
 بنام خدا

 نوبت عاشقی

 

که یک کشور را با عرفان زهد میتوان بهتر اداره دم یسالها پیش روزی از استادم حاج آقا موسوی ) سید جعفر صفوی زاده ( پرس

 فرمودند البته با عرفان عشق . نمود و یا با عرفان عشق و ایشان در جواب 

نظریاتی از شیخ اشراق شهاب الدین  ①مجموعه کتابهای تاریخ نهضت های فکری ایرانیان را میخواندم که در بخش دوم آن 

 سهروردی بشرح زیر نقل شده است :

 ل و کش  و شهود هر دو تکیه دارد که یکی از پرور  نیروهای عقیی حاصل میشود و دیرری از صفای الحکمت اشراقی بر استد

بر آنکه یکی از دومیکه یا هردوتای آنها رشد کرده باشد کسانی را که در جستجوی معرفت هستند به چهار طبقه نفس وی بنا

 تقسیم میکند :

 عطش کرده و به راه جستجوی آن گام نهاده اند . آنان که تازه نسبت به معرفت احساس  -1

آنان که به معرفت صوری واصل شده و در فیسفه استداللی به کما ل رسیده اند ولی از عرفان بیرانه اند مانند فارابی و ابن  -2

 سینا . 

د بسطامی و حسین منصور حالج و یآنان که در اصل به صورتهای استداللی و معرفت توجهی نداشته بیکه مانند بایز -3

 پرداخته اند و به کش  و شهود و روشنی درونی رسیده اند . سهیل تستری ) شوشتری ( به تصفیه نفس 

آنان که هم در فیسفه استداللی به کما ل رسیده اند و هم به اشراق یا عرفان دست یافته اند . سهروردی افراد این گروه را  -4

روردی( و البته و افالطون را از حکیمان یونان و در جهان اسالمی شخص خود  )سهث حکیم متاله می خواند و فیثاغور

 سا ل پیش حکیم مالصدرای شیرازی از این دسته اند . 222قریب 

تزکیه روح به تطهیر اخالق سیر و سیوک  وپژوهندگان فیسفه اشراق با روی آوردن به ریاضتهای نفسانی و تزکیه نفس 

وب میرسند و پس از و کما ل مطیپیران ، پیشوایان و رهبران بزرگ به سرحد شهود  نیمعنوی با دستریری و رهنمو

 ، بدرجه و مرتبه انسان کامل میرسند .مبادیالء ارسیدن به مرحیه فنا و وصو ل به مقام مبد

و از اجتماع چنین انسانها ، مدینه فاضیه بنیاد میرردد بطور خالصه سرانجام فیسفه اشراق اکتساب فضائل انسانی و بدرود 

 رذائل میباشد. 

ته بخواهیم مثالی از انسان کامل بیاوریم همانا موالیمان حضرت عیی )ع( میباشد بنظر من چنانچه در طو ل تاریخ گذش

 زیرا او در عمل توانسته بود عقل را با عشق در هم آمیزد و با زهد بر نفس خویش فائق آید. 

 

 

 

 



 شیخ فرید الدین عطار نیشابوری عارف و شاعر مشهور قرن هفتم هجری شمسی می گوید : 

 

 که جان را ذوق باشد دیده را نور    ترا نقدی بباید در ره دور                     

 گر آن شایستری حاصل کنی تو                هم اینجا آن جهان منز ل کنی تو 

 دلت شایسته آن راه باشد    حضوری چون ترا همراه باشد                

 نره داری اساس محکم عشق    خرامان میشوی در عالم عشق               

 و گر گرما شود در ره پدیدار    اگر سرما شود ناگه پدیدار                    

 چو عشقت هم دم و هم راه باشد               ترا سرما نه و گرما نباشد. 

 ((شیخ عطار نیشابوری  ))                                                                               

 

 و موالنا جال ل الدین محمد بیخی در مورد موال امیر المومنین حضرت عیی )ع( می گوید :

 

 شمه ای و اگو از آنچه دیده ای    ای عیی که جمیه عقل و دیده ای              

 آب عیمت خاک ما را پاک کرد       تیغ حیمت جان ما را چاک کرد             

 زانکه بی شمشیر کشتن کار اوست             باز گو دائم که این اسرار هوست       

 زکردگار اتا چه دیدی این زمان                باز عر  خو  شکار     ی ا باز گو

 چشمهای حاضران بردوخته                     چشم تو اداراک غیب آموخته   

 روضه گشتم گر چه هستم بو تراب                 غرق نورم گر چه سقفم شد خراب 

 بانه هر ترازو بوده ای زبل                        تو ترازوی احد خو بوده ای   

 که چنین گوهر بر آرد در ظهور                     نور    من غالم موج آن دریای

 

قرون ماضی بر می آید ظاهراً اکثر اعما ل و افعا ل آنان بر منحج عقل استوار بوده است آنچه که از عمیکرد حکومتهای 

ائیم البته عشق به انسانیت و جامعه انسانی و عشق به طبیعت سبز زشاید بد نباشد که قدری هم چاشنی عشق به آن بیاف

 عشق به تمامی موجودات این کره خاکی .و زیبائیهای آن و 
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