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دهد. رابعه در ظاهر شاگرد حسن بصری بود و کند که ویژگی کاربردی عرفان رابعه را نشان میهای زیبایی از او نقل میعطار مرید رابعه است و داستان

 .عه در جلسة درس حاضر نبود حسن شور و ذوق درس دادن نداشتحسن خیلی به او عالقه داشت، به طوری که هرگاه راب

دهد. رابعه در ظاهر شاگرد حسن بصری بود و کند که ویژگی کاربردی عرفان رابعه را نشان میهای زیبایی از او نقل میعطار مرید رابعه است و داستان 

حاضر نبود حسن شور و ذوق درس دادن نداشت. در بیرون جلسة درس، رابعه حسن خیلی به او عالقه داشت، به طوری که هرگاه رابعه در جلسة درس 

ای بگوید باشد که دلش گشاده گردد. خواست تا او نکتهرفت و میگرفت، پیش رابعه میاستاد بود و حسن شاگرد؛ به طوری که هرگاه حسن دلش می

 :تاس ای بگوید که تجربه شخصی خودشخواهد که نکتهبار حسن از او مییک 

 نچند پاره رشته بودم ریسما             نای شیخ زمارابعه گفتش که: 

 مدو درستِ سیم آمد حاصل            مبردم و بفروختم، خوش شد دل

 ناین در این دستم گرفتم، آن در آ      نهر دو نگرفتم به یک دست آن زما

 تراهزن گردد، فرو نتوان گرُف   تترسیدم که چون شد سیم جف زانک

دارد که ترس برش میکند. فروشد و دو سکة درست دریافت میگوید که وقتی نخهایش را در بازار میکند، میریسی مین نخرابعه که در عین عارف بود

گیرد و دیگری را در کند )یکی را در یک دست میها را از هم جدا میشان برود. پس سکهمبادا دو سکه او را بفریبد و وسوسه کند که دنبال زیاد کردن

برگی توان با الفاظ توخالی مثل فقر و بیخواهی در همه ما هست و نمیوسوسة زیاده( تا زیادی )یا کمیت( آنها را نبیند و وسوسه نشود. دست دیگر

پوشاند. خواهی فریب چشم است و عارف باید چشم خود را از زیادی دیدن بگوید که زیادهدهد و میشناسانه میحل عملی روانجلویش را گرفت. رابعه راه

اش برای سالهای آینده نظر کند؛ به خاطر اینکه نگاه به اندوخته احساس چشم ما باید آنچه ما به آن نیاز فوری داریم، ببیند و ضرورت ندارد که به اندوخته

 شود. ب توکلش کم میتربیکند که بیشتر بیندوزد و به این دهد و مزه شیرین امنیت، سالک را وسوسه میامنیت )یا اطمینان به فردا( می

اندازد، ها را دور نمیگوید به این اندوخته نظر نداشته باشید تا توکل خود را از دست ندهید. او سکهگوید اندوخته فردا نداشته باشید، بلکه میرابعه نمی

شود. حضرت فاطمه)ع( از آن یاد می« فاطمیعرفان »گیرد و دیگری را در دست دیگر. این همان تعادلی است که در بلکه یک سکه را در یک دست می
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اش دفاع کند، مثل یک وکیل مدافع قوی کند. او در جایی که باید از حقوق مالی خود و خانوادهها را فراموش نمیکه محور عرفان والئی است، واقعیت

 کند و در عین حال به مال دنیا نظر ندارد و توکلش یکسره به خداست. عمل می

گیرد های روزمره را نادیده میشود و واقعیتبرگی و فقر غرق میکنند که آنقدر در بیای از عرفانی صحبت میین عرفان متعادل و کاربردی، عدهدر مقابل ا

و نگاهش کنند که باید آن را در ویترین گذاشت مصرف میگردد. این افراد عرفان را تبدیل به یک کاالی لوکس بیکه تبدیل به یک نظریه خیالی می

وار به زند و باید سنائیبرگی برسد، تنها الفش را میتواند به آن فقر و بیکند، ولی در عمل چون نمیبرگی زیاد صحبت میکرد. عارف لوکس از فقر و بی

 :تاو گف

 دل چو عیاران نداری، جان چو بدکاران مکن      !نبرگی نداری، الف درویشی مزبرگ بی

 ررشد پایدا 

برگی را درک کند و این شود. عارف باید به ثروت معنوی برسد تا معنی عملی فقر و بیسادگی تحصیل نمیی )که اساس عرفان است( بهبرگفقر و بی

برگی )یعنی فقر عرفانی( را برگ ثروت معنوی همان رسیدن به پایداری است. رشد که همان حرکت جوهری سالک است، باید پایدار باشد. سنایی بی

عارف « رشد»ارزش فقر باید ثروتی کسب کند، ثروتی که بتواند با آن فقر را بخرد. این ثروت همان به این معنی که عارف برای خریدن کاالی باداند؛ می

 است در جهت پایداری. 

دهد، به طوری که شبکه تعادل خود را در حین رشد (، رشد و توسعه بسیار آرام رخ میsupper-complex systemsهای فوق پیچیده )در شبکه

زیست و فضای توان آن را دوره مردساالری علمی نامید( باعث شد که محیطهای افسارگسیختة صنعتی در عصر مدرنیته )که میدهد. رشداز دست نمی

را محور قرار « پایداری»مدرن، عنصر زنانه که رهبری را به عهده دارد، زیستی پساضت محیطفرهنگی ما تعادلش را از دست بدهد. خوشبختانه در نه

پروازی یا سینرژی عناصر شبکه است؛ به این معنی که عناصر شبکه با هم ارتباط دارند و با هماهنگی کامل دهد. در رشد و توسعه پایدار، بحث از هممی

 .درساننبه رشد یکدیگر یاری می

کند که رشد صحیح، تدریجی و آرام است. وی معتقد است که رشد و داند و تأکید میرشد متعادل عرفانی را دنبالة رشد متعادل طبیعی می سنائی

دهد و اگر عارف بزرگی مثل بایزید بسطامی یا تحوالت عرفانی هرچند که در ظهور ناگهانی است، ولی به مانند تغییرات طبیعی آرام و آهسته رخ می

 شود، نتیجة قرنها رشد فکری تدریجی کل جامعه بشری است نه حاصل یک حرکت جهشی. ویس قرنی پیدا میا

دهد؛ ولی این جهش احتیاج به زمان دارد تا به وجود بیاید و بعد از به وجود آمدن، باز احتیاج به زمان دارد تا به نتیجه در طبیعت گاه جهش رخ می

گویی نیست. گذشتن کند. این تناقضه باید از زمان بیرون رفت )و به وقت رسید( و از طرفی انسان را به صبر دعوت میگوید کبرسد. عارف از طرفی می

 :یاز زمان، حرکت جهشی عارف است که قبل و بعدش احتیاج به صبر )در کشش زمان( است؛ به بیان سنای

 بسالها باید که تا یک سنگ اصلی زآفتا

 نعقیق اندر یملعل گردد در بدخشان، یا 

 کدانه زآب و خاماهها باید که تا یک پنبه

 نشاهدی را حلّه گردد، یا شهیدی را کف

 شروزها باید که تا یک مشت پشم از پشت می

 نزاهدی را خرقه گردد، یا حماری را رس
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 ععمرها باید که تا یک کودکی از روی طب

 نسخعالمی گردد نکو، یا شاعری شیرین

 دفیض حق پیدا شو قرنها باید که تا از

 نبایزیدی در خراسان، یا اویسی در قرَ

م نیست رشد سریع و جهشی بیشتر با عنصر مردانه سازگاری دارد و رشد تدریجی و آرام با عنصر زنانه. این دو عنصر مکمل یکدیگرند. رشد جهشی مداو

اقع تنها نطفه تغییر است که باید با رشد تدریجی به کمال برسد. در های طوالنی رشد تدریجی را به همراه داشته باشد. رشد جهشی در وو باید دوره

های طوالنی دهد که عارف با ریاضتتواند شروع یک تغییر در سیر و سلوک عارف باشد. البته این واقعه زمانی رخ میعرفان گاه یک کالم یا یک واقعه می

کند. از خاک تا نطفه راهی یز آخر کار نیست، شروع راهی جدید است. شروع کفایت نمیخود را آماده دریافت واقعه کرده باشد. دریافت واقعه خود ن

 دارد. « صبر مریمی»طوالنی است و از نطفه تا تولد نیز راه طوالنی و دشواری در پیش است که سالک در طی کردن آن احتیاج به 

های ویژه مورد نیاز است؛ ولی در درازمدت رشد باید تدریجی و در وضعیت های عنصر مذکر است که درطور که گفته شد، حرکت جهشی از ویژگیهمان

های عرفانی حرکتکند. صورت رشد سرطانی خواهد بود که شبکه را از تعادل و سالمت خارج میتعادل با رشد کل ساختار و شبکه باشد. در غیر این

 .دشونسرطانی گاه دامنگیر یک جامعه می

ایم. عرفان گاه بدون اینکه خود را با علم و صنعت و فرهنگ همگام ویژه در قرنهای اخیر( تعادل عرفانی خود را از دست داده)به ما در طول تاریخ عرفان

های سرطانی، توان جامعه را صرف رشد خود کرده، به جای اینکه خود را خرج علم و فرهنگ جامعه بکند. کند، به رشد خود ادامه داده و مانند سلول

 ایم! گریز مواجه شدهگریز و علمگریز و دینگریز و فرهنگهای عرفانی مردمکار به جایی رسیده که ما با بعضی حرکت اکنون

ای برخالف عرفای واقعی چون خواهی به عرفان برسی، باید عقل را کنار بگذاری یا دنیا را کنار بگذاری. حتی عدهگویند اگر میشنویم که میبسیار می 

کنند که برای رسیدن به عرفان باید شریعت را کنار گذاشت. این نوع عرفان، عرفان سرطانی است که رشدش در نابودی موالنا، به غلط ادعا می عطار و

رشد کند.  ادلابعاد دیگر انسانی است. فرهنگ و دین و علم و اقتصاد هر یک بُعدی از ابعاد جوامع انسانی هستند و عارف واقعی در تمام ابعاد باید متع

 .تاش در نیشابور در هر روز پانصد مراجع داشته اسهای داروخانهعطار در عین عارف بودن، پزشک و داروساز است و شعبه

دوست دار است، خیلی اهل خانواده است، خیل عاقل است و حتی خیلی وطناو انسانی است که در همه ابعاد رشد کرده: خیلی دیندار است، خیلی مردم

الطیر ترین منظومه عرفانی در زبان فارسی است. عطار در منطقالطیر به تأیید موالنا جامعگذارد. منطقمردم شهرش را در مصیبت مغول تنها نمی است و

یاید. هر یک از کند که وقتی هدهد خواست به تنهایی به درگاه سیمرغ برود، او را نپذیرفتند و گفتند که باید همراه بقیه مرغان ببسیار روشن بیان می

خواهد بگوید که حرکت عرفانی سالم باید در بطن جامعه رسند، نماد یکی از ابعاد انسانی هستند. عطار میسی مرغی که همراه هدهد به بارگاه سیمرغ می

باشد، استمرار و استقامت داشته  تعریف شود، همراه مردم باشد، کاربردی باشد، معقول باشد، شور و هیجان و انرژی داشته باشد، منضبط و قدم به قدم

 .دباشد و در یک کلمه متعادل باش

 منبع: روزنامه اطالعات

 


