
 :»مذهب عرفانى«و » مذهب قشرى«
 نفرت و نابسامانى يا عشق و آبادانى؟

 
 دکتر ميترا مقبوله

 
دريكى از حکايت هاى عرفانى آمده است آه روزى دو ديوانه شديدا باهم گالويز شده و با مشت و آتك و بد 

اولى .  آنها جويا شدديوانه سومى به آنها نزديك شد و علت دعوا را از. و بيراه به جان هم افتاده بودند
خداوند ديشب بر من ظاهر شد و به من اعالم نمود آه من تنها »: باقيافه اى حق به جانب چنين ادعا آرد

اين مردك مزخرف »: ديوانه دوم سخن اولى را با خشونت قطع آرد و گفت« !پيامبر برگزيده او هستم
همين ديشب  خداوند برمن آشكار شد و به ! ندحق تعالى امكان ندارد چنين انتخاب احمقانه اى بك! ميگويد

ديوانه سومى سرى جنبانيد وبا آمال اطمينان خاطر خطاب « !من اعالم نمود آه من پيامبر برگزيده او هستم
بنده ديشب به سراغ هيچكدام از شما نيامدم و هيچيك از شما ! هر دوى شما مزخرف ميگوييد»: به آنها گفت

 « !دمرا به پيامبرى انتخاب نكر
خودشيفتگى جنون آميز قشريون مذهبى وطرزبرداشت سطحى و تفرقه انگيزى آه از دين و مذهب و از 

مدارك . مندرجات آتب مقدس دارند بى شباهت به توهمات و هذيان گويى سه ديوانه داستان فوق نيست
ن بهيچوجه پژوهشى موجود نشان ميدهد آه شباهت فكرى ميان قشريون مذهبى و اشخاص مبتال به جنو

قشريگرى مذهبى بدون شک  ويرانگر ترين و کشنده ترين  عامل بدبختى و جنگ و فالکت در . اتفاقى نيست
        : به قول على حيدرى. تاريخ بشريت مىباشد

   گويد آه خدا منم، همين است و همين     يك روز اگر خدا بيايد پايين                            
  !  چندان بزنندش آه بيفتد  به زمين   چه شود؟ شيخ و آشيش و رباى   دانى       

چنانکه تجربيات تاريخى نشان ميدهند، سرکوبى و انکار دين و مذهب، سعى در يکى کردن اديان، و ذهن 
گرائى و علم و دانش منطقى هيچيک نميتوانند پادزهر مناسبى در برابر  تعليمات مسموم کننده اديان قشرى 

در زير به تفاوت هاى عظيمى که ميان  . امکان پذير است« مذهب عرفانى»اما اينکار از طريق . دهندارائه 
 :موجود است  توجه ميکنيم» مذهب قشرى«و » مذهب عرفانى«
 يا قدرت طلبى و سلطه جويى  و Authoritarianism«  آتوريتاريانيزم» مذهب قشرى شديدا دچار ۩

 دينى اجازه مىدهد که عقايد مذهبىخود را به سايرين تحميل کنند، و به سلطه پذيرى است و به پيشوايان
در مقايسه، مذهب عرفانى درحاليکه . توده مردم مىآموزد که کورکورانه از رهبران مذهبى پيروى کنند

احترام به پدر و مادر و رباى و مربى و اجراى دستورات دينى را براى مهار نفس حيوانى به فرد توصيه 
 اما از تحميل اراده در مورد مسائل مذهبى، و از تقليد و پيروى آورآورانه از آتوريته هاى مذهبى مىکند،

رويگردان است،  و به فرد مىآموزد که کليه تلقينات و اعتقادات مذهبى را زير سؤال ببرد،  و آنچه را که 
 . مانع تعالى روحى باالتر  و تجلى عشق بيشتر در وجود اوست به دور بيافکند

 يا جداسازى و نفاق وکشمکش ميان اضداد مانند مرد و Dualism» دوآليسم« مذهب قشرى سخت دربند ۩
زن، اوليا و فرزندان، خويش و بيگانه، و همدين و غيرهمدين مىباشد، اما مذهب عرفانى ميان همه اضداد 

 . ر را توصيه مىکندهارمونى و صلح نهايى متصور است و عشق و محبت و عدالت نسبت به همه ابناى بش
 مذهب قشرى شديدا دچار خودشيفتگى است، يعنى اينکه يهودى قشرى کتاب مقدس خود را، قوم خود را، ۩

و افسانه هاى دينى خود را همه کالم خداوند و راست و برحق و برترين  مىپندارد، اما آنچه را که متعلق به 
رفانى از هرنوع درمقايسه، مذهب ع. غيريهوديان است قالبى و پست  و کم ارزش قلمداد مىکند

خودشيفتگى و خودپسندى رويگردان است، به کليه اديان احترام مىگذارد و به انسان مىآموزد که ميان 
يهودى و مسلمان و حبشه اى و هندى و غيره هيچ تفاوتى از نظر ارزشمندى در ديدگاه خداوند موجود 

 . نمىباشد



               مهربانيست که سرلوح همه اديانست               نيست دين غير محبت به بنى نوع بشر    
                گر فقط مذهب و دين مظهر انسان شدنست           قوم موسى و محمد زچه سرگردانست؟

 است، به اين معنا که افسانه هاى دينى و قومى را بطور Literalism»  ليتراليسم« مذهب قشرى اسير  ۩
مىکند و به همين جهت ميان پيروان اديان قشرى همواره اختالف نظر و جنگ تحت اللفظى و خرافاتى تعبير 

اما مذهب عرفانى درون نگر است و به معانى عميق درونى و سمبوليک اين افسانه . و ستيز برقرار است
هاى توجه دارد و به همين جهت قادر است ميان مفاهيم درونى افسانه هاى اديان مختلف هارمونى ايجاد 

 .: کند
                                 مشت   برهم   ميزدند   از  ابلهى              پر بدند  از جهل  وز دانش  تهى

 صاحب سرى،  عزيزى   صدزبان               گر بدى آنجا،  بدادى صلحشان     
کتاب مقدس    است، يعنى اينکه انسان قشرى Narcissism مذهب قشرى شديدا دچار خودشيفتگى يا ۩

خود را، قوم خود را، و افسانه هاى دينى خود را همه کالم خداوند و راست و برحق و برترين  مىپندارد، 
درمقايسه، مذهب عرفانى از هرنوع . اما اديان ديگر را دستخورده و قالبى و پست و کم ارزش قلمداد مىکند

 مىگذارد و به انسان مىآموزد که ميان خودشيفتگى و خودپسندى رويگردان است، به کليه اديان احترام
يهودى و مسلمان و حبشه اى و هندى و غيره هيچ تفاوتى از نظر ارزشمندى در ديدگاه خداوند موجود 

 . نمىباشد
                نيست دين غير محبت به بنى نوع بشر                  مهربانيست که سرلوح همه اديانست

 ب و دين مظهر انسان شدنست           قوم موسى و محمد زچه سرگردانست؟               گر فقط مذه
 مذهب قشرى با آزادانديشى و علم و دانش سر ستيز دارد و مىکوشد که ازطريق اعمال زور، سانسور و ۩

اما مفاهيم سمبليک و . تکفير، و حتى با توسل به ارعاب و تهديدهاى جانى  آزادانديشان را ساکت کند
ذهب عرفانى با مفاهيم علمى بخصوص با کشفيات رشته فيزيک کوانتوم کامال در انطباق و درونى م

مذهب عرفانى به آزادى اراده، آزادى انديشه، و آزادى بيان انسانها احترام مىگذارد و . هارمونى ميباشند
 از عظيم در اسپانياى قرن دوازدهم شالوده برخى. در کشف حقايق هستى با دانشمندان همکارى مىکند

ترين پيشرفت هاى علمى و فلسفى و ادبى بشريت از طريق همکارى ميان عرفاى يهود و عارفان مسيحى و 
 )بخش سوم» چلچراغ«بنگريد به کتاب . (صوفيان مسلمان ريخته شد

      مردى از خويش برون آيد و کارى بکند؟        شهر خالى است ز عشاق، بود کز طرفى
 

 .نيروى خرد و شهامت در همه تصميم ها راهنمايتان بادنور عشق و حقيقت و 
 


