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زﻧﺪﮔﯽ از دﯾﺪﮔﺎه ﻋﺎرﻓﺎن
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ زﯾﺮ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ:
ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ ﻟﺬت ﺑﺮدن از زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد؟
ﻋﺎرﻓﺎن ﮐﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟
ﻋﺎرﻓﺎن ﭼﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯾﯽ دارﻧﺪ؟

ﺑﺸﺮ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻋﻠﻢ ،ﻓﻠﺴﻔﻪ ،ﻫﻨﺮ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ،ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻌﻨﻮی و ﻋﺮﻓﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻘﺐ اﺳﺖ .در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ و ﻋﺮﻓﺎن از ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻋﻤﺪه و ﻣﻬﻢ ﺑﺸﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺎز در او ﻣﻐﻔﻮل ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ و ﻋﻤﺪه درد ﻫﺎ و آﻻم
روﺣﯽ و رواﻧﯽ ﺑﺸﺮ اﻣﺮوز ،ﺑﺨﺎﻃﺮ دور ﻣﺎﻧﺪن از اﯾﻦ ﻧﯿﺎز ﻓﻄﺮی اوﺳﺖ .ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﺎ ،ﻋﺮﻓﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺮﯾﻦ روش ،ﻋﻠﻢ ﯾﺎ ﺟﻬﺎن
ﺑﯿﻨﯽ )ﺧﺪاﺟﻮﯾﯽ( اﺳﺖ و ﺣﻘﯿﻘﺖ آن ﺑﺮآﻣﺪه از ﻣﺘﻦ اﺳﻼم اﺳﺖ ﮐﻪ در داﻣﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ ،رﺷﺪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻋﺎرف
ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮد را ﺑﺮ او ﺑﻨﻤﺎﯾﺎﻧﺪ و ﺣﺎﻻﺗﯽ ﺑﺮای او ﻇﺎﻫﺮ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﻣﻌﺮف ﺣﺎل اوﺳﺖ.
ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ ﻟﺬت ﺑﺮدن از زﻧﺪﮔﯽ
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وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮی از زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﯿﻮه ارزﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮدﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ،ﻣﻌﻨﻮﯾﺘﯽ
ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ .ﻣﺎ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ،ﺑﺪﻧﺒﺎل ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﻨﻮﯾﺘﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ در ﮐﻨﺎر ﻫﻤﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺧﻮد ،از
زﻧﺪﮔﯽ واﻗﻌﺎ ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﻢ .ﻣﻌﻨﻮﯾﺘﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﻪ ﺧﻮدﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻓﮑﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻗﺪرت و ﺗﻮان آدﻣﯽ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ و اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺪرﺗﯽ ﺑﺮﺳﺪ .ﺧﯿﻠﯽ از اﻧﺴﺎن ﻫﺎ در ﺗﺎرﯾﮑﯽ
ذﻫﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ذﻫﻦ ﻣﻨﻮر و روﺷﻨﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و از زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻟﺬﺗﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﺮﻧﺪ وﻟﻮ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ
اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ در زﻧﺪﮔﯽ ،ﻋﺎرﻓﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﮔﺮ ﻣﻌﯿﺎر زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮب اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری و ﻟﺬت را از زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺒﺮﯾﻢ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ
ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻟﺬﺗﯽ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﮐﻤﺎل را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﻢ.

ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد؟
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺸﺮ ﻧﺎداﻧﯽ اوﺳﺖ و رﯾﺸﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺸﺮ ﺟﻬﻞ اوﺳﺖ .ﺟﻬﻞ ﺑﻪ ﺧﻮد ،ﺑﻪ ﺧﺪا ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ و ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ و
ﻧﺠﺎت در ﻣﻌﺮﻓﺖ اﺳﺖ .ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﺷﻨﺎﺧﺖ از ﺳﺆال آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻟﺬا ﺳﺆال ،ﺳﺮآﻏﺎز داﻧﺎﯾﯽ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﺸﺮ اﺳﺖ .ﺳﺆاﻻﺗﯽ از اﯾﻦ
ﻗﺒﯿﻞ :ﻣﻦ ﮐﯿﺴﺘﻢ؟ ﻣﻦ ﭼﯿﺴﺘﻢ؟ ﻣﻦ از ﮐﺠﺎ آﻣﺪه ام؟ ﻣﻦ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﭼﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ؟ ﻣﻦ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﯽ روم؟
ﺑﺸﺮ از ﺧﻮد ﺳﺆال ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :زﻧﺪﮔﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟وﺟﻮد ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻋﺪم ﭼﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ ﻫﻤﻪ وﺟﻮد ﻫﺎ از ﻋﺪم آﻣﺪه اﻧﺪ؟ ﻋﻠﻢ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻫﻨﺮ
ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻋﺸﻖ ﭼﯿﺴﺖ؟آﯾﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺮد ﻣﺎ از ﻓﻬﻤﺶ ﻧﺎﺗﻮان ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﯿﭻ ﮔﺎه ﻧﺘﻮان درﺑﺎره آن ﻫﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﯾﻘﯿﻨﯽ
داﺷﺖ؟ﻣﻦ از زﻧﺪﮔﯿﻢ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ؟ رﺳﺎﻟﺖ ﻣﻦ در زﻧﺪﮔﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ رﺳﺎﻟﺖ ﺧﻮد را در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﺼﻪ ﻇﻬﻮر
ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ؟ﭼﺮاغ ،راﻫﻨﻤﺎی ﺑﺸﺮ اﺳﺖ ،ﺧﻮد ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ و ﺧﻮد ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ اﻧﺴﺎن ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺪ رﺷﺪ و ﮐﻤﺎل را ﻣﯽ دﻫﺪ ،اﻗﺘﻀﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ رﺷﺪ در ﻫﻤﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ،ﺑﻪ رﺷﺪ در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی اﻟﻬﯽ و ﻣﻌﻨﻮی ﻫﻢ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ.
ﻟﺬا ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺧﻮدﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ و ﺧﻮد ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ را از ﻧﮕﺎه ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﺑﻌﺎد و ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ
ﭼﯿﺴﺖ و در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی اﻟﻬﯽ و ﻣﻌﻨﻮی ﭼﻘﺪر ﺑﺮای رﺷﺪ و ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ ﺷﺪن ﻓﺮﺻﺖ دارﯾﻢ؟ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ از ﺧﻮد ﺳﺆال ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﻧﻮع و ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻘﺪور ﺑﺎﺷﺪ ﭼﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﻣﻦ واﻗﻌﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻢ از ﻣﻮاﻫﺐ اﻟﻬﯽ در اﯾﻦ ﺟﻬﺎن
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻢ و از ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد در آراﻣﺶ ﮐﺎﻣﻞ و اﺣﺴﺎس رﺿﺎﯾﺖ ،ﻟﺬت ﺑﺒﺮم.
ﺑﺮای ﺑﺸﺮ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮع زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟ اﯾﻦ ﺳﺆال در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮ ﻫﺰاران ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﺑﻮده اﺳﺖ
وﻟﯽ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﻧﺴﺎن ﻫﺎ در وادی ﮔﻤﺮاﻫﯽ و ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽ ﺧﻮد ،ﻧﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺆاﻟﯽ را از ﺧﻮد ﮐﺮده اﻧﺪ و ﻧﻪ ﭘﺎﺳﺦ درﺳﺘﯽ
ﺷﻨﯿﺪه اﻧﺪ.
ﻋﺎرﻓﺎن ﮐﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟
ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺳﺮی ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﻋﺎرﻓﺎن ﺑﺰﻧﯿﻢ و ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻋﺎرﻓﺎن ﮐﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﭼﺮا آﻧﻬﺎ در دﻧﯿﺎﯾﯽ از ﺳﮑﯿﻨﻪ
وآراﻣﺶ ،ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻟﺬت را از زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ و اﯾﻨﮑﻪ آﻧﻬﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻘﺎﻣﯽ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ؟
ﻣﻘﺎﻻت
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻔﺼﻠﯽ در ﻋﻠﻢ و ﻓﻠﺴﻔﻪ ،ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ،ﻫﻨﺮ ،رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ،ﻓﯿﺰﯾﮏ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﻠﻢ ﻫﺎ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﺑﺸﺮ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪ ﺗﺮﯾﻦ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ در وادی زﻧﺪﮔﯽ ،ﻋﺮﻓﺎ ﺑﻮده اﻧﺪ ﻧﻪ ﻟﺰوﻣﺄ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داران ،ﻧﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ،ﻧﻪ
ﻫﻨﺮﭘﯿﺸﮕﺎن و ﺳﺘﺎرﮔﺎن ،و ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ﻣﻄﺮح ﺟﻬﺎن .ﻋﺮﻓﺎی واﻗﻌﯽ ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻧﺴﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ روی ﮐﺮه زﻣﯿﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ
ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ارﻣﻐﺎن ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺑﻮده اﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت واﻗﻌﯽ در دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت رﺳﯿﺪه اﻧﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ اﻧﺴﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﻟﺰوﻣﺄ اﻓﺮاد ﻣﻌﺮوف و
ﻣﺸﻬﻮری ﻧﺒﻮده اﻧﺪ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﺎﻣﻸ ﮔﻤﻨﺎم زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و رﻓﺘﻨﺪ .ﺑﻪ راﺳﺘﯽ اﯾﻦ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ از زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد و از اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﭼﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و
رﻓﺘﻨﺪ؟
اﻧﺘﺨﺎب ﻋﺮﻓﺎن ،ﻋﺸﻖ و ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ ،ﺑﺪون ﺷﮏ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﻌﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﻋﺮﻓﺎ ﮐﯿﺴﺘﻨﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و
ﭼﮕﻮﻧﻪ از زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻧﻬﺎﯾﺖ آراﻣﺶ و ﻟﺬت را ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ؟
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وﻗﺘﯽ ﺳﺨﻦ از ﻋﺮﻓﺎن و ﻣﺮدان ﺧﺪا ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ آن را ﺑﺮای ﺧﻮد دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﯽ ﻣﯽ ﭘﻨﺪارﯾﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آن ﻫﻨﮕﺎم ﮐﻪ
ﺷﻤﺎ از ﺧﻮد ﺳﺆال ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﮐﯿﺴﺘﻢ ،از ﮐﺠﺎ آﻣﺪه ام ،در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﭼﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﯽ روم ﺷﻤﺎ ﻗﺪم در ﻣﺴﯿﺮ
ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﮐﻤﺎل ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﯾﺪ ،ﺣﺪاﻗﻞ ﻗﻀﯿﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در اﻃﺮاف و اﮐﻨﺎف اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع زﯾﺒﺎ و ﺟﺬاب ﮐﻪ در
راﺳﺘﺎی ﻓﻄﺮت و ﻧﯿﺎز ﺑﺸﺮ اﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻨﯿﺪ و ﻗﺪم ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ دﻧﯿﺎی ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﺸﺮ ﺑﮕﺬارﯾﺪ.
ﺧﻨﺪه دار اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﺮﻫﻨﮓ و آﻣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ وﻗﺘﯽ از ﺷﻤﺎ ﺳﺆال ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ دوﺳﺖ دارﯾﺪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﭼﻪ ﮐﺎره ﺷﻮﯾﺪ و ﺑﻪ
ﮐﺠﺎ ﺑﺮﺳﯿﺪ ،ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﮕﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ اﻧﺴﺎن ﻋﺎرﻓﯽ ﺷﻮﯾﻢ ،ﺣﺘﯽ ﺧﯿﻠﯽ از اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺟﺮات ﻧﺪارﻧﺪ از ﻋﺮﻓﺎن و
ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺳﺨﻨﯽ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﻪ آن ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ زﯾﺮا آن را ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ ای ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻓﺮاد ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ دارﻧﺪ اﺟﺎزه
دارﻧﺪ از ﻋﺮﻓﺎن ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ.
اﻣﺮوز ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در روﯾﺎﻫﺎ و ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﻣﺴﯿﺮ ﻋﺸﻖ اﻟﻬﯽ،
ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﻋﺮﻓﺎن ﮔﺎم ﺑﺮ ﻣﯽ دارﯾﺪ و ﭼﻘﺪر از ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺧﺎص ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺣﺴﺎس آراﻣﺶ و ﻟﺬت ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
وﻟﯽ آﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﺎم ﻧﻬﺎدن در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ زﯾﺒﺎی اﻟﻬﯽ ﮐﺎر ﺳﺎده ای ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺮاﺗﺐ ﺧﻮدﺳﺎزی وﮐﻤﺎل اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ وﻟﯽ
ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﻔﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ و روﺣﯿﻪ ﺑﺨﺶ و آراﻣﺶ آﻓﺮﯾﻦ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺰاران ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﺷﻨﺎﺧﺖ و
ﻋﺮﻓﺎن ،ﮔﻢ ﺷﺪه ﺑﺸﺮ اﺳﺖ و ﺑﻮده اﻧﺪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﺎم در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ اﻟﻬﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﻬﺎده اﻧﺪ ﻟﮑﻦ راز ﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﻟﺬت ﺑﺨﺶ
را ﮐﺴﯽ ﺑﺮ ﻣﻼ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
ﻋﺎرﻓﺎن
ﻟﺬا ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻗﺪم ﮔﺬاﺷﺘﻦ در ﻣﺴﯿﺮ ﻋﺮﻓﺎن و ﮐﻤﺎل ﺑﺎ دﻧﯿﺎی ﻣﺪرن اﻣﺮوز ﻣﻨﺎﻓﺎت دارد و ﻋﺮﻓﺎ ﻓﻘﻂ در زﻣﺎن ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻢ
ﺑﻮده اﻧﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﮏ ﺗﻔﮑﺮ ﻏﻠﻂ اﺳﺖ و ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻋﺮﻓﺎن و ﮐﻤﺎل را درﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ .ﻋﺎرف ﺷﺪن ﻧﻮﻋﯽ اﺳﺘﺎدی
در ﻣﺴﯿﺮ ﮐﻤﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﻋﺎرف ،زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ و واﻗﻌﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻣﻌﺮﻓﺖ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪای ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺑﺪﺳﺖ آورده اﺳﺖ
ﻫﻤﺎن ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺎداﻧﯽ و ﮐﺞ ﻓﻬﻤﯽ از آن ﺑﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ و ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﻟﺬت ﺣﻀﻮر ﺑﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ در ﻣﺤﻀﺮ
ﺧﺪاوﻧﺪ را اﺣﺴﺎس ﮐﻨﻨﺪ.
زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﻟﺬت ﻋﺎرﻓﺎن ،ﻟﺬت ﺣﻀﻮر در ﻣﺤﻀﺮ ﺣﻀﺮت دوﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻫﻤﻪ دﻧﯿﺎ را ﻣﺤﻀﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ رﺣﻤﺎن و ﻣﻬﺮﺑﺎن ﻣﯽ داﻧﻨﺪ و
ﻟﺬا ﺑﻪ ﻫﺮﺟﺎ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﻣﯽ ﻧﮕﺮﻧﺪ رخ ﯾﺎر را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ وﻏﺮق در ﻟﺬت ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،اﯾﻦ ﻧﮕﺎه ﻋﺎرﻓﺎن ،ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ دﻧﯿﺎﺳﺖ.
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﻋﺎرﻓﯽ را ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ او ﻧﮕﺎه ﻧﮑﻨﯿﺪ اﮔﺮ ﭼﻪ ﻧﮕﺎﻫﺶ آراﻣﺶ ﺑﺨﺶ و ﻣﺘﯿﻦ اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ
ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻟﺬت اﯾﻦ اﻧﺴﺎن در درون زﯾﺒﺎی اوﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎل ﻫﺎ روی ﺧﻮد ﮐﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ ﺷﮑﻮﻓﺎ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﺳﻨﮓ ﻋﺮﻓﺎن ﻫﺎی ﻏﯿﺮ واﻗﻌﯽ و ﯾﺎ ﻋﺮﻓﺎن ﻫﺎی ﻫﻨﺪی و ﺳﺮخ ﭘﻮﺳﺘﯽ و ﺣﺘﯽ ﻋﺮﻓﺎن ﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ را ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﻧﻤﯽ
زﻧﯿﻢ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدﻣﺎن زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ و ﻣﻌﻨﻮی اﻟﻬﯽ و اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻟﮕﻮ ﻫﺎ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﻋﻠﯽ و ﻓﺎﻃﻤﻪ )ع(
دارﯾﻢ.
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﻋﺎرﻓﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،آﻧﭽﻨﺎن در او ﺳﮑﯿﻨﻪ و آراﻣﺶ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ در ﻣﯿﺎن ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺮدم زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﺗﻮ ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ از اﻫﻞ اﯾﻦ ﻣﺮدم ﻧﯿﺴﺖ .او ﻧﮕﺮان ﻣﺴﺎﺋﻞ دﻧﯿﺎﯾﯽ و ﻣﺎدی ﺧﻮد ﻧﯿﺴﺖ اﮔﺮﭼﻪ از آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺑﯽ ﺑﻬﺮه ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ
ﻏﻢ اﯾﻦ دﻧﯿﺎ را ﻧﺪارد ،ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻮﮐﻞ ﺑﺮ ﺧﺪا را دارد و در ﮐﻨﺎر او و آﻏﻮش او ﻫﺮ دم ﻟﺬت ﻣﯽ ﺑﺮد.
ﻋﺎرﻓﺎن ﻣﺼﺪاق ﺑﺎرز اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ اﻧﺴﺎﻧﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﺪون رﯾﺎ و ﺗﻈﺎﻫﺮ ،در درون ،ﭘﺎک و ﻣﻨﺰه و ﺻﺎدﻗﻨﺪ ،ﻋﺎﻟﻤﻨﺪ ،ﻋﺎﺷﻘﻨﺪ و ﻣﺆﻣﻨﺎن راﺳﺘﯿﻦ
اﻧﺪ .آﻧﺎن درداﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﺪای ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻨﺪ و ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﻪ ﻋﺸﻖ و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .آﻧﻬﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ درک ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و
ﻋﻤﯿﻘﺄ از ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی آن اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﺑﺎ اﺳﺮار ﻣﺎوراءاﻟﻄﺒﯿﻌﻪ آﺷﻨﺎ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻧﮕﺮش و ﻧﮕﺎه ﻋﻤﯿﻘﯽ
ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم دارﻧﺪ.
آﻧﻬﺎ اﺻﻞ ﭘﺬﯾﺮش را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ ﮐﻠﻤﻪ درک ﮐﺮده اﻧﺪ و ﺗﺴﻠﯿﻢ رﺿﺎی ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺷﺮاﯾﻄﯽ را ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪ و
ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﻨﺪ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ و ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺮدم در دﻧﯿﺎی ﺷﻠﻮغ اﻣﺮوز از اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮدﺷﺎن دور اﻓﺘﺎده اﻧﺪ و از ﺧﻮد ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ اﻧﺪ .ﺗﻨﻬﺎ راه ﻧﺠﺎت ﺑﺸﺮ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی زده و ﮔﺮﻓﺘﺎر ،ﻫﻤﺎﻧﺎ روی آوردن ﺑﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻟﻄﯿﻒ
و زﯾﺒﺎی ﻋﺮﻓﺎن اﻟﻬﯽ و اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ زﯾﺒﺎ ﺗﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای ﻧﺠﺎت از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ از ﺧﻮد ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ ،اﻓﺴﺮدﮔﯽ ،ﭘﻮﭼﯽ و ﺑﯽ ﻫﺪﻓﯽ و در ﯾﮏ
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ﮐﻼم ﮔﻢ ﺷﺪﮔﯽ در دﯾﺎر زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﮔﺮﯾﺒﺎن ﮔﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎری از اﻗﺸﺎر ﻣﺮدم ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻋﺎرﻓﺎن
ﻋﺎرﻓﺎن ﭼﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯾﯽ دارﻧﺪ؟
ﻋﺎرﻓﺎن ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﭼﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯾﯽ دارﻧﺪ و اﺧﻼق و ﻣﺮام آﻧﻬﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﺧﺼﻠﺖ ﻋﺎرﻓﺎن ،ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺣﻘﯿﻘﺖ،
آﮔﺎﻫﯽ ،ﻧﯿﮑﯽ و ﻋﺸﻖ اﺳﺖ .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ در وﺟﻮد ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﻋﺎرف ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﺎﮔﺴﺴﺘﻨﯽ اﺳﺖ .ﺗﻤﺎم ﺗﻮﺟﻪ ﻋﺎرﻓﺎن ﺑﻪ
دﻧﯿﺎی درون آﻧﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا ﺗﺤﻮل ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ در ﺷﺨﺼﯿﺖ و روح و روان آﻧﻬﺎ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺧﺴﺎرﺗﯽ ﺑﺒﯿﻨﺪ .ﻧﮕﺎه ﻋﺎرﻓﺎن از
درون ﺑﻪ ﺑﯿﺮون اﺳﺖ و ﺗﻤﺎم ﺗﻮﺟﻬﺸﺎن ﺑﻪ دﻧﯿﺎی دروﻧﺸﺎن اﺳﺖ ﺗﺎ از اﯾﻦ رﻫﮕﺬر دﻧﯿﺎی ﺑﯿﺮون ﺧﻮد را ﺑﺴﺎزﻧﺪ و رﺳﺘﮕﺎر ﺷﻮﻧﺪ.
ﻋﺎرﻓﺎن ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ اﻧﺴﺎن ﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺮدم زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﮐﻤﯽ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺣﺸﺮ و ﻧﺸﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ
آﻧﻬﺎ ﭼﻪ دﻧﯿﺎی زﯾﺒﺎﯾﯽ در درون ﺧﻮد دارﻧﺪ و ﭼﻘﺪر آرام و ﻋﺎﺷﻘﻨﺪ.
ﻋﺮﻓﺎن ،ﻣﯿﺎن ﺑﺮی ﺑﺮای ﺧﻠﻖ ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺤﺮآﻣﯿﺰ و ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﻫﺎﺳﺖ ،ﻫﻤﺎن اﻧﺴﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ
اﺳﺮار ﭘﺸﺖ ﭘﺮده ﺧﻠﻘﺖ ﻫﻢ آﺷﻨﺎ ﺷﺪه اﻧﺪ و آﻧﻬﺎ را در دﻧﯿﺎی ﺧﻮد ﭘﯿﺎده ﮐﺮده اﻧﺪ و از زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﯾﮏ ﺷﺎﻫﮑﺎر ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ .اﻧﺴﺎن
ﻫﺎی ﻋﺎرف ،اﻓﺮاد ﻓﻘﯿﺮی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺟﺮای درﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﯽ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ روﺷﻨﺎﯾﯽ
ذﻫﻦ و دل ﺑﺮﺳﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎزﺗﺎب ﭼﻨﯿﻦ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻫﺎی دروﻧﺸﺎن ،آﻧﻬﺎ را ﺧﻼق ﮐﺮده و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮب ﻣﺎﻟﯽ و ﺳﺎﯾﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎت
زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮﺳﻨﺪ.
ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎی ﻋﺎرف اﻓﺮاد ﺧﺸﮏ و ﺑﯽ اﺣﺴﺎﺳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺳﺮی ﺗﺌﻮری ﻫﺎی ﻋﺎرﻓﺎﻧﻪ و ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ را ﯾﺎد
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﺑﺎ دﻧﯿﺎی ﺑﯿﺮون و اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ اﻧﺪ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺧﻮد را ﺑﺮﺗﺮ از ﻣﺮدم ﻣﯽ داﻧﻨﺪ و در ﻻک ﺧﻮد زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﺮﮔﺰ اﯾﻦ
ﮔﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ .ﻋﺎرﻓﺎن در ﻣﺘﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ و در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ،ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﺎﻧﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﺮاه ﻣﺮدﻣﻨﺪ و ﺑﺮای دﯾﮕﺮان اﻟﮕﻮ و
ﻣﻌﻠﻢ اﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺠﺎت ﻣﺮدم و ﺑﻪ ﻓﻼح و رﺳﺘﮕﺎری ﻣﺮدم ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻣﻌﻠﻤﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ راه درﺳﺖ
زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ.
ﻋﺎرﻓﺎن ﯾﮏ ﻣﺸﺖ اﻧﺴﺎن ﻫﺎی ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ روﺷﻨﻔﮑﺮ ﻣﺂﺑﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻓﺎﺿﻠﻪ ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺸﺖ ﺷﻌﺎرﻫﺎی
ﺗﻬﯽ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﻗﯿﺎم دﻋﻮت ﮐﻨﻨﺪ ،آﻧﻬﺎ اﻫﻞ دراﯾﺖ و ﻣﻨﻄﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻌﺎﻟﯽ و ﮐﻤﺎل را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دﯾﮕﺮان ﻗﺪم ﺑﻪ ﻗﺪم ﻃﯽ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﺴﺎزﻧﺪ ،ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎی ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﻋﺎرف در ﺗﻔﮑﺮ ﻋﻤﯿﻘﺶ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺮﺗﺐ در ﻫﺮ ﻣﻮردی ﺗﻔﮑﺮی
ﻋﻤﯿﻖ و ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﺮ اﺻﻞ و ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ را در ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و آن را ﻣﺼﻨﻮع ﺧﺪای ﻻﯾﺰال و ﻣﻬﺮﺑﺎن ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ و
ﻏﺮق ﺗﻌﺠﺐ و ﺗﺤﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ!
ﻋﺎرﻓﺎن
از دﯾﮕﺮ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎی ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﻋﺎرف ،ﻋﺸﻖ ﺑﻼ ﻣﻨﺎزع و ﺑﺪون ﺷﺮﻃﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ،ﺑﻪ ﺧﺪا و ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﯽ و ﮐﺎﺋﻨﺎت
ﺧﺪا ﻧﺜﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻟﺬا ﻋﺎرف ،ﻣﺘﺮادف اﺳﺖ ﺑﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﻬﺮﺑﺎن ،ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻋﺮﻓﺎن ،ﺻﻨﮕﺎه ﻋﺎرﻓﺎن و ﻋﺎﺷﻘﺎن ﺧﺪا ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ
اﯾﻦ ﻧﻮع روﺷﻨﺎﯾﯽ دل و اﯾﻦ ﺑﺼﯿﺮت را ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﻟﺬت ﻋﺸﻖ اﻟﻬﯽ را درک ﮐﻨﻨﺪ و
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻋﺸﻖ و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ،از زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻟﺬت ﺑﺒﺮﻧﺪ.
ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪ ﺗﺮﯾﻦ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ در وادی زﻧﺪﮔﯽ ،ﻋﺮﻓﺎ ﺑﻮده اﻧﺪ ﻧﻪ ﻟﺰوﻣﺄ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داران ،ﻧﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ،ﻧﻪ ﻫﻨﺮﭘﯿﺸﮕﺎن و ﺳﺘﺎرﮔﺎن و
ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ﻣﻄﺮح ﺟﻬﺎن .ﻋﺮﻓﺎی واﻗﻌﯽ ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻧﺴﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ روی ﮐﺮه زﻣﯿﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ارﻣﻐﺎن ﺑﺸﺮﯾﺖ
ﺑﻮده اﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت واﻗﻌﯽ در دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت رﺳﯿﺪه اﻧﺪ .اﻧﺴﺎن ﻫﺎی ﻋﺎرف اﻓﺮاد ﺧﺸﮏ و ﺑﯽ اﺣﺴﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ
ﺳﺮی ﺗﺌﻮری ﻫﺎی ﻋﺎرﻓﺎﻧﻪ و ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ را ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﺑﺎ دﻧﯿﺎی ﺑﯿﺮون و اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻋﺎرﻓﺎن در ﻣﺘﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ و در ﻣﯿﺎن
ﻣﺮدم ،ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﺎﻧﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﺮاه ﻣﺮدﻣﻨﺪ.

