زر در بند اشک اين کودک . در نبايست و برابر آمد  چيز باقي نمانده و هيچ چيزهيچ«: اي از آن پديد آورده اند»معجزه«
ولي مي بايسته آن کودک  .بفهماند که کارهاي شيخ و پيروانش را خدا راه مي برده و آن پول را خدا خواستي رساند  مي خواهد،»بوده

آيا اينان . ببينيد با خدا چه گستاخيها مي کرده اند. پوشانيده اند ي ميببينيد به شکم چرانيهاي پست خود چه رخت. اشکي فرو ريزد
 !پس اگر پاک نبودي چه کارها کردندي؟! بوده؟ روانهاشان پاک مي



و گويا اکنون (که شاگرد صفي عليشاه مي بوده  در زمان ماست» مولوي«مردي به نام . نمونه ديگري از ناپاکي روانهاي صوفيان بياورم
که در  من دو شعر از آن به ياد مي دارم. سروده که به چاپ رسيده» عالم و آدم«تاريخ به نام  اين مرد يک مثنوي در). ستجانشين او

 :ستايش تيمور لنگ است
 

 رأيـت تيمـور شـه گــورگــان چـون به جهان شد علم داستان
 حکمش از ايوانگه کيهان گذشت معـدلتش زآدم و حيوان گذشت

 
به تيمور خونخوار پس از ششصد سال چاپلوسي  پيموده اين نمونه اي از تيرگي روان اوست که» مقامات«بسر برده و کسي که چله ها 

مناره  نافرماني چند تن فرمان کشتار داد و هفتاد هزار سر خواست و در بغداد از سرهاي کشتگان تيموري که در اسپهان به بهانه. مي کند
 .گذراند مي» آدم و حيوان«ن مي راند و آن را از او سخ» معدلت«ها افراشت اين از 

روان خواهاي دادگري و آباداني و دلسوزيست  جدايي روان از جان در همينجاست که. کسي که روانش پاک است بايد از ستم بيزار باشد
 ر پروايش نبوده و به چنانچه اندازه ناپاک روانست که از آنهمه خونخواري هاي تيمو پس کسي. و از ستم و ويراني بيزار مي باشد

 .برخاسته است ستايش چاپلوسانه درباره آن
 

************************************************ 
 

 گفتار پنجم

   صوفيان از دروغ کمترين باکي نداشته اندصوفيان از دروغ کمترين باکي نداشته اندصوفيان از دروغ کمترين باکي نداشته اند
 بيباکيشان در دروغگويي و جداگانه گردانيم يک کار زشت صوفيان که آلودگي روانهاي ايشان را نيک ميرساند و ما مي بايد گفتاري

. بوده اند راست گفته اند که صوفيان انبان دروغ. نمي شناخته اند که کمترين باکي نداشته اند آنان تو گويي دروغ را بد. دروغسازي بوده
را ) صفحه(ا سات  به سخن پردازم بايد صده،سراپا الف آنها  بلکه،اگر من از سرگذشتها و داستانهاي دروغ و از گفته هاي گزافه آميز

 .يک رشته از دروغهاي آنان به سخن مي پردازم اينست تنها از. ُپر گردانم
 

از پيران و بزرگان خود ياد مي ) »کرامات«: خودشان يا بگفته(شما اگر کتابهاي صوفيان را بخوانيد خواهيد ديد پياپي کارهاي نتوانستني 
بيرون از آن  چيره مي بوده اند که مي توانسته اند آنرا بهم زنند و به کارهاي» هرآئين سپ«صوفي به  کنند و چنين ميرسانند که پيران

 ، گوهر گردانيدن سنگ، زر گردانيدن خاک،دادن از ناپيدا  و آگاهي، سخن گفتن با جانوران و گياهان، از راه رفتن بر روي آب،آئين
 .زندگردانيدن مرده و مانند اينها برخي  زنده،بهبود دادن به بيماران

 
 داستانهائي که مي بايد به ،داستانهاي شگفت. اند اين يک چيز بي چون و چرايي در نزد آنان مي بوده و صدها داستان از اينگونه نوشته

 :اينک من براي نمونه داستانهايي را ياد مي کنم. داد نام» دروغهاي شاخدار«گفته عاميان 
 
يک هفته زيادت بگذشت که حسن را گوشت  د روز بود که گوشت نخورده بودند وآورده اند که وقتي در ميهنه جماعت صوفيان چن«

نمي کردند روزي شيخ برخاست و جمع در خدمت او برفتند تا از دروازه راه  ميسر نگشت و جمع را تقاضاي گوشت مي بوده و ظاهر
هروقت که شيخ را قبضي بودي آنجا  رفته است وشدند و بر باالي زعقل که بر سر بيابان مرو هست و پيش از اين ذکر آن  مرو بيرون

کرد آهويي از صحرا پديد آمد و رو سوي شيخ کرد تا پيش شيخ آمد و در زمين  رفتي چون شيخ برآن باال شد و بايستاد وساعتي توقف
د پس شيخ رو به جمع مي غلطي آهو همچنان در خاک. زمين مي گشت و شيخ را آب از چشم مي چکيد و مي گفت نبايد نبايد افتاد و در

آمده ام تا خود فداي اصحابنا کنم تا فراغت دل شما حاصل گردد و ما مي  کرد و گفت دانيد که اين آهو چه مي گويد؟ مي گويد که من
ر حالتها رفت و آن آهو همچنان د که فرزندان داري و الحاح مي کند و شيخ بسيار بگريست و اصحابنا نعره ها زدند و گوييم که نبايد

به دکان سعد قصاب بر و بگو که به کاردي تيز سر اين آهويک را بسمل  پس شيخ به حسن اشارت کرد و گفت اين را. خاک مي غلطيد
 )اسرارالتوحيد(بياسودند  حسن چنانکه اشارت کرده بود بجاي آورد و آنشب جماعت از گوشت آهو. را چيزي بساز کن و امشب صوفيان

«. 
مردي درآمد آبي زرد ديد ايستاده گفت يا . آب شد جواب داد آنکس) بايزيد(آمد و از حيا مسئله اي پرسيد شيخ نقلست که روزي يکي در«

 .» )االولياء تذکره(و سئوالي از حيا کرد و من جواب دادم طاقت نداشت چنين آب شد از شرم  يکي از در درآمد: شيخ اين چيست؟ گفت
گفتند اين بار تو ما برداريم گفت شما برويد که من  مي رفت در ميان باديه خر بمرد و مردمانوقتي رابعه عدويه به عزم حج در باديه «

خانه خود خواندي  الهي پادشاهان چنين کنند با عورتي غريب عاجز مرا به: برفتند رابعه تنها بماند گفت مردمان. بر توکل شما نيامده ام
هنوز اين مناجات تمام نکرده بود که خر بجنبيد و برخاست و رابعه  .ن تنها بگذاشتيپس در ميان راه خر مرا مرگ دادي و مرا به بيابا

 .» )تذکره االولياء(برفت  بار بر وي نهاد و



رابعه گفت مرا رب البيت مي بايد بيت چه . استقبال او آمد نقل است که وقتي ديگر رابعه به مکه ميرفت در ميان راه کعبه را ديد که به«
 .» )الولياءا تذکره(کنم 

سوزنش در دريا افتاد کسي از او . مي دوخت نقل است از ابراهيم ادهم که روزي بر لب دجله نشسته بود و بر خرقه ژنده خود پاره«
اشارت کرد به دريا که سوزنم باز دهيد هزار ماهي از دريا برآمد که هريک سوزني  .پرسيد که ملکي چنان از دست بدادي چه يافتي

گرفته گفت کمترين چيزي که يافتم  ن گرفته ابراهيم گفت سوزن خويش خواهم ماهيکي ضعيف برآمد سوزن او به دهانبه دها زرين
 .» )االولياء تذکره(بماندن ملک بلخ اينست ديگرها را تو نداني 

 
ار شاگردان اين را به او گفتي يکب» اعظم شأني سبحاني ما«مولوي در مثنوي داستاني مي سرايد که بايزيد بسطامي که گاهي مستانه 

باز چنان  بار ديگر چون. »پس چنان سخني گفتم شما کاردها را بگيريد و پياپي بزنيد و مرا بکشيد اگر از اين«: بايزيد گفت. خرده گرفتند
 :ولي سخني گفت شاگردان کارها را برداشتند و ديوانه وار به جان او افتادند

 
 ونه او تـن خـود مـي دريـدهرکه انـدر شيخ تيغـي مي خليد باژگـ

 يک اثـر ني بر تـن آن ذو فنـون و آن مريدان خسته در غرقاب خون
 

نوشته هايي هست که هرکس از خواندنش . را پيدا کنيم ما نخواسته ايم بگرديم و داستانهاي رسواي آنها. اينها هنوز چندان بي آبرو نيست
کعبه «: مانده باره شيخ عبدالقادر گيالني خوانده ام که برخي نوشته هايش به يادمکتابي به عربي در در سالهاي پيش. سرافکنده گردد

 دوازده ماه هريکي از شيخ دستور مي گرفته و ،مي آمده  خورشيد از شيخ پرک مي طلبيده و بيرون،هميشه به گرد سر شيخ مي گرديده
 .»طلبيدي )اجازه(اني يا پيري به پيش شيخ آمدي و پرکمن بارها ماه را ديدمي به رويه جو« :نواده اش گفته. »فرا مي رسيده

در زمان . خواستن از او جان پيروش را گرفته شيخ در خشم شد که عزرائيل بي پرک. روزي به شيخ آگاهي دادند که فالن پيرو ُمرده«
 عزرائيل مي بود خورد و آن شيشهبا خشم لگدي انداخت که به آن شيشه روانها که در دست  به آسمان پريد و جلو عزرائيل را گرفت و

 .»گرديدند شکسته همه روانها آزاد شدند که کساني که در آنروز مرده بودند همه زنده
 

بلند ديگر مي رسيده داستاني برايش مي ساخته اند  يک رشته از دروغهاي آنان در اين زمينه است که چون کسي به پادشاهي يا به جايگاه
 .اند بدينسان از پيش آمدها سودجوئي هاي ناسزا مي کرده. »شيخ آن ملک به او داده  مي ورزيدچون به فالن شيخ ارادت«که 

پادشاهي بزرگ را بنياد نهادند ما در کتابهاي  طغرل و برادرانش که بارها با سلطان مسعود غزنوي و با ديگران جنگ کردند و آن
به طغرل   عراق را،خراسان را به چغزي داديم«:  شيخ سربرآورده و گفتهابوسعيد رفته بوده اند و صوفيان مي بينيم که روزي به نزد

 .اند و در سايه همين بوده که آن پادشاهي را پيدا کرده» ...داديم
 

گرديده که حافظ شيرازي که مي خواسته خراباتيان  اين الف کشور دهي و تاج دهي از صوفيان چندان ريشه دار بوده و بي چون و چرا
خودشان رندان  يا به گفته(نشان دهد و هرچه آنان درباره خود مي گفته اند اين درباره خراباتيان  در برابر صوفيان» اجويانيخد«را دسته 
 :گويد  همان تاج دهي را نيز عنواني ساخته چنين مي)٧١(مي گفته) دِر ميکده

 
 بر در ميکده رندان قلندر باشند که ستانند و دهند افسر شاهنشاهي

 
بهره نخواسته و ما درکتابش مي بينيم که پادشاهي  الف به جايي رسيده که مي بينيم در زمان ما شت مهربابا خود را از آن بيکار اين 

داشته و سفري  در ايران کرده همه نتيجه پروايي مي بوده که شت مهربابا از هند درباره اين کشور يافتن رضاشاه پهلوي و کارهايي که او
به سخن درازي » حقانيت و معجزات شت مهربابا«درباره  .بهتر است خود جمله هاي کتاب را بياوريم. زگشتهتا بوشهر کرده و با
 :نويسد پرداخته از جمله مي

 
عالم از وقوع آن در تفکر و حيرتند ولي  يکي از بزرگترين معجزات که بر فردافرد واضح و آشکار و ظاهر و مبرهن است و تمام«

امروزه مملکت ايران و انقراض سلطنت قاجاريه و تشکيل پادشاهي پهلوي و نصب   نيست وضع حاليه و ترقيهيچکس از اصل آن مخبر
الهي در اين دنيا انجام داد و از  رضاشاه به تخت سلطنت ايران است و اين اولين خدمتي بود که شت مهربابا بعد از وصل اعليحضرت

رفته و مراجعت نمودند با چند نفر از اتباع و پيروان خود به خيال گردش و  )هربندر بوش(براي اجراي آن هم سفري تا سرحد ايران 
را موقوف نموده و باز مراجعت  بعد از رسيدن به بوشهر و اقامت چند روزي در آنجا ادامه مسافرت. ايران عزيمت فرمودند مسافرت
نين استنباط مي شد که مقصود مسافرت و سياحت نيست مفهوم نمي شد فقظ چ از اين مراجعت و مسافرت سبب و جهتي ظاهرًا. نمودند

ابهام مي گفت دانه کاشته شد و  اشاره که معلوم شد فقط اجراي مأموريت بزرگي و تغيير و تبديالت کاملي بود که از روي بلکه از روي
 کاملي در اوضاع سياسي و اقتصادي همان تاريخ اوضاع ايران بهم خورده تغييرات نشانه و اثر آن هم بزودي معلوم و واضح شد يعني از

 .» ...رسيد مملکتي روي داده و روزبروز وضعيت رو به بهبودي گذارد تا به حال امروزي و قوانين
اينها کارهائيست . نبوده است و نتوانستي بود درباره اين داستانها سخن در آنست که همه آنها دروغست از هر راهي که بيابيم اينها

 .»نتوانستني«



آن نتواند بود که خري که مرده به خواهش کسي زنده   از راه دين بيابيم خدا براي کارهاي جهان آئيني نهاده و چيزي بيرون از آئيناگر
ماهيها از زير آب   نتواند بود که،جاي خود برخيزد و به پيشواز کسي بيايد و يا به گرد سر کسي بچرخد نتواند بود که خانه کعبه از. گردد

نتواند بود که صوفي کسي را به يک خواستن در دل خود به پادشاهي  ، کسي بيرون آيند و هريکي سوزني زرين به دهان داردبه دلخواه
 .رساند

 
آنچه درباره موسي و عيسي و ديگر . ديگر گرداند دستگاه خدا بازيچه نيست که هرکسي براي هنرنمائيهاي خود در آن دستي برد و آنرا

خواسته  از او» )معجزه(نتوانستني «بزرگتر از موسي و عيسي پيغمبر اسالم مي بود که هر زمان  .چنين دروغ استپيغمبران گفته اند هم
 .اين قرآن او که در دست ماست. اند ناتواني نشان داده

اگر رابعه خر . نها نيستتاريخي نشاني يا پادآوازي از آ اگر از راه تاريخ بيابيم اين داستانها تنها در کتابهاي صوفيانست و در کتابهاي
از آن آگاه گرديدندي  بودي آوازه کارش به همه جا افتادي و هزارها کسان به ديدن او و خرش شتافتندي و همه مرده خود را زنده گردانيده
 .کارها همينست حال درباره ديگر. و در تاريخ ها نوشته شدي

 
رضا شاه که از افسري به . همه بهم بسته است واند بود و کارهاي جهاناگر از ديده دانشها نگريم هيچ کاري در جهان بي شوند نت

 در آن ميانه آنچه نمي بود خواست شت مهربابا مي. پيشامدهايي از ايران و اروپا مي بود پادشاهي رسيد در نتيجه کوششهاي خود او و
 .بود

در زمان ما ! نمي دهند که جاي سخني باز نماند؟ ان نشانرا چن) يا کرامتها(اگر از راه آزمايش درآئيم چرا اين صوفيان آن هنرها 
به چنين  چرا يکي. زنده گرداند که همه ببينند و آن مرده بماند و راه رود و زبان همه بسته شود يکي بيايد و مرده اي را. صوفيان هستند

 چرا شت مهربابا نمي خواهد هندوستان را ،ريممي گذ از اينهم! نشان نمي دهد؟» معجزه اي«چرا شت مهربابا چنين ! کاري نمي پردازد؟
برمي خيزد  پس چرا هميشه چنينست که کاري را که ديگري! چرا نمي خواهد آنجا را به بهبود رساند؟ !که نشيمنگاه اوست به نيکي آورد؟

 .و مي کند پيران صوفي آن را به خود مي بندند
 

توانسته اند چرا ديگر به گدايي مي پرداخته  ر و سنگ را گوهر گردانيدن ميمي دانسته اند و خاک را ز» اسم اعظم«پيران صوفي که 
از يکي از  مي خوانيم که ابوسعيد» اسرارالتوحيد«در ! وامهاشان را از اين و آن مي طلبيده اند؟ چرا وامدار افتاده و پرداختن! اند؟

نبسته و ابوسعيد به خشم آمده و نفرين کرده که شبي آن   بکار و آن بزرگ نويد داده ولي،بزرگان پولهايي خواسته که وامهايش را دهد
بدينسان عابدي گندم به  ،از خواندن اين داستان بياد داستان ديگري افتادم که هنگامي در کتابي خوانده ام من. بزرگ را سگانش دزديده اند

اگر گندم مرا زودتر از آن ديگران آرد نکني نفرين «: در خشم شده گفت عابد. آسيابان کار بسيار مي داشت و به او نپرداخت. آسيا برد
چرا آن نکرده ! گرداني؟ اگر تو را نزد خدا چنين جايگاهي هست ديگر چرا خر مرا سنگ مي«: آسيابان گفت. »گردد کنم که خرت سنگ

 » !نداري؟ اي که دعا کني گندمت آرد گردد و نياز به آمدن به آسيا
 

اينست که صوفيان چون به اين راه کج در مي  همه دروغست و اگر انگيزة آن جوئيم داستانش» رامتهاک«جاي هيچ گفتگو نيست که آن 
مي  برخاسته و چنين وا» پيوستن به خدا«تيرگي روان و مغز که پيدا مي کرده اند به دعوي  آمده اند و سالها بسر مي برده اند با همه

براي آنکه دروغ را به کرسي نشانند ناچار مي بوده اند به   و،يگاه بسيار وااليي رسيده اندنموده اند که به جهان ديگري درآمده اند و به جا
خود مي  هر پيروي باياي. ناچار مي بوده اند داستانها سازند. يک رشته دروغهاي ديگري پردازند برخيزند و به» کرامت«دعوي 

و باز باياي خود مي شمارده که از آن داستانهاي  ،دارد» کرامت «شمارده که پير خود را داراي چنان جايگاه واال شناسد و تواناي
 .بنيادش دروغ بود بايد با دروغها نگه داشته شود دستگاهي که. دروغي بسازد و بگويد

 
کرامتهاي دروغ افزارهايي در دست آنان براي   اين،از آنسو صوفيان که بيکار نشسته و هميشه بايستي چشم به دست توانگران دوزند

َبهمان کس به «  يا،»اينکه فالن کس پولي به درويشي داد و به پادشاهي رسيد«. توانگران مي بوده ترسانيدن يا اميدمند گردانيدن آن
 افزارهاي برنده اي مي بوده که توانگران پندار پرست را به پول دادن  يا ماننده هاي اينها،»درويشي پول نداد و پسرش جوانمرگ گرديد

 .برانگيزد
تر از اينها آنست که برخي از صوفيان گامي باالتر  شگفت. نها انگيزه هايي بوده که صوفيان را به ساختن آن داستانهاي دروغ واداشتهاي

سپس  .در آغازهاي کار و در زمان خامي يک صوفي راهرو تواند بود» کرامت«و » معجزه«دادن  گزارده چنين وانموده اند که نشان
از بايزيد بسطامي روايت شده که گفته . نشناسد نيز سر فرو نياورد و آنرا شاياي خود» کرامت«مي درآمد به که پيشتر رفت و از خا

يافت  آياتي به من نشان ميداد ولي من به آيات و کرامات توجهي نداشتم چون خداوند مرا چنين در بدايت احوال خداوند کرامات و«: است
 .»راه معرفت خود را به من نمود

گفته مي شد اينان به » کرامات«چون از کسان . اند ونه ديگريست که پيروان صوفي تا چه اندازه به درد خودنمائي گرفتار مي بودهاين نم
کساني  از آنسو اين پرده اي مي بوده که به روي ناتوانيهاي خود کشند واگر. پيش آورده اند برتري فروشي برخاسته اين وانمود را

 . بهانه اي پيش آورندطلبيدند چنين» کرامتي«
و آن اينکه صوفيان مردان بسيار ناپاک رواني مي  ،از اين گفته ها يک نتيجه روشن بدست مي آيد. به گفتگو بيش از اين ادامه نمي دهيم

کساني که به . ندبوده ا ناپاکيهاي ايشانست که تا اين اندازه به دروغگويي دلير و به خدا و دستگاه آن گستاخ بوده اند و اين نمونه اي از
 .صوفيان خوش گماني مي نمايند از اينها ناآگاهند



شيخ راز دل : بسيار شگفتي بنام او ياد شده هاي ابوسعيد و کارهاي»معجزه«که پر است از » اسرارالتوحيد«يک چيز شگفت آنکه کتاب 
  طغرل و برادرانش را به پادشاهي، گفته با چارپايان سخن مي،در هوا مي پريده  و چون به سرخس ميرفته،هرکسي را مي دانسته

 و ،خواسته که خود با ديده ببيند» کرامتي«آمد و  در همان کتاب با بودن همه اينها داستاني مي نويسد که يکي به نزد شيخ... ،رسانيده
 :آوريم  پائين مي و چون آن داستان گواه ديگري به دروغگويي صوفيان مي باشد در،آورده شيخ در برابر او درمانده و بهانه

 
نيشابور بود يکي به نزديک شيخ درآمد سالم گفت  که در آن وقت که شيخ ما به) که مقري شيخ ما ابوسعيد بود(استاد عبدالرحمن گفت «

 اکنون يکي به من. شهر آوازه توست و مي گويند اينجا مرديست که او را کرامات ظاهر است که مردي غريبم بدين شهر درآمده ام همه
واقعه که تو را افتاده است به نزديک شيخ   يکي به همين،شيخ ما گفت که ما به آمل بوديم به نزديک شيخ ابوالعباس قصاب. بنماي

از وي طلب کرامت کرد شيخ ابوالعباس گفت مي بيني آن چيست که نه کراماتست آنچه  ابوالعباس درآمد و از وي همين سئوال کرد و
شبلي بر بود از بغداد به مکه تاخت از مکه  بود که از پدر قصابي آموخت چيزي بود نمودند به بغداد تاخت پيرمي بيني پسر قصابي  اينجا

 در بيت المقدس خضري بوي نمودند و در دل خضر افکندند تا او را قبول کرد و او را صحبت به مدينه تاخت از مدينه به بيت المقدس و
و از ظلمتها بيزار مي شوند و توبه مي کنند و نعمتها  ا روي بوي آورد تا از خراباتها بيرون مي آيندافتاد و باز اينجا باز آورد و عالمي ر

يا شيخ کرامتي   کرامت بيش از اين چه بود؟ پس آن مرد گفت،سوختگان مي آيند و از ما او را مي جويند فدا مي کنند و از اطراف عالم
صدر بزرگان نشسته است و به زمين فرو نشود و اين ديوار  رم اوست که پسر بزرگش درمي بايد که در وقت ببينم گفت نيک ببين نه ک

همه نه  وي فرو نيايد بي ملک و مال واليت دارد و بي آلت و کسب روزي خود خلق را بخوراند اين بر وي نيفتد و اين خانه بر سر
 .کرامات است

 
شيخ من از تو کرامات مي طلبم تو از شيخ ابوالعباس  آن مرد گفت يا. اد که او راآنگاه شيخ ما گفت که يا جوانمرد ما را با تو همان افت

 :پس تبسم کرد و گفت. جمله کريم را بود همه حرکات او کرامات بود شيخ ما گفت هر که به. مي گويي
 

 هر باد که از سـوي بخارا به مـن آيـد زوبوي گل ومشک ونسيم سمن آيد
 آيد د آن بـاد گويي مگر آن باد همي از ختنبر هر زن و هر مرد کجا ميوز

 ني ني زختن باد چنان خوش نوزدهيچ کان باد همي از بر معشـوق من آيد
 آيد هر شب نگرانم به يمـن تا تـو برآيـي زيرا که سهيلي و سهيل از يمن
 خواهم که بپوشم صنما نام تو از خلق تا نام تو کم در دهـن انجمـن آيد

 گر خواهم و گرنه اول سخنم نام تو انـدر دهـن آيدبا هرکه سخن گويم ا
 

سکنات و قالت و حالت آن بنده همه کرامات  بنده را که حق پاک گرداند او را از خودي خود دور گرداند حرکات و«: پس شيخ ما گفت
 .»اجمعين گردد و صلي اهللا علي محمد و آله

پاسخش داستان مي سرايد و شعر مي خواند و با اين   مي خواهد و ابوسعيد در»کرامت«آن مرد : خوانندگان اين داستان را نيک انديشند
را  بنده«: دست نکشيده مي گويد» کرامت«با اينحال از دعوي . او درمانده اي بيش نبوده است کار خود ميرساند که شيخش نيز همچون

 .»حرکات و سکنات آن بنده همه کرامت گردد... که حق پاک گرداند
 

*************************************************** 
 

 گفتار ششم

   چگونه ايرانيان زبون مغوالن شدند؟چگونه ايرانيان زبون مغوالن شدند؟چگونه ايرانيان زبون مغوالن شدند؟
اين چيستانيست که چگونه ايرانيان به آن آساني . دانيم داستان دل گداز مغول را مي. در تاريخ ايران چيستاني هست که تاکنون باز نشده

 .گرديدند زبون مغوالن
 اين کشور هميشه ،دليري مي بودند و از زمانهاي باستان شود بايد به ياد آورد که ايرانيان خود مردم جنگجو وبراي آنکه چگونگي دانسته 
را پذيرفتند به  سپس اسالم چون جنگ و کوشش را به همه کس بايا مي گرداند ايرانيان که اسالم. برخاستي لشگر آراستي و به جنگها

 .جنگجويي افزودند
 

در آن زمان ايرانيان در دليري و جنگجويي بسيار  در آخرهاي صده چهارم و آغازهاي صده پنجم هجري به ديده گيريمما اگر ايرانيان را 
آنان را مي  يکسو سامانيان در ماوراءالنهر در برابر دسته انبوه ترکان ايستاده جلو تاخت و هجوم در آن زمانست که از. پيش رفته بودند

 از يکسو سلطان محمود ،و آراسته در مرز نگه مي داشتند گران نوشته اند هميشه سيصدهزار سواره آماده و چنانکه استخري و دي،گرفتند
و گيالنيان از   و از يکسو ديلميان،بزرگ و پهناور هندوستان تاخته شهرها مي گشاد و تاراجها مي آورد غزنوي با سپاهيان خود به کشور



همين دولتها . تا بغداد پيش رفته خليفه را زير دست مي گردانيدند  و خاندان بويه، مي نهادندکوهستان خود بيرون ريخته پادشاهي ها بنياد
 .آورند لشگرکشي ها با همديگر نيز دوستي و نرم رويي ننموده در ميان خود نيز جنگها پديد مي با اين جنگها و

دسته دسته آهنگ آسياي کوچک کرده در آنجا در  ها مردان ديده ميشد که ساالنه ده هزار،با اين همه جنگها و سرگرميها در خود کشور
يابيم که  يکسال را ما در تاريخ مي. در ميان مسلمانان با روميان برپا شدي همدستي مي کردند جنگهايي که همه ساله در بهار و تابستان

يران از غيرت و مردانگي سرشار مي بوده و ا: بايد گفت مي. تنها از خراسان هشتاد هزار تن به اين آهنگ روانه آسياي کوچک شده اند
 .لبريز مي شده است

 
 .بسته و شمشيري را از ديوار آويخته ديدم من در ما وراءالنهر به خانه هر دهگاني که رفتم اسبي را استبل: استخري مي گويد

 و در آغازهاي صده هفتم اين ،ده ميرودپي آن آم  و صده ششم از،اين صده مي گذرد. اين حال ايرانيان تا آغازهاي صده پنجم مي بوده
 زيرا مي بينيم چنگيزخان که به. و در آنجاست که ما با چيستان تاريخي روبرو مي گرديم ،کشور دچار تاخت و تاز مغوالن مي گردد

نان پرداخت و آنچه کشتن مردان و برده گرفتن ز ماوراءالنهر آمد چهار سال در آنجا و در خوارزم و در بخارا به ويران کردن شهرها و
نيامدند و  نداشت با اينحال در خراسان و آذربايجان و عراق و فارس و ديگر جاها مردم به تکان مي توانست از ستم به مردم آنجاها دريغ

درآمدند با آنان شتابد و يا آماده باشد که اگر مغوالن به اينسو  کسي به اين انديشه نيفتاد که دسته اي پديد آورد و به ياري آن ستمديدگان
 .ميليونها مردم يکي چنين مردانگي از خود ننمود از. جنگ کند

 
 و آنان از ،هزارتن از دنبال خوارزمشاه فرستاد بدتر از همه آن بود که چنگيزخان دو تن از سرداران خود را بنام يمه و سوتاي با سي

همدان   به ري و، و دسته ديگري از راه خوارو ورامين،ه مازندران و يک دسته از را،پيش آمدند جيحون گذشته از خراسان ُکشتار کنان
زمستان را در آنجا بسر بردند و در بهار بار ديگر براي   و سپس به آذربايجان رفته،رسيدند و در اينجاها به کشتار و آزار پرداختند

 .شدند کشتار و تاراج پراکنده
 

کارداني از خود مي نمودند که باري از در زينهار   و دست دشمنان را برتابند و نهايرانيان نه دليري مي داشتند که به جنگ برخيزند
و  سبکسرانه از جلو دشمن درمي آمدند و بي سروسامان جست و خيزهايي مي کردند. نگاه دارند خواهي درآيند و خاندانها را از گزند

 .هرچه زودتر شکست خورده زبون دشمن مي گرديدند
کارداني و دليري شمس الدين طغرايي بود که از يکسو  ه شهرهاي بزرگ ايران تنها تبريز آسوده ماند و آن در سايهدر آن پيشآمد از هم

 ،آشنايي کوفت استوار گردانيد و از يکسو سبکسري ننموده فرستادگان به مغوالن فرستاد و در آشتي و نيرو اندوخت و باروهاي شهر را
ايرانيان مي ديدند و از اينرو خواهش شمس الدين را پذيرفته به سر   رفتار بخردانه و مردانه ازو همانا نخست بار بود که مغوالن يک

 .شهر از کشتار و تاراج آسوده ماند تبريز نرفتند و آن
 

اه قفقاز سوتاي چون کاري که بايستي کنند کردند از ر ديگر شهرها از مرو و بلخ و نيشابور و ري و همدان آسيبهاي بسيار ديدند و يمه و
 .لشگرگاه خود پيوستند و گرجستان و شمال درياي خزر به

 
دلگداز بزرگي بود که سي هزار تن از اين سر کشور  آري اندوه.  اين يک اندوه دلگداز بزرگي بود،به گفته ابن اثير در کامل التواريخ

ايرانيان اگر  .و زبون باشند که جلو آنان نتوانند گرفتآن سر بيرون روند و مردم چندان درمانده  درآيند و کشتارکنان و تاراج کنان از
راست است که سپاهيان جنگ آزموده نمي داشتند و جنگ روبرو  .درمانده و بيمار نبودندي يک تن از آن سي هزار تن زنده بيرون نرفتي

مردم اگر . گريز کنند ان تازند و جنگ وتوانستندي کرد که در اين گردنه و آن دّره جلوشان گيرند و به سرش  ولي اين،نتوانستندي کرد
. سخن در اينجاست که ايرانيان هيچ نشوريده اند. فرماندهان کاردان پديد آيد بشورند و آماده جنگ گردند از ميانشان دليراني برخيزد و

 .دشمنان خونخواري را در کشور خود ديده به تکاني برنخاسته اند چنان
 

مگر ايرانيان آن نمي بودند که در صده ... داشته؟ اين بي رگي و پستي چه شوندي... ي از کجا بوده؟اين بي دردي و سست: ما مي پرسيم
ما از آنان  پس چه بود که در صده هفتم اين درماندگي و زبوني را... جنگجوئي ها از خود مي نمودند؟ هاي چهارم و پنجم آن دليري ها و

 ... بوده؟آيا در آن دو صدسال چه رخ داده... مي بينيم؟
 

 .ولي ما پاسخ آن را مي دانيم. داده نشده تا کنون کسي در اين زمينه به گفتگو و جستجويي نپرداخته و پاسخي به اين پرسشها
مردم پراکنده شده و همگي را از انديشه جنگ و  در آن دو صد سال در ايران چند رشته بدآموزيهاي زهرآلودي رواج يافته و در ميان

خراباتيگري  يکي از آن بدآموزيها صوفيگري و ديگري باطنيگري و سوم. از کار انداخته بوده ردانيده و سهشهاي آنان رامردانگي دور گ
آنچه مردم ايران را ُسست ). )٧٢(نيز در جاي ديگري از صوفيگري در اين دفترچه سخن رانده و باطنيگري و خراباتيگري را(مي بود 

 . اين نادانيها و بدآموزيهاست،بدانسان آسان گردانيده  و چيرگي مغوالن را،و بيرگ ساخته
 

سلطان محمد خوارزمشاه آورد و چندصدهزار  راست است که چنانکه در تاريخها نوشته شده مغوالن را به ايران سرکشي هاي بيخردانه
 از آن سوي الناصرلدين اهللا. ن بردترسندگي و کار نداني او از ميا) مغوالن را بگيرند که توانستندي جلو(لشگرهاي جنگ آزموده را 

: پس از همه اينها ما مي گوئيم. در کار مي داشتند خليفه عباسي و ديگر بزرگان پستي ها را از خود نشان دادند و چنانکه نوشته اند دستي



چگونه به ياري  ...!ان نيامدند؟آن قصابيها را مي کردند چگونه ايرانيان يا مسلمانان ديگر جاها به تک هنگامي که مغوالن در ماوراءالنهر
چرا در برابر تاخت ! چيز به کنار به آن داستان سي هزارتن چه گوئيم؟ همه! چگونه به آينده خود نينديشيدند؟!... هم ميهنان خود نشتافتند؟

خود مي ديدند بايستي ميان   يا در،يک مردمي که دشمنان به آن خونخواري را در نزديکي! سوتاي ايستادگي ننمودند؟ و کشتار يمه و
 .بايستند روبرو نتوانستند سر گردنه ها را گيرند و يا در پشت ديوارهاي شهر  و اگر جنگ از،بجنبند و بشورند و در انديشه چاره باشند

اق و سوريه و آنسو ايرانيان پشت گرمي به مسلمانان عر از.  و مردم در شهرها و آباديها انبوه تر مي بودند،ايران آنروز بزرگتر از اين
 !چنين توده بزرگي چه شده که بدانسان زبوني و ناتواني از خود نموده؟ يک. مصر و ديگر جاها مي داشتند

 
کشور گفتگوي کشورداري و جنگ و مردانگي و اينگونه  هنگامي که مغوالن به ايران آمدند از ديرباز در اين. پاسخ همانست که داده ايم

مانند   و يک رشته گفتگوهاي ديگري از بي ارجي جهان و بدي جنگ و بيهوده بودن کوشش و،رفته  يادهاچيزها از ميان برخاسته و از
 .ليکن بدآموزيهاي ايشان به همه دلها راه يافته بود ،صوفيان و خراباتيان و باطنيان همة مردم نمي بودند. اينها بجاي آنها آمده بود

 
اين مرد که در . بود و آن سفرنامه ابن جبير است که گواه نيکي به اين گفته هاي ما توانداز همان زمانها يک کتاب نيکي در دست ماست 

خود   در کتاب،راه مصر و دريا به مکه رفته و در بازگشت عراق و سوريه و ديگر جاها را ديده  از اندلس بيرون آمده و از۵٧٨سال 
صوفيان بازاري شده درويشي و پارسايي و چشم   در همه جا بدآموزيهايبه نوشته او. آگاهيهاي نيکي از حال مسلمانان به ما مي دهد
 در همه جا سخن از. در همه جا واعظان مردم را به گريستن وامي داشته اند. مي بوده پوشي از جهان عنوان نيکي براي خود نمايان

 و اين مرد باالي منبر ،شمرده ميشده آنجادر بغداد ابن جوزي بزرگترين واعظ . و مانند اينها مي رفته» وجد«و » عشق به خدا«
و در هر بار کسان بسياري را به سر تراشيدن و درويشي و پارسايي گزيدن وا  شعرهاي صوفيانه مي خوانده و مردم را مي گريانيده

کشور و جنگ و سخن از نگهداري  در همه داستانهايي که او در کتاب خود نوشته شما يک جائي را نخواهيد يافت که. است ميداشته
انديشه ها بسيار دور بوده و همانا نگهداري کشور و جلوگيري از دشمنان و  در همه جا مسلمانان از اين. مردانگي به ميان آمده باشد

 .خوار مي داشته اند شناخته» اهل دنيا«را باياي پادشاهان و اميران و سپاهيان ايشان دانسته و آنانرا  جنگ با آنان
 

 و تا چه اندازه انديشه جنگ و مردانگي را ،افتاده  دانسته شود که اين بدآموزيهاي صوفيان و ديگران تا چه اندازه کارگربراي آنکه نيک
 :نمائيم و خرد را نيز بازگرفته بود يک داستان تاريخي ديگري در ميانست که اينک باز مي  بلکه فهم،از مسلمانان دورگردانيده

چنگيزخان چهار . خونها ريختند و ويرانيها کردند  آن سر کشور درآمدند و از اين سرش در رفتند و آنهمهيمه و سوتاي با سي هزار تن از
آنجا با  کشتار و ويراني دريغ نمي گفت و سپس نيز به خراسان درآمده تا غزنين پيش رفته و از سال در ماوراءالنهر و خوارزم و بخارا

او اکتاي و تولي در خراسان کشتار و ويرانيهاي بسيار  پسران. ه بود به مغولستان بازگرديدصدهزاران دختران و زنان که به بردگي گرفت
 .انداختند کرده شهرهاي بزرگي را از آبادي

 
 چه گذشته پند گرفته بنشينند و بينديشند که مايه آن بدبختي ها آيا نبايستي از... چه بايستي کنند؟ آيا پس از اين داستان ايرانيان يا مسلمانان

 !باشند؟ بايد کرد؟ آيا نبايستي بدانند که مغوالن دوباره خواهند آمد و در انديشه چاره بوده و براي آينده چه
خونريزانه را فراموش کرده و هر گروهي در پي کارهاي  ولي تاريخ نيک نشان مي دهد که مردم پروايي نمي داشته اند و آن داستانهاي

مدرسه  و يکي از آنها داستان. داستانهايي مي خوانيم که هريکي مايه شگفتي و افسوس مي باشد ما از آن زمان. خود مي بوده اند
 .است بوده که چنانکه گفتيم يک داستان تاريخي بشمار» المستنصرباهللا«
 

هفت سال پس  (۶٢۵ل اين مدرسه را در بغداد در سا  و،المستنصرباهللا نوه الناصرلدين اهللا مي بود که پس از نيايش به تخت خالفت نشست
را بگشاد   پايان يافت با شکوه بسياري آنجا۶٣١ و چون در سال ،گنجينه بسيار در راه آن بکار برد آغاز کرده و) از بازگشت چنگيزخان

 .در بايستهاي زندگي آماده مي داشتند و چند فقيه و چند صوفي را در آنجا نشاند که خوراک و نوشاک و پوشاک و ديگر
 

ولي اگر راستي را بخواهيم نمونه اي . بشمار آورده اند »تمدن اسالمي« نامش در کتابها فراوان ياد شده و آن را نمونه اي از اين مدرسه
بايستي کينه  اگر مسلمانان کور درون و پست انديشه نبودندي. از سستي و بي رگي خليفه و کسان اوست از پستي انديشه هاي مسلمانان و

دلهاي پر از درد مي زيستند از ياد نبرند و در همه جا به  نند و صدهزار زنان و دختران راکه در مغولستان بامغوالن را فراموش نک
 و از ،باشند  و چه فقيه و چه صوفي و چه ديگران بجاي هرکار ديگري در پي ياد گرفتن فن جنگ،باشند تکان آمده در انديشه چاره

اينکه هفت سال از آن خونريزيها . َخَرد و دژها بنياد گزارد ته به سپاهيان دهد و افزار جنگآنسوي خليفه گنجينه هاي خود را بيرون ريخ
را با شکوه بسيار  برخاسته و آن) النه فقيه تراشي و صوفي سازي: يا بهتر بگويم(بدينسان به ساختن مدرسه  نگذشته آن را فراموش کرده

 چيزي باز نمانده بوده است و چنين ، بلکه از ِخرد و فهم،مردانگي مردم از غيرت وگشاده اند بهترين دليلست که چه در خليفه و چه در 
به همان بغداد دست يافته  مي بوده که بار ديگر مغوالن بيايند و بکشند و آتش زنند و به بردگي برند و سرانجام کساني سزايشان همان
 .چهل روز کشتار کنند

 
اين . داريم و آن گلستان سعدي و شعرهاي اوست  انديشه هاي مردم و آکندگي مغزهاي آنان ميما در ايران گواه تاريخي ديگري به پستي
هيچ   مغزش چنان آکنده مي بوده که،ستمهاي دلگداز را ديده و ناله هاي ستمديدگان را شنيده شاعر که در زمان مغول زيسته و همه آن

همه شعرها و سخنان خود يادي از آن ستمها نمي کند و  ست شما مي بينيد در آناين. آنها را درنيافته و کمترين سهشي در او پديد نيامده



و پندهاي  ، چاپلوسي به پولداران مي نمايد، سخن از يار مي گويد، قصيده مي سازد،اش غزل مي بافد همه. سهشي از خود نشان نمي دهد
 :خوشي خود مي نامد ود سال را که سال کشتار بغداد مي ب۶۵۶در يک جا نيز سال . بي خردانه مي دهد

 
 در آن مدت که ما را وقت خوش بود زهجرت ششصدو پنجاه و شش بود

 
که به انگيزش چاپلوسي و پستي به کشته شدن  يکي در آنجا: در همه شعرهاي اين شاعر بزرگ در دوجا يادي از داستان مغوالن رفته

 :خون مي گرياند مستعصم افسوس مي خورد و آسمان را بر او
 
 سمانرا حق بود گر خون بباري بر زمينآ

 در زوال ملک مستعصم اميرالمؤمنين
 

 .تنها مستعصم مي بوده که سعدي بايستي به کشته شدنش افسوس خورد
 :دلخکي هايش چنين مي گويد ديگري در آنجا که در هزلياتش داستان بسيار زشتي را به شعر مي کشد و در ميان آن

 
 اد همچو شمشير قتل در بغدادبـوق رويين در آن قبيله نهـ

 
 :اين شاعر در يک جا مي گويد

 
 تو کز محنت ديگران بي غمي نشايد که نامت نهنـد آدمي

 
و اندوه هم ميهنانش به يکبار ناآگاه و بي غم مي  اين را مي گويد و از بس مغزش آکنده مي بوده هيچ به ياد نمي آورد که خودش از درد

 .بوده
 .مسلمانان آن روز مي باشد ين شاعر و گفته هايش گواه تاريخي ديگري از حال ايرانيان وچنانکه گفتم داستان ا

 به ،اين که گفته مي شود آدميان به دين نيازمندند. گرفت در اينجا ميدان سخن بسيار فراخ است و مي توان از اين گفتگو نتيجه ديگري نيز
خود را باالتر ) خراباتيان و همچنين(اين صوفيان . لوگيري از اينگونه زيانهاست براي ج،زندگاني پيش گيرند يک راهي نيازمندند که در

 چگونه خون هزاران مردان و ،چگونه مايه تباهي صدها ميليونها مردم گرديده اند از آن دانسته اند که پيروي دين کنند و شما مي بينيد که
 .به گردن گرفته اند زنان را

 
دوست . را دلسرد گردانيده به تنبلي و پستي کشانند که بنشينند و از جهان و زندگاني نکوهش کنند و مردممردان شوم دوست مي داشته اند 

مي » با نفس مجادله« که به گمان خودشان ،بد گويند و خانقاه نشيني و سختي کشي و مانند اينها را مي داشته اند که از جنگ و مردانگي
بافندگيهاي خود گردانيده و از هر دانش و باور نيکي بي بهره  داشته اند که دلها را پر از دوست مي ،خوانند» جهاد اکبر «،شماردند
 .سازند

 
هريکي گواه روشن ديگري به اين گفته هاي  داستانهايي که.  درباره درآمدن مغوالن داستانهايي هست،در کتابهاي خود صوفيان نيز

  و او، از کساني است که در زمان درآمدن مغوالن مي زيسته،فيان شمرده ميشودبزرگان صو که يکي از» نجم الدين رازي« مثًال ،ماست
 :را بدينسان مي نويسد داستان» مرصادالعباد«چون آهنگ مغوالن را بسوي ري شنيده از آنجا گريخته و خود او در 

 
اميد آنکه مگر شب ديجور فتنه و بال را کرد بر  چون قهر و غلبه آن مالعين پديد آمد قريب يکسال اين ضعيف در ديار عراق صبر مي«

 هرگونه مقاسات شدايد و محسن تحمل مي کرد تا از سر اطفال و عوارت نبايد رفت و. کند صبح عافيت بدمد و خورشيد سعادتي طلوع
رد و نه دل بار جملگي از آن ديار بيرون آ مفارقت احباب و دوستان و ترک مقر و مسکن نبايد گفت نه روي آن بود که متعلقان را به

 بگذارد و عاقبت چون بال بغايت رسيد و محنت بينهايت و کار به جان و کارد به استخوان ميدارد که جمله را در معرض هالک و تلف
 انفسکم ال يضرکم من ضل اذا اهتديتم قيام نمودن بر مي بايست خواند و بر فرمان يا ايهاالذين آمنوا عليکم) الضرورات تبيح المحضورات(

عزيزان را به  رفتن و) الفرار ممااليطاق من سنن المرسلين(برخواندن و بر سنت ) نجابراأسه فقد ربح و من(و ترک جمله متعلقان گفتن 
 » .بال سپردن

 
 بي بال نازنين شمـرد او را چون بال ديد در سپـرد او را
 تا بداني که وقت پيچا پيچ هيچکس مر تو را نباشد هيچ

 
در معرض خطري هرچه تمامتر در شهور   همدان که مسکن بود شب بيرون آمد و با جمعي از عزيزان و درويشاناين ضعيف از شهر

عقب اين ضعيف خبر رسيد که کفار دمرهم اهللا به شهر همدان رسيدند و حصار دادند و  سنه ثمان و ستمائه بر راه اردبيل روان شد و بر



و اطفال را اسير کردند و متعلقان اين  عاقبت دست يافتند و شهر بستدند و بسي عورات. دشهر بقدر وسع بکوشيدند و بسي شهيد شدن اهل
 :شعر.  ضعيف را که به شهر ري بودند بيشتر شهيد کردند

 
 باريد به باغ ما تگرگي وز گلبن ما نماند برگي

 
اين مرد مي گويد يک سال شکيبيدم تا . گردانيده اند اين داستان را نيک بخوانيد تا بدانيد صوفيان خود چه مي بوده اند و مردم را چه مي

بخارا و  چشم به راه مي بوده که در ماوراءالنهر و. اميد مي داشته که مغوالن خودبخود بازگردند اين نادان. بالي رسيده پايان يابد
و ديگر جاها را ) ري و همدان(م عراق بازگردند و مرد  و آنگاه،خوارزم و خراسان هرچه مي خواهند بکنند و چندانکه مي توانند بکشند

. از خود دور گردانند اين اميد مي شکيبيده و از ناداني اين نمي دانسته که ايرانيان بايد بکوشند تا بال را به. از بيم و ترس آسوده گردانند
 اينها به انديشة او نمي. هاشان وادارندبشورانند و به نگهداري خاندان  نمي دانسته که بايد او و هر سرجنبان ديگر پيش افتند و مردم را

 .رسيده
 

 از همدان ،که افزار کارش مي بودند» درويشان«  و خود با چند تن،از آنسو پستي را نگريد که زنان و بچگان خود را بي سر گزارده
با   و اگر گريختن است،ه شوندرود و با خاندان خود باشد که اگر کشته شدن است با هم کشت مردک اين نکرده که به ري. جان بدر برده
 !آيا چنين بيرگي جز از کوليان پست نهاد سر تواند زد؟. هم گريزند

 
جمله که از کتابهاي فقهي برداشته شده آيا جايش  اين. »)٧٣(الضرورات تبيح المحظورات«:  آن بهانه هائيست که مي آورد،بدتر از اين
اسالم اگر  آن آيه که از قرآن آورده در آن باره است که در آغاز! ا نيز همراه بري؟بچگانت ر تو چرا نمي توانستي زنان و! اينجاست؟

اين آيه کجا و زنان و فرزندان را به دشمن سپردن و  .کسي مسلمان مي گرديد و خويشانش در بت پرستي مي ماندند به او باکي نميبود
 !گريختن کجاست؟

 
 بي آنکه سازشي در ميان ،از شعر و از ديگر جاها  جمله هايي از قرآن و از حديث و،داين شيوه آنان مي بود که چون پنداري مي بافتن

  :را کرده در اينجا همين رفتار. باشد مي آوردند
 

 بي بال نازنين شمرد او را چون بال ديد در سپرد او را
 

 و اين داستان نمونه يکي از ،وفيان مي بودهص چنانکه گفتم اين مرد يکي از بزرگان! آيا اين شعر در ستايش گفته شده يا در نکوهش؟
راهي که   و نان از هر،بيش از اين نمي خواسته اند که به کار و کوشش به يکبار بي پروا باشند نمونه نيکيست که در زندگاني. ايشانست

 و اگر باز نشد جان خود را ، بيوسنددوخته باز شدن آنها را  و در سختيها چشم به راه پيشآمدها،بخورند) اگرچه از گدايي باشد(بدست آمد 
 .و خود پست ترين درجه زندگانيست آنان مي بوده اين حال. برداشته بگريزند

 
************************************************ 

 
 گفتار هفتم

   سودجوئي ها که صوفيان از داستان مغول کرده اندسودجوئي ها که صوفيان از داستان مغول کرده اندسودجوئي ها که صوفيان از داستان مغول کرده اند
 :بگنجانيم مي بايد بگوئيم اه گردانيده در چند جملهما اگر بخواهيم تاريخ اسالم را تا زمان مغول کوت

ولي . بزرگ و کشوري بسيار نيرومند پديد آورد اسالم به خردها و غيرتها تکان داد و چند توده جداگانه را يکي گردانيده توده اي
همه  ند و خون آنرا مکيدند وخراباتيگري زالوهايي بودند که به کالبد آن توده و کشور چسبيد شيعيگري و باطنيگري و صوفيگري و

 و آن آزمايش داستان مغول ،دانسته گردد چيست نيرويش را گرفتند و آنرا يک دستگاه پوچ گردانيدند که يک آزمايشي مي خواست تا
 .گرديد

 
 )٧۴()از باطنيگريجز ( دوباره اينها ،زمان آنان جاي افسوس است که چيرگي مغوالن که در نتيجه رواج اين بدآموزيها پيش آمده بود در

بزرگتري  سخن از صوفيگريست و چنانکه گفتيم در زمان مغوالن بود که سلسله هاي. گردانيدند به رواج افزودند و زيان و آسيب بيشتر
 .گرديدند در ايران و ديگر جاها پديد آمدند و صوفيان هرچه فزونتر

 
پستي انديشه ها تا بجائي بوده که چنگيز را . نوشت  کتابها درباره اشبدبختي ايرانيان در زمان مغوالن خود داستان درازيست که بايد

مردان با فهم زمان  حمداهللا مستوفي که يکي از. خدا مي ستوده اند و با مغوالن کينه اي نمي ورزيده اند  يا برانگيخته خشم،برانگيخته خدا
 :ايدسر شناخته درباره اش شعرهايي مي» اولواالمر«خود بوده چنگيز را از 



 نـدارد گـريـز از شهـان روزگار بـود پـادشـا سايـه کـردگـار
 و ليکـن سـزاوار قـوم و زمــان فـرستـد شهان را خدا بيگمان

 گه از سايـه لطف و گاهي زقهـر دهـد خسـروان را خداوند بهر
 اگـر بنـدگان راستـکاري کننــد همـان از پـي رستگـاري کنند

 ن دهد که بيگانه بهتر ز خويشان دهـدشهي همچون ايشان به ايشا
*** 
 

 وگـر بنـدگان را دگـرگـونه رأي بود خشم گيرد بر ايشان خداي
 هم از خشم خود خسروي تيغ زن فـرستـد به نـزديک آن انجمن

 تـو گـويي که کاري ندارد دگـر نخـواهد بمـانـد يکـي جانور
 يکـار شادجـز آزار مـردم نـدارد بـه يـاد نباشـد بجـز کـار پ

 نـه ديـار مانـد از او نـه ديــار بـر آيد زکارش ز گيتـي دمار
 

گردش درازي در حجاز و عراق و ايران و  اين مرد که در آخرهاي زمان مغول. از آن زمان نيز سفرنامه ابن بطوطه در دست ماست
  زمان پادشاهي مغوالن بوده صوفيگري رواج بسياريپيداست که در صد سال و بيشتر که  از کتاب او نيک،هندوستان و ديگر جاها کرده

 .يافته بوده
دشمنان خونخوار بر سرشان تاخته و ميليونها مردان را   و گروهي از،راستي آنست که با آن حالي که براي ايرانيان و مسلمانان رخ داد

چنان حالي   با،وايي کشور را بدست گرفته بودند و پس از همه آنها رشته فرمانر،را به بردگي برده کشته و صدهزارها زنان و دختران
رشته جانفشاني هاي بزرگ تاريخي برخاسته کينه از  يا مردانه دست بهم دهند و به يک: مردم مي بايست به يکي از دو کار برخيزند

دلها و کاستن از  ي آرام گردانيدن و يا به يکبار چشم از کينه جويي و مردانگي پوشيده برا،بيرون رانند مغوالن جويند و آنان را از کشور
مردم بدبخت ايران چون آلوده . مي بايست يا آن کنند و يا اين. گذرانند  خود را به دامن صوفيگري و خراباتيگري انداخته روز،اندوه ها

راباتيگري به رواج خود صوفيگري و خ آنگاه سران و پيشروان شاينده نمي داشتند اين يکي را برگزيدند و اين بود روز بروز مي بودند و
 .گرديد افزود و بدآموزيهاي پست هرچه بيشتر

 
از بدبختي و دلسوختگي مردم فرصت بدست آورده  يک چيز ديگر اين بود که صوفيان از همان پيشآمد مغول نيز به سودجويي پرداختند و

 . آن به گشادي سخن خواهم رانداز کارهاي بسيار ننگ آلود صوفيانست از  و چون اين يکي،بهره برداري هايي کردند
به اين معني اگر سرکرده اي در . سود جستندي در پيش هم گفتم که يکي از شيوه هاي بد صوفيان اين بود که از سرگذشتها و پيشآمدها

  شيخ فرمودفالن هنگام به دست بوس شيخ ما آمده بود و«: آنرا به خود بسته چنين گفتندي جنگها فيروز درآمدي و به پادشاهي رسيدي
دشمن اولياء مي بود و فالن زمان شيخ ما «: سرودندي اگر پادشاهي کشته شدي يا از تخت افتادي چنين. »پادشاهي فالن جا را به تو دادم

: گفتندي را پسر جواني ُمردي يا زيان بزرگي از بازرگاني رسيدي زبان به سرزنش باز کرده چنين اگر يکي. »از او پول خواست و نداد
 .»ون به درويشان دستگيري نمي کردي سزاي خود را ديدچ«

براي آنکه بيشتر توانند پول از مردم بگيرند . بودند چنانکه گفتيم اين رفتار نتيجه آن مفتخواري و گدايي مي بود که براي خود پسنديده
 .پردازند ناچار مي بودند به چنين زشتکاري

زيرا . نمونه اي از پستي خويهاي ايشان مي باشد ،ان و دليل گستاخي آنان با خداستاين رفتار گذشته از آنکه نشان دروغگويي صوفي
اندوه او  رسيده راه مردانگي آنست که آشنايان و دوستان به دلجوئي پردازند و با دست و زبان از کسي را که پسري ُمرده يا اندوه ديگري

 .گدايان پسِت َرشک َبر نتواند بود ن کاري جز شيوهچني.  نه اينکه فرصت يافته زبان به سرزنش باز کنند،بکاهند
 چند سال پيش از ،سلطان محمد خوارزمشاه بدينسان که چون. به هرحال در داستان مغول نيز صوفيان اين شيوه خود را بکار بردند

  در،رکان خاتون درآميخته بوداز بزرگان صوفيان مي بوده به گناه آنکه با مادر او ت داستان مغول شيخ مجدالدين بغدادي نامي را که
خدا چنگيزخان را براي گرفتن «: چنين گفتند  زماني که داستان دلگداز مغول رخ داد صوفيان عنوان بدست آورده،خوارزم به آب انداخت

 نه او درياي خشم خدا بجوش آمد و مغوالن را به خواستن کي،چون مجدالدين کشته شد« : چنين گفتند،»خون شيخ مجدالدين فرستاد
 »فرستاد

 
 تا دل مرد خدا نامد به درد هيچ قومي را خدا رسوا نکرد

 
از نتيجه آن ترسناک گرديد و يک لگني پر از  خوارزمشاه چون مجدالدين را کشت: يک افسانه دروغي هم ساخته در کتابهاي خود نوشتند

گردانيده  استاد مجدالدين مي بود آورد و خود سر را برهنهبه نزد شيخ نجم الدين کبري که  زر گردانيده شمشيري و کفني روي آن گزارده
 و اگر کيفر مي خواهيد آن شمشير و ،مي خواهيد اين زر اگر خونبها«: در پائين اطاق ايستاده و زبان به آمرزش خواهي گشاده چنين گفت

 .رود  سرهاي من و کسان ديگر نيز،ددر اين راه پادشاهي تو رو. فرزندم مجدالدين پول نيست شيخ فرمود خونبهاي. »اين سر من
دردي و پراکندگي شما بوده و آنان را به چاره  بجاي آنکه به مردم بگويند چيرگي مغول در نتيجه سستي و بي. ببينيد تيره دروني را

 .گمراهترشان گردانيده اند  با اين دروغها هرچه،جوئي راه نمايند



از زنان ناآگاه و ...  از ِکه؟،مغوالن گرفته خدا خون مجدالدين بغدادي را با دست: همين نمونه ديگري از گستاخي صوفيان با خداست
 .براي کشته شدن يک صوفي کشورهايي را ويران گردانيده. مرو و نيشابور و ري و همدان بچگان بيگناه بخارا و سمرقند و خوارزم و

 !اينست معني گفته هاي ايشان
 

 ، شيخ عطار کشته شد،الدين خوارزمي کشته شد نجم: ان مغول از خود صوفيان نيز کشته شدنداز آنسوي ما مي بينيم در همان داست
خدا بهر  آنگاه چه بوده که! خدا آن ارج را ميداشتند پس چه شد که خدا باري اينان را نرهانيد؟ اگر صوفيان در دستگاه. ديگران کشته شدند

باري يک شهر نيشابور يا خوارزم را از کشتار باز   ولي به پاس صوفيان زنده، آن همه بي گناهان را کشتن داده،يک صوفي کشته شده
 !صوفيان همه گزندآور بوده؟ هاي»کرامت«چه شده که ! نداشته است؟

 
شمشير راند و سرش به زير افتاد شيخ با آن تن  مغولي که او را کشت چون«: درباره همان شيخ عطار نيز دروغي ساخته چنين گفته اند

 مي توانسته چرا در يک راه» معجزه«دانسته نيست کسي که . »فرسنگ دويد و آنگاه افتاد  نعره کشان دويدن گرفت و نيمبي سر
 !بود؟ دانسته نيست از اين معجزه چه نتيجه خواستي! سودمندي آن را ننموده؟

 
مي » جذبه«چون در حال . يشان نشسته بوددرو مجدالدين روزي با: درباره همان مجدالدين يک افسانه ديگري در کتابهاي صوفيانست

دريا  در«:  گفت،اين سخن او چون به گوش استادش شيخ نجم الدين رسيد. »درکنار دريا مانده ما تخم غازي بوديم«: بود به زبان راند
هنه به نزد او شتافت و برخاسته شادمان مي بود پا بر )رقص و آواز(مجدالدين چون اينرا شنيد ترسيد و روزي که شيخ به سماع . »باشد

ولي سر تو رود و  ،چون از اين راه آمدي دين و ايمان تو آسوده ماند«: نجم الدين گفت. آستانه ايستاد لگني را پر از آتش بسر گزارده در
 .»اين گفته ها جاي خود را گرفت چندي نگذشت که همه. به شوند تو سر ما نيز رود و جهان ويران گردد

 
خواسته اند چنين فهمانند که ما را به يک جهان . فراوانست ناميد در کتابهاي خود صوفيان» چيستان«ها که بايد آنها را اينگونه افسانه 

ايستاده اند و هيچ  يک مشت گدايان از هيچ الفي باز نمي. ديگري مي داريم و رازهايي با خدا در ميان است ديگري راهست و يک زبان
داستان راست بوده پس مجدالدين در نتيجه آنکه زبان خود را نگاه  اگر اين: به هرحال من مي پرسم.  اندگستاخي با خدا دريغ نمي گفته

ديگر چه مي ! داشته؟ پس خوارزمشاه در کشتن او چه گناه. خواست خدا اين مي بوده. استادش بايستي کشته شود  به گفته،نداشته بوده
 !فرستد؟ ن کينه اوبايست که خدا به خشم آيد و مغوالن را به جست

 
ديگر . خدايي خدايي را کشته است. يک کاري کرده  پس خوارزمشاه نيز خدا مي بوده و،همه خدايند  مگر شما نمي گوئيد،گذشته از اينها

 !دانم چرا به نتيجه گفته هاي خود گردن نمي گزاريد؟ نمي! چه جاي خشم و کينه جوئي مي بوده؟
 

 و تاريکي و ، ستم و داد،راست و کج ،ي غوطه خورده به يک جاهايي مي رسيد که نيک و بددر يکجا در آن پندارهاي صوفيگر
 :موسي جدايي نگزارده مي گوئيد  ميانه فرعون و،روشنايي همه را يکي مي شماريد

 
 چونکه بيرنگي اسير رنگ شد موسيي با موسيي در جنگ شد

 
آيا آن چه مي بوده و اين . گرفتن خون مجدالدين فرستاد خدا چنگيزخان را به: ئيددر يکجا نيز به رده عاميان بسيار نافهم بازگشته مي گو

 !چه مي باشد؟
 

جالل الدين خوارزمشاه در آذربايجان از جلو  ۶٢٨يک داستان ديگري از سودجوئيهاي صوفيان در زمان مغوالن اينست که چون در سال 
 ان به سر چادرهاي او ريختند و او بيش از اين نتوانست که بر اسبش نشستهمغوالن ناگه  در آنجا،مغوالن گريخت و به کردستان رفت

 .سرگذشت آن مرد دلير اين بود پايان. تنها جان بدر برد و در کوهستان با دست يکي از ُکردان کشته گرديد
ان از اينجا نيز به سودجوئي  و صوفي،داشتند ولي مردم تا ساليان درازي کشته شدن او را باور نکرده و چشم به راه پيدايش او مي

جائي که  چنين گفته که روزي استاد او از» شيخ الشيوخ رکن الدوله عالءالدوله سمناني«: نويسند پرداخته اند و چنانکه در کتابهاشان مي
طان جالل الدين از سل: همانجا پديد آمده چنين سروده شاگردان در شگفت شده اند و سپس که شيخ ناگهان در. نشسته بوده ناپديد گرديده

فرا رسيد  درآمده بوده و هميشه در گوشه هاي جهان گرديدي تا مرگش» رجال اهللا«کرده و به رده  هنگاميکه گريخت جامه درويشي دربر
 .»سپارم و در فالن غاري بدرود زندگي گفت و من رفتم تا بر او نماز گزارم و بخاکش

 
********************************************* 

 
 
 
 
 



 گفتار هشتم

   آميغي که در گفته هاي پلوتينوس توان يافتآميغي که در گفته هاي پلوتينوس توان يافتآميغي که در گفته هاي پلوتينوس توان يافت
 از ،عنوانهايي که ما در کتابهاي آنان مي بينيم. رانيم بدي هاي صوفيان بسيار بيشتر از آنست که ما بتوانيم در اين کتاب از همه آنها سخن

ما چون فرصت . است ريکي لغزشها و بي خرديهاي بسيار در کار فناء في اهللا و مانند اينها در ه، صبر،ايثار ، ورع، رضا، تسليم،توکل
 .نمي بينيم به سخني از آنها نپرداخته ايم نمي داريم و خود نيازي به گفتگو از همه بديها و بي خرديهاي آنان

 
 آميغي ،ن او يک آميغي نهانستليکن در سخنا. نمي دارد  چنانکه گفتيم گفته هاي او نيز پايه اي استوار،اما پلوتينوس بنيادگزار صوفيگري

همجنسان خود   وخواهاکهاي او تنها خوردن و خوابيدن و کام گزاردن و با،اين تن و جان مادي نيست  و آن اينکه آدمي تنها،ارجدار
 نيکي کردن و خواهاکهاي آن با ديگران دلسوزي نمودن و به آنان  بلکه در کالبد آدمي دستگاه ديگري نيز مي باشد که،نبرديدن نمي باشد

را بداند و اين دستگاه  بودن و آبادي جهان و آسايش جهانيان را خواستن و ماننده اينهاست و هر آدمي بايد اين به داد و راستي پشتيبان
 .کوشد رواني را در خود بشناسد و هميشه به نيرومندي آن

 
 به شيوه ،ولي چون خواسته آن را به رشته سخن بکشد .گان پي بردهپلوتينوس اين آميغ را دريافته و به برگزيدگي آدمي از ميان همه آفريد

باشد  و سخنان ديگر که همه اش بيپا مي) وحدت وجود(» يکي بودن هستي« و با ،ها در هم آميخته ديگر فيلسوفان يوناني با پنداربافي
 .آلوده گردانيده

 
چرا بايد از خوشيهاي . خرد از آن بيزار است اده بسيار کج است واز آنسوي راهي را که پلوتينوس براي نيرومند ساختن روان نشان د

 با خدا چه مي» عشق«آنگاه ! مگر اين جهان را جز خدا پديد آورده؟! بهر چه کسانيست؟ مگر اين خوشيهاي جهان! جهان چشم پوشيد؟
 .چه معنايي به آن توان داد! سزد؟

 
مدعيست که خود او چهار بار آنحال را پيدا کرده وبه  تيجه سختيها و رنجها ميدانديا بيرون رفتن از خود که پلوتينوس ن» بيخودي«نيز 

به خدا  کسي نه از خود بيرون تواند رفت و نه. بايد گفت پلوتينوس فريب پندارهاي خود را خورده !نيست» سمردي«خدا پيوسته جز 
 .تواند پيوست

 
در او دستگاه ديگر با خواهاکهاي ديگري  راست است که.  جان مادي نيستاين راست است که آدمي تنها اين تن و: دوباره مي گويم

 .)٧۵(باز نموده ايم» جان و روان« بارها زير عنوان ،ساده ترين و استوارترين زباني ما اين آميغ را که بسيار ارجدار است با. هست
 .افزوده است پائي به آنپلوتينوس که نتوانسته اين را با زبان دانش باز نمايد يک رشته پندارهاي بي

 
را » روان«حال خود ماند جان چيرگي نموده  آدمي اگر به. اين نيز راست است که هرکسي بايد در پي نيرومند گردانيدن روان باشد

مي  يارکه آدمي خود رو نبايد بود و او را به کوششهايي درباره پيراستن و آراستن نياز بس راست است. ناتوان و بيکاره خواهد گردانيد
چنانکه نشان داديم از اينها جز . نتواند بود )رياضت(چيزي که هست اين کار راهش چشم پوشي از جهان يا سختي دادن به خود . باشد

 .نتيجه وارونه پديد نيايد
 

 و کوچکي و ،وشناختن و به بزرگي و توانايي ا  خدا را،براي نيرومندي روان نخست گام جهان و زندگاني را بدانسان که هست دانستن
چشم   به ديده گرفتن و در پيش،نتيجه هاي نيکي را که از پيروي خواهاکهاي روان تواند بود  و،ناتواني آدمي در برابر وي پي بردن

و کينه و خودخواهي و مانند اينها را که خيم  آن سختي که هرکس بايد به خود دهد اينست که در زيست خود جلو آز و خشم. داشتن است
 .کند نه تنها در بند خوشي خود بلکه در بند خوشي همه باشد  و در هر کاري که مي،انيست بگيردهاي ح

 
اما صوفيان در اين اندازه نيز نايستاده و تا توانسته اند  . يا بهتر گويم با بنيادگزار صوفيگري مي داريم،اينها سخنانيست که ما با پلوتينوس

 و گاهي برخي از ،اند آري همه صوفيان دانسته و فهميده بد نبوده. ي در گفته هاي آنان نمي يابيمو ما آميغ در گمراهي ها پيش رفته اند
ولي اينگونه چيزها بسيار کم . کرده اند که ما را با ايشان سخني نيست آنان نيز تنها به پارسايي ساده و جلوگيري از آز و خودخواهي بس

زيانهاي تاريخي هناينده بوده   و، و برآموزيهاي بسيار زهرناک،هيهاي بسيار بزرگصوفيگري رويهم رفته سرچشمه گمرا  و،مي بوده
 .است

 
نخواسته ايم از .  از همه چيز سخن رانيم،نخواسته ايم ما در اين کتاب که براي همگان نوشته و تا مي توانيم به سادگي زبان آن کوشيده ايم

 .دران و کارهاي ايشان گفتگو کنيمنخواسته ايم از قلن .نام بريم» شطحيات«و » طامات«
به اين . نيز هست» افزار سودجوئي«بلکه  ،نيست» گمراهي ساده اي«يک نکته ديگري که بايد باز نمائيم آنست که صوفيگري امروز 

  بلکه،مي دهندو از راه ندانستن به صوفيگري گرويده اند و بر روي آن ايستادگي نشان  معني که صوفيان نه آنکه آميغ ها را نمي دانند



 .برنمي دارند  و اين انگيزه آن شده که پس از دانستن نيز دست،آنان از اين گمراهي سود مي جويند
 

به گفته ابوالعباس . کوشش زندگي مي کنند پاسخش آنست که پيران و پيرامونيانشان بي رنج و! چه سودي مي جويند؟: خواهيد گفت
اکنون در ايران و هندوستان » ...آلت و کسب روزي مي خورند و خلق را مي خورانند  بي و،بي ملک و مال واليت مي دارند«: قصاب
مي گيرند و در » ماليات«از مردمان  جاها چند دستگاه از اينگونه هست که بي تاج و تخت پادشاهي مي کنند و بي هيچ پاسخدهي و ديگر

 .و روزگار با خوشي مي گذرانندنان مي خورند  پيرامونياني» پير«هريکي از خود آنها گذشته از 
 

روشن گردد مي بايد در اينجا اندکي از زمينه  براي آنکه خواست ما. است» پناهگاه«براي بسياري از ايشان » صوفيگري «،اما پيروان
 .پردازيم خود بيرون رفته به يک گفتگوي ديگري

 
مرداني که روانهاشان ناتوانست و جلو بدکاريهاي خود  فتگوست کهاين نکته چه از ديده روانشناسي و چه از راه آزمايشهاي تاريخي بي گ

آنان نکوهش  هميشه با) يا بگفته خودشان وجدان( و فرجاد ،روانهاشان آنان را آسوده نخواهد گذاشت  در همانحال،را نمي توانند گرفت
نيز . ي آن خود را از ناآسودگي بيرون آورنددستيار از اينجاست که آنگونه کسان هميشه در جستجوي راهي باشند که به. خواهد کرد

 صمدخان مراغه اي با آن سياهکاريهاي ننگ آلودش شيعي. خونخواريش صوفي پافشاري مي بوده اينجاست که تيمور با آن بيدادگري و
کوهش سخت از درون با خود مي انديشيده ن تيمور که آن همه خون بيگناهان را مي ريخته بيگمان گاهي. بسيار خونگرمي شمرده ميشده

  تنها از،يکدسته پيران صوفي باشند که بي آنکه بازخواستي درباره آن خونريزيها کنند خود مي هنيده و براي او بسيار لذت مي داده که
ا دسته شکم پرست در پاي سفره او نشسته او ر اينکه به ديدن ايشان مي رود و پول به آنان ميرساند او را نيک و پاک شناسند و يک

  مي،صمدخان که مرداني را که در راه آزادي کشور خود کوشيده بودند. آتشش ريختن مي بود اينها براي او آب به. خوانند» مروج دين«
 ،با صد َپست نهادي نوکري بيگانگان مي کرد  و پس از همه اينها، آزاديخواهان را دست بسته جلو سگ مي انداخت، زبان مي بريد،ُکشت

 اگر«:  و بسيار بجا مي بود که کيش شيعي بگويد،گاهي آواز فرجاد را از درون خود شنيدي تيره درون بودي بی گمانچنين کسي هرچه 
 .»به امام حسين گريستي يا به زيارتش رفتي همه گناهانت آمرزيده گردد

 
 که چه پيشروان و چه پيروان از ،سودجويي مي شود  و خواستمان آنست که از صوفيگري يا از گمراهيهاي ديگر،اينست معني پناهگاه

عليشاه  از سران وزارتخانه ها که جستجو کرده مي بينيم به فالن شمس العرفاء و َبهمان عاشق مثًال بسياري. آن برخورداري مي کنند
 نيست و بدست گرفته و هريکي جز در پي سود خود اين مردان که رشته کارهاي کشوري را.  اين کار بي انگيزه نيست،سرسپرده اند

  به صوفيگري يا يک چيزي ماننده آن نياز بسيار، بدانسان که روشن گردانيديم،سر مي زند صد سياهکاري در نهان و آشکار از هرکدام
مي گيريم هواداران آن نخست تا مي توانند  به هريکي از گمراهي ها که ايراد. مي دارند و اينجاست که ما در اين چند سال ديده ايم

انکار مي   جاهاي ايراد را،و سپس که ديدند کاري نتوانستند و ايرادها به زبانها افتاد. پردازند نشان مي دهند و به هياهوي ميايستادگي 
 .گمراهي از ميان رود و آن دستگاه َبرُافتد بهرحال خرسندي نمي دهند که آن. کنند و يا تنها آن بخشها را کنار مي گذارند

 
مشروطه برخاست و ايرانيان بدبختي هاي خود را   و آن اينکه چون در ايران جنبش،ک مثل نيکي مي دارداين کار درباره صوفيگري ي

زندگاني باز  در آن ميان از صوفيگري نيز نام برده بعنوان اينکه مردم را از پرداختن به کار و ،بياد آورده سرچشمه آنها را مي جستند
و همانا در نتيجه آنست که ديده مي شود که بتازگي پيران  ،ند نکوهشهاي بسيار مي نوشتندمي دارد و جهان را در ديده ها خوار ميگردا

کتابهاي عربي بنام امام علي   و يک جمله هايي را که در،»به دنيا نيز بايد پرداخت«: گردانيده اند و مي گويند صوفي سخن خود را ديگر
! ؟»اسع لدنياک کانک تعيش ابدا واسع الخرتک کانک تموت غدا«: نفرموده  مابن ابيطالب نوشته اند دليل آورده مي گويند مگر موالي

 :درجائي که. آورند که صوفيگري با پرداختن به آبادي جهان ناسازگار نيست اين دليل را مي
 

دانسته اند و را در اين جهان سوگوار مي   بنياد صوفيگري به چشم پوشي از جهان و دشمني با آن بوده و اينست صوفيان خود:نخست
 پوشيدن و سر تراشيدن در آن زمانها نشان سوگواري سختي مي بوده که مادران پسر ُمرده و کبود. جامه کبود پوشيده سر مي تراشيده اند

ن ناميده دامن درچيد) جيفه(هميشه آنرا مردار  کتابهاي صوفيان پر از نکوهش جهانست. خواهران برادر کشته شده به آن بر مي خاسته اند
را که از  در اين باره چندان پافشاري مي داشته اند که مي نويسند پيرانشان پول يا کااليي. اند از آن را باياي هر مرد خدايي مي شمارده

 اين بوده اندازه دشمني. و ديگران بخشيده يا ميخورانيده اند ديگران با گدايي مي گرفته اند براي فردا نگاه نداشته همان روز به درويشان
 .زندگاني آنان با جهان و

 
اينها رويه کاري هائيست . ابيطالب نتوانستي بود  آن را بهم بستگي به امام علي بن، پايه صوفيگري گفته هاي پلوتينوس رومي بوده:دوم

مردم آنجا  ا کيش ولي چنانکه گفتم در هرکجا که مي بودند ب،صوفيان خود ديني نمي داشتند. اند که صوفيان براي بريدن زبان مردم کرده
بستند و در عثماني ُسّني مي بودند و سلسله خود را به ابوبکر  در ايران شيعي ميشدند و خود را به امام علي بن ابيطالب مي. راه ميرفتند

 .ميرسانيدند خليفه
 



اي ما نيز نخست به هياهو برابر اين ايراده  و من ميدانم در،به هرحال اين يک دست و پائيست که در اين بيست و سي سال کرده اند
 سپس از در پرده کشي درآمده آنچه را که توانند انکار خواهند. جلوگيري خواهند خواست خواهند پرداخت و به دولت دست به دامن شده

 .شده ديگر خواهند گردانيد پس از همه اينها آن بخشها را که ايراد گرفته. سلسله ما نبوده:  يا خواهند گفت،کرد
دليل است که اين گمراهيها . خود کشند اين دليل است که نمي خواهند دست از گمراهي هاي. ود سنگر عوض کردن استولي اين خ

 .خواهند به خواهش زمان رنگش را ديگر گردانند بلکه مي. ُدکانيست و اينست نمي خواهند رها کنند
ديروز به «: مشروطه خواهي آمده چنين مي گفت از سرانفراموش نکرده ام که در آغاز جنبش مشروطه در تبريز واعظي به نزد يکي 

واعظي  درحاليکه.  بايد از مشروطه سخن راند،گفتند ديگر آن موعظه ها به درد نمي خورد. روم مجلسي رفته بودم نگزاردند باالي منبر
اين را با » !ديگر چرا به منبر نروم؟. انممشروطه سخن بر اينست آمده ام به من ياد بدهيد از. کار من است و اگر نکنم بايد گرسنه بمانم

 .گفت يک سادگي مي
 

!  چرا ديگر دست بکشيم؟، پناهگاه ماست،ماست  راه روزي،صوفيگري کار ماست«: اين صوفيان نيز باز به آنحال همان را خواهند گفت
 .» !گردانيم هرکجايش بد است بگوئيد آنجا را ديگر

 
 پايان

***************************************************************** 
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