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  مقدّمۀ مؤلّف
  
  

  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 
  

 جهان را بلندی و پستی توئی
  

 ای هر چه هستی توئی  ندانم چه 
  

  
  خدایا:

 ئی منحسن تو فزونست زبینا
 بُهست تنهائی منـدر عشق تو انْ

  

 راز تو برون است زدانائی من 
 در وصف تو عجز است توانائی من

  

  »شیخ احمد غزاىل«
، اللّه نور السمواالت و االرضلی کرد و درخشید، شب بود و روز، پنهان بود و آشکار شد، تّج شنیده بودم که

  دانستم. وىل چه بود نمی
  دانستم. ر کوه تابید، کوه تکه تکه شد و موسی بیهوش درافتاد. وىل چه بود، نمیلی بشنیده بودم آن تّج

یُسبّح للّه ما فی السّموات و ما فی  خواند. سراید و می شنیده بودم که هستی ترانه عشق در سماع جان می
  دانستم. وىل چه بود نمیاالرض، 

 در ازل پرتو حسنش ز تجلی دم زد
  

 ه عالم زدعشق پیدا شد و آتش به هم 
  

  کردم؟ ها. چه می ازل؟ پرتو؟ حسن؟ تجلی؟ دم؟ عشق؟ آتش؟ عالم؟ تمام و یک پارچه رازها و رمزها و اشارت
 من گنگ خواب دیده و عالم تمام کر

  

 من عاجزم ز گفنت و خلق از شنیدنش 
  

اند پی به راز و  مست و نهنگان دریای عشق که دریاها شراب عشق نوشتند و هنوز لب تشنهگفتند: دردی کشان 
  اند وىل دهانشان بسته است. رمز برده

هر که را اسرار حق آموختند
  

 مهر کردند و دهانش دوختند 
  

ه؟ حرکت الکرتون در راست. کدام اشا» ما یدرک و ال یوصف«و اشاره » کال منا اشاره«پس چه باید کرد؟ 
ارگان؟ درخشش خورشید؟ کالم خدا؟ وجود ص گیاه؟ چشمک ستقاتم؟ آوای بلبل بر شاخ گل؟ موسیقی باد؟ ر
  انسان کامل؟ اسماءاللّه؟؟؟ کدام؟ تا اینکه،

 سحرم دولت بیدار ببالني آمد
  

 گفت برخیز که آن خسرو و شريین آمد 
  

انّما امره اذا اراد «نور پاشید، هستی جوشید و  »اللّه نورالسّمواات و االرض«درخشید و  و دیدم که: چشمش
رنگ همه رنگ شد  دمید. بی »والصّبح اذا تنفّس«آغازید، شب بود و روز شد  »ه کن فیکونشیئاً ان یقول ل

  پوئید. »همی تمرّ مرّ السّحاب«درخشید، عالم رقصید و  »و هو االوّل و االخر و الظّاهر والباطن«
هم و یحّب«بخشید. و سروش سرود:  »زیتها یعضیٔ ولو لم تمسسه نار نور علی نور یکاد«جان خروشید و 

  ».یحبّونه
 عشق از عدم از بهر من آمد بوجود

  

 من بودم عشق را ز عالم مقصود 
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د جامع و خاتم و دیدم که: هوالحقّ، آدم شد، یوسف شد، یونس شد، موسی شد، خضر شد، عیسی شد و محّم
محراب خونني، انبیاء شد و علی عاىل اعلی از کمون بظهور و از خفا آشکار شد. هستی جان گرفت..... و آنگاه 

  و صحرای تفتان خون پاال شد. 
 ل سرکش و خونی بودعشق از اوّ

  

 تا گریزد هر که بريونی بود 
  

میخت و الله سرخ داغ عشق را به خورشید نمود..... و آاز آسمان باران عشق بارید و با خون عاشقان بهم 
  عراقی در لمعات خواند:

به رقص حرکت معنوی  »ان المحبّ لمن یهواه زوار« ترانۀعشق مستوىل گشت، سکون ظاهر و باطن را به «
نه آن رقص منقرض، چه مطلوب نامتناهی است. آنجا زمزمه در آورد، که تا ابداآلباد، نه آن نغمه منقضی شود 

  عاشق باشد:
 تا چشم باز کردم نور رخ تو دیدم

  

 تا گوش برگشادم آواز تو شنیدم 
  

ای را  و هر کلمهای علم وی،  ای کائنات محرّک اوست، چه هر ذرّه ذره که هر و چگونه عاشق را سکون باشد
زد است، و هر زبانی را قوىل و هر قوىل را از محّب سمعی، و چون نیک بشنوی قابل  اسمی و هر اسمی را زبان

  ».و سامع را یکی یابی
کسی تکیه زده بود، تمام نوشید و  ای نوشیدند، وىل آزاد مردی استوار که به نیزه بی سرخ رنگ بود. هر کدام جرعه

  »یا سیوف خذینی: «خواند
ای. وىل  ای نوشیدند، و نه تن الجرعه سر کشیدند و دیگران جرعه تر شد و هر کدام جرعه این بار باده سرخ رنگ

  معروف و سری و جنید بایزید و شبلی و حالج چند جرعه بیشرت نوشیدند.
  و گفت: ناگهان پريی افراخته قامت سر برافراشت

بده تو پور مغان را بدست پري مغان
  

 که روستم را هم رخش روستم کشدا 
  

  و چون نوشید چنني سرود: 
 ای، بهوش نتوان بودنهر دل شده

 در محنت بیدىل و با درد فراق
  

 خروش نتوان بودن ناله و بیبی 
 زین بیش همی خموش نتوان بودن

  

معشوق همه حال خود معشوق است، پس «نی دید عاجزانه گفت: و چون معشوق را در حرم کربائی خود مستغ
استغنا صفت اوست و عاشق بهمه حال خود عاشق است، پس افتقار همیشه صفت او بود. و عشوق را هیچ چیز 

  ».باید که خود دارد، الجرم او استغناست در نمی
یت من سماع تست، نداری لعت من تراست، کمال محبت من مشاهده تست، و عنایت من سماع تست، و عنا«

من منشور تست، معرفت من بوستان تست، اُنس من طاعت تست، ذکر من شراب تست، وصال من راه تست، و 
  ».قرب من مشاهده تست،.....

  ای در سخنش بود که مست و بیخودم کرد. و چون بهوش آمدم از نامش پرسیدم، گفتند: چنان جذبه
  ».غزّاىل طوسی شیخ ابوالفتوح مجدالدّین امام احمد«

  افکند، نوشتارش کدامست و چگونه است، گفتند: پرسیدم، گفتارش که آتش بجان می
اش آب حیات معرفت و  سوانح العشّاق او سوز عاشقان است و رساله الطّیورش پرواز جان و بحرالحقیقه

وان. گفتم که اش تازیانه سلوک. مجالس و بحرالمحبّه و مکتوبات و تجریدش غذای جان و نوش ر هعینیّ
  اندم:وگريم، و خ گفتم از ساقی کمک می». هان زیاده منوش«گفتند: نوشم.  نوشم، همه را می می
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 ساقی بنور باده برافروز جام ما
  

 مطرب که کار جهان شد بکام ما 
  

 اگر شراب خوردی«گفتند:  »چونکه خوردم نه عقل ماند و نه هوش«ای چکاند وىل  ام جرعه و ساقی در پیمانه
  »ای فشان بر خاک جرعه

  ام، نه بضاعتی و نه توانی و نه..... گفتم بچشم. اما نتوانم که سخت درمانده
  گفتند: هستند که بضاعت روحانیت دهند.

  گفتم:
 آنانکه خاک را بنظر کیمیا کنند

  

 آیا بود که گوشۀ چشمی بما کنند 
  

مالیم دهند. ه پیمانه زدند.... و خواستم تا بضاعت لم را بسرشتند و بتقدیر کار خود که گوشه چشمی نمودند و گِ
شناساند که سرمایه خویش، آثار شیخ  گفتند: هستند بانیان خري. گفتم کدامند؟ گفت: خدا خود ترا به آنها می

احمد را بر مردم عرضه کنند.... و من بودم و انتظار.... تا روزی که دوستی دیرین که برادر طریق بود و مرا وی 
» حاج محمدرضا خانی«کردیم بنام  نوشتم و ترجمه می الفتی تمام، و نویسنده و اهل قلم و با هم میانس و 
  ای داد و گفت: مژده
سالهاست که  »میخ طویله بر گل زده است نه بر دل«دی شریف و انسانی واال، درویش و درویش دوست که سیّ

را در قزوین تعمري و مرمّت نموده و هم اکنون در پی اىل ت بر میان بسته و مقربه مخروبه شیخ احمد غزّکمر هّم
خدمتی شایسته به عرفان و ادب اسالمی آنست که شیخ را به همه صاحبدالن عالم بشناساند و با نشر آثارش 

  ».د یوسف سعادت الجوردیجناب حاج آقا سیّ«ایران نماید. از نامش پرسیدم گفت: 
آیات «ر یافتم، کمرهمّت برمیان بستم و بازو گشادم و این را که ت فردای آنروز بحضورش شتافتم او را مشتاق

  ام، در سه بخش در دو مجلد پرداختم. نام نهاده» حسن و عشق
اىل است اختصاص دادم. بخش بخش اول را به سري تصوّف و عرفان تا قرن پنجم هجری که عهد شیخ احمد غزّ

امام محمّد غزّاىل و نیز دفاع  از عرفانی او با برادرش دوم را به شناخت شیخ احمد غزّاىل و ارتباط فقهی و 
  اتهامات وارده و اشاره به آثار او مختص گردانیدم. این دو بخش را در مجلّد اوّل قرار دادم.

دادم. و مجلد دوم را ویژه » کتاب سوانح العشّاق، تالیف شیخ احمد غزّاىل«امابخش سوم را اختصاص به شرح 
تاب الحقّ از ذخائر غنی اسالمی و ادب فارسی است. و چون بعضی از آثار شیخ احمد به آن ساختم زیرا این ک

همّت آقایان هلموت ریرت، مهدی بیانی، گلچني معانی، ایرج افشار، حامد ربّانی، دکرت جواد نوربخش، احمد 
ت نموده ضمن بهره را رعای» الفضل للمتقدّم«مجاهد، نصراله پور جوادی، قبالً معرفی شده بود من هم قاعده 

ها پرداختم که از آن گریزی نبود. زیرا بقول  ها و برخی گفته یابی از آثارشان تنها به شرح آثار شیخ و بعضی ناگفته
آن را که عشق بیامدست زیبا آمد، دارنده دیگرست و خواننده «عني القضاه شاگرد و مرید راستني شیخ احمد: 

  ».زبان ندانند دیگر و داننده دیگر، ما را جز قلم و
  و باید اذعان کنم که نه خود تنها قلم زدم که موالیم دستم گرفت و نوشتم آموخت:

 این همه آوازها از شه بود
  

 گر چه از حلقوم عبداللّه بود 
  

الفقرا آقای حاج محمّد رضاخانی در تمام مراحل و تهیه و تالیف و طبع و  و نیز برادر عارف و وارسته و خادم
نمود وقلم را از لغزش باز داشت و جناب حاج سیّد مرتضی مرتضوی در آغاز راهم نمود که مسري را از  نشر یاریم

حسني بن علی علیه السّالم جویم و در راه معصومني علیهم السّالم پویم و پس از نگارش از راهنمائی دریغ 
آنها را خواند و تصحیح و  حیح آن کوشید و آقای مهندس حسن مريزا شریف با دقّت همهصنفرمود، و در ت
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فتوکپی و  ویرایش نمود. آقای آزاد که الحّق آزاد مردی است با قلم خود تحریر کرد و خانم یزدانی در تایپ و
برآوردن نیازهای کتابت عنایت فرمود. و اما جنای حاج سید یوسف سعادت الجوردی که عمرش دراز و نامش 

امر مهم واداشت و در همه موارد و مواقع از تشویق و بذل مال و راه  گرامی باد مشوّق اصلی است که مرا بر این
گشائی دریغ نورزید و با سرمایه وی این مهم انجام شد. الحّق چه خوش راه نمودند و بخشیدند و تحریر کردند 
ا که سپاس بر آنان باد و عنایت حقّ تعاىل همراهشان و لطف موال مددکارشان. و اکنون این من وامانده ب

  گوید: کند و متضرّعانه می همکاری همه آن نگارش خود را تقدیم می
  

 پزم هیهاتخیال حوصله بحر می
 بسوی میکده ناالن و دل شکسته روم

  

 اندیش هاست در سر این قطره محالچه 
 آیدم ز کرده خویش چرا که شرم همی 

  

  
  خاک پای عاشقان سوخته دل
  حشمت اللّه ریاضی

  جری شمسیه ۱۳۶۹هشتم فروردین 
  هجری قمری ۱۴۱۰مطابق با اول رمضان 
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  لبخش  اوّ 
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  معرفت شهودی –فصل اوّل 
  

  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 
  

 ذرّه ذرّه عاشقان آن جمال
  

 شتابد در علوّ همچون نهالمی 
  

ین مراتب انسانی با باشد که ز نازلرت متعیّن که تجلّی ظهوری وجود مطلق است، دارای مراتب بسیار میوجود 
مبتنی بر شعور و شوق ذاتی،  با حرکت جوهری تکوینی، »الیه راجعون« و» الیه المصري«نريوی جاذبۀ 

حرکت است، و همني حرکت، هدفگرا و راهی سر منزل مقصود و بسوی غایت و مطلوب و مقصودی مشخص در
م از نقض، و لبس به کمال برتر همواره تسبیح و اید زیرا با خلع مدا زبان تکوینی تسبیح و تقدیس آنان بشمار می

  تحمید گوی ذات حقند
فْقَهُونَ تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَاالَٔرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِالَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدَهِ وَلَكِن الَّ تَ «

مراتب هفتگانه عوالم مجرد که شامل عقول و نفوس و و نیز «یعنی آسمانهای هفتگانه  ۴۴ –االسرا  »تَسْبِيحَهُمْ
کنند و  و هر که در آن است خدایرا ستایش می» و نیز عالم طبیعت و بشریّت و قابلیّت«و زمني » اعیان ثابته است

  چیز وجود ندارد جز اینکه به حمد خدا مشغول است. چنانکه مولوی در مثنوی می گوید: هیچ
 ات عالم در نهانجمله ذّر

 ا سمیعیم و بصريیم و هشیمم
 روید چون شما سوی جمادی می

 از جمادی در جهان جان روید
  

 گویند روزان و شبان با تو می 
 با شما نا محرمان ما خامشیم
 محرم جان جمادان کی شوید
 غلغل اجزای عالم بشنوید

  

ر جماد که روح جمادی گردد، چنانکه د و هر چه این شعور و شوق درونی برتر شود آن موجود متکاملرت می
شعور  جان و بی و آنرا بشل جسم بیگر است،  باالقضاء و بالقوه وجود دارد شعور و شوق در حکم صفر جلوه

نمایاند، در حالیکه تسبیح و تحمید جمادات عالوه بر مفهوم حرکت تکاملی از قوه به فعل به مفهوم شعور و  می
و چون از حالت  »ملسو هيلع هللا ىلصمانند نالیدن اسنت حنّانه از هجر رسول «دهد  عشق و حرکت به کمال مطلق نیز معنی می

ت جمادی با عشق ذاتی که حرکت جوهری است از نقض خلع، و بکمال ملبس شود و روح نباتی در آن فعلیّ 
ای وجود خودش که تغذیه و  یافته و بصورت گیاه تعیّن یابد و لباس نباتی پوشد عالوه بر ظهور نیازهای مرتبه

شود.  مثل و حرکت وضعی و کمّی و کیفی حاصله از حرکت جوهری است، شعور و شوق او برتر می تنفس و تولید
برند. و چون از این مرتبه متکاملرت شود و روح  اوست پی میو اهل علم هم به آن شعور نهائی گیاه که احساس 

وه بر نیازهای نباتی، شود در این مرحله عال حیوانی از آن ظهور یابد شعور و شوقش مشهو خاصّ و عام می
احساساتی مبتنی بر صیانت ذات و دفاع از خود چون شهوت و غضب و احساس پیش از وقوع و غريه هم 

ها،  یابد که البته با تربیت مبتنی بر آن زمینه و خصوصیت در او ظهور میهمراه با حرکات انعکاسی و غریزی 
ای به  د. پس از گذراندن مرحلۀ حیوانی و تکامل مرتبهشو یادگريی جزئی و تقلیدی در بعضی از انواع حاصل می

یابد و عالوه بر خصوصیات جمادی و نباتی و حیوانی حالت  حالتی می رسد که روح انسانی در او ظهور می
سازی و فعل و انفعاالت  عقل و اراده و فعل اختیاری و احساس تکلیف و مسئولیت وجدانی و یادگريی و کلی

یابد که در واقع ظهور ذات و صفات و افعال و روح  با افعال بشری گویند از او ظهور می گسرتده و متضاد که
یند ترکیبی روح الهی و جسم خاکی اسنت زیرا روح افر«انسانی است در قالب بشری. پس روان انسانی در واقع 
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لذا عالوه بر دارا بودن انسانی جلوهٔ روح الهی و وجود مطلق است که آن بسیط الحقیقه بوده کل االشیاء است. 
صفات الهی بلقوّه و در حّد مرتبۀ خالفت و والیت صفات حیوانی و گیاهی و جمادی و کالًّ ما سوی اللّه، دارای 

باشد. در  که جامع مخلوقات و موجودات ارضی و سماوی و مادّی و غري مادّی و محسوس و معقول است می
منبسط است و شعور به شعور و علم به علم او هو بلقوّه وسیع و منبسط  این مرتبه شعور و شوق او بلقوّه گسرتده و

باشد که به نسبت درک خویشنت خویش و معرفت به نفس و تالش و پویش در بکار اندازی استعدادهای  می
گاه و ناخودآگاه و گشودن درهای حواسّ گاه و نیمه خودآ ظاهری و باطنی و عقل و دل از مراتب  خودآ

شود و  ای نائل می ی و سطحی و علمی و فلسفی گذشته به معرفت کشف و شهودی و مشاهدههای حسّ معرفت
کنت کنزاً مخفیا «گردد. زیرا خدای تعاىل فرمود:  هدف از خلقت آفریدگار که معرفت است برایش حاصل می

من گنج مخفی بودم دوست داشتم شناخته شوم «یعنی:  »فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اُعرف
  ».مخلوقات را آفریدم تا شناخته شوم

که  تواند باقسام علم و معرفت ه میت وجودی و مظهریت تامّبهر حال تنها حضرت انسان است که بخاطر جامعیّ
شود نایل آید،  و صورت خارجی را در انطباق بر صورت ذهنی پذیرا میبالقوّه بصورت ذهنی آنرا در خود دارد 

اند در درک  ای که خود در مسري تزکیه و تعلیم و ارشاد قرار نداده نیستند عدّه امّا همه در این معرفت یکسان
های وهم و خیال  ا و بافتهه مانند و آنچه حواسّشان که عموماًخطاکار و مبتنی بر زمینۀ انفعاىل و یافته حسّی می

شنود که  اده مدعی شناخت میمردهٔ ریگ انسانها و اساطري کهن و سنتّی است دریافته، نام آنرا علم و معرفت نه
وَمَا لَهُم بِهِ مِْن «: فرماید کند و یا کمی از علم است. چنانکه قرآن می است که افادهٔ حقیقت نمیآن یا گمان 

ن گاه با آها چون نا همگن و نامتناجس و اجزاء  اینگونه آگاهی ۳۱ – ۲۸النجم آیه  »عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ
کند حال اگر با هم تلفیق شود بآن معرفت سطحی  د است گمانی بیش نیست و افادهٔ حقیقت نمیهم متضا

و حجاب اکرب عبارت از  شود گویند که علم ناقصی است و برای وصول بمرتبۀ باالتر حجاب محسوب می می
گا های جزئی تألیف یافته می اینگونه آگاهی ها که فقط حیوانی  هیباشد و عامّه مردم در تار عنکبوت اینگونه آ

دانند در جهت علم و معرفت گامی برنداشته و در  پندارند که می انسانرا را راهگشا است گرفتارند. و چون می
وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا «فرماید:  مانند و لذا خدای تعاىل می جهل مرکب می
و گردانیدیم در برابرشان سدّی و از پس سرشان سدّی پس «یعنی:  ۹یٰس آیۀ  »الَ يُبْصِرُونَ فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ

خت است که باصطالح عرفا طاغوت درون و ااینگونه شن» بینند ای بر چشمهایشان فروانداختیم که نمی پرده
بازاری محسوب شده و ای و میدانی و  بقول غزاىل اصنام جاهلیت و بقول فرانسیس بیکن بت شخصی و طایفه

  استناج مبتنی بر آن مردود است.
رو آوریم تازه رو آوریم تازه پا در » یاعلم«به معرفت علمی  های حسّی و سطحی گذشته حال اگر از آگاهی
» نظری و علمی«نهیم چه اگر معرفت علمی از آنرو که عینی و کلی است اگر از روش منطقی  مرحلۀ شناخت می
 مطابق با واقع و خارج و یا مفید بدهد برای شناخت جهان مادی و درک روابط علت و پريوی کند  قوانني

علم «اند:  معلوىل و نوامیس و قوانني حاکم در جهان طبیعت مفید و الزم است. و در تعریف اینگونه علوم گفته
وانني بیکدیگر عبارتست از مساع منظم و مستمر ذهن برای کشف علل و قوانني امور و مربوط ساخنت این ق

  »بوجهی که تشکیل سیستم بدهند.
خاصیّت اینگونه قوانني علمی آنست که بظاهر ذهن را از کثرت به وحدت، از ممکن به واجب، و از جزئی بکلی 

مثل سیستم اتم و یا نريوی جاذبه، خوبی  توان از چند قانون علمی یک سیستم علمی ساخت، رساند، و می می
استفاده از روش علمی مشخص و معني به همان قانون علمی  تواند با ینست که هر کس میاینگونه معرفت اوالً ا
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آن اینست که اوًال  وىل کند ثالثاً ذهن از کشف آن احساس آرامش نسبی می بیند. برسد، ثانیاً در عمل فایدهٔ آنرا می
ر آن حاکم است. ثانیاً علم برای همیشه نیست و اصل نسبیّت ب» حق«هیچ قانون علمی یک اصل ثابت و پایدار 

داند، بلکه جهت دادن کار عقل و فلسفه و مذهب و مکتب است. ثالثًا  کور است و خود راه خویش را نمی
شناساند و به خود نظر دارد و از فهم  کند. رابعاً تنها قوانني جهان مادی را می غایت سعادت انسان را بیان نمی

هائی که دربارهٔ بود و حقیقت  اوراء طبیعت انسان عاجز است و از پرسشقوانني حاکم بر جهان مادی و عوالم م
دانم یا به من مربوط نیست یا وجود ندارد یا هنوز علم بآن  نمی» ال ادری«گوید:  زند و می عالم شود سرباز می

  نرسیده است.
 داب شدندآآنانکه محیط علم و

    ره زین شب تاریک نربدند برون
 حاب شدنددر جمع کمال شمع اص 

 ای و در خواب شدند گفتند فسانه
  

  سازد. و از آن گذشته اینگونه شناخت، یک جهان بینی که بتواند پشتوانۀ عمل و کردار باشد نمی 
کند که  نهیم تا به حقیقت شناخت نزدیک شویم. در این مقام معرفت فلسفی جلب نظر می حال گام فراتر می

دهد و قوانني کلّی مبتنی بر قوانني  ز حقیقت و بود و هستی مطلق خرب میمدّعی است به کلیّات نظر دارد و ا
دهد و اگر کسی فکر را بر اصول  اجات عقلی را از طریق قیاس و استقراء و تمثیل بدست میتمسلّم علمی و استن

ه تواند باستنتاج صحیح و دریافت مجهوالت از معلومات نایل آید چه فالسف قوانني منطق پرورش دهد می
های سه گانه آن  ـ وجود و جنبه۲ـ علم و ارزش و حدود آن ۱دانند.  موضوع کار خود را مربوط به چهار امر می

چون عقل و  یـ انسان و بررسی مسائل انسان۴ـ واجب الوجود و رابطۀ او با موجودات. ۳» مادّه و جان و روان«
چون نیست گرایان منکر هر گونه معرفت علمی و  اراده و آزادی و اختیار و حق و تکلیف. البته بعضی از آنان

پريوان اصالت «فلسفی و مذهبی و غريه هستند، و شکاکان منکر دریافت حقیقت از هر طریقند وىل ایده آلیستها 
و حقیقت اشیاء همان ادراک ماست نه معتقدند که حقیقت تنها صورت ذهنی است نه نمود خارجی، » تصور

عضی چون کانت علم به نمود را منکر نیستند و می گویند علم فقط ناظر به ظواهر درک حقیقت عالم خارج. و ب
یا عوارض یا عددهاست و این نمودها ناشی از ذرات یا بودها یا حقایقی است که ما قادر به درک آن نیستیم. 

ه مشائني است که دانند و نظر آنان مشاب حقیقت را مطابقت ذهن با واقع و خارج می» واقع گرایان«ها  ور آلیست
دهند. و  علم را حصول صورت شيئی در ذهن دانسته تصوّرات و تصدیقات مبتنی بر مدرکات را اصالت می

دانند  گر چه در شیوه رآلیست هستند.  بودن در عمل میحقیقت را مفید » پريوان اصالت عمل«ها  پراگماتیست
دانند. در حای که  مان و مکان و عوامل مختلف مینسیبیون معرفت علمی را امری نسبی و عرضی و وابسته  به ز

یعنی: علم آن است که  »العلم هوالیقني الّذی الیدخله االحتمال«اند:  در تعریف علم علمای اسالم فرموده
شود. با وجودی که معرفت فلسفی اگر با روش صحیح و منطقی حاصل گردد بسیار  احتمال در آن داخل نمی
اند و بعلت ظهور مکاتب فلسفی متضاد  به تناقضی که فالسفه در عقایدشان اظهار کردهارزنده است اما با توجه 

گفنت آنان در پاسخ به بسیاری از  »الادری«و متناقض و اعرتاف آنها به عجز در درک بود و حقیقت ذات و 
اند لذا همواره با  غوامض، و اینه گاه دچار دور و تسلسل باطل و یا عدم تقدس و نبود ایمان و عشق و غريه شده

اند بکام تشنه کامان حقیقت آب گوارا و صاف و زالل معرفت بریزند که هم  اند وىل نتوانسته وجود اینکه خواسته
ور سازد و حرکتی لذت بخش در  و هم آتش شور و شوق درونی را شعله باشدغذای فکر و ذهن و روح و جان 

اند که بر فراز  ضی از فالسفه خود طوعاً و کرهاً پذیرفتهجهت سريی تکاملی و حیات بخش پدید آورد. لذا بع
پرواز دارد و آن معرفت کشف و شهودی است که که بال  معرفت  فیسفی که پای چوبني دارد معرفتی وجود دارد
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». شنیدن کی بود مانند دیدن«دیدن کنه است نه آثار متغري فنا شونده و نه شنیدن حقیقت بلکه شدن حقیقت 
یقت یابی را معرفت، و حاصل آنرا عرفان و واصل به اینگونه معرفت و شناخت را عارف، و سالک اینگونه حق

اهل العقول اهل درجات و اهل «اند:  اند و گفته این طریق را بدلیل روش تصفیۀ باطن، صوفی نام نهاده
حبان خرد و ـ یعنی: صا۲ »العلوم اهل الفضائل و الحسانت و اهل المعرفة اهل الحرمة و الکرامات

دارای درجاتند و اهل علم دارای فضیلت انسانی هستند و اهل » عقل قدسیه و عقل مستفاد«دارندگان عقل 
اند بعضی قبول عبادات  معرفت دارای حرمت و کرامات هستند. و برای اینکه مرتبه واالی آنها معلوم گردد  گفته

و اعمال بیش نداشتند و ایشان زهّاد بودند، و بعضی بیش نداشتند و ایشان عبّاد بودند، و بعضی قبول اخالق 
استعداد تمام ملسو هيلع هللا ىلص قبول اعمال و اخالق و احوال همه داشتند و ایشان صوفیان بودند و بکمال متابعت رسول 

اند  بر این  کشف حقیقت بلکه برای اثبات مطلب الزم دانستهـ عارفان باللّه دلیل و برهان را نه برای ۳یافتند 
یعنی: خدا هر  ۲۶۹بقره آیه  »الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا یيُؤتِ « اعتقادند که

: گویند دهد و بهر که حکمت دهد خري بسیار داده. و حصول انرا باخالص دانسته می که را بخواهد حکمت می
ـ یعنی: هر که چهل صباح ۴ »کمه من قبله علی لسانهمن اخلص للّه اربعني صباحاً ظهرت ینابیع الح«
شود. و  های حکمت از دانش بر زبانش آشکار می خود را برای رضای خا خالص کند سرچشمه» بامداد«

ـ یعنی علم و ۵ »لیس العلم بکثرت التّعلیم و التعلّم العلم نور یقذفه اللّه فی قلب من یشاء«معتقدند 
  موخنت نیست. علم نوریست که خدا بهر دىل که بخواهد میاندازد.دانش به زیادی یاد دادن و آ

س و منبسط بر کل ماهیات و جامع مراتب کلیۀ ششگانه و نفس انسانی آیت کربای الهی و فیض مقدّاند  گفتهو 
ـ بوده عالم کبري در او منطوی است پس همۀ عوالم غیب و شهاده و کبري و صغري در نزد او ۶حضرات خمس 

باشد علمش نه از مقولۀ  ست و حضرت انسان چون با علم معیّت داشته و محیط بر جامعیّت خود میحاضر ا
و نه حصول  ـ۷ .گوید صدرا گفته. و نه مقوالت عرضی دیگر چنانکه محقق دوانی میکیف است چنانکه مال

گویند بلکه از مقولۀ  میصورت شیئی در ذهن چنانکه مشائیان معتقدند. و نه تنها اضافۀ اشراقیه که اشراقیون 
   ۸اتحاد عالم و معلوم و عاقل و معقول و باالخره حضور مجرّداست که علم حضوری باشد. 

وىل آنرا مخصوص شناخت جهان مادی محسوس و عالم  البته منکر علم حصوىل از طریق مدرکات حسّی نیستند
محدوده عقول بشری. این علم ضمن اینکه در دانند، نه عالم بود و معقوالت ثانویه و کلیات خارج از  نمود می

ای و معیّت را داراست زیرا وقتی خدای تعاىل  ایست وىل در فعلیت جنبۀ حضوری و احاطه اصل افاضه
او با شماست هر جا باشید. پس علم وسایر صفات او که عني ذات است نیز  »هو معکم اینما کنتم«فرماید:  می

  ایست از این قرار است: است. اما علت اینکه این علم افاضیهو در همه حال بالقوه با مهمیشه 
و روان انسان زمینۀ شعور، و شعور به شعور به صورت نوعیه و حقایق و مثل  ـ در اصطالح فالسفه در جان۱

و علم حضوری  رسد وجود دارد که با درک محسوس خارجی تعبري و تفسري شده و به مرحلۀ علم حصوىل می
علم حصوىل است چون انسان مجرّد از حوّاس و معلق در فضا به قول ابن سینا نیز درک ذات  مقدمه و مبنای

اندیشد پس هست لذا انسان به ذات و صفات افعال خود علم حضوری  دکارت میکند و بنا به عقیدهٔ  خود می
کمک علم حضوری و انسان با جوهرهٔ عقالنی و نور جان محسوسات را بکار انداخته و محسوسات را با  دارد

خویش از مرحلۀ تصور و تصدیق گذرانده با انجام تجرید و عتعمیم و حکم و استدالل به معرفت فلسفی 
  رساند.  می
ـ پیامربان الهی بدون تعلیم علم حصوىل و اکتسابی منبع فیاض علم و حقیقت بوده و پرده از اسرار عالم ۲

و فرمود:  ۲۹ -بقره »و علّم اآلدم االسماء کلّها«آدم فرموده:  تراند چنانکه در قرآن کریم دربارهٔ حض برداشته
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یعنی: خدای بخشنده در جهت جلوهٔ رحمانی خویش قرآن  »الرّحمن علّم القرآن خلق االنسان علّمه البیان«
 یعنی کلمه اللّه که کمال اولیّه است و مبتنی بر مشیّت و حکمت و علم اوست ظهور داد و سپس انسان را آفرید و
او را به کمال خاصّ بیان و گفتار مبتنی بر علم و نطق آراست که جلوهٔ محسوس علم خدا و کلمۀ اللّه باشد و آنرا 

وَمَا كُنتَ تَتْلُو «آمده: ملسو هيلع هللا ىلص با بیان ظهور پس علم حقیقی در انسان قبل از ظهور یافته است و دربارهٔ پیغمرب اکرم 
و تو هيچ كتابى را پيش از اين  یعنی: »بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَمِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا َتخُطُّهُ 

» ۴۷سوره عنکبوت آیۀ «، افتادند انديشان قطعا به شك مى نوشتى و گر نه باطل خواندى و با دست خود نمى نمى
ت شک کرده و دربارهٔ چه چیزی شک کنند؟ معلوم است در علم حضوری و لدنی و وحی حضر باطل کیشان

دانستند و همان علم لدنی بوده که موجب ظهور حقایق از قلب بر زبان  علم آنجناب را حصوىل و اکتسابی می
          فرماید: آنحضرت شده که حافظ می

 نگار من که بمکتب نرفت و خط ننوشت
  

 به غمزهٔ مسأله آموز صد مدرّس شد 
  

  ارزش و حدود علم و معرفت بیشرت سخن گفته خواهد شد.دربارهٔ  در جلد دوم که شرح سوانح است و انشاء اللّه
های رایج علوم و فنون بهرهٔ جوئیم به  اما سخن اینست که برای حصول چنني معرفتی چه باید کرد؟ اگر از شیوه

ز آئیم که محاسن و نقائص آن گفته شد و اگر از طریق اصول منطق فکر را از خطا اندیشیدن با   معرفت علمی می
شویم که  داشته بر اصول مبانی تعلق به تجرید و تعمیم و حکم و استدالل برپدازیم به معرفت فلسفی نائل می

هم راه شود که اشتباه مقدمۀ اشتباه استنتاج است و ضمناً به حقیقت و بود  آنهم با واسطۀ مقدمات حاصل می
نده را گاه در سر درگمی و پوچی و خشکی و جمود افزا نبوده جوی انگیز و مسئولیت آفرین و عشق برد و شوق نمی

پس معرفت مستقیم و یقینی و قطعی و حقیقی همان  »و فی کل واد یهیهون«دهد  و دلمردگی قرار می
توان یافت. در اینگونه معرفت است که عروس حقیقت برقع  معرفت شهودی است که از طریق علم حضوری می

افزاید چنانکه مولوی  نمایاند و آتش عشق و شوق را در دلها می میپرده  گشاید، و جمال را بی از رخ می
  فرماید: می

 گر زنام و حرف خواهی بگذری
 همچو آهن زآهنی برينگ شو
 خویش را صافی از او صاف خود
 بینی اندر دل علوم انبیاء

 صحیحني احادیث و روات بی
  

 پاک کن خود را ز خود هان یکسری 
 زنگ شو در ریاضت آینه بی

 ببینی ذات پاک صاف خود تا
 معني و اوستا کتاب و بی بی

 بلکه اندر مشرب آب حیات
  

و سپس داستان رومیان و چینیان را به عنوان مثال آورده روش چینیان که صیقلی نمودن دل است پسندیده 
  گوید: می

 عکس هر نقشی نتابد تا ابد
 تا ابد نو نو صور کآید بر او
 نقش و قشر علم را بگذاشتند

 ر چه نحو وفقه را بگذاشتندگ
  

 عدد هم با عدد جز ز دل هم بی 
 حجابی اندر او نماید بی می

 رایت عم الیقني افراشتند
 »۹«لیک محو و فقر را برداشتند 

  

  و اما نتوان چهرهٔ آن زیبا روی را به سادگی دید باید نخست محرم شد
 هر که شد محرم دل در حرم یار بماند

  

 ست در انکار بماندهر که این کار ندان 
  

  و شرط محرمیّت فنای عاشق در معشوق است
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 محرم این هوش جز بیهوش نیست
  

 مر زبان را مشرتی جز گوش نیست 
  

  
  شود. حال اگر جاذبۀ عنایت باشد و معشوق معرفت در آغوش عاشق عارف بیارامد کمال حقیقی حاصل می

 القدس ار باز مدد فرماید ض روحیف
  

 کرد د آنچه مسیحا میدیگران هم بکنن 
  

و چون رحمت رحیمی و کرم و لطف حق مدد فرماید عاشقان براه آیند مجنون وار بیابان طلب بپیمایند 
وار اسماعیل  وار پذیرای آتش عشق گردند و جربئیل عقل را حجاب و مانع شمرند. لذا تا کسی ابراهیم ابراهیم

فقر و ملسو هيلع هللا ىلص وار زندان بجان نخرد و چون محمد  ننهد، یوسف تعلقاتش را قربان نکند و اسماعیل گونه سر تسلیم
وار حجابها را با ریاضت و زهد و ورع و تقوی و دوام ذکر و فکر و  فنا و عزلت و ریاضت پیشه نکند و علی

ها پاک و مصفّا نگردد، یوسف  ها و شنیده عبودیت نسوزاند و آئینۀ دلش صافی نشود، و جانش از رسوبات دیده
     در چاه عداوت و  حسد، طلوع نکند و جلوه ننماید و به سلطنت بر وجود نائل نشود. روح، مانده

 خلوت دل نیست جای صحبت اغیار
  

 دیو چو بريون رود فرشتۀ درآید 
  

اند وىل برای  ن خدا و اولیاء الهی و عارفان باللّه اگر اگر چه با جاذبۀ عنایت متحوّل شدهربااز این رو پیام
از طریق تزکیۀ نفس و تطهري دل مؤید وموفّق در رفت حقیقی که مستقیم و حضوری و شهودی است رسیدن به مع

اند. کما اینکه در قرآن کریم وکتب عرفاء آمده است که هر یک از انبیاء مظهر مقامی از نوح در  مقام خاصّی بوده
فوت، و نوح در مقام نجات، و مقام توبه و تعلیم اسماء و صمظهر هيلع اند، چنانکه آدم  مقامات سلوک بوده

ابراهیم در مقام خلّت، و حضرت رسول اکرم جامع همۀ مقامات انبیاء پیش از خود بود. و بر همني اساس است 
اقتدا بر هشت پیغمرب، سخاوت  بنای تصوّف بر هشت خصلت است.«گوید:  که سیدالطّائفه جنید بغدادی می

به زکریّا، غربت به یحیی، سیاحت به عیسی، لبس صوف به موسی بابراهیم، رضا باسحق، صرب بایوّب، اشارت 
. به همني دلیل قرآن کریم دربارهٔ تزکیه و تعلیم برای رسیدن »ملسو هيلع هللا ىلصهای او پشمی بود، و فقر به محمد  که همۀ جامه

مْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّنيَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِ«بمعرفت شهودی فرموده: 
اوست آن كس كه در ميان «یعنی:  ۲آیه  -جمعه »الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِنيٍ

کتاب «اى از خودشان برانگيخت تا آيات او را بر آنان بخواند و پاكشان گرداند و كتاب  سوادان فرستاده بى
لذا چون وحی  »و حكمت بديشان بياموزد و قطعا پيش از آن در گمراهى آشكارى بودند» تکوین و کتاب تدوین

و الهام همان معرفت شهودی روش معرفتی کامل و جامع و سريه انبیاء الهی است که عرفا این شیوه را پسندیده 
ۀ ربّانی است چه از بني هزاران بندگان پردازند. تنها مسأله اصلی عنایت و افاض و در ان به سري و سلوک می

گزیند و بار امانت والیت را بر  ای را خدا برمی هاند عّد مخلص خدا که جان در کورهٔ ریاضت و عشق سوخته
دهد و پس از خاتمیت نبوّت،  نهد و در تحقّق عینی آن نبوّت را در جنبۀ تشریع احکام ظهور می دوش آنان می

انی جاعل فی «بخشد تا بنا به فرموده قرآن کریم:  تعیّن میهيلع ه اللهی و امامت علی والیت کلیّه را در خلیف
هادی خلق قرار دهد تا  ءرا استمرار بخشد و آنانرا چون انبیا »انّی جاعلک للنّاس اماماً«و » االرض خلیفه

کمال فردی و نوعی بشر  فرماید: انبیا هادی خلق قرار دهد تا کمال فردی و نوعی بشر تحّقق یابد و از ایرنو می
یعنی: هر  ۳۸آیۀ  -بقره »لَيْهِمْ وَالَ هُمْ يَحْزَنُونفَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَالَ خَوْفٌ عَ«فرماید:  تحقّق یابد و از ایرنو می

پريوی کند بیم و اندوهی بر او نیست. لذا پس از انبیاء راه معرفت و هدایت بر » و هادی«که از هدایت من 
معرفتی انبیاء که شیوهٔشهود بوسیلۀ تصفیۀ روحی و کمال انسانیت نشده بلکه همان شیوهٔ خاص  روی بشر بسته

 های بشری همواره موجود بوده و اداه دارد. و امکان ندارد خداوند مردم را به شهر است همراه با دیگر شیوه
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ت است و اخذ علم از باطن و ظاهر علم حقیقی بخواند و دروازه آنرا مسدود کند زیرا مقام والیت باب علم نبوّ
اللّه همانا وصول به معرفت اللّه است، و چون علم ولّی اللّه همان قرآن و سنّت  و حال و فعل و قول ولّی

متوسل شود گمراه نگردد، و » کتاب و عرتت«اللّه همراه با دید و عیان است پس هر که بآ دو ثقل  رسول
  شود. بمعرفت که غرض از خلقت است نائل می

  ملسو هيلع هللا ىلصدر عهد رسول اکرم » عرفان و تصوّف«ی ئشهود گرا
  بني نقل و عقل و کشف در میان اصحاب اختالفی نبودملسو هيلع هللا ىلص در زمان رسول خدا 

جامع شریعت و طریقت و حقیقت بود لذا جویندگان معارف الهیّه که طالب نوشیدن ملسو هيلع هللا ىلص محمد  تزیرا حضر
اندوزی و قدرت نرفته و فقر را بر ثروت، و معرفت را  آب از سرچشمۀ زالل نبوّت و والیت بودند بدنبال ثروت

گشتند و بر صفّۀ مسجد  می وار گرد شمع وجود وىلّ خدا پروانه بر قدرت ترجیح داده ترک تعلّقات نموده
که علم هيلع از افاضات الهیّه رسول خدا، بنا بدستور آنجناب از علی مرتضی  مندی خوابیدند و عالوه بر بهره می

خوابیدند باهل صفّه و فقرا  اینان چون بر صفّۀ مسجد میگرفتند.  بود هم معارف حقّه میملسو هيلع هللا ىلص رسول خدا 
  »۱۰«معروف بودند. 

چون ابوجهل و اصحاب وی و جمعی از اشراف بنی عبدمناف بر «االسرار:  بنا به نقل صاحب تفسري کشف
اند،؟! ابوطالب، او را  رزادهٔ توایستادهبینی این ارازل و اوباش و سفله که بر پی براد ابوطالب شدند و گفتند می

کنیم و  گوی اگر این غرباء سفله از بر خویش برانی ما که سادات عربیم و اشراف قریش، ترا پس روی می
بپذیریم.... ابوطالب رفت و پیغام ایشان بگزارد و گفت: اگر اینان را یک چند برانی مگر که صواب باشد تا 

وَالَ تَطْرُدِ الَّذِينَ « :ایشان آیت فرستادالعالمني بجواب   کنند ربّ روی می اشراف قریش و سادات عرب ترا
 عَلَيْهِم مِّن يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ

و مران ایشانرا که خدای خویش را هر بامداد و شامگاه  ۵۲انعام آیۀ  »الظَّالِمِنيَ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ 
توجّه خدا و حّب الهی، نور معرفت، تعیّن وجه در مقام والیت «خوانند ایشان بکردار خویش وجه خدای  می
  »۱۱«ان باشی.خواهند بر تو از شمار ایشان هیچ چیز نیست پس اگر ایشانرا برانی از ستمکار را می» و...

االسرار و سایر تفاسري نام آنانرا ابن مسعود، بالل، عمّار، صهیب، سلمان، جندب، ابوذرغفّاری،  در تفسري کشف
تن را همراه با احادیثی در شأن آنان آورده و  ۲۱هجویری نام  »۱۲«اند.  مقداد، سالم، مهجع و غريه ذکر کرده

ابونعیم در حلیة االولیاء شرح  و حافظ »۱۳«آخرت ذکر کرده،  آنانرا بصفت فقرای مجاهد و رفیق پیغمرب در
بهر حال نام سلمان و اباذر و مقداد و عمّار و بالل و صهیب در همۀ مآخذ » ۱۴«تن را آورده است.  ۵حال 

جمع شده و از او در کسب هيلع مشرتک است اینان چون همواره خواهان درک معارف الهی بودند گرد علی 
معروف شدند چنانکه جابر هيلعکردند تا از شعاع شعلۀ علم وی گرم شوند لذا به شیعه علی  معرفت پريوی می

فرمود: سوگند به کسی که جانم به ملسو هيلع هللا ىلص از دور نمایان شد پیغمرب هيلع کند که: نزد پیغمرب بودیم که علی  نقل می
إِنَّ الَّذِينَ «آیهّ  گوید: وقتی دست اوست این شخص و شیعیانش در قیامت رستگار خواهند بود. ابن عبّاس می

یعنی:  ۶آیه  -بیّنه »كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِنيَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُوْلَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ 
اق این فرمود مصدهيلع آنهائیکه ایمان آوردند و عمل صالح کردند آنان بهرتین خلقند، نازل شد پیغمرب به علی 

و در تاریخ » ۱۵«و خدا هم از شما راضی است.  باشند که در قیامت خوشنود خواهید بود آیه تو وشیعیانت می
آمده که: علی و هواداران او مانندعباس و زبري و » ۱۸«و مروّج الذّهب » ۱۷«و تاریخ ابوالفداء » ۱۶«یعقوبی 

و ملسو هيلع هللا ىلص پس از فراغ از دفن پیغمرب اکرم  »جز عبا و زبريبودند که همه اهل صفه «سلمان و اباذر و مقداد و عمار 
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در مقام انتقاد برآمده به خالفت انتخابی » ساعده انتخاب ابوبکر بخالفت در سقیفه بنی«اطالع از جریان امر 
  »۱۹«و کارگردانان اعرتاض نموده اجتماعاتی نیز کردند وىل پاسخ شنیدند که صالح مسلمانان در همني بود؟! 

ماندند و هيلع بودند و اکثر آنان شیعۀ علی هيلع شود اهل صفّه شیعیان علی  ه موارد ذکر شده معلوم میبا توجه ب
هيلع ومت ظاهری هم تن در دادند طبق اسناد مستند بخاطر اطاعت امر موالیش علی کاگر بعضی از ایشان به ح

ق کلمۀ فقري بر ا هل صفّه تحقق و احکام اسالمی اجرا گردد. البته اطالبوده تا وحدت مسلمانان حفظ و جهاد 
به دو علّت بوده اول فقر مادی بدلیل عدم عالقۀ به دنیا و ترک آن بخاطر عقبی. بطوریکه مصداق آن نزول این 

 وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ«فرماید:  آیه است که می
کنند بني خودشان و گرچه بان احتیاج دارند، و آنکه خود را از  و آنان که ایثار مییعنی:  ۹آیۀ  - حشر »الْمُفْلِحُونَ

  بخل نگهدارد او از رستگاران است.
نرا به آآوردند » فقرای اهل صفّه«سه بریان از برای یکی از درویشان صحابه «گوید:  عبداللّه ابن مسعود می

تر بود فرستاد او برای دیگری ایثار نمود، همچنني تا نه نفر از فقرا بر یکدیگر ایثار کردند  او محتاج درویشی که از
امام و هيلع و چون علی » ۲۰«دانسته هيلع و این آیه در شأنشان نازل گردید. البته ابن عباس آیه را در شأن علی 
اند. اما علت دوم که دلیل  ز علی گونه بودهرهرب و دوست و یاور و موىل و اسوهٔ فقرای اهل صفّه بوده آنان نی
يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاء إِلَى اللَّهِ : «فرماید اصلی اطالق فقر بر آنان است، یکی توجه باین آیه است که می

نیاز و ستوده  ا تنها بی: ای مردمان شما نیازمندان بخدائید و خدیعنی ۱۵آیۀ  -فاطر »وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ
لِلْفُقَرَاء الَّذِينَ أُحصِرُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَ «سورهٔ بقره است که می فرماید:  ۲۷۳است. و دیگر توجّه به آیۀ 

از برای «یعنی:  »يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي االَٔرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاء مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ 
درویشانست که باز داشته شدند در راه خدا، استطاعت آنرا ندارند که در زمني به سري پردازند نادانان توانگر 

پس این فقر توجه به سلب عالقۀ دنیوی و ». شناسی پندارند بعلت عفت ورزیدن وىل آنانرا به پیشانیشان می می
اللهّم احینی مسکیناً و امتنی مسکیناً و «و حدیث » ۲۱«» الفقر فخری«نیازمندی بخداست. و با حدیث 

فرموده و تطبیق دارد و مجموع این آیات و احادیث ملسو هيلع هللا ىلص که رسول خدا » ۲۲« »احشرنی من زمرة المساکني
الْعَشِيِّ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَ«فرماید:  سورهٔ کهف منطبق است که می ۲۸با آیۀ 

هُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَ
خوانند پایدار و  می اهرا در هر بامداد و شبانگ یعنی: و نفس خود را با آنانکه خدای »هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا

خواهند  او را می» توجّه خدا، مهر و عشق او، مقام والیت، جلوات حقّ«ثابت و پابرجا و شکیبا دار، آنان وجه 
خواهند و از آنکه دلش را از یاد خدا غافل گردانیدیم  و چشمانت را بسوی آنان مدوز که زینت زندگی دنیا را می

بعدها بنا «امر او تباه است پريوی مکن. ما حصل کالم اینکه اهل صفّه  کند و که پريوی هوی و هوس خود می
که عموماً اهل فقر و ذکر بوده و به علت تمسّک » بگفتۀ زمخشزی در اساس البالغه، صفّه به صوفی تبدیل شد

اسی و به والیت، شیعه نام داشتند در زمان خود تنها گروهی بودند که دین به دنیا نفروختند و جو مسائل سی
کشکش قدرت، آنانرا از طریق والیت و هدایت نلغزاند و علم و معرفت را اصل قرار داده با تمسک به قرآن و 
سنت و عرتت و اتصال بیعت و تمسک به قرآن و سنت و عرتت و اتصال بیعت و تمسک بوالیت و اجرای ذکر 

ال رسل بود پذیرفته و بر اینطریق رفتند. اللّه را که هدف خلقت و ارس و زهد و عبادت تنها رضای خدا و معرفت
را برای حصول به معرفت الزم هيلع و با وجودی که آنان والیت را اصل دانسته و مرجعیت علمی و معنوی علی 

 »زیرا از نظر آنان خالفت نه والیت بود نه مرجعیت علمی«شمردند و به خالفت ظاهری اعتنائی نداشتند  می
رع و حفظ وحدت دوش بدوش مسلمانان در صف جماعت و جمعه و وىل جهت اجرای احکام ظاهری ش
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که در رأس آنان و موالیشان بود در موارد ضروری اکثریت را بنفع هيلع کردند. حضرت علی  جهاد شرکت می
حاکمان وقت برای اینکه اخبار اهل بیت به سمع مردم نرسد احادیث را » ۲۳«فرمودند.  اسالم راهنمائی می

نوشتنت احادیث پیغمرب اکرم را بکلی قدغن کردند و اگر درجائی حدیث مکتوب کشف و یا و » ۲۴«آتش زدند، 
تا عهد هيلع» جز در خالفت ظاهری علی «سوزاندند. این سانسور  شد آنرا ضبط کرده می از کسی گرفته می

به یعت وىل شیعیان متسمک به والیت، با ب» ۲۵«استمرار داشت. » ۱۰۲ -۹۹«عمربن عبدالعزیز خلیفۀ اموی 
وىلّ زمان و طب دوران و اخذ حدیث و درک متشابهات قرآن از طریق آنان که راسخون در علم رسول خدا 
بودند، در اجرای سلوک ظاهری و باطنی طریق زهد و عبادت پیش گرفتند تا هم خود بشناخت حقیقت اسالم و 

زمان فرمان قیام ظاهری میفرمود قیام  هستی نائل آمده و هم چراغی در سر راه دیگران باشند و هرگاه که وىلّ 
ورزیدند. از طرفی مبنای فعالیت پیشوایان دین فعالیت فرهنگی جهت  کردند و اگر حکم بر قعود بود قعود می می

و » الیقني است  که گذر از علم الیقني به حق«درک و شناخت اسام حقیقی بود تا بني معرفت حقیقی 
و اهل حدیث و کالم آمدن افکار انحرافی خوارج و مرجئه و ظاهریّون  های ناقصی که منجر به پدید آگاهی

شدند بلکه  ای نه تنها با گفتار که اهل حدیث و کالم بدانان متوسل می شدند بلکه مقابله بدانان متوسل می
طبق، و با حقائق مناش در عمل مفید بود  ای که با عمل مدام و با سوخنت و ساخنت و شدن توأم و نتیجه مقابله
شد و حق الیقني بود که  الیقني بود که تنها برای مخلصان حاصل می  یقني نبود که هر کس ادعا کند بلکه عنيلا  علم

مخلصان بدان متحقّق بودند. این عشق و عالقه به دین و حقیقت و ایثار و گذشت و انعطاف و نرم خوئی در 
دانستند کافر دانسته  م خود مرتکب گناه کبريه میزمانی بود که خوارج با تعصّب خشک و خشن هر کس را بزع

ؤمردند و به این دلیل به قتل مردم بیگناه کمر بسته بودند. و امویان که اصوالً معتقد بودند نه  قتلش را واجب می
گفتند بنی هاشم با حکومت، بازی کردند حال ما هم باید بازی  خدائی هست و نه بعثت انبیاء و نه روز جزا، می

بدین ترتیب برای حفظ حکومت ظالمانه مبتنی بر اشراقیت قومی، اعمال ضّد انسانی و ضّد اسالمی را  کنیم
دادند و ظاهریون اهل حدیث با فروخنت خود بدستگاه جرب امویان دین بدنیا فروخته حدیث جعلی  انجام می

را شرط ایمان  نه انجام فرایض سوزاندند. و مرجئه از اهل کالم یکباره ساختند وىل احادیث اهل بیت را می می
ما امر مردم را بخدا وا میگذاریم که «دانستند و نه معرفت امام و اطاعت از پیشوا را، بلکه عوام فریبانه گفتند: 

باین ترتیب راه اعرتاض بر هر عمل زشتی را بستند. و جربیّه از غایت دراندگی فکری و ». خدا آنانرا بیامرزد
ز را جربی دانسته و مردم را از انجام هر عمل تربئه نمودند. مفوضّه به تفویض کل شاید شکست روحی همه چی

امور بانسان و اراده و اختیار مطلق رای دادند، و اهل دنیا به شکم و شهوت پرداختند، وىل نتیجه طوری بود که 
و یحسبون «می کنند  پنداشتند که در سمت عمل همه بنوعی در تحکیم مبانی حکومت ظالمان تأثري داشتند و می

 »فی االرض خلیفهانی جاعل «فت الهی بر مبنای الوىل فضل الهی در جهت استمرار خ». ان یصنعون صنعا
وار به سري و سلوک خود ادامه  مدد کارشان است علی گونه و سلماناستوار بوده است تا آنانیکه توفیق الهی 

ت شهودی از بني نرود. لذا سالکان اىل اللّه همان شیوهٔ سري دهند تا شیوهٔ انبیاء وائمه هدی در طریقه درک معرف
ماهها به «ست ب و سلوکی را که رسول خدا قبل از بعثت در طریق اخذ معرفت شهودی و پذیرش وحی بکار می

و بعد هم بعنوان » پرداخت رفت و با شیوه مجاهدت و ریاضت انبیاء سلف به زهد و عبادت می کوه حرا می
نمود، بکار بستند و انهم   و فعالً اعمال صالحه و حسنه را در جهت وصول به معرفت ارائه میاسوه حسنه قوالً

فَفِرُّوا إِلَى «فرموده است: جز با توجه بدرون و گریز از هوای و هوس و سري اىل اللّه میسر نبود چه خدای تعاىل 
یعنی: همه بسوی خدا بگریزند که من برای شما ترساننده  ۵۰آیۀ  -الذاریات »اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِنيٌ

آشکاری هستم. از ایرنو سالکان اىل اللّه جهت آنکه بتوانند به معرفت شهودی نائل آیند موظّف بودند تمام ابعاد 
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متاسفانه بعضی فقط بظاهر آن اکتفا کرده و از بطن آن که ایمان و عمل «رسالت رسول خدا را بکار بندند 
  فرموده بود:ملسو هيلع هللا ىلص زیرا رسول خدا » ح و اجرای طریقت و بیعت با مقام والیت بود غافل شده بودندصال

الشریعة اقواىل، و الطّریقة افعاىل، و الحقیقة احواىل، و المعرفة راس ماىل و العقل دینی، و احبّ «
ردائی، و اساسی، و الشوق مرکبی، و الخوف رفیقی، و العلم سالحی، و العلم صاحبی، و التوکلی 
» ۲۶«» القناعة کنزی، و الصدّق منزىل، و الیقني ماوائی، و الفقر فخری، وافتخر علی سائر االعمال

ام معرفت، دینم عقل، اساس کارم عشق و محبت،  یعنی: گفتارم شریعت، کردارم طریقت، حاالتم حقیقت، سرمایه
، لباسم توکّل، گنجم قناعت، منزلم راستی، ام دانش، همنشینم بردباری مرکبم شوق، دوستم خوف از خدا، اسلحه

  کنم. مأوایم یقني، و افتخارم بر فقر و درویشی است و با آن بر سري اعمال افتخار می
د نکرده بودند بر آن شدند تا چون رسول خدا این دینداران راستني که فقط خود را در پوسته و ظرف شریعت مقیّ

ی که در حدیث مذکور برای خودداری از تطویل کالم نفرموده است به هر پانزده مورد مذکور و سایر صفاتملسو هيلع هللا ىلص 
فی رسول اللّه اسوة و لکم «ق شوند. وىل وصول بآن بلفظ نبود همانطور که قرآن فرمود: ق و متخلّ متحقّ
در پی اسوه حسنه بودند تا با ارشاد و امامت و هدایت » برای شما رسول خدا اسوه نیکوست.«یعنی:  »حسنه

و و اطاعت کامل از آن انسان کامل و وىلّ دوران و قطب وقت به استکمال نفس پرداخته به مقام و والیت ا
را پیشوای طریقت و همان هيلععلی ملسو هيلع هللا ىلص نان ضمن تکیه بر شخصیت عرفانی رسول خدا آمعرفت نائل شوند. 

یه نفس پرداختند. الم به زهد و عبادت و تزکاسوه حسنه دانسته و از طریق وی فرزندان و جانشینانش علیهم الّس
   کنیم. و ما در فصل دوم این سري را دنبال می
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  تعلیقات فصل اوّل
  
    مراجعه شود. ۲۹ـ حدیث قدسی است به احادیث مثنوی فروزانفر ص ۱
  در مبحث علم. ۱ـ طرائق ج ۲
  .۶۱ـ مصباح الهدایه ص ۳
حدیث بدین  ۴۰۸ص  ۱البحار ج  یة. ضمنا در سف۲۲۷رسائل شاه نعمت اللّه ص  - ۱۶۰ص  ۲ـ جامع الصغري ج ۴

  »من اخلص اللّه اربعني یوماً فجری اللّه ینابیع الحکمه من قلب من یشاء.ملسو هيلع هللا ىلص: قال النبی «صورت آمده: 
م و انما هو نور یقذفه فی لیس العلم بکثرة التعلّ «بدین صورت آمده:  ۶۵عاده ص ّسلـ این حدیث در معراج ا۵

  »قلب من یشاء.
مراتب کلیّه شش «درباره حضرات خمس آمده که: » ۳۵۸و ۳۵۷ص  ۱جلد «ت اللّه وىل ـ در رسائل شاه نعم۶

و طاقّه الکربی و حقیقه الحقایق و غایه » اودانی« ـ وحدت و جمع است و بآن مقام۱است و مجلی پنج 
ـ عالم ۳اند.  ت اوىل که بآن مجمع البحرین و مقام قاب قوسني و حضرت الهیّه فرمودهـ برزخی۲ّاند.  الغایات گفته

  ـ مُلک۵ـ ملکوت. ۴جربوت. 
 مجلی پنج است و شش مراتب

  

 نیکو مجلی و خوش مراتب 
  

به الهیّت، ثالثه مرتبه ارواح مجرده، رابعه مرتبه ملکوت، خامسه مرتبه ملک، تمرتبه اوىل مرتبه احدیّت، ثانیه مر
ضرتني است و ذات احدیّت مجلی سادسه مرتبه کون جامع که مجمع مراتب و مظهر مجموع مظاهر و مرآت ح

  »غري نیست و حق از احدیّت ذات تجلی نفرماید االّ بر انسان کامل.
  و شواهد الرّبوبیّه باب العلم. ۱۲ص  ۱ـ طرائق ج ۷
  ۲۱ - ۵ص  ۱ـ طرائق ج۸
  .۱۹ص » دفرت اوّل«ـ مثنوی خط مريخانی جلد اول ۹
  ـ کشف المحجوب.۱۰
  .۲۶۲ص  ۳االسرار ج  ـ کشف۱۱
  .۲۶۲ص  ۳االسرار ج  ـ کشف۱۲
  ۱۳۵۷طهوری  ۹۷المحجوب ص  ـ کشف۱۳
  ۳۸۵تا  ۳۳۷ص  ۱ـ حلیه االولیاء چاپ بريوت ج ۱۴
  و شیعه در اسالم. ۳۲۶و غایه المرام ص  ۳۷۹ـ الدّر المنثور ج ص ۱۵
  .۱۰۶تا  ۱۰۳ص  ۲ـ تاریخ یعقوبی ج ۱۶
  .۱۶۵تا  ۱۶۶ص  ۱ابوالفداء ج ـ تاریخ ۱۷
  .۳۰۷ -۳۵۲ص  ۲ـ تاریخ مروج الذهب ج ۱۸
حدیث از کتب  ۱۹حدیث از کتب عامّه و  ۲۴در این کتاب  ۱۰۳ـ ذخائر تألیف طربی قاهره و غایة المرام ص ۱۹

 ۲۶ -۳۱ص  ۲به تاریخ یعقوبی ج هيلع خاصّه در شآن نزول آیه والیت نقل کرده است و کالّ درباره امامت علی 
 ۸۵که از  ۳۹۹ص  ۲نیز به کتاب احقاق الحق ج  و ۶۶۴غایت المرام ص  ۲۲۳ -۲۷۱ص  ۲و سريه ابن هشام ج 

  راجعه شود.مرا آورده و نیز به کتاب الغدیر هيلع کتاب اهل سنت سند والیت علی 
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  سوره حشر در حاشیه اکثر قرآنها آمده. ۹ـ تفسري آیه ۲۰
  البحرین ـ جامع االخبار و مجمع۲۱
ینی مسکیناً و توفنی مسکیناً و احشرنی فی هم احاللّ« باین صورت آمده ۹۵الفصاحه ص  ـ این حدیث در نهج۲۲

  .»زمرة المساکني
  .۱۲۹و  ۱۲۶و  ۱۱۱ـ تاریخ یعقوبی ص ۲۳
  .۲۳۷ ص ۵ـ کنزاالععمال ج ۲۴
  و شیعه در ا سالم. ۱۵۱ص  ۱ـ تاریخ ابی الفداء ج ۲۵
  آمده است. ۴۸۰ـ این حدیث در کتاب مجلی از ابن جمهور احسائی ص ۲۶
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  صل دوّمـف



  

٢٢ 

  ملسو هيلع هللا ىلص ول خدا ـرت رسـزمان حض سري عرفان از

  هيلعادق ـر صـد حضرت امام جعفـعه تا
  

و همه انبیاء را حلقات این سلسله شمرد دانست  هيلعبا وجودیکه آغاز معرفت شهودی را باید از حضرت آدم 
از آن حضرت آغاز » نام احمد نام جملۀ انبیاء است«النبیني جامع همه پیامربان است بر مبنای  وىل چون خاتم

  یم.کن می
ی سیدنا فی للعالمني اشرف النّبییّن المتمکّن فی مقام اوادنی المقرّب اىل اللّه حتی تدّل ـ سیدالمرسلني و رحمه۱

الوجود صاحب لواء الحمد و المقام المحمود حبیب اللّه محمد صلی اللّه علیه و آله و سّلم، همانطور که فرمود: 
خود پیشوای شریعت و طریقت و حقیقت و مأخذ » یقة احواىلالشریعة اقواىل، و الطّریقة افعاىل، و الحق«

و مرجع همه علوم ظاهری و باطنی بوده که همه مراتب معرفت و اسرار هستی در وجود او بشهود رسیده و بزبان 
ی ظهوری آن است ت و رسالت و امامت تجّلوحی جاری گردیده است. و چون مقام والیت مطلقه را که نبوّ

همه چیزها را « »خلقت االشیاء ال جلک و خلقک الجلی« و» لوالک ما خلقت افالک« اش داشته درباره
همه اسرار هستی را  حضرت در معراجهای روحانی و جسمانی و آن نازل شد» برای تو آفریدم و ترا برای خودم

م نقلی و ق شده لذا پیشوای علوبا چشم بصريت و طّی مراحل روحانی و جسمانی به عیان دیده و بدان متحقّ 
اند از برکت وجود حضرت  یافته» عرفا -حما -ثنيمحّد« عقلی و شهودی گردیده است. و هر چه این سه دسته 

الیقني قرار   ه و اخبار وارده از آنجناب بوده است. و چون در مقام حقایشان و وحی منزله و احادیث قدسیّ
چنانکه جنید بغدادی » دید حق را دیده است.هر که مرا «یعنی:  »من رآنی فقد رآی الحقّ«داشت فرمود : 

ایم. و این راه را کسی باید که متاب  می گوسد: ما این تصوف را به قیل و قال و جنگ و کارزار بدست نیاورده
          »۱» «رود. بر دست چپ، و در روشنائی این دو شمع میملسو هيلع هللا ىلص خدا بر دست راست گرفته باشد و سنت مصطفی 

والمظهر باب اللّه مجمع علوم مشرق االنوار حقیقه النطقه البائیه و اصل المائیه االسم االعظم ـ و سرّ االسرار و ۲
الولیاء مظهرالعجائب و مظهر الغرائب والنجم الثّاقب موالنا علی بن ابیطالب صلوات  االنبیاء و مرجع سالسل

اش تحقق عینی یافته است. و چون  هّیاللّه علیه مظهر تام والیت مطلقه بوده که با ابالغ رسول خدا والیت شخص
من شهر دانشم و عل در  فرموده:ملسو هيلع هللا ىلص بوده لذا پیامرب اکرم  ای و حضوری وىلّ همۀ عالم وجود و علمش احاطه

و فرمود: من براههای آسمان از زمني آگاهرتم. و  »سلونی قبل ان تفقدونی«خود فرمود: هيلع اوست و علی 
» ۲« »ما رایت شیئا االّ رایت اللّه قبله و بعده و معه«و فرمود:  »یناو لو کشف الغطا ما ازددت یق«فرمود: 
از معارف عقلی و شهودی است. و همچنني احادیثی های آن حضرت مشحون  و دعاها و مناجات البالغه و نهج

باشد که  موىل الموحدین و پیشوای عارفان مکتوب است همه دلیل بر والیت تامّه حضرتش میکه در شأن 
سی در مشارق االنوار چند خطبه بسیار مهم و احادیثی چند آورده است. ربن نمونه و از جملۀ انها حافظ البعنوا

 »المیزان یا علی انت صاحب الجنان و قسیم«فرمود: ملسو هيلع هللا ىلص کند که رسول اکرم  مثالً از قول ابن عباس نقل می
علی خريی است که هیچ بدی آنرا  یعنی دوستی »حبّ علی حسنة ال یضرّ معها سیّئه«و همچنني فرمود: » ۳«

صفا پیشه و صفا خواه و اللّه و صوفیان  رساند. با این وصف معلوم است که چرا همه سالکان معرفت زیان نمی
خوار خوان معرفت آنحضرت بوده از روش سري و سلوک آنحضرت که مبتنی بر تصفیه  علما و حکما و عرفا ریزه

مند شده و با تمسک بوالیت و  وب و فنا در علم و حقّ مطلق بوده بهرهدل و ارتباط مستقیم با معبود و محب
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اند.  و ثقای الهی است به کمال رسیدهالله و عروهٔ  که کتاب مبني و صراط مستقیم و حبلهيلع طریقت آنحضرت 
هيلع شیخ ما در اصول و فروع و بال کشیدن امريالمؤمنني علی مرتضی «الطائفه جنید بغدادی گفت:  چنانکه شیخ

اند که کسی طاقت شنیدن آنرا  مرتضی را در گزراندن حربها از او چیزها روایت کرده«گوید:  و باز جنید می» است
ندارد که او امريی بود که خدای تعاىل او را چندان علوّ حکمت و کرامت داده بود. اگر مرتضی یک سخن به 

ترین تذکره صوفیان است  ع که قدیمیابونصرسراج در اللم» ۴» «کرامت نگفتی اصحاب طریقت چه کردندی.
بمعانی جلیل و اشارت لطیف و الفاظ ملسو هيلع هللا ىلص در بني اصحاب رسول خدا هيلع امريالمؤمنني «آورده است که: 

نظري و یگانه و عبارات و بیان توحید و معرفت و ایمان و علم و غريه مخصوص است و اهل حقایق از صوفیّه  بی
صوفی یعنی سالک معرفه » «۵» «اند. خلق به اخالق وی پیدا کردههای شریف باو تعلّق ورزیده و ت در خصلت

خواهد از طریق تصفیه و صفای باطن به آن مقام برسد. و عارف کسی است که معرفت  اللّه بطریقه کشف که می
  اند اگر چه منصب خلیفه دانستههيلع بطور کلی مقام والیت را همه بزرگان تصوّف خاص علی » اللّه رسیده
و چون اصل تشیع و تصوف والیت  اند نسبت دادهملسو هيلع هللا ىلص صفات حمیدهٔ چندی به صحابه رسول خدا الرسول و 

همان صوفی است و تنها تفاوت در نحوه سري و سلوک و درک معرفت  است پس صوفی همان شیعی و شیعی 
ملسو هيلع هللا ىلص  بعد از رسول خدا» تصوف و عرفان«است و نوع تربّا. با این وصف پیشوای طریقت و زهد و حّب و وال 

ای از رخسار سرّ مکنون والیت را کنار زدند و شریعت خود را بعنوان  ء الهی پردهاست. چه تمام انبیاهيلع علی 
پوستۀ حافظ آن سرّ مکنون و راهنمای گنجینۀ معرفت که غرض از خلقت است قرار دادند تا اینکه حضرت 

علویّت علی  همعنی و حقیقت آن را ک سرّ مخفی را بصورت آورد و ظاهر ساخت وىل» بلّغ«با فرمان ملسو هيلع هللا ىلص محمد 
  یابد، موکول و منوط به والیت علی نمود. و معرفت بنورانیت باشد و پس از رفع و کشف حجابها ظهور میهيلع 

پس هر که به این سرّ مخفی والیت و لزوم آن معتقد باشد در بعد معرفتی، عارف، و در بعد پريوی از مقام 
ی بودند که در حقیقت شیعه بودند وىل بعلت جّو اختناق و عوامل والیت، صوفی و شیعی است. چه کسان

که مذهب خلفا و سالطني بود از باب تقیّه متظاهر بودند، و بودند سیاسی روز بیکی از مذاهب اهل سنّت 
دانستند وىل توان آنرا نداشتند که خود  را پذیرفته و خود را زمره نحلۀ تشیع میهيلع شیعیانی که شیوه نقلی علی 

کشید و به مقام شهود واصل شد قرار دهند لذا بآن شیعیان صوفی اطالق هيلع هائی که علی  را در کورهٔ ریاضت
گوید:  نشد وىل کالً تصوف بُعد فرهنگی شیعه است و بهمني دلیل ابن خلدون در مقدمه محققانه خود می

ه طریقه خود را در پوشیدن خرقه از صوفیه از شیعه متأثر است و در دیانت به مذهب آنها متوجه است تا آنجا ک«
را جاری هيلع داند که وی حسن بصری را خرقه پوشاند و با او پیمان بست که طریقت او علی  میهيلع علی 

لذا آنانی که عرفانی و تصوف را شیوه » ۶«سازد و این طریقت به جنید که از شیوخ آنان بود متصل گشت. 
سرّ و  اند. چه حافظ اسرار الهی تنها وىلّ خداست که امني ع بودهو کم اطالاند ظاهر بني  اهل سنت گرفتهخاصّ 

تر بدیگران  امانت الهی است و او به خاصان از راه بیعت باندازه وسعتشان القاء نموده و آن مأذون در مرتبه پائني
 خدا و مجازان کند و لذا آن سرّ و لطیفه فقط در شیعیانی که والیت را با بیعت و اخذ سرّ از باطن وىل القاء می
باشد او صوفی بدىل و عارف نماست نه صوفی  اند وجود دارد و غري از این اگر چه عبادت ثقلني نموده او گرفته

  شود. حقیقتی و عارف باللّه که آن تنها به اهل سرّ اطالق می
قتدای اولیاء برد وىل کلمه م المحجوب با وجودی که از صحابه دیگر به تکریم نام می جالبی هجویری در کشف

بکار برده و پس از آن بذکر پیشوایان والیت و تصوف و عرفان که ائمه هدٰى هيلع و اصفیاء را فقط دربارهٔ علی 
که به طهارت اصلی مخصوصند هر یکی را اندر این معانی قدری گوید: اهل بیت پیغمرب آنان  هستند پرداخته می

  ند. سپس تا امام ششم بر شمرده.ا این طایفه بوده» پیشوای«تمام است و جمله قدوه 
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المن و القوس الطالع من االیمن ابی  ـ والنور الالمع و الحسن الجامع الجمال االبني و مجلی سرّ حضرت ذی۳
نویسد ویرا در طریقت نظری تمام بوده و در دقایق عبارات  نحضرت میآهجویری درباره هيلع: محمد الحسن 

یعنی:  »لیکم بحفظ السّرائر فان اللّه تعاىل مطّلع علی الضّمائرع«حظی وافر تا که گفت اندر حال وصیت: 
گاه است« از این سخن معلوم » بر شما باد که رازها را حفظ کنید که خدای تعاىل به نهانگاههای دل هر کس آ
اسرت «است که فرمود: هيلع شود که حفظ سرّ و تقیه در نزد اهل عرفان و تصوف مبتنی بر سخن علی  می

و سرّ همان میثاق الهی است که  دار.  خود را پوشیدهنيیعنی: مال و طریق و آئ »بک و مذهبک.ذهبک و ذها
ای بآن حضرت  حسن بصری نامه«مقام والیت و باطنیت امام گنجینه آنست و باز در کشف المحجوب آمده که: 

اب داد هر که به نوشته و ضمن وصف وصف اعالم الهدی و امامان دین، درباره قدر سؤال نمود. آنحضرت جو
از خدای ایمان نیاورد کافر است و هر که اندر معاصی بدو حواله کند فاجر. انکار تقدیر مذهب قدر » ۷«قدر 

بنده مختار است اندر کسب خود بمقدار استطاعتش.  پس» ۸« بود و حوالت معاصی به خدای، مذهب جرب.
 »الجرب و ال تفویض بل امر بني االمرین«که بعد عبارت » ۱۰«این نظریه اساس مکتب شیعه است.  »۹«
به عنوان نظریه سومی در اسالم قرار گرفت و مسلمانان  در فرمود هيلع که حضرت امام جعفر صادق » ۱۱«

کردند. مکتب اشاعره بر جرب و معتزله بر  پريوی می »اشاعره، معتزله و شیعه«اصول از این سه مکتب اساسی 
وىل صوفیه با این سه مسئله کالمی منطبق بر عقل و نقل روبرو نشدند مبتنی بود اختیار و شیعه بر بینابني این دو 

را در نسبت این فاصله » االمر بني االمرین«کردند  بلکه بعنوان حاالت شهودی و مقاماتی که در طریقت پیدا می
در » ني زمني و آسمانب«که از زمني تا آسمان بود طّی می کردند و مولوی این سرگشتگی صوفیانه را ر این فاصله 

یه است آورده و حدود هر یک را مشخص کرده. عزالدین دفرت اول تحت نام جهد و توکل که جنبه عملی آن نظر
کاشانی فصل مبسوطی در مصباح الهدایه باثبات این نظریه مبذول داشته، از ایرنو نظر صوفیه مبتنی بر نظر شیعه 

آمده صفات حلم و ایثار و رضائی که هيلع ه در باب امام حسن در این مسأله است بعالوه بر اصول مذکور ک
حضرت بآن آراسته بود موجب تحقق این صفات در زاهدان و عابدان و صوفیان گردید که هجویری در کشف 

  بدان اشاره کرده و در سایر منابع آمده است. ۸۸المحجوب صفحه 
فاء و اب االولیاء و خامس اصحاب الکساء و سید العر ـ ظهور العشق االعلی و المتوجه بالهّمة العلیا مقصد۴

  هيلع.الشهداء سراللّه االتم و ثاراللّه االعظم المقدس عن الشني ابی عبداللّه الحسني 
نویسد: از محققان اولیه و قبلۀ اهل بال بود چه ویرا کالم لطیف است اندر  جّلابی هجویری درباره آنحضرت می

اگر چه هجویری فقط اشاره کرده وىل با توجه بدعای عرفه » ۱۲«نیکو.  بسیار و معامالتطریقت حق، و رموز 
و سایر دعاها و سخنان عارفانه و معامالت او با حق و عشقی که سرانجامش به شهادت و وصال رسید همیشه 
بعنوان انسان کامل و عاشق پاکباز در جهان بشمار آمده. اهل تصوف و طریقت اقدا آنحضرت را اوج عرفان 

گفته  شده است. و آنچه منصور حالج می دانسته و برای اهل فتوت غایت و هدف هر فتی محسوب می عملی
یعنی: دو رکعت در عشق وضوی آن جز با خون  »ئهما اال بالدّم العشق ال یصح وضو رکعتان فی«است: 

  صحیح نیست. فرمایش مولوی:
 عشق از اول سرکش و خونی بود
    رقص و بازی بر سر میدان کنند

 تا گریزد هر که بريونی بود 
 رقص اندر خون خود مردان کنند

  

  حافظ گوید:
 طهارت ار نه بخون جگر کند عاشق

  

 بقول مفتی عشقش درست نیست نماز 
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است و آنچه نامش را تصوف عاشقانه نام هيلع که اساس مکتب عشق از حسني بن علی ناظر به  امر است 
  اند تمثل بآن حضرت است. نهاده
اهدین و کاشف اسرار العرفان و انسان العني و عني االنسان مجمع و سید الزّ العابدین لمجردین و زینـ سیدا۵

بقول جالبی، وارث نبوت و چراغ امت سید مظلوم و هيلع. س عن الشني االمام علی بن الحسني البحرین المقدّ
که مقام نهم  بالحضرت را در امام محروم، وىل مشهور به کشف حقائق ونطق دقایق بود. و سپس هجویری مقام 

البته شدت مصیبتی که با شهادت پدر و خویشان و نزدیکانش به او و همه » ۱۳«کند. اهل طریق است بیان می
عدویه ) رابعۀ ۱۴مسلمانان رسید باعث شد که بعنوان مظهر بارزی از زهد از بنیان گزاران تصوف بشمار آید. (

حضرت شباهت تام دارد و بقول صاحب حلیة االولیاء از آن نوعی فنا آنچه در حّب الهی گفته با بیانات آن
کنند و شعری از او در  آن امام از پیشوایان توکل بشمار رفته و صوفیه در باب توکل بدو اقتدا می» ۱۵«تراود.  می

ت و صحیفۀ سجادیه که مناجات عاشقانه و عارفانه آن حضر» ۱۶«موضوع توجه و معرفت نهائی آمده است. 
است مخزن معارف اللّه و معدن سوز و گداز عشق الهی است که همواره راهگشای عاشقان و محبان از صوفیه و 

  غريه بوده است.
ـ حافظ معارج الیقني و وارث علوم المرسلني و النبأ العظیم و الصراط المستقیم و کاشف حقایق البواطن و ۶

  هيلع.محمدباقر الظواهر و مجمع علوم االوائل واالواخر االمام 
حجت بر اهل معاملت و برهان ارباب مشاهدت امام اوالد نبی، ویرا کرامات مشهود بود و آیات «بقول جالبی: 

بنگر تا به  ۲۵۶بقره آیه  »فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ «ازهر، و گفت اندر تفسري کالم خدای عزّو جّل : 
، لذا »ای، و آن حجاب تست برتک آن حجاب بگوی تا بکشف اندر زدارندهچه چیز محجوبی، بدان حجاب با

چون مسأله شناخت حجاب و رفع حجاب و کشف از اصول و مبانی عرفان نظری و طریقه رفع آن اساس سري و 
پیشرو سالکان و طالبان معرفت شهودی است و هماه شیوه بنام طریقه شهود یا هيلع سلوک است، پس ا مام باقر 

در امجد طریق زهد پیش گرفت و رفا و متصوفني معروف شده است. آنحضرت در عرفان عملی چون پشیوهٔ ع
به نقل » ۱۷«حاصل از خوف را بر آن افزود. چنانکه علی بن ابراهیم کالبادی و ابونعیم و عطار » اشک« بکاء

اند.  گزاران تصوف بشمار آوردهاز سفیان ثوری و ابوعلی رودباری و عبداللّه بن مبارک، او را از زاهدان و بنیان
ابراهیم ادهم بحضور حضرت رسید و از آنحضرت کسب معارف الهی نموده اسرار الهر را دریافت داشته و 

و » ۱۸«بوده است. هيلع طریقۀ خوف و بکاء که مکتب زاهدان کوفه بوده مبتنی بر طریقه حضرت سجاد و باقر 
   شود. لقني ذکر یافته و سلسله ادهمیه از آن حضرت آغاز میچنانکه خواهد آمد ابراهیم ادهم از آن حضرت ت

مجدداالسالم و ناشر دین خرياالنام القرآن الناطق االمام جعفر بن الوهّاج  راج ـ والبحر المواج والس۷ّ
  هيلعمحمدالصادق 
لّه من عرف ال«آورند که گفت  ویرا کتب معروف اندر بیان این طریقت از وی روایت می«نویسد:  هجویری می
و چون این تعریف درباره عارف، خود » ۱۹«یعنی: عارف معرض بُوَد از غري و منقطع از اسباب. » عما سواه

مشی عرفان است با توجه بآن و سري سخنان آن حضرت و تربیت سالکان معلوم   تعیني کنندهٔ هدف و خط
و تصوف حقیقی را از تصوف  شود آن حضرت عالوه بر استواری بنیان کالم و برپائی فقه شیعی، عرفان می

از طریق علم لدنی و «اند لذا درباره این امام بر حق و عارف به معارف الهی  انحرافی مشخص و معني فرموده
  ای ارائه خواهیم داد. بحث جداگانه» شهودی

ه  و عارفانی از صحابگردیم تا شیوهٔ سلوک سالکان  چون بنا بر سري تاریخی است ناچار است به عقب بر می
کاخ عظیم عرفان را پی افکنده و با ارائه هيلع تا حضرت امام صادق ملسو هيلع هللا ىلص تابعني را که از عهد رسول خدا 
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معارف شهودی خویش راه را برای طالنب اینگونه معرفت گشودند و اساس تصفیۀ دل و تزکیه جان را قبل از 
صوف نظری و عملی گردیدند تعلیم عمالً با زهد و عبادت واخالص و حّب و عشق نشان دادند و راهگشای ت

  بیان کرده استواری مکتب را نشان دهیم.
که سلوک اىل اللّه و طریقت انبیاء از آدم تا خاتم وجود داشته و تا انقراض عالم ادامه تا اینجا مشخص گردید 

وان و های عرفانیایرانیان و هند خواهد داشت، نه اینکه از قرن دوم هجری یکباره پدید آمده و جامۀ اندیشه
  یونانیان و مسیحیان پوشیده باشد.

آید وی یکی از اهل بصريت و کشف بوده و چنانکه پیغمرب  ـ حارٍثه، یا زید بن حارثه: آنچه از احادیث بر می۱
خواهد  ر کسی میهیعنی  »من احّب ان ینظر اىل عبد نوراللّه قلبه فلینظروا اىل حارثه«فرموده: ملسو هيلع هللا ىلص خدا 

او را خدا نورانی ساخته است به حارثه بنگرد. ابوبکر محمد کالبادی ضمن آوردن ای بنگرد که قلب  ندهببه 
گوید هنگامیکه پیغمرب اکرم از حارثه پرسید حقیقت ایمان تو چیست؟ نفس خود را از دنیا کنار  حدیث فوق ی

هل بهشت را نگرم، ا زدم روز را با تشنگی و شب را با بیداری گذراندم، گوئی بطور آشکار بعرش خداوندی می
). ۲۰کنند و دوزخیان را می بینم که با یکدیگر در حال ستیزه و گالویزی هستند ( رت میزیاکه یکدیگر را  بینم می

این مطلب را هجویری در کشف المحجوب نیز به حارثه نسبت داده وىل در واقع همان زید بن حارثه است که 
او را آزاد فرمود وىل او نزد پیامرب ملسو هيلع هللا ىلص د و پیغمرب اکرم بخشیملسو هيلع هللا ىلص غالم خدیجه بود و وی او را به پیغمرب اکرم 

ملسو هيلع هللا ىلص گردید و جزء نخستني مومنان به اسالم و از صحابه رسول خدا ملسو هيلع هللا ىلص ماند و پسر خوانده پیامرب خدا ملسو هيلع هللا ىلص اکرم 
بود و سرانجام در غزوه موته بسال هشتم هجری همراه با جعفر بن ابیطالب و عبدالله بن رواحه به شهادت رسید 

حارثه در حدیث به زید از جهت نسبت او به پدر و معروفیت وی بنام پدر بوده و در واقع ابن حارثه و اطالق 
    » ۲۱« :فرماید بوده است از ایرنو مولوی جریان فوق را به زید نسبت داده می

 گفت پیغمرب صباحی زید را
 گفت عبداً مومناً باز اوش گفت

  

 کیف اصبحت ای رفیق با صفا 
 غ ایمان گر شگفتکو نشان از با

  

  گوید: تا آنجا که می
 جمله را چون روز رستاخیز من

 بندم نَفَسْهني بگویم یا فرو 
  

 بینم عیان از مرد و زن فاش می 
 لب گزیدش مصطفی یعنی که بس

  

مسلماً این شهود از علم اکتسابی نبوده و همانطور که بیان شد از تزکیه دل و زهد و عبادت و سري و سلوک باطن 
مراه با عنایات و افاضات و اشراقات مستقیم حضرت و نوشیدن از سرچشمه معرفت و تمسک به عروة وثقای ه

  باشد، بوده است. والیت و شهود باطن امام که سرّ مخفی و جوهره و ظهور ربوبیت می
از منصور بن شیخ طوسی در کتاب اماىل »: هجری بنا بنقل ابن اثري و یافعی ۳۶متوفّٰى بسال «ـ سلمان فارسی ۲

شنوم  کند که گفت: امام صادق را گفتم ای موالی من ذکر سلمان فارسی را فراوان از شما می رومی روایت می
فرموده بود: ملسو هيلع هللا ىلص سبب آن چیست؟ در جواب فرمود: مگو سلمان فارسی بگو سلمان محمدی زیرا پیغمرب خدا 

کنم این است  ب آنکه من او را فراوان یاد مییعنی سلمان از اهل بیت من است. و سب» سلمان منّا اهل البیت«
بر نفس خود ملسو هيلع هللا ىلص عظیم است که به آن آراسته بود، اول آنکه اختیار هوای امريالمؤمنني  که در اوس سه خصلت

ان سلمان کان عبداً «کرد. دیگر دوست داشنت او فقرا را واختیار او ایشانرا. سوم آنکه محبت او بعلم و علما. 
یعنی سلمان بنده صالح حق گرای مسلمان بود و از مشرکني نبود  »ماً و ما کان من المشرکنيصالحاً حنیفاً مسل

  اند از جمله: ). درباره مقام واالی عرفان و مراتب کشف و شهود او بسیار گفته۲۲(
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  شد. سلمان از اهل بیت رسول خدا شمرده می
» صوف«از ملحقات دنیوی جبّه پشمی  سلمان از اصحاب صفّه بود که کماالت آنها را بر شمردیم و ضمناً

  ».۲۳«داشت 
  سلمان اهل ذکر و فقر بود و دوستان فقرا بود چنانکه ذکر شد.

چنانکه ذکر شد و قول ابن قتیبه و شیخ طوسی و شیخ بهائی وشیخ هيلع سلمان شیعه بود و از اصحاب علی 
  ».۲۴«حیدر آملی و قاضی شوشرتی مؤید آنست 

دانست  داند اگر ابوذر می می آنچه را سلمان«فرمود: ملسو هيلع هللا ىلص ی داشت چنانکه پیغمرب در مراتب شهود مقام باالئ
به سلمان مرحمت فرموده وسایر احادیث و ملسو هيلع هللا ىلص بامر رسول خدا هيلع ای که  . و توجه به عهدنامه»شد کافر می

). و ۲۵بسیار است (هيلع و پذیرش معارف الهی از آنحضرت هيلع نقل کرامات و اخذ علم و معرفت از علی 
سلمان منا و الینا هل «وراثت روحانی را با گفنت هيلع گوید: علی  ربی در حد سلمان غلو کرده که میابن ع
واقع گردید بر آنان هيلع و حسني هيلع بنا کرد پس امید از عقب عقیل و سلمان این عنایت که بر حسن  »بیت

ن و از پريوان علی نهادملسو هيلع هللا ىلص و بهر حال زهد و عرفان و اخالص و پای برجای پای رسول خدا ». ۲۶«وارد آید 
بودن و به آن حضرت بیعت کردن و از حضرت معارف الهی گرفنت مقام او را بدانجا رساند که مخمسیّه از هيلع 

و مجموعه این عوامل موجب شده که لوئی شوند،  غالت شیعه مقام خدائی و یا مظهریت برای وی قائل می
و مهدی منتظر و نیز مساله تصوف » امامت«قت ماسینیون ابراز دارد: اساس اخالص شیعه را به موضوع حقی

  ».۲۷«یابیم  های اصلیشان برگردیم در سلمان می مبتنی بر روح زهد را اگر به سر چشمه
اباذر است. و رسول خدا فرمود: آسمان » تصوف«ـ ابوذر غفاری: یکی دیگر از ارکان تشیع و سري و سلوک ۳

اشته سخن گوئی که راستگوتر از ابوذر باشد و فرمود: ابوذر در امت بلند سایه نیفکنده بر کسی و زمني تريه بر ند
درباره ابوذر نقل است که فرمود: او مردی هيلع باشد و از امريمؤمنان  من مانند عیسی بن مریم در زهدش می

 و با توجه به آنچه». ۲۸«است در علوم دین و مسائل یقني آنچه فهمیده و حفظ کرده دیگران از فهم آن عاجزند 
درباره » پوشیدند ای که زاهدان می لباس پشمینه«محدثني از زهد و پوشیدن صوف  الدّنیا و سایر کلینی درباه ذمُ 
زیرا اباذر و سلمان و مقداد و عمار در حیات «اند با وجودی که رسماً صوفیه باو منسوب نیستند  وی روایت کرده

اباذر و سلمان و مقداد و عمار تشبّه نموده زهد و  وىل به» رحلت کردندهيلع وىلّ زمان و قطب دوران خود علی 
  اند. صوف پوشی را از آنان تقلید نموده

فرمود: مرا باری تعاىل امر فرمودند به دوستی چهار تن ابن ابیطالب  مقداد ملسو هيلع هللا ىلص ـ مقداد ابن اسود. رسول خدا ۴
  ابن اَسْوَدْ و ابوذر غفّاری و سلمان فارسی. 

  و در جنگ صفني شهید شد.» قومی ستمکار ترا خواهند کشت«ه او فرمود: عمار یاسر: پیامرب اکرم ب ـ۵
ـ ابو ۱۱ـ عباده بن صامت. ۱۰ـ خالد بن سعید.۹ـ ابوالمیثم بن تیهان. ۸ـ حذیفه بن الیمان. ۷ـ سهل ابن خیف. ۶

  ».۲۹«ـ ابوسعید الحدری... ۱۳ـ خزیمه بن ثابت. ۱۲ایوب انصاری. 
رفتند ملسو هيلع هللا ىلص در آن یادآور شد آنانی که بر روش رسول خدا » ۳۰«مون نوشت به مأهيلع ای که حضرت رضا  در نامه

  بودند...» سایر بزرگانی که نام بردیم«و تردیدی در آن راه ندادند سلمان و ابوذر و مقداد و 
وال و های زهد و سلوک و ایمان و یقني و استواری بر بیعت و عهد و حّب و  لذا هر کدام از آنان بعنوان اسوه

شهود و حتی پوشیدن جامه خشن و درشت پشمینه معروف بودند و شاید به همني دلیل بنا به نوشته کشف و 
ان یجلس مع اللّه فلیجلس مع اهل » همن سرّ«من اراد «فرمود: ملسو هيلع هللا ىلص کتاب بشاره المصطفی پیغمرب 

د، جواب این اند که تصوف در زمان پیغمرب اکرم نبود که حضرت این چنني بفرمای البته بعضی گفته ».صوفتال
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پوشیدند که در مورد سلمان فارسی  است که اوالً در همان زمان هم بعضی از اصحاب صفّه لباس پشمینه می
شد که هیچکس به طواف  دالیل معترب نقل شد. ثانیاً از محمدبن اسحاق بن یسار نقل شده پیش از اسالم گاه می

چاپ  ۲۲اللمع ص «گشت  ید و برمیآ طواف میید مگر آنکه صوفی از شهرهای دور برای آ خانه کعبه نمی
کشف «پوشیدند  و صحابه لباس مرقعه و پشمینه گهگاه میهيلع ثانیاً اینکه خود رسول اکرم و علی » لیدن

روایت هيلع رابعاً ابن ابی جمهور احسائی در کتاب غواىل اللئاىل از قول علی » المحجوب باب مرقعه داشنت
تاء: ترک دنیا و توبه و تقوی. صاد: صرب و صدق و  -تا، صاد، واو، فاءار حرف است: فرموده که تصوف بر چه

صفا. واو: ودّ و ورد و وفا. فاء: فرد و فقر و فنا. پس ضرورتی به پوشش مخصوص برای اطالق تصوف بر 
هم ملسو هيلع هللا ىلص سالکان طریق نمی باشد، در حالیکه صوف پوشی و سري و سلوک قبل از اسالم و در زمان رسول خدا 

بوده معروف شوند. » پشمینه«زومی ندارد که قرن دوم برسد و سالکان به لباسی خاصّی که غالباً صوف بوده و ل
صوفی را مشتق از صفو » ۴۶۷به تصحیح فروزانفر چاپ علمی دوم صفحه «خامساً قشريی در رساله قشريیّه 

مد آنگونه که روی مبارک بريون آملسو هيلع هللا ىلص گوید: در خرب است که روزی پیامرب اکرم  داند واو می می» ماضی صفات«
امروز مرگ مومن را هدیه است و این نام غلبه یافت. سادساً  برگشته بود گفت صفاوت دنیا شد و تريگی بماند

من اراد من «اند. لذا حدیث  گوید صوفی از صفّه مشتق است، پس اهل صفه را صفی و صوفی گفته بعضی می
ال تقنطو علی اهل تصوف والخرق «و نیز حدیث  »ان یجلس مع اللّه فلیجلس مع اهل التصوف» سره

الدین  را که در کتاب بشارت المصطفی تالیف عماد »فان اخالقهم اخالق االنبیاء و لباسهم لباس االنبیاء
» ۱۹۴صفحه  ۱طرائق ج «ابوالقاسم... نقل شده و مولوی هو حدیث اول را به نظم کشیده ابوجعفر محمد بن 

بودند. پس این واژه » پوش پشمینه«بیان نیکلسون راهبان مسیحی هم صوفی  تواند صحیح باشد و طبق می
  وجود داشته است.» صوفی«
بعد از صحابه از اهل صفّه و غري هم سري و سلوک و زهد و تصفیه باطن در بني خواص تابعني هم معمول بوده  

یش کسوتان معرفت شهودی و شخصیتها معروفی از تابعني در زهد و عبادت و اخالص و صفا و فنا و از پ
تمّار، قمرب غالم امريالمؤمنني، سعیدابن جبري، اویس قرنی، حسن   اند که از جملۀ آنان مالک اشرت، میثم بوده

ـ اویس قرنی: طبق ۱کنیم.  باشد که به شرح مختصر زندگی سه تن از آنان اکتفا می بصری، و کمیل زیاد می
تذکره االولیاء: قبله تابعني، آفتاب  و طبق نوشته» حسان و عطفخري التابعني باملسو هيلع هللا ىلص «فرمایشات رسول خدا 

  پنهان و نَفَس الرحمن، سهیل یمن آنچنان در محبت و عشق رسول خدا مستغرق بود که بقول مولوی:
 گفت بوی بوالعجب آمد بمن
    که محمد گفت بر دست صبا

 همچنان که مر نبی را از یمن 
 آیدم بوی خدا از یمن می

  

ساخت که ناگاه آواز بلبلی بگوش او  حبیب السري آمده: روزی اویس قرنی بر کنار آب فرات وضو میو در   
اویس گ: هیچ رود.  رسید، پرسید که این چه صداست؟ آواز طبل شاه والیت پناه است که به حرب معاویه می

اعثم کوفی و  السّري و و طبق نقل حبیب». ۳۱«عبادت نزد من فاضلرت از متابعت علی مرتضی نیست 
بیعت کرد و جانبازی نمود و آنقدر جنگید تا به هيلع ابوعبدالرحمن بن ابی لیلی در جنگ صفني با علی 

و شیعیان علی مرتضی بود در معرفت شهودی ملسو هيلع هللا ىلص شهادت رسید. اویس نه تنها از محبان و عاشقان رسول خدا 
شکست وی آنرا احساس کرده دندان در غزوه احد ملسو هيلع هللا ىلص و حّب برسول خدا بجائی رسید که چون دندان پیامرب 

یعنی: کسی که خدا را شناخت، » من عرف اللّه ال یخفی علیه شیٔ«خود را شکست  در معرفت بحدی بود که: 
هیچ چیز بر او مخفی نیست. و شیخ عطار در تذکره از مقام عبودیت و انفاق و اخالص او مطالب بسیار با 
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ای  شیعی و مقتدای صوفیان بعدی را نشان می دهد گرچه سلسله ارزش آورده که جاللت قدراین عارف و عاشق
دهند. هرم  شود وىل اویسیان از اهل سري و سلوک روش او ار طریقت پسندیده و انجام می رسماً باو منتهی نمی

  ».۳۲«اند بن حیان و ربیع بن خیثم از رجال معروف شیعه مقامات او را ذکر کرده
وراللّه شوشرتی در مجالس المومنني: شیخ کامل المکمل کمیل بن زیاد نخعی از بن زیاد. بقول قاضی ن ـ کمیل۲

و آن حضرت را رسم بودی که چون علوم و اسرار در باطن است هيلع مکمل موحدین و صاحب سرّ امريالمومنني 
دی. موج زدی و خواستی که گوهر عرفانی بريون اندازد کمیل را پیش خود نشاندی و بر او جواهر اسرار افشان

درباره حقیقت مطلبی بسیار با ارزش آورده که کمیل از هيلع شیخ عبدالرزاق کاشانی دربارهٔ پرسش کمیل از علی 
  حضرت درباره حقیقت پرسید حضرت بوجهی جواب فرمود کمیل گفت: 

آیا من صاحب سرّ تو نیستم و حضرت فرمود: بلی تو صاحب سرّ من هستی ولیکن چون دیگ سینه من بجوش 
مثل و مانند تو کریمی سائل را نومید و محروم  ریزد ترا معلوم شود. کمیل عرض کرد: آیا آنچه از سر میآید  می
کمّ و  فرمود: حقیقت آنست که انوار عظمت ذات الهی ظاهر و منکشف گردد بیهيلع اند؟ امريالومنني  کرده

که کثراتی که نمود موهوم کنم. حضرت فرمود: حقیقت آنست  میتر کن که فهم ن کیف. کمیل عرض کرد: روشن
دارند در هنگام محو معلوم در ظهور نور تجلی حق محو و متالشی گردند و غري حق ننماید حقیقت عبارت از 
این مقام است که مرتبه والیت و قرب است. وی گفت: زیادتر بیان فرما. فرمود: از بني رفنت پرده و حجاب در 

نماید. پس کمیل گفت  ذب احدیت در صفت توحید را روشن میغلبه سرّ الهی. عرض کرد بیشرت. فرمود: ج
  »۳۳«زیادتر کن. حضرت فرمود: چراغ را خاموش کن صبح دمید 

و اشعار با نگرش به دعای کمیل که الحق منبع معارف الهی و سوز و گداز عارفانه است و دیگر ادعیه و مناجات 
صوفیان «شود که کلیه سالکان طریق شهود  ثابت می بر ما و یقني البالغه بطور قطع و نهجهيلع منسوب به علی 

هيلع هائی چشانده است و در پی علی  در کام آنان قطرههيلع بدنبال شراب طهور معرفتی هستند که علی » مصفا
اند که بنای آن بر درک مستقیم واقعیت و حقیقت از  پایه گذار معرفت شهودی بودههيلع و فرزندان آن حضرت 

ای منشعب نشد وىل  شهود مستقیم بدون ظّن و گمان است. اما رسماً از کمیل سلسله طریق سري انفسی و آفاقی و
را و وی مر حسن بصری را و کمیل هيلع گوید: مصطفی خرقه پوشانید امريالموؤمنني علی  جامی در نفحات می

کمیل  را به» نوربخشیه«بن زیاد را و سلسلۀ کمیلیه منسوب به کمیل است و سید محمد نوربخش سلسله خود 
  ».۳۴«رسانده است 

ـ حسن بصری: یکی از رجال حدیث و اهل زهد و کشف بوده وی بنا به نقل کشف المحجوب امام عصر و ۳
 االشاره بودستو لطیف فرید دهر بوده... ویرا قدری و خطری بزرگ است نزدیک اهل این علم بل کلی علوم، 

وىل در تذکرة االولیاء چهرهٔ او کامالً مشخص شده در  در رساله قشریه شرح حال او نیامده». ۳۵«اندر معاملت 
بدانجا رسید که یک روز کسی داشت و خرقه از او گرفت هيلع نویسد: ارادت به علی  آن کتاب شیخ عطار می

برخاست و گفت چرا حسن مهرت و بهرت ماست؟ بزرگی حاضر بود و گفت: به جهت آنکه جمله خالیق را به علم 
جز بحق احتیاج نیست همه خلق در دین محتاجند و او در دنیا از همه فارغ. مهرتی و او حاجت است و او را 

  بهرتی او از آنجا بود...
و هيلع ای بوده است از فیضان وجودی سرور عارفان علی  قطره این همه مقاالت علمی و عرفانی حسن بصری

علی مرتضی به بصره آمد و فرمود: که منابر  نویسد... بیان تذکرة االولیاء باین مسأله اشارت دارد که بدنبال آن می
م؟ گفت هیچ. دو بشکنند و مذکران را منع کرد و به مجلس حسن شد و از او سوال کرد که تو عالمی یا متعلّ

سخن او را منع نکرد و گفت: این جوان شایسته هيلع م. مرتضی نک سخنی که پیامرب به من رسیده است بازگو می
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را بفراست بشناخت و از منرب فرود آمد و عقب او روان شد تا بدو رسید گفت: از است. و پس برفت و حسن او 
  ».۳۶«بهر خدا مرا طهارت کردن بیآموز... طشت آوردند تا حسن را وضو کردن بیاموخت و برفت

دانسته و اینکه  باشد که مسلماً حسن بصری محدث و واعظ معروف وضو می ای که جای تأمل است این می نکته
خواسته تا وی را طهارت بیاموزد مسلماً جنبۀ باطنی طهارت و وضو بوده که سرّ آن در نزد وىلّ خدا هيلع ی از عل

و سرور عارفان بوده و از طرفی این استدعا جهت توجه دادن مردم باین نکته بوده است که نشان دهد با همه 
و مرید هيلع تا همه بدانند حسن پريو علی باشد  منان میؤعلم و معرفت در مسائل ابتدائی هم نیازمند به امري م

  گوید طبق خواست و اراده و سريه آن حضرت است. می وی است و هر چه
حسن بصری شاگردان و مریدان بسیاری را تربیت کرد که از جملۀ آنها سعیدابن جبري آن شهید بزرگوار شیعه 

درخشید و درس عشق و  عارفان میشید در آسمان همیشه چون خور ای که است و دیگری رابعه آن زن عارفه
های درخشان زهد و عرفان بوده لذا  دهد و مالک دینار آن زاهد عارف پاکباز که از چهره حّب و والء می

  رسانند. می خرقه خود را به حسن بصری و از او به علی بن ابیطالب های تصوف غالباً سلسله
ن علی و باند مانند حسن  بودههيلع ینان علی که جانشهيلع را با وجود حیات ائمه هدی  بعضی این انتساب

دانند، زیرا انتساب با وىل زمان و قطب دوران است  صحیح نمیهيلع حسني بن علی و حضرت سجاد وامام باقر 
ق است نه به خود او و هر به صاحب اذن متعلّ نه به شیخ و مأذون. و همانطور هم هست زیرا بیعت هر مأذونی 

و از طرفی حسن بصری به پرورش نخستني آنها اهتمام ورزیده تا آنرا مستعد خواند  داعی به صاحب دعوت می
وصول والیت و اخذ معرفت از باطن وىل زمان و امام دوران نماید چه آنها که اینگونه تربیت ندیدند از اولیای 

مر به تقیه خدا جز کالبد بشری و الفاظ مشاهده نکردند و خود آن بزرگواران بدالیل سیاسی و تقیه نمودن وا
توانست مستقیماً همه طالبان را تحت پوشش علم و معرفت خویش قرار دهند لذا  کردن و حتی بعد مسافت نمی

دند و دا اند که آنها شاگردان دیگری را بنا باستعداد  پرورش می در حدیث و کالم و عرفان شاگردانی داشته
بصری که مبتنی بر زهد و خوف و گریسنت و مجاهده اند، اما طریقۀ حسن  بعضی  اهل سرّ آن بزرگواران بوده

بود موجب گردید که مکتب زهد بصریان پدید آید و حسن بصری بانی مکتب تصوف بصری ۱۵۳متوفی بسال 
است که زهد و خوف و گریسنت و مجاهده را در طریقت اصل دانستند که ضمناً عکس العملی بود در برابر 

ائني و توابني پدید آمدند که از طایفه بکّهيلع از شهادت حسني بن علی  و مسرف، چه بعددستگاه حاکم ظالم 
پشیمان شده و به انتقام از خود و به گریه و هيلع حسني  مو عدم هراهی با امام حسن واماهيلع مخالف با علی 

خدا و مجاهدت بسیار پدید آمد که از جنبه درونی های ناشی از خوف  زاری پرداختند لذا زهدی همراه با ناله
انتقام از خویشنت گنهکار خود بود و در جنبه بريونی منطبق با مبارزه منفی شیعیان که همراه با امامشان حضرت 

های بزرگی در زهد و عرفان پدید  دادند و این حرکت بطور ثابت باقی ماند و شخصیت سجاد آنرا ادامه می
بود که با توجه به خطابات حضرت علی و  »۱۷۷متوفی به سال «آمدند که از جمله آنها یکی عبدالواجدبن زید 

گفت: هر که از شوق دیدار آقای خود بگرید از دیدار  ترساند و می مردم را از عذاب آتش میهيلع حضرت سجاد 
» هـ.ق ۱۳«گفت و عبداللّه بن عون  را به مردم میهيلع های علی  او محروم نگردد. و نیز مالک دینار که موعظه

در این زمره بودند. بدین ترتیب مکتب زهد » ۳۷» «۱۵۶یا  ۱۴۱یا  ۱۵۳ی بسال متوف«و حبیب عجمی یا فارسی 
و بصری بکمال رسید. در همان زمان در کوفه که مرکز تشیع و توابني بود مکتب زهد نیز همراه با خوف و بکاء 

ه به مبارزه حّب و عشق بعلت همان تأسف و تأثر و خودآزاری و مبارزه منفی و جهاد با نفس پدید آمد که گهگا
شد حبّی همراه با سوخنت در آتش  شد و کالً حّب اهل بیت و عشق بخدا هر روز در دل بیشرت می مثبت تبدیل می

جستند  حسرت و ندامت. لذا اهل حّب و وال که زهد و عبادت را پیشه خود کرده و از حکومت ظالمان تربی می



  

٣١ 

امام مفرتض الطاعه ارتباط داشتند و حب آنرا درک کرده و دو اصل توال وتربی را برگزیدند. و چون مستقیماً با 
عشق به خدا را ناشی از محبت خدا به خلق است درک کرده بودند و  »یحبهم و یحبّونه«نیز بر مبنای آیه 

خواهم بر آن پاداشی  یعنی: نمی» ۳۸« »قل ال اسئلکم علیه اجراً اال المودة فی القربی«همچنني بر مبنای 
را ملسو هيلع هللا ىلص، اهل بیت رسول خدا »۳۹«خویشاوندی. و احادیث بسیاری که در این باره رسیده بود جز دوستی در 

  دوست داشتند لذا مکتب زهد مبتنی بر حّب و والء راب ا عمل خویش توسعه دادند.
نخستني کسانی که در این طریق سخنانی دارند عامربن عبداللّه، عبد قیس و خلید بن عبداللّه القصری و لهمس 

و عتبه غالم، معاصر عبدالواحدین زید و در رأس آنها عارفۀ بزرگ رابعه عدویه » ه ۱۴۹«ن قیسیبن حس
را پی افکندند » دوست داشنت و گریسنت«بود. آنان مکتب حب و بکاء » ه و... ۱۹۵یا  ۱۸۵یا  ۱۸۰متوفی بسال «
ه بهم آمیخت و خوف و که مکتب عرفان و تصوف کوفه باشد، وىل بتدریج این دو مکتب بصره و کوف» ۴۰«

رجاء و حب و بکاء و مجاهدت که همه مبتنی بر روح اسالم و طریقه شیعه بود بشکل مکتب بغداد با شکل 
اش در تعالیم عالیه اسالم بود با توجه به فرهنگ جامعه که  اش در جان انسان و ساختار کمالیه ترکیبی که ریشه

  شد ارائه گردید. دی و ایرانی ظواهر آن محسوب میهای یونانی و هن اسالمیت جوهرهٔ آن و اندیشه
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  صل دوّمـعلیقات فـت
  
ـ این هر سه عبارت را فیض کاشانی همراه با دیگر سخنان آنحضرت در کلمات مکنونه آورده است از جمله ۱

   ۱۴۸و  ۳و ۲صفحات 
  آورده است. ۵۴ص  ۷مسلم در ج  ۱۳۵ص  ۴ـ حدیث نبوی است که بخاری در ج ۲
  .۱۸۱نوارالیقني فی اسرار امريالمومنني ص ـ مشارق ا۳
  .۴۲۰ص  ۱۳۶۳چاپ زوار  -ـ تذکره االولیاء تصحیح استعالمی۴
  .۱۲۹ـ اللمع ص ۵
  .۳۲۲ـ مقدمه ابن خلدون ص ۶
گویند امور بانسان مفوض شده لذا به آنها  ـ قدریّه معتقد بر قدرت انسان در انجام خري و شرند و چون می۷

کسی که اصول و مبانی آنرا مشخص ساخت، واصل بن عطا، معتزىل شاگرد حسن  گویند و چون مفوّضه می
بصری بود که بدلیل مخالفت با بعضی افکار استاد از او جدا شد و در برابر اهل حدیث که حسن بصری از 

کالم جمله آنان بود مکتب کالم را بنیاد نهاد. به مکتب کالمی وی مکتب معتزله گفتند. وی پنج مساله را اصول 
  معتزله قرار داد که عبارتند از: 

  فلا: توحید یعنی نفی تکثرات صفات به خدای تعاىل.
  ب: عدل یعنی خدا عادل است و ظالم نیست.

کند بوعید خود عمل کرده و بدون توبه از گناه کسی  ج: وعده و وعید یعنی همانطور که به وعده خود عمل می
  گذرد. نمی

مرتکب گناه کبريه نه مومن است چنانکه مرجئه گویند و نه کافر است چنانکه خوارج د: منزلت بني المنزلني یعنی 
  پندارند بلکه فاسق است چنانکه شیعه هم همني عقیده را دارد.

اختیار و انتخاب دارد و عقلش حّد آنرا مشخص و ه: آزادی و اراده و حسن و قبح عقلی. یعنی انسان آزادی 
آنها رؤیت خدا را منکرند. خص را مکلف به اجرای آن میحسن و قبح اعمال را تعیني و ش   کند و ضمناً 

دادند تا اینکه غیالن دمشقی  اهل حدیث و اهل السنّه همه امور از خري و شر را بخدا حوالت می -ـ مذهب جرب۸
 آنرا بوسیله دالیل فلسفی بیان کرد و اساس مکتب جرب را ریخت و در اواخر قرن سوم و اوایل قرن چهارم

ابوالحسن اشعری که خود شاگرد قاضی عبدالجبار معتزىل بود مکتب جرب را به شکل یک مکتب جرب را به 
شکل یک مکتب کالمی مبتنی بر منطق و استدالل عرضه کرد که اصول آن درست خالف عقاید معتزلیان بود، و 

از حق پنداشته و انسانرا  صفات حق را از ذات او و قضای الهی را در همه امور ساری دانسته شرور را هم
مجبور و حسن و قبح امر را هم شرعی قرار داده و فاسق را مؤمن خواند، و رؤیت حق را معتقد بود. پس از او 
ابوبکر باقالنی و ابوالحسن اسفراینی و امام الحرمني جوینی و امام محمد غزاىل و امام رازی این مکتب را 

  توسعه دادند.
   ۸۹و ۸۸ـ کشف المحجوب ص ۹
صفات عني «شیعه عالوه بر توحید ذاتی و عبادی که مورد قبول اشاعره و معتزله است به توحید صفاتی ـ ۱۰

و به اختیار » استحقاق قبلی و ذاتی«و به عدل » فعل بنده به فعل حق قائم است«و توحید افعاىل  »ذات است
  بودن فاسق معتقدند.ی و عقلی و رؤیت حق با دل و مومن تو آزادی محدود و حسن و قبح ذا
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و هم منزله بني المنزلني آمده با احادیث بسیار اثبات » االمر بني االمرین«هم  ۱۴۰ص  ۱ـ در سفینة البحار ج ۱۱
  شده.
  .۸۹و  ۸۸ـ کشف المحجوب ص ۱۲
  .۹۰ـ کشف المحجوب ص ۱۳
  .۱۱ـ شرح تعرف کالبادی ص ۱۴
  .۱۳۳ص  ۲ـ حلیلة االولیاء جلد ۱۵
  باستناد از روضات الجنان و فتوحات مکیّه. ۲۳ـ تشیع و تصوف ص ۱۶
و تذکره الولیاء شرح حال امام  ۱۸۱ص  ۳. حلیله االولیاء ج ۱۱، التعرف ص ۴۱۶ـ تفسري علی بن ابراهیم ص ۱۷

  هيلع.باقر 
  .۲۱ـ تشیع و تصوف ص ۱۸
  .۹۵ـ کشف المحجوب ص ۱۹
  .۹۲ج ص» مريخانی«ـ مثنوی معنوی ۲۰
  ـ االصابه فی احوال الصحابه.۲۲
  ـ مروج الذّهب.۲۳
  .۱ج  ۲۰۸تا  ۲۰۵ص  ۱۳۶۵ـ مجالس المؤمنني چاپ سوم ۲۴
  و درج الدر. ۶ص  ۲ـ طرائق ج ۲۵
  .۲۵۶ـ فتوحات مکیّه ج ص۲۶
  .۲۰۸تا  ۲۰۵ص  ۱۳۶۵چاپ سوم  ۱و مجالس المومنني ج  ۱۵۹ـ سلمان پاک از لوئی ماسینیون ص ۲۷
  .۱۵ـ طرائق تمام ص ۲۸
به ثبت تاریخ اسالم و رجال شیعه و مجالس المومنني و نیز مراجعه شود  رگوارانـ برای اطالع از زندگی آن بز۲۹

  درباره عمار یاسر و شهادت او در جنگ صفني. ۵۵۵ص  ۱به حبیب السري ج 
   .۵۵۶ص  ۱ـ حبیب السري ج۳۱
  .۲۹-۱۹ـ تذکرة االولیاء شرح حال اویس قرن ص ۳۲
  و....۱۱و  ۱۰ص  ۲ج  ۱۳۶۵ـ مجالس المومنني چاپ اسالمی ۳۳
  .۹۲تا  ۸۳ص  ۲و طرائق ج  ۱۱ص  ۲ـ مجالس المومنني ج ۳۴
  .۱۰۶تا  ۱۰۳ـ کشف المحجوب ص ۳۵
  .۴۸ -۳۰ـ تذکرة االولیاء شرح حال حسن بصری ص ۳۶
  ذکر کرده. ۱۵۶و خزینه االصفیاء سال  ۱۴۱ـ طرائق سال وفات حبیب عجمی را ۳۷
هُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّ«ـ کل آیه این است: ۳۸

  ».سوره شورٰى ۲۳ آیه» «الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ
  دیر و شبهای پیشاور و اصول کافی و سایر کتب شیعه.ـ مراجعه شود به غ۳۹
  به بعد. ۲۱و کتاب تشیع و تصوف ص  ۱۲۹ص  ۱ـ الکواکب الدریه ج ۴۰
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  وّمـصل سـف
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  دوران شکوفائی فرهنگ اسالمی
  

با وجودیکه علوم و فنون اسالمی بالقوّه در تعلیمات قرآن و سنّت و سريهٔ پیامرب اکرم و جانشینان آن حضرت 
عدم ارتباطات  کشهای سیاسی و نظامی و فساد دورهٔ اموی ومداشت وىل این تمدن بالقوّه بعلت کش وجود

مسلمانان با فرهنگهای مختلف جهان و جمود حاکم بر بعضی اهل حدیث و حکومت تا قرن دوم هجری که 
گر حرکت فکری  دوران ضعف امویان بود فعلیت چندانی نیافت بلکه فقط تنها مسائلی از کالم اسالمی آغاز

یا » مرجئه«یا مؤمن است » خوارج«جامعه بود. از جمله مسائل این بود که آیا مرتکب گناه کبريه کافر است 
و یا بني جرب و اختیار » مفوضه و قدریّه«یا مختار » مجربّه«؟ و آیا انسان مجبور است »شیعه«المنزلني است  بني

معتزله «و یا عقل حق استنباط دارد » اهل حدیث و سنّت«ت ؟ و آیا علم منحصر در منقوالت اس»شیعه«است 
؟ و یا اینکه »شیعه«و یا عقل و نقل مبتنی بر مرجعیت علمی و سیاسی امام معصوم راهگشا است » و مفوضه

همۀ آنها مبتنی است بر تقدم تزکیه بر علم، و ایمان بر عقل، و تصفیه دل بوسیله زهد وعبادت با تمسک به 
ها بیشرت در  این بحث» صحابه و تابعني و زهاد و عباد که سالکان معرفت قلبی و شهودی بودند مکتب«والیت 

که دوران آزادی نسبی فرا رسید و اوائل عباسیان که نسبتاً دوران بُعد عقیده و نظر بود وىل با ضعف امویان 
تب مختلف از زبانهای یونانی و آزادی اندیشه بود در سایۀ همني آزادی نسبی و تسامح، تفکر پرورش یافت و ک

هندی و ایرانی به عربی ترجمه شد و مکتبهای فقهی، کالمی، فلسفی و عرفانی و عملی چندی مبتنی بر تعالیم 
  اسالمی و دستاوردهای علمی جدید پدید آمد.

 چون ای رخ داد دیگر تنها زهد و پارسائی آغازین صحابه و تابعني در پريوان معرفت شهودی نیز تحول تازه
سلمان، اباذر، اویس، کمیل، حسن بصری و مالک دینار راهگشای حقیقت و شهود نبود، بلکه محبت و عشق و 

های محبت و  سوختگی رابعه عدویه و ترک تعلقات و سر به بیابان گذراندن بودا گونۀ ابراهیم ادهم و اندیشه
های  طونی نزدیکی داشت همراه با اندیشههای مسیحیت و نو افال عشق و اشراق ذوالنون مصری که با اندیشه

اج کاخی از معرفت ساخت که بنیانش بر قرآن و سنت و والیت استوار و محکم وحدت وجودی بایزید، حّل
گردیده بود اگر چه با بودائیسم و مزدائیسم و مسیحیت و نو افالطونی در ظاهر شباهت داشت وىل از نظر 

این فرهنگ متعاىل بزودی ثابت کرد ». دون تفاوت از زمني تا آسمان استمیان ماه من تا ماه گر«مراتب کمالیه 
که معرفت شهودی را حّد و مرزی نیست و وسعت آن به عظمت هستی است. این گسرتدگی ذهن و قدرت 

آن که سرّ اعظم ومخزن معارف است نخست بصريت بطور قطع و یقني از تعالیم عالیه قرآن بویژه متشابهات 
و مجازان و جانشینان آنحضرت بودند بدست آمد، و سري کماىل خویش هيلع العلم که علی  فین بوسیله راسخو

خواستند از منقوالت  بحرکت افتا. طالبان حقیقت تنها به امور ظاهری احکام و سنت اکتفا نکرده و همواره می
خود به جربه باطنی و  ره به معقوالت و از معقوالت ره به مکشوفات برند وابراهیم گونه برای اطمینان قلبی

به هرجای عالم اسالم و حتی غري عالم اسالم سفر  »اطلبوالعالم ولوبالصّني«شهود عینی پردازند لذا بر مبنای 
کرده به خوشه چینی علم و معرفت پرداختند وىل باز مرجعیت علمی اهل بیت را بعنوان اصل و منشأ معارف 

و هم مرجع علم » خلیفه«فرزندانش را جانشني سیاسی پیامرب اکرم و هيلع دانستند. گرچه شیعیان امامیّه علی  می
سیاسی گر چه در موضوع » ۲«و زیدیّه » ۱«دانستند وىل شیعیان تفضیلیّه چون کیسانیّه  می »امام«و معرفت 

ز نیز ا» ۳«ت علمی با آنان همراه بودند و بعضی از فرق مرجئه مرجعیّعیناً مثل امامیّه نبودند وىل در مسأله 
یا » ۴هيلع «شدند. حتی کسانی بودند که علوم نقلی را از حضرت امام صادق  اینگونه گروه محسوب می
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گرفته بودند وىل در اصول نه جربی و » ۸«یا احمد حنبل » ۷«یا شافعی » ۶«ن یا مالک بن انس ۵«ابوحنیفه 
ه و والیت را ضروری که از اصول شیعه بود معتقد بود »امر بني االمرین«نه تفویضی بودند بلکه به 

دانستند. پريوان وکتب شهودی از این دسته بودند اگر چه بعضی از آنان معارف نقلی ابتدائی را از ائمه اهل  می
هيلع الواقع در اصول و مبانی معرفت که زیربنای دین است از مکتب علی و فرزندانش  سنت گرفته بودند وىل فی

ىل، شیعه بودند. لذا چه بسا ممکن بود کسی در فقه حنفی و در کردند یعنی از جهت فرهنگی و اصو پريوی می
کالم معتزىل باشد. از طرفی عده بسیاری از جهت نزدیکی شافعی به شیعی بویژه در جّو حاکم شافعی، خود را 

گفتند: صوفی را مذهبی  پوشاندند و یا می خویش جامه شافعی میکردند یعنی بر پیکر شیعی  شافعی قلمداد می
را ندارد پس » حنفی، شافعی، حنبلی و مالکی«یعنی چهار مذهب معمول و مجاز از نظر سیاسی  نیست.

مورد قبول هيلع مذهبشان چیست؟ مسلماً شیعه یا عاشقانرا مذهب و ملت خداست و خدا هم در مظهریت علی 
  همه که تصوف بدون علی خانه بدون ستون است. 

پیش گرفتند  ارزشهای موهوم بوداعتنائی به  قات و اجرای تقوٰى و بیبهر حال آنان طریق مبارزهٔ منفی که نفی تعل
اما از آنجا که عموماً انسانها از افراط و تفریط در امان نیستند آنهائی که از صراط مستقیم والیت دور شده بودند 

ریخنت و کردند دین یعنی زهد بسیار و ریاضت و ترهّب و اشک  گهگاه وسیله را هدف قرار داده و تصور می
یعنی همان شیوه که در » پوشید وىل بدان مقید نبود گاهی پشمینه  میملسو هيلع هللا ىلص پیامرب اکرم «پشمینه پوشیدن هیشگی 

که حافظ سرّ الهی و معارف غیبی و امام طریقت و شریعت و هيلع رهبانیت مسیحی بوده. لذا امام صادق 
اینکه با بیعت به مقام والیت واخذ ذکر  حقیقت بودند این گمراهان را که وسیله را بجای هدف نشانده و بدون

ط صوفی معرفی کرده غلبه تربیت خویش پردازند، تنها به پوشیدن لباس اهل صفا مبادریت ورزیده و خود را ب
و اجرای » امام وقت«بودند مورد انتقاد قرار دادند تا تصوف و عرفان حقیقی که باید با بیعت به وىل حقیقی و 

ور یابد از تشبه بدان و راه باطل معلوم گردد. چه تنها با بیعت، سرّ الهی از مراد به کامل شریعت و طریقت ظه
گردد. لذا وظیفه سالک  و انبیاء حاصل میبه سالک القاء و افاضه شده و اتصال به سلسلۀ اولیاء  مرید و از شیخ

های فیاض معرفت در  پیوند والیت  و عمل به آن چشمهتا با حقیقی است که دست به دست وىل وقت بدهد 
رسیده و هيلع خدمت امام باقر و امام صادق » ۱۶۱متوفی بسال «وجودش به جوشش آید. چنانکه ابراهیم ادهم 

بایزید ». زیرا  گنجینه معرفت الهی تنها کلیدش بدست آن بزرگواران بوده« »۹«اخذ معارف الهی نموده 
فخر رازی در اربعني و عطار در تذکره االولیاء و قاضی بسطامی بنا به گفته سید حیدر آملی در جامع االسرار و 

بوده و هيلع منني و صاحب طرائق و غريه ابتدا سقای حضرت امام جعفر صادق ؤنوراللّه شوشرتی در مجالس الم
نیز از شاگردان امام جعفر صادق بود، و بشر بن حارث کوفی بدست امام » مجنون عاقل«بهلول بن عمرو 
گرچه طبق آنچه بیان شد هر صوفی بعلت ». ۱۰«نمود و به وادی سري و سلوک شتافت توبه هيلع موسی بن جعفر 

بیعت بوالیت در اصل و مبنٰى شیعه است وىل کسانی از سالکان هم بودند که بدون تقیّه شیعی بودن خود را 
و مالک  اظهار کردند یا بعلت تقید تام در فروع به شیعی معروف شدند. از آنجمله منصور بن عمار بوسنجی

مصطفی الشیبی در کتاب الصله » ۱۱«دینار و طاووس بمانی که به نقل از شیخ عبدالجلیل رازی شیعی بودند. 
طبق مأخذ بسیار معترب خود از علویان چند نفری را که ملقب به صوفی بودند نام » ۱۲«بني التصوّف والشیع 

  برد که عبارتند از:  می
که در زندان هارون هيلع ه بن محمد عمر االطراف بن علی بن ابیطالب ـ محمد الصوفی بن یحیی بن عبدالل۱ّ

  الرشید به شهادت رسید.
  هيلع.ـ محمد صوفی بن قاسم بن علی بن عمر بن علی بن الحسني بن علی بن ابیطالب ۲
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  هيلع.از فرزندان امام حسن بکر علی بن محمد خراسانی علوی صوفی  ـ ابی۳
ه در  ۲۵۶طالب معروف به ابن صوفی که در سال یه بن محمد علی بن ابـ ابراهیم بن محمد بن یحیی بن عبدالل۴ّ

  مصر قیام کرد.
نظري بود و همچنني عبداللّه بن  در زهد و بکاء که مقدمه تصوف است بیهيلع بعالوه زیدبن علی بن الحسني 

ز محمد بن او باسناد خود آورده که : ا مپوشیده و ه» پشمینه«معاویه بن جعفر بن ابیطالب که لباس صوف 
که لباس » ۱۳«آمد دویست مرد از جارودیه  جعفر الصادق روایت شده که وقتی اوبرای نماز از مکه بريون می

  ».۱۴« آمدند صوف بر تن داشتند و از سیمایشان خري و صالح هویدا بود همراهش بريون می
شخص که به نام صوفی ني اما دلیل اینکه از اواسط قرن هجری صوفی مصطلح عام گشت و بقول نیکلسون اول

  معروف شد ابوهاشم کوفی بود که به ابوهاشم صوفی معروف شد آنست که:
و هيلع ـ با وجودیکه لباس پشمینه بعنوان استحباب مورد قبول راهبان بوده پوشیدن آنرا به رسول خدا و علی ۱

سمی تا قرن دوم معمول و دادند وىل بعنوان یک جامه ر سلمان و دیگر صحابه و تابعني زاهد و عابد نسبت می
پوشیدند زیرا حدیثی از طریق انس بن مالک نقل شده  مرسوم نبود و تنها بعضی از زاهدان متکلف صوف می

شد بدون استنکاف او آنرا، و لباس  نموده سوار بر خر میبود که: رسول خدا دعوت بنده را از تواضع اجابت 
  ».عوارف المعارف«پوشید بدون تکلف.  صوف می

های دیگر از اهل حدیث و کالم و فقه  و عابدان نخستني که از صحابه و تابعني بودند مانند نحله زاهدان ـ۲
از قرن » غري از اهل سنت  و شیعه و خوارج و مرجئه«ای  تشخص فرقه تشخص رسمی خاص پیدا نکرده بودند.

و مفوّضه و معتزله و مرجئه و  دوم پدید آمد که بعضی تحت عنوان عقیده معروف شدند مثل جربیّه و قدریّه
، جعفریّه، »۱۶«افطحیّه » ۱۵«ه، اسماعیلیه انیه، زیدّیبعضی تحت عنوان عقیده معروف شدند مثل: علویان، کیس

» سیاه جامگان«مسوّده » ۱۷» «سفید جامگان«حنفیّه، مالکّیه، شافعیّه، و بعضی تحت نام پوشش مثل مبیضیّه 
البته نوع پوشش نشانه عقیده و مکتب بود  ».پشمینه پوشان«صوفیّه » ۱۹«سرخ جامگان «محمّره » ۱۸«

و تظاهر به انتقام خون پاک آن حضرت سیاه پوشیدند. و هيلع چنانکه سیاه جامگان به نشانه سوگواری حسني 
و صوفیه یا پشمینه پوشان بعنوان زهد و ترک دنیا و امر به سرخ جامگان بعنوان هدف انتقام خونني و غريه...

سهروردی در عوارف المعارف پس از نقل اخباری درباره صوف وف عملی صوف پوشیدند چنانکه معر
ای از امت متفرد  گوید: طایفه و اصحاب صفّه میملسو هيلع هللا ىلص و حضرت محمد هيلع پوشیدن حضرت موسی و عیسی 

 شد بامانت و صیانت و هدایت و کفایت و به صدق عزیمت ترک دنیا کردند و به زخارف و آرایش او التفات
  »۲۰«نکردند... و مراسم مقام اخالص بجای آوردند. 

ای علیه اشراقیّت و غرور حاصل از لباس فاخر در درون و برون بوده است و غرض آن  پس پشمینه پوشی مبارزه
ها را در برابر وابستگی  بود تا فقر را در برابر ثروت، و ترک دنیا در برابر توجه و عادت به قدرت و نفی خواسته

های موهومی که اهل دنیا بدان مغرور شده بودند اصالت بخشند. آنان در جهت مبارزه منفی  ها و ارزش هبخواست
و اعتقاد به انقالب درونی و خودسازی در مکتب فکری شیعه که متکی به جهاد درونی و تصفیه دل و پذیرش 

سّب تفرقه آمیز رو آوردند و یا بدون  مذهب پرداخته و یا به لعن ووالیت بود قرار گرفتند و بدون آنکه به ظواهر 
ای نداشت برپدازند با اهتمام بسیار به جنبه  ای که جز نابودی مکتب فایده های بیفایده رضایت امام به جنگ

ای را بنا کردند که هیچگاه خراب نگردد.  نظری و عملی دین در بعد فرهنگی و خودسازی پرداخته کاخ اندیشه
اند مانند اینکه از سوفیای یونانی یا از صفا یا صفو یا صفّه و  میۀ کلمۀ تصوف گفتهالبته وجوهی که در وجه تس

همه تعریفی که از پشمینه پوشی و مرقع پوشی  نآو  غريه مشتق است همه تأویل کلمه است برای بیان حقیقت آن،
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ودن لباس مخصوص آنان است، چه معمول ب در آثار صوفیّه است غري از معنای لغوی، خود دلیل صوف پوشی
نهند معّمم  درهر عصر بعنوان مظهر اندیشۀ خاص امری کامالً طبیعی است چنانکه هنوز هم بافرادی که عمّامه می

و به زنانی که حجاب را رعایت محجبه گذارند به غلط مکلّا می گویند  گویند و به آنانی که کاله می می
آید،  ای عالم می داشته باشد باز بنظر عدهشد وىل عمّامه داشته گویند. حال اگر کسی اصالً طالب علم دینی نبا می

پوشیدند تا  به متشبهني تصوف که یا به علت فقر مادی و یا بعلت ریا و خودنمائی پشمینه میلذا از همان آغاز 
شد چه بر سبیل اطالق  خود را در زمرهٔ سالکان معرفت شهودی معرفی کرده محبوبیت یابند صوفی اطالق می

نمود تنها بدون حّب و  امه، و چه بر سبیل تسامح. چنانکه سفیان ثوری با همۀ افراط در زهد چون تصور میج
تواند بمقام عرفان نائل آمده عارف بالله گردد لذا بر این گمان روزی بر وىلّ زمان و پیشوای  والء و بیعت می

پوشد. حضرت  که چرا لباس فاخر میایراد گرفت هيلع طریقت و انسان کامل دوران خود حضرت امام صادق 
پوشی وىل من  را نشان داد و گفت: تو برای مردم صوف می» صوف«و به او جبّۀ پشمینه  لباس رو را کنار زد

  ».۲۱«برای خدا پ سپس مطلبی فرمودند که معروف است 
لحق ادا کردند و کسانی هم که اند کسانیکه حقّ جامۀ صوف را بیانگر فقر اىل اللّه و زهد و قناعت بود ا البته بوده

شدند و به مقام فناء و » تر یعنی صفا یافته«تر  صوف نپوشیدند از هر صوفی که سالک راه معرفت بود صوفی
بقاء رسیدند و بعضی هم صوف پوشیدند وىل به صفات فقر و صفا متصف نبودند لذا گاهی بزرگان بعنوان طنز 

اند همانطور که گاهی به مدعیان دانش هم دانشمند اطالق شده. و  یدهافراد متشبه بتصوف و عرفان را صوفی نام
اند تصوف بد است و عرفان خوب، این سخن مبنای درستی ندارد زیرا صوفی  آگاهان گفته اینکه بعضی نا

رسد و این مثل آنست که  نباشد به آن مقام نمی» سالک راه عرفان«سالک راه عرفان است و تا کسی صوفی 
: دانشجوی علم بد است وىل عالم خوب است، اگر منظور لباس باشد مانند این است که کسی کسی بگوید

بگوید لباس روحانیت بد است وىل روحانیت خوب است چه لباس نه بدی دارد و نه خوبی. اگر ملبس به لباس 
  مخصوص حق را ظهور دارد خوب است و گرنه بد. بقول لسان الغیب حافظ شريازی:

 خواهی سفید جامه خواهی سیاه باش     که تقوی طلب کندمرد خداشناس
  

و البته اگر کسی بپندارد با پشمینه پوشی و لباس مرقعه و زهد و عبادت بدون حّب و وال به اسرار معرفت دست 
اند. جالبی  یابد سخت در اشتباه است و از ایرنو از همان آغاز، صوفیان بزرگ علیه تقید به لباس سخن گفته می
را از سنت رسول خدا دانسته و » دار ژنده و وصله«المحجوب پوشیدن لباسهای مرقعه  یری در کشفهجو
یعنی بر  ».علیکم بلباس الصوف تجدون حالوة االیمان فی قلوبکم«فرمود که: ملسو هيلع هللا ىلص نویسد: رسول خدا  می

یلبس ملسو هيلع هللا ىلص ن النبی کا«یابید. یکی از صحابه گوید  شما باد پوشیدن پشمینه که شريینی ایمان را در دلها می
ال تضییعی «شد و نیز عایشه را گفت  پوشید و بر خر سوار می پیامرب پشمینه می »و یرکب الحمار.الصوف 

ای که داشت سی پیوند بر آن  یعنی جامه را ضایع مگردان و آنرا وصله بزن. و از مرقعه »الثواب حتی ترقعه
هم را به پوشیدن صوف معرفی کرده وىل تقید دیم او حسن بصری و مالک دینار و سفیان ثوری وابراه گذاشت.

های  گوید: جامه ایشان اندر پوشند و آن جامه به لباس و عدم رعایت حق لباس را مرود انتقاد قرار داده می
قرن پنجم «زور باشد و لباس غرور... و اندر این زمانه » جامه«خروشد آن ثوب  معاملت بر کذب ایشان می بی

به «این گروه بیشرتند. این کار به خرقه نیست بر حرقه است » کتاب کشف المحجوبهجری زمان تألیف 
قبا چون عبا بود: و اگر کسی  اگر کسی با طریقت آشنا بود ورا،» سوزاندن نفس و سوزاندن علقه از ماسوی اللّه



  

٣٩ 

تند چرا مرقعه نپوشی؟ النشور، آن پري بزرگوار را گف منشور شقاوت یوم بیگانه بود مرقعه وی رقعه ادبار بود، و
  بقول حافظ:» ۲۲«گفت: از نفاق بود که لباس جوانمردان بپوشی و اندر تحت ثقل جوانمردی در نیائی... 

 نقد صوفی نه همه صافی و بیغش باشد
  

 ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد 
  

انی دیگر هم از جهت با توجه به آنچه گفته شد اوالً اشتقاق تصوف از صوف قطعی و مناسب لغت است و مع
لفظی. ثانیاً از اواسط قرن مکتب مطابقت معنی با هدف و مقصود تصوف رابطه نزدیک دارد مانند اشتقاق 

تصوف یعنی فرهنگ عرفانی نشأت گرفته از قرآن و حدیث و مکتب ائمه معصومني و ارشادات صحابه و تابعني 
ه، مردم محروم و روشنفکر و عدالتخواه را بخود جذب بود یهای اخالق و زاهدان و عابدان که همراه با کرامت

های ساختگی بجان آمده بودند و از هر گونه قیام  کرد و آنها که از مدعیان دروغني دین و سیاست و امريالمؤمنني
نومید شده بودند در پی یافنت گریز گاهی آرامش بخش بودند تا در آن مأیوس و از هر مدعی دین و عدالت 

هی فارغ البال از شر دولتمردان فاسد و ظالم، به تصفیۀ نفس و استکمال روح برپدازند. بدین فضای امن ال
های گوناگون اعم از اهل حدیث و کالم نیز که مصداق  ترتیب دامنۀ این حرکت وسعت یافت تا آنجا که حتی فرقه

هی بودند به دامن پر مهر تصوف المتني ال در جستجوی حبل »والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا«آیۀ شریفه 
آید نانش دهید و از ایمانش » خانقاه«هر که در این خانه «گفت:  زیرا این مکتب می و عرفان پناه آوردند.

این برخورد اسالمی و انسانی که با نیاز فطرت در جهت درونی منطبق بوده و ذوق و شوق را بر » نرپسید
های بلند ایرانی و مسیحی و نو افالطونیان رنگ   یافت و با اندیشه انگیخت و چون با شعر و ادب جلوه می می

گرایان و گروندگان کمال و جمال و حقیقت را به زاویه و خانقاه صوفیان که  آمیزی شده بود باطن گرایان و معنی
اسالمی توجه  کشاند و بدین ترتیب ضمن حفظ مرياثٍ خواستند جز رضای خدا و خدمت به خلق نمی

های اندیشه و  آن جذابیتن زمان از هر آئني و مسلک را هم به خود اسالم معطوف داشت تا بفهمند روشنفکرا
چونکه صد آمد نود هم نزد «تفکر که در آراء هندوان و یونانیان و ایرانیان وجود دارد همه در اسالم بر اصل 

شد و جربان خشک مغزی  بنحو اتم و اکمل وجود دارد و همني موجب بقاء و استحکام مکتب تصوف» ماست
انداختند نمود.  متعصبان را که با تعصب کور خود مردم را از اسالم بری کرده بدامان کفر و زندقه والحاد می

مسلم است اقبال مردم با آنها که سخنشان سخن دل و فطرت و منطبق بر عمل است و جانشان را در کوره دین 
گردد که طرفداران بسیار پیدا کنند و چون مکتبی بسیار  موجب می» نه اینکه دین را بدنیا بفروشند«اند  سوخته

شود. لذا بتدریج متصوف و مستصوف در بني صوفیان پدید  تقلید و تشبّه بدان بیشرت میمورد توجه قرار گرفت 
ه اکثر زاهد و عابد بودند ندان و متعارف بودند نه عارف و حدآمدند. که در واقع اسرار نما بودند نه اسرار

صوفی نامی است که کامالن والیت را، و «نویسد:  عارف. چنانکه جالبی هجویری در کشف المحجوب می
عاشقان اولیاء را بدین نام خوانند واهل آن در این درجه بر سه قسم است: یکی صوفی و دیگری متصوف و سه 

رسته و بحقیقت حقایق  طبایعدیگر مستصوف. و صوفی آن بود که از خود فانی و به حق باقی و از قبضه 
طلبد و مستصوف آنکه از برای مال و جاه و حظ دنیا  پیوسته. و متصوف آنست که بر مجاهدت این درجه را می

اند: مستصوف نزدیک  خود را ماننند ایشان کرده باشد و از این هر دو از هیچ معنی خرب ندارد تا حدی که گفته
د به نزدیک وی هوس بود و به نزدیک دیگران چون گرگ صوفی از حقريی چون مگس بود و آنچه این کن

  ».۲۳«پرفساد که هه همتش دریدن و لختی مردار خوردن باشد
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دارد و غزاىل و سعدی و حافظ و مولوی و جامی و سایر بزرگان صوفیه برای قشريی نیز بیانی بدین مضمون 
ف و مرائیان حکایات جالب و طنزهای صوفني و متشبهني به تصوتنشان دادن صوفیان حقیقی از متصوفني و مس

  اند.  نیکو آورده
  ماحصل کالم اینکه مولوی فرماید:

 از هزاران تن یکیشان صوفیند
  

 زیند مابقی در سایه وی می 
  

  شود. رسد و انسان کامل و قطب زمان و صاحب والیت می و البته از هزاران صوفی یکی به مقام عارف باللّه می
 زاد دانشمند آثار قلم

  

 زاد صوفی چیست انوار قدم 
  

و لذا همانطور که ذکر شد احادیث بسیار در وصف فقراء اىل اللّه و صوفیان بحق مصفا و عارفان سوختۀ حب 
  اللّه ذکر شده که عبارتند از :

خواهد با  یعنی: هر که می »من اراد ان یجلس مع اللّه فلیجلس مع اهل التصوف«ـ پیغمرب اکرم فرمود: ۱
مولوی همني حدیث را بنحو عاىل به » قبالً صحت عقلی آن ذکر شد«نشني باشد با اهل تصوف بنشیند خدا هم

  نظم کشیده.
آورده است که فرمود: تصوف بر هيلع ـ ابن ابی جمهور احسائی در کتاب غواىل اللیاىل از قول امريالمؤمنني ۲

  .»۲۴»«قبالً ذکر شد«چهار حرف است: تاء، صاد، واو، فاء... 
درباره تصوف سؤال شد فرود: صوفی کسی است که لباس پشمینه رابا صفای قلب هيلع امريالمؤمنني علی  ـ از۳

  پوشد و دنیا را پشت سر اندازد. 
ستاید و از  مقام اهل سلوک که اهل ذکرند می» گانه ۱۵«ـ حضرت سجاد در صحیفه و مناجات خمسة عشره ۴

المالء والیل والنهار واالعان واالسرار و فی السراء  الهی فالینا ذکرک من الخالء و«فرماید:  جمله می
یعنی خدایا خود را در تنهائی و انجمن، روز و شب، آشکار و پنهان، خوشی  »والضراء و آنسنا بالذکر الخفی

اهل  االتطعنو«فرمود ملسو هيلع هللا ىلص ـ رسول خدا۵و ناخوشی، در دل ما انداز و ما را به ذکر خفی مأنوس گردان. 
یعنی: طعنه نزنید به اهل تصوف و  »اخالقهم اخالق االنبیاء و لباسهم لباس االنبیاء التصوف والخرق، فان

خرقه پوشان و بدرستیکه اخالق آنها اخالق انبیاء و لباس آنها لباس انبیاء است. در مورد فقرای اىل اللّه که 
الفقر «کهف، حدیث  ۲۸ سجده و ۱۶و ۱۵انعام و  ۵۲نحل و  ۷۵بقره و  ۲۷۳فاطر و  ۳۵صوفیانند غري از آیات 

اللهم احینی مسکیناً و امتنی مسکیناً و احشرنی فی «و حدیث  »فخری و به افتخر علی سایر االنبیاء
بمسکنت و مرا در زمره  نیز نقل شده یعنی: بار خدایا مرا زنده کن به بینوائی و بمريان »زمره المساکني

  ».۲۵«مسکینان محشور گردان 
به المعجم المفهرس قرآن و حدیث ماده ذکر مراجعه «یانند صدها آیه و حدیث آمده در مرود اهل ذکر که صوف

یعنی از  ۷-انبیاء آیه  »فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم ال تعلمون«فرماید  که از آنجمله است این آیه که می» شود
  دانید. اهل ذکر برپسید اگر نمی

اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ «فرماید:  از جمله می و در نکوهش آنان که ذکر را رها کنند آیات چندی آمده
  ».۲۰آیه  -مجادله« »فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُوْلَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ

کشف  -ه در رساله قشریهـ در کتب عرفا مبحث خاصی است که درباره اهمیت تصوف و فقر ذکر شده از جمل۷
هها کتاب دمصباح الهدایه و  -عوارف -اللمع -تفسري کشف االسرار - شرح تعرف - طبقات الصوفیه -المحجوب

دیگر و در همه آنها از صوفی نماها و متشبهني به تصوف انتقاد شده چنانکه عزالدین کاشانی در مصباح الهدایه 
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اند که  نظر دینداری پرداخته و آنها را به اصنافی چند تقسیم نموده و جامی در نفحات به ارزیابی طبقات مردم از
ـ عبّاد. ضمناً متشبهه ۸ـ خدّام ۷ـ فقراء ۶ـ زهّاد ۵ـ مالمتیه ۴ـ صوفیه ۳ـ مجذوبان ۲ـ واصالن کامالن ۱عبارتند از: 

  ».۲۶«محق بصوفیان بنام متصوفه و متشبه مبطل بنام باطنیّه و مباحیّه ذکر شده 
صوفیان از زبان وىلّ زمان و عارف بالله و انسان شود آنچه در مذمت بعضی  به اشارات فوق معلوم میبا توجه 

تصوف و  و متشبهني بهنقل شده اشاره به صوفی نماها هيلع کامل و قطب زمان حضرت امام جعفر صادق 
کردند  یمان تظاهر میریاکاران است که نظري این سخنان درباره مسلمانانی که خود را مؤمن قلمداد کرده و با

وجود دارد و مشایخ بزرگ هيلع و ائمه هدی ملسو هيلع هللا ىلص تحت عنوان منافق در قرآن کریم آمده ودر بیانات پیغمرب اکرم 
سال همه احادیثی که در مدح یا ذم تصوف بوده مطالعه و  ۳۰اند و نگارنده حدود  نیز همواره از آنان تربی جسته

قدح صوفیه از نوع شبهه موضوعی و «گویم:  ام لذا بطور قاطع می ودهآنها را پهلوی هم نهاده و مقایسه علمی نم
مصداقی است نه حکمی، و مربوط به منحرفني از اساس تصوف، یعنی منحرفني از والیت و بیعت و عمل 

چنانکه موالنا محمد باقر مجلسی هر دو نوع ». باشد باخالص و گمراهان افتاده در ورطه افراط و تفریط می
و قدح را آورده و پس از آنکه طریق حکما را که صرفاً اطاعت از عقل باشد و مردود دانسته و روش اخبار مدح 

که بافراط و تفریط نکشد مجاز شمرده، طریق سوم را که روش  دانسته که اگر مجتهدین و اخباریني را حد وسط
عمل به ظواهر شرع نبوی کنند و  گوید: و جمعی از مسلمانان را که فقها و صوفیه است مورد قبول قرار داده می

به سنن و مستحبات عمل کنند و ترک مکروهات و مشبهات کنند و متوجه لذایذ دنیا نگردند و پیوسته اوقات 
خود را صرف طاعات و عبادات کنند و از اکثر خلق که معاشرت ایشان موجب تلف شدن عمر است کناره 

اند، زیرا در پوشش خود از نهایت قانعت  مّٰى بصوفیه نیز ساختهجویند ایشان را مؤمن، زاهد و متقی گویند و مس
اند، و این جماعت زبده مردمند، ولکن چون در هر  کرده هاست قناعت می تر وارزان ترین جامه به پشم که خشن

کنند، ود ر فرقه از سنی وشیعه و زیدی و صاحب مذاهب باطله  شوند که آنها را ضایع می سلسله جمعی داخل می
باشند و یکی از  باشد تمیز میان آنها باید کرد چنانکه علماء که اشراف مردمند میان ایشان بدترین خلق می یم

باشند و چنانچه سلسلهء  علماء شیطان است و یکی ابوحنیفه. و همچنني میان صوفیه سنی و شیعه و ملحد می
اند  صوفیه شیعه از غري ایشان ممتاز بوده سلسلۀاند همچنني  ممتاز بودههای دیگر  شیعه در میان این امت از سلسله

»۲۷.«  
متغایرند که مراد از ایشان گوید: شیعی و صوفی دو اسم  وىل بهرتین سخن را شیخ حیدر آملی آورده که می

ایست که حامل اسرار سید مختار و ائمه اطهار  حقیقت واحده است... اما فرقه حقیّه از ایشان یکیست و آن فرقه
  ».جامع االسرار و منبع االنوار« باشدو...

البته بعضی از صوفیه شیعه تفضیلی هستند چنانچه ابن عربی هم برای رفع اشکال خالفت ابوبکر این رأی را 
گفت: با  و می» امامت مفضول با وجود افضل جائز است«گفت  پسنندیده که آن مبتنی بر عقیده زید است که می

بکر تفویض تفویض کرد برای مصلحتی که به آن  بود خالفت را به ابی اینکه علی بن ابیطالب افضل صحابه
کرد بخاطر تسکني آتش فتنه و دلجوئی مردم بود. البته سخن زید هم  معتقد بود و قاعده دینی که آن را رعایت می

قبول نکرد و  مبتنی بر تقیه و توریه بخاطر وحدت بوده تا قیام را با جمع همه مسلمانان به نتیجه رساند وىل شیعه
و زان پس به شیعه مخالف وحدت رافضی اطالق شد بهر حال زید لباس صوف  »رفضتنی«زید گفت: 

آمده: هیچکدام از اهل نسک به پای زید نرسیدند. و » ۲۸«پوشید و زاهد بود چنانچه در مقاتل الطالبني  می
گفت هر  می» ۲۹«و از یاران زید بود  یکی از زهّاد معروف که از اجله صوفیان» ۱۴۱متوفی بسال «سفیان ثوری 

ای برگزیدگان  دهد و آیا جز عده گاه خدا بخواهد خريی به این امت برسد امر این امت را در این مرد قرار می
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شیعه او را درک کردند؟!... و نه تنها سفیان ثوری از زیدیه بود بلکه اگثر زهاد و عباد زمان طریقه وی را 
اللّه بن امام حسن معروف به نفس زکیّه که در زمان منصور قیام کرد و پسر او ابراهیم پسندیدند و محمد بن عبد

محمدبن یحیی بن »: ۳۰«ید شدند از روش زید پريوی کردند. و چنانکه در مقاتل الطالبني آمده که هر دو شه
بن امام ملقب به صوفی در زمان رشید قیام کرد و محبوس و شهید شد و محمد هيلع محمدبن عمر بن علی 

شدند و از سیمایشان خري ظاهر بود  صوف پوشیده و برخر سوار می تن از جارودیه که لباس ۲۰۰جعفر صادق با 
در سال دوست در مکه به موقع نماز خروج کردند و محمدبن قاسم که لباس صوف سفیدپوشیده بود و به صوفی 

اند  فیان تنبل و تن پرور و مخالف جهاد بودهاند صو پس آنچه گفته». ۳۱«معروف بود از انقالبیون زیدی بود 
دهد زیرا از جنگلهائی که در جهت هوی نفس بوده و یا  کذب محض است و تاریخ درست عکس آنرا نشان می

گفته: » ۳۲«اند گر چه کالبادی  مجاز باجازه نبوده و یا در رکاب طاغوتها و خلفای جور بوده خودداری کرده
وىل در عمل چنني نبوده و الاقل در بني » کنند اگر چه ظالم باشد خروج نمی »واىل«که صوفیه بر والیت «

اند چنني مطلبی درست نبوده. واگر قیام و  مند شده صوفیان حقیقی که شیعه بوده و از نمجضر اهل بیت بهره
جهاد اکرب  بوده. از طرفی جهاد که ضرورتاً با شمشري نیست، چه اوالً» امام«جهادی نبوده طبق امر وىل حقیقی 

در قرن دوم آمیزش  ».مداد العلما افضل من دماء شهداء«اند:  همیشگی است ثانیاً جهاد با عمل صالح
مسلمان با غري مسلمانان و برخورد فرهنگها و ظهور داعیه داران حدیث و کالم و دیگر عوامل سیاسی و 

اسالم پدید آورد که بعضی از آنها به اجتماعی و فرهنگی در اوائل قرن دوم آنچنان هرج و مرج عقیدتی در 
هیچوجه با اصول اساسی اسالم مطابقت نداشت، مانند عقاید تعطیل و تشبیه، جرب مطلق واختیار مطلق، تجسم 

که در ابعاد ملسو هيلع هللا ىلص وارجاء و غلو و غريه وافکار الحادی، لذا بازگشت به حاالت وافعال واعمال رسول خدا 
ظهور داشت ضروری بود و صوفیان باین جهاد فرهنگی پرداختند و  شریعت و طریقت و درک حقیقت و معرفت

تشبه عملی نمودند. اگر چه اختناق حاکم و عدم اجازه حاکمان به جمع و تابت حدیث و جو فرصت طلبی 
حاکم مبتنی برخواست خلفا مانع از آن بود که حافظان مخصوص کتاب و سنت که عرتت بودند بوظیفه والیت 

آزاد اوائل قرن دوم هجری  تشریعی و مرجعیت علمی خود جامه عمل پوشند وىل ضعف امویان و محیط نسبتاً 
فراهم آورد و قدرت یافنت عباسیان که خود را هيلع مجاىل برای فعالیت علمی حضرت امام باقر و امام صادق 

ما ششم را بعلت کردند نیز موجب گردید تا شیعه پر و باىل یابد و از طرفی حکومت عباسیان ا شیعه وانمود می
گريند و آنهم بصحت پیوست به لقب صادق ستوده و  پیشگوئی که کرده بود که عباسیان حکومت را بدست می

با دائر حضرت امام ششم  در اوائل تا حدی باز گذارند.» نه سیاسی«دستهای حضرت را جهت فعالیت فرهنگی 
انشجویان که عدد آنها را کالًّ تا چهار هزار تن کردن کالس درس، علمی را که سینه به سینه نقل شده بود به د

اند بشیوه مخروطی ارائه فرمود و اساس مکتب فقه، حکمت، حدیث و عرفان و علوم اسالمی را بنا  نقل کرده
نهاد، البته فقه و حدیث و علوم حتی حکمت با الفاظ قابل انتقال بود و عده بسیاری در این زمینه بکمال 

ای بود از باطن امام و جنبه شهودی و عینی داشته و مبتنی بر قابلیت و شدت  ن افاضهرسیدند وىل عرفان چو
مند شوند و بدیگران  از آن بهره توانستند عشق و تصفیه دل و ریاضات و نور باطن بود تنها خواص می زهد و

بن سريین و بهلول و جابربن حیان و شفیق بلخی و اآنان کسانی چون بایزید بسطامی  منتقل کنند. لذا در بني
او را پیشقدم هيلع های علمی امام جعفر صادق  االبرار بعد از بیان پایه و زمخشری در ربیع عاقل درخشیدند

پس از آن حضرت  بود که گفتیم وهيلع داند وىل در واقع پیشوای طریقت و عرفان حضرت علی  عرفان می
دند. چنانکه آن حضرت ابراهیم ادهم  معروف شهيلع فرزندان ایشان. وىل صوفیان رسمی از عهد حضرت باقر 

مکتب بصره و کوفه متأثر شد و بقول صاحب هيلع را تربیت کرد. ما حصل کالم اینکه از حضرت امام صادق 
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و بنا بنوشتۀ حلیه االولیاء » ۳۳«کتاب صواعق المحرقه آن حضرت کلمات بسیاری در سلوک و معارف داشته، 
اند. و ضمناً مکتب زهد بصره و کوفه از  روایت خود را باو رسانده ابوعلی رودباری و سفیان ثوری سند» ۳۴«

نویسد:  هجویری می» ۳۵«اند.  وی و حضرت سجاد نشأت گرفته و صوفیان، توکل وتواضع را باو منسوب داشته
سیف سنت و جمال طریقت و معرب معرفت و مزین صفوت ابومحمد جعفر بن محمد بن علی بن الحسني بن 

یرا اشارت جمیل است اندر جملۀ علوم... و ویرا کتب معرفت اندر بیان این طریقت. از وی علی الصادق. و
یعنی: عارف معرض بود از غري و منقطع از  »من عرف اللّه عرض ممّن سواه«آورند که گفت:  روایت می

التفات کند... و  اسباب. پس عارف از خلق گسسته بود و بحق پیوسته، غري را اندر دلش مقدار آن نباشد که بدان
عبادت جز بتوبه بدست نیاید. تا خداوند تعاىل  »ال یصحّ العبادة االباتوبه«هم از وی روایت آرند که گفت: 

مقدم کرد توبه را بر عبادت زیرا که توبه بدایت مقامات و عبادت نهایت آن... و داود طائی بنزدیک وی آمد و 
شود صوفیان آن زمان همۀ  پس معلوم می» ۳۶«یاه شده است. گفت یا پسر رسول خدا مرا پندی ده که دلم س
  اند علوم و معارف حقیقی را از آن حضرت داشته

منظور تصوف رسمی قرن «شیخ عطار در تذکره االولیا عرفان عملی را از حضرت امام صادق منشعب دانسته 
 و بطور کلّی» ۳۷«کند  قل میداند و جریان مالقات و تحصیل وی را ن بایزید را شاگرد او می» م استدوّ
خني و کالًّ صوفیان شیعی عقیده دارند که حضرت پس از اجداد طاهرین از اولني عرفای دنیای ای از موّر عده

یا جزو اولني عرفای جهان اسالم بوده است که حدود مسائل فقه و عرفان را مشخص کرده است و اسالمی 
و » ۳۸«کنند.  اشته و بعضی جابربن حیّان را صائبی قلمداد میدانشجویان غري مسلمان از جمله صائبني هم د

مسلمان و کافر در محضر درس جعفر «گوید:  شیخ ابوالحسن خرقانی حضرت را پیشوای عارفان نامیده می
مصطفی الشیبی در کتاب الصله بني » شدند حضور بهم رسانده و از خوان فضلش بهرمند میهيلع صادق 

معرفی نموده هيلع احادیث بسیار از آن حضرت او را پیشوای تصوف پس از علی  التصوف و التشیع با آوردن
  کنم: که چند نمونه از آنرا که محور افکار صوفیان بوده نقل می» ۳۹«
فرمود: کتاب خدا بر چهار چیز استوار است: عبادت و اشارت و لطائف و هيلع ـ حضرت امام جعفر صادق ۱

ای خواصّ و لطایف برای اولیاء و حقایق مخصوص انبیاء است. حقایق. پس عبادت برای عموم و اشارت بر
ای نیست مگر اینکه چهار معانی در آن است. ظاهر و باطن  است که فرمود: هیچ آیههيلع این گفتار از قول علی 

و حّد و مطلع. پس ظاهر، تالوت آن و باطن، فهم آن و حدّ، احکام حالل و حرام و مطلع، مراد خدایتعاىل از 
و... که همان و نیز حضرت موىل الموحدین فرمود: من قرآن ناطقم و من صراط مستقیم » ۱۸«مان است. بنده ه

  جنبۀ عرفانی و موجب تمسک شیعیان بوده است واساس تأویل و توجه باطن قرآن را موجب گردیده است.
کلم النّاس علی نحن معاشر االنبیاء ت«نقل فرمود که ملسو هيلع هللا ىلص از پیامرب اکرم هيلع ـ حضرت امام جعفر صادق ۲

عقول است، البته حضرت  و بیان آن باندازهٔ که همان منبع تصوف درحفظ بیان اسرار» ۴۱«» قدر عقولهم
و حضرت امام صادق » ۴۲« »نحن امرنا لنکلّم الناس علی قدر عقولهم«هم فرموده است: هيلع امام باقر 

له اال ملک مقرب او نبی انّ حدیث آل محمد صعب مستصعب ال یحم«از قول رسول خدا فرمود: هيلع 
دیگران و مسائل  و بدلیل عظمت مطلب و عدم درک » ۴۳. «»مرسل او عبید امتحن اللّه قلبه لالیمان

گوید از ابا عبداللّه  ه و حفظ سرّ و راز دادند چنانکه عبداللّه بن ابی یعقور میسیاسی، حضرت دستور به تقیّ
ه ای که تقیّ ه حرز مؤمن است وایمان ندارد بندهمن و تقیّگفت: تقیه ترس مؤ شنیدم که می» هيلع امام صادق«

و حفض امانت » ۴۴» «تسبیح و همت بامر ما عبادت و کتمان سرّ ما جهاد در راه خداست.«ندارد و فرمود: 
امر ما صعب مستصعب است که آن را جز ملک مقرب ونبی «الهی و سرّ مکنون همانست که حضرت فرمود: 
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کنند. پس هر گاه سرّی بر شما کشف گردید وامری بر  قلب او بایمان آزموده تحمل نمی و بنده مؤمنی که لمرس
چنانکه کمیل و سلمان از اصحاب «و ظاهر سازید واال از بروز آن خودداری کنید شما آشکار شد به آن رو آورید 

مربوط است که و اما تقیه هم به حفظ سرّ » ۴۵« »بودند که پیشوایان تصوف وعرفانندهيلع سرّ حضرت علی 
  باشد. امری همیشگی است و هم مربوط به مسائل سیاسی و اجتماعی که موقتی و موضعی می

در وهلۀ اول بحفظ سرّ در همیشه اوقات و سپس به امر موقت سیاسی و اجتماعی نظر هيلع حضرت امام صادق 
رده و در مسألۀ سیاسی هیچگاه سرّ را فاش نکهيلع داشته و صوفیان بر این اساس طبق تأکید پیشوایان خویش 

اللّه وىل و سید محمد نوربخش و  الدین اردبیلی و شاه نعمت نیز تقیه نموده تشیع خود را تا زمان شیخ صفی
  سربداران یعنی در قرن هشتم و نهم که دیگر بساط خالفت عباسیان متعصب بر افتاده بود آشکار نکردند.

است که در هيلع رموده که مبتنی بر بیان جدش علی سخنی درباره عبادت فهيلع ـ حضرت امام جعفر صادق۳
الهی ما عبدتک خوفاً من نارک و ال طمعاً فی جنّتک لکن وجدتک اهالً للعبادة «فرمود:  مناجات می
پرستم بلکه از آنجهت ترا  یعنی: بارخدایا ترا نه از روی ترس از دوزخ و نه بخاطر طمع بهشت تو می »فعبدتک

و همان اساس اخالص صوفیان گردید و اکثر  »۴۶«که شایستۀ پرستش و عبادتی. کنم  پرستم و عبادت می می
  اند. عرفا همان عبارت را با تغیري صوری آورده و اساس مکتب تصوف وطریق خویش ساخته

فتلک عبادة العبید و قوم  العباد ثالثه قوم عبدالله عزّ و جلّ خوفاً« فرماید: میهيلع حضرت امام صادق 
تعال حبا فتلک عبادة االحرار  هو تعاىل طلباً للثواب فتلک عبادة اال جراء و قوم عبداللّعبدالله تبارک 

اند یک طایفه خدایتعاىل را از  کنند سه طایفه را عبادت می یعنی: کسانیکه خدای» ۴۷« »و هی افضل العبادة
کنند این  رت عبادت میکنند اینگونه عبادت بندگی بردگان است، طایفۀ دیگر برای ثواب آخ ترس عبادت می

عبادت مزدوران است. طایفۀ سوم آن کسانند که خدای را برای دوستی خدا عبادت کنند این عبادت آزادگان 
  است و اینگونه عبادت بهرتین و فاضلرتین عبادتهاست.

اف و د به لباس خاصّ. البته حضرت چون خود پیشوای تصوف و  عرفان بود برای جلوگريی از انحرـ عدم تقی۴ّ
پوشید و سفیان ثوری بحضرت اعرتاض کرد که لباس  د به لباس که امری ظاهری بوده خود لباس خز میتقیّ

صوف را که پوشش اجدادت بود چرا ترک کردی؟ حضرت لباس گرانبهای خود را کنار زد و جامۀ صوف که 
  » ۴۸«برای خدا در زیر پوشیده بود نشان داد. 

و ملسو هيلع هللا ىلص م اعداد که بعضی فرق صوفیۀ در آن غور کردند گرچه توسط رسول اکرم ـ علم کیمیا و علم جفر و عل۵
بکمال خود هيلع شد وىل توسط حضرت امام صادق  و ائمه معصومني بخواص تدریس میهيلع حضرت علی 

رسیده چنانکه جابربن حیان که صوفی بود یکی ازز شاگردان خاص حضرت بود که علم کیمیا را نزد آن حضرت 
اند هر کس  ت از طرف خدایتعاىل و توسط آن حضرت بایشان اعطا گردید زیرا چنانکه گفتهآموخت و این نعم

شایسته اعطای چنني علمی نیست. این علم در زمان ادریس نبی به اوج کمال خود رسیده بود و البته این علم 
  اختصاص به پیغمربان و اولیاء داشته است.

اند گر چه کمیلیّه از طریق کمیل  هم اخذ طریقت نمودههيلع ادق ای از صوفیان حقیقی از حضرت امام ص هـ عّد۶
ها به امام ششم و  منتسبند وىل بقیه سلسلههيلع به امام باقر منسوب و ادهمیه بوسیلۀ ابراهیم ادهم هيلع به علی 

 و بعضی از یارانرسد.  میهيلع باشند. چنانکه طیفوریّه از طریق بایزید به امام جعفر صادق  امام هشتم مربوط می
دانند و در تذکره االولیاء هم طوری شرح حال بایزید ذکر شده که هم  معاصر جنید میهيلع حضرت امام جواد 

رحلت نموده و هم معاصر جنید است و وفات او بنا  ۱۴۸سقّای حضرت امام صادق است که حضرت بسال 
وم داشته که دو بایزید ني معلباشد و این دو تاریخ محال است وىل تحقیقات محققّ می ۲۶۳بقول جامی بسال 
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الفیل چهار بایزید  الدین و دو احمد غزاىل. و حتی صاحب تاریخ عام اند چنانکه دو شیخ شهاب معروف بوده
بایزید «های طیفور بن عیسی بن سروشان  البلدان در ترجمۀ بسطام نام دو بایزید بنام نوشته و صاحب معجم

نام برده و صاحب تاریخ گزیده سال » بایزید اصغر«بسطامی و طیفور بن آدم بن عیسی بن علی زاهد » اکرب
اگر تاریخ وفات » ۴۹«نوشته.  ۲۶۱دانسته. و فوت بایزید اصغر را در  ۱۳۱و والدتش را  ۲۳۴فوت بایزید اکرب را 

رسیده و آن درست هيلع درست باشد اشکال این است که بایزید اکرب در جوانی خدمت امام جعفر صادق  ۲۳۴
نماید. بهر حال  رسیده و آن درست نمیهيلع بهر حال اینکه بایزید اکرب خدمت امام جعفر صادق نماید.  نمی

رسیده متفق علیه همۀ محققني صوفیه است حال چه تاریخ وفات هيلع اینکه بایزید اکرب خدمت حضرت صادق 
 ۲۶۱در سال  در ختالن شهید شده باشد وىل تاریخ وفات ۱۷۴باشد یا طبق نظر صاحب نفحات در سال  ۲۳۴او 

باشد و به هر صورت در  درست نمی» ه ۱۵۳«و شقیق بلخی هيلع مطمئناً به مالقات با حضرت امام صادق 
توان تحریف تاریخ  و شقیق بلخی را نمیهيلع تاریخ احتمال سهو است وىل ذکر نام افرادی چون امام صادق 

ه که بایزید تلمیذ و سقّای حضرت امام االسرار و منبع االنوار نوشت دانست. حیدر بن علی آملی در کتاب جامع
سلطان بایزید در اوایل ایام سعادت از هر کس چیزی «گوید:  نوراللّه شوشرتی می و قاضی» ۵۰«بوده هيلع صادق 

انی «رسید و حدیث » ۲۲الشوری آیه « قل ال اسئلکم علیه اجراً اال المودة فی القربیپرسید تا به آیه  می
پس دست تمسّک و اعتصام به عروة الوثقای متابعت اهل بیت زد و متوجه کعبه  شنید »تارک فیکم الثقلني...

شد و مدتی در خدمت بایستاد و حق آن بواجبی گزارد تا روزی هيلع آمال و عاشق صادق امام جعفر صادق 
که بر طاق صفّه نهاده است شیخ عرض کرد کدام طاق؟ باو فرمود که بایزید آن کتاب را بیار هيلع حضرت امام 

ام  ای؟شیخ گفت: من به نظارهٔ طاق و رواق نیامده ام فرمود: مدتی است که با ما صحبت میداری طاق ندیدهام
بینم  مرا نظر به قبلۀ حق است یعنی دل شما. امام در وی نظر فرمود و گفت: من در تو مجاهدتی و مساعدتی می

ار باشد و صاحب عنایت مجاهده سري بنده است و مساعده عنایت حق است پس صاحب مجاهده سی«
  »۵۱».«طیار

و » ۵۲«س سلسله طیفوریه در تذکره االولیاء نیز ذکر کرده است. بطور کلی بایزید موسّ را عطاراین داستان 
نیز با دو شجره نامه خود را به بایزید » ۵۴«نقش بندیه باشد و سلسلۀ  ای از آن است می که شعبه» ۵۳«شطاریه 

ب تصوف و عرفان خراسان را که ابراهیم ادهم با عشق و شوق و ترک تعلقات پی منسوب میدارند بعالوه مکت
سبحانی ما اعظم شأنی، و لیس فی جبّتی «افکنده بود، بایزید باوج اعتالء رساند و بجائی رسید که گفت: 

ردید. حاصل گردید و وحدت شهود او منجر به شهود وحدت وجود گکه مقام بقاء بعد از فنا برایش  »اال اللّه
رسید که جنید بغدادی که شیخ الطایفه لقب داشت و از بزرگان ای  و بدرجه» در جای خود توضیح خواهم داد«

بایزید در میان ما چون جربئیل است در میان مالئکه. و گفت: نهایت میدان مکتب تصوف بغداد بود گفت: 
هجده هزار عالم از بایزید پر «والخري گفت: روندگان که به توحید در آیند بدایت میدان بایزید است. ابوسعیداب

مقام فناءو محو او را ذوالنون مصری بدینسان بیان داشت که: خدای برادرم بایزید را بیامرزد که با  ».بینم می
  اند او نیز گم شده است. جماعتی که در خدای عزّ و جّل گم شده

بزرگ عالم عرفان و از جمله پیشتازان سکر و عشق حال که سخن از ابراهیم ادهم و با یزید بسطامی دو اعجوبۀ 
و شوق و ذوق و اشراق و انقطاع و شکل دهنده مکتب تصوف خراسان بمیان آمد، خوب است نظری هر چند 

های ذوقی و اشراقی ایرانیان خراسان و  گذرا به سري تاریخی ورود اسالم در آن سرزمني انداخته و زمینه
نان را مرود بررسی قرار دهیم تا مجموعۀ علل و عواملی که مکتب تصوف و چگونگی پذیرش اسالم در بني آ

عرفان خراسان را بصورت مکتبی پوینده در آورد شناخته شود و ضمناً تأثري مکتب بغداد که خود ما حصل زهد 
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جا افراطی کوفه و بصره و خط سومی از میان غوغای جرب و اختیار و کفر و ایمان و سنت وامامت و خوف و ر
  های عشق و شوریدگی و سکر بر آن غالب بود مشخص گردد. بر مکتب خراسان که جلوه بود

هجری بتصرف مسلمانان درآمد مردم روشنفکر ایرانی که قرنها با مکتب نور  ۳۰خراسان در عهد عثمان به سال 
ائیان ژرفرتین زرتشت و اشراق حکمای ایرانی خو گرفته بودند و بعلت همسایگی با هند با هندوان و بود

های فلسفی را از طریق وادها و اپانیشادها و آثار بودائيان شنیده وذهن را پرورش داده بودند اکنون که با  اندیشه
های متعاىل و بساطت دامنه و مبتنی بودن بروحی و شهود و  مکتب جامع اسالم که ضمن اشتمال بر همه اندیشه

های  بود روبرو گشتند. آن تشنگان معرفت بعلت دارا بودن مایه تعلق، فرهنگ خاصّ سامی را هم همراه آورده
های پختۀ خود ریختند  تفکر فلسفی و عرفانی، سعی به شناخت اسالم نمودند و تعالیم اسالم را در قالب اندیشه

و با زبان فرهنگ خویش عرضه کردند و چون از مرکز حکومت دور بودند توانستند اسالم برينگ را صرفنظر از 
شد ایستادند، زیرا آینۀ صافی داشتند و مردمی  وارد میرهنگ جاهلیت عرب که همراه مهاجمان بنام اسالم ف

بخاطر عدالتخواهی و ملسو هيلع هللا ىلص بینیم از سال چهلم هجری که علی  داشتند و مردی روشنفکر و آزاده بودند لذا می
پشتیبان علم و فرهنگ و جانشني طلب و  رفع تبعیض به شهادت رسید مردم خراسان که آنحضرت را دادگر و حق

های ناسیونالیستی و قومی و  علیه حکومت» ۵۶«هائی  دانستند انقالبات و شورش بحق رسول خدا می
و سپس در » ایرانیان«ها نخست در کوفه مرکز موالیان  نژادپرست و خود کامه امویان براه انداختند. این شورش

». ۵۷«هایشان بدانجا فرستاد  فر از مردم بصره و کوفه را با خانوادهخراسان آغاز شد، معاویه حدود پنجاه هزار ن
این ملسو هيلع هللا ىلص ها و انقالبات مردم عدالتخواه خراسان را بگريد، بعد از شهادت حضرت امام حسني  تا جلو شورش

هزار  ۴۰ها بیشرت شد. مواىل کوفه به مختار کمک کردند وىل پس از سقوط مختار مصعب بن زبري حدود  شورش
هزار تن از مردم  ۲۰الیان را گردن زد وىل خراسان دور از درگريی بود. گرچه هشام بن عبدالملک حدود تن مو

کوفه و بصره را ظاهراً جهت حمله به ترکهای خراسان فرستاد وىل آرامش کامل در آنجا حاکم نشد و وقتی که 
کار او  ی که بنی عباس بدنبالابوهاشم بن محمد حنفیه علیه معاویه بپا خاست باو کمک کردند و سپس وقت

فرستاد که از جمله آنها عبداللّ بن معاویه بود بسیاری از مردم خراسان پذیرفتند و دست به دعاتی به خراسان 
به خراسان رفت بسیاری از مردم خراسان ملسو هيلع هللا ىلص وقتی یحیی فرزند زیدبن علی بن الحسني هائی زدند و نیز  شورش

وىل حرکت ادامه داشت تا اینکه ابومسلم ه به شهادت رسید  ۱۲۵سال بدو پیوستند با وجودی که یحیی در 
خراسانی با استفاده از روح تشیع و اعتماد بامامت ابراهیم امام عباسی و انگیزه ناسیونالیستی ایرانی علیه ظلم 

دعوت بخالفت کرد. وىل چون قیام جنبه ناسیونالیستی همراه ملسو هيلع هللا ىلص اعراب بپا خاست و از حضرت امام صادق 
خود داشت مورد پذیرش حضرت قرار نگرفت زیرا اسالم آئينی جهان شمول و مخالف با هر گونه برتری نژادی 
و قومی معرفی شده بود. لذا عباسیان که بنام شیعه و وعدالت قیام کرده بودند بزودی علیه آن کمر بسته و 

ر زندانهای مخوف انداخته یا به هجری مظلومانه کشتند و صدها علوی را د ۱۳۶ابومسلم خراسانی را ر سال 
وىل مردم خراسان دست بردار نبودند امر به تقیه فرمودند وىل ملسو هيلع هللا ىلص شهادت رساندند. در این هنگام امام صادق 

شدند لذا ناچار با  بنام قیام علویان و ایرانیان شورشهائی بپا داشتند وىل هر بار با شکست و خیانت روبرو می
رورت خودسازی به مبارزه فرهنگی پرداختند و جنگ فرهنگی آغاز کردند تا توجه به فرهنگ تقیه شیعی و ض

ارزش حکومت ظالم طاغوت را با مبارزه منفی ضد ارزش، خنثی و حقیقت اسالم را در عمل ظهور دهند و 
شد لذا با توجه بارزش زهد و عبادت درست نقطه  چون این جهاد اکرب خود نوعی مبارزه منفی محسوب می

م ارزشی و عصیان و اسراف و طغیانی بود که خلفا و حکام بدان عصر به دو شکل ظهور داشت مقابل نظا
مکتب زهد کوفی که بر محور مجاهده و خوف از خدا بود و زهد بصری که محور حب و گریسنت بود و 
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نی که آن زهد اسالمی را بعنوان اصل پذیرفته و به زیور خصوصیات خاص فرهنگ ایرا» ایرانیان«خراسانیان 
به سمع مردم » نوبهار«مبتنی بر اصل نور بود آراستند و نیز نفی تعلقات بودائی که بوسیله معبد بودائی نو بیهار 

رسیده بود در اوج زهد اسالمی و نهاد شیعی خویش پذیرا گردیدند. و عبداللّه بن مبارک با وجودی که در 
که مرکز شیعیان بود و بدینوسیله زهد خراسانی را با خراسان ثروت و منزلتی داشت همه را رها کرده به کوفه 

تشیع کوفی بهم آمیخت و ابراهیم ادهم با ترک سلطنت بلخ و تسلط بر نفس خود سلطنت بر وجود یافت، او با 
گریز از تاج و تخت و پوشیدن لباس صوف و پذیرش فقر که شعار زاهدان کوفه بود برای همیشه تاریخ، راه 

  اد اکرب و اصغر را نشان داد و مکتب خراسان و کوفه را بهم پیوست.مربازه با نفس وجه
دوخت در جواب غافلی که بر سبیل  گویند روزی ابراهیم ادهم کنار دریا نشسته بود و کفش پاره خود را می

جواب داد اگر پادشاهان و فرزندانشان بدانند ما در » ثروت دنیا را رها کردی که چنني باشی؟«مسخره گفت: 
  » ۵۹«پردازند نعمت و سروری هستیم با شمشري به جنگ با ما می چه

دگر از کسانی که در جهت اتصال تصوف و تشیع گام برداشت شقیق بلخی و فضیل عیاض بودند. شقیق بلخی 
هم مانند استادش ابراهیم ادهم ترک تعلقات گفته تجارت را رها کرد و به کوفه آمد و زهد خراسان و » ه۱۹۴«

مند شد از او روایت کرد و  برهملسو هيلع هللا ىلص و از محضر پر فیض امام موسی بن جعفر ». ۶۴«را بهم پیوست تشیع کوفه
به شهادت رسید. در تذکره االولیاء جریان » کنند ای که سب خلفاء می شیعه«به تهمت رفض بعداً در ماوراءالنهر 

ه دلیل بر عظمت روحی وی و و نصایح او به هارون را ک» ۶۵«مالقات وی را با هارون الرشید بیان داشته 
گوید پس چه نازی  باشد آورده است که در خاتمه شقیق بلخی می ناچیز شمردن مقام خالفت ظاهری هارون می

به ملکی که قیمتش یک شربت آب ا ست که بخوری و از تو آید و در همانجا نقل است که شقیق به مکه رفت و 
جسنت روزی جهل است و کار کردن از بهر روزی حرام. ابراهیم  از آنجا مردمان بر وی جمع شدند و گفت: اینجا
کنی در کار معاش؟ گفت: اگر چیزی رسد شکر کنم و اگر نرسد  ادهم به وی افتاد شقیق گفت: ای ابراهیم چه می

صرب کنم. شقیق گفت سگان بلخ هم این کنند که چون یابد مراعات کنند و دنبال جنبانند و اگر نیابند صرب کنند. 
ابراهیم گفت: پس شما چگونه کنی؟ گفت اگر ما را چیزی رسد ایثار کنیم و اگر نرسد شکر کنیم. ابراهیم 

  »۶۶«برخاست و سر او ببوسید و گفت: بخدا تو استادی 
و اما فضیل عیاض که راهزنی توبه کرده و در صف زاهدان و عارفان درآمده بود او نیز چون شقیق بلخی همه 

پذیرفت و چون  الرشید را بخانه نمی ترک تعلقات گفته بود طبق نقل تذکرت االولیاء هارونچیز رارها کرده و 
 دار خود به هارون گفت: دیار اسالم خود آمد چراغ خاموش کرد تا روی او را نه ببیند و سپس با نصایح نیش

ادر و فرزند... و گفت: چون خانه تست، و اهل آن خانه عیال تو، و معاملت با ایشان چنان کن که با پدر و بر
برتس از خدای و جواب خدا را، هشیار باش روز قیامت حق تعاىل از یکی یک مسلمانان باز پرسد و انصاف 

  »۶۷«هر یک بطلبد اگر شبی پري زنی در خانه بینوا خفته فردا دامن تو بگريد و بر تو خصمی کند
  مکتب بغداد:

شروع شده بود در » دوستی با خدا واولیاء گریسنت از خوف خدا«مکتب کوفه که با زهد و مبتنی با حب و بکاء 
اواسط قرن دوم هجری صوف پوشی شکل اجتماعی خود را رسماً نشان داد. جابربن حیان و هاشم کوفی و 

البته دربارهٔ جابر بن حیان احوال مختلف آمده » ۶۸«عبدک صوفی با پوشیدن جامۀ پشمني صوفی لقب یافتند 
در اخبار ». ۶۹«نامیده ملسو هيلع هللا ىلص الفهرست او را صوفی خوانده و در خالصة االثر شاگرد امام صادق ابن الندیم در 

الحکماء امده که جابر بن حیان به علوم فلسفه اشراف داشت و از پیشوایان علوم باطنی بود که دارای مذهب 
بطور کلی در ». ۷۰«ده صوفیه از اهل اسالم مانند حارث محاسبی وسهل ابن عبداللّه تسرتی و نظایر آنها بو
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 راکثر مآخذ جابر ابن حیان پیشوای علم کیمیا و طلسمات بوده که همان نیز مورد توجه صوفیان و علماء بعد قرا
گویند  گرفته وىل جهت اینکه به صوفی معروف شده شاید بدلیل آن بوده که حکمت یونانی را که سوفیا می

تحقیق ماللهند گفته است سني در سوفیا و سوفی بعدها به صاد بدل دانسته چنامکه ابوریحان بريونی در کتاب  می
با «شده و صوفی گردیده است لذا جابر بن حیان هم سوفی بوده بمعنی عالم به حکمت روحانی و هم صوفی 

بوده و چون در فلسفه و ملسو هيلع هللا ىلص توان گفت وی شاگرد امام صادق  به معنی زاهد سالک و آنچه یقیناً می» صاد
سلط داشته به سوفی یا صوفی ملقب شده و خود او را متقدمني نفوذ حکمت یونانی در عرفان حکمت یونان ت
  اسالمی است.
اولني کسی که در شام » ۷۱«او اولني کسی است که لباس پشمینه پوشید بنا بنقل جامی »: ه ۱۵۰«ابوهاشم کوفی 

او فاسدالعقیده  ذا امام صادق فرمود:و فاسد العقیده بود لخانقاه ساخت او بود. وی معاصر سفیان ثوری بود 
او اموی و » ۷۲«که مبتنی بر عقیده خبیثه اوست  شود کند که تصوف نامیده می است و مذهبی را ایجاد می

این سخن حضرت نشان آن است که معرفت اللّه امری انتخابی و ». ۷۳«جربی و ظاهری و باطنی و سنی بوده 
دهد لذا  سپارد و اوست که به صاحبان سر ارائه می وند به امني خود میخودسری نیست بلکه اسرار الهی را خدا

باید عرفان و تصوف حقیقی از مقام والیت اخذ شود و از ایرنو صوفیانی که بیعت آنها مشخص بوده و سلسله 
  باشند. رسد بر حقند و گرنه بر باطل می میهيلع آنها به علی 

او ». ۷۴«بن عبدک که شیعی و از متقدمان شیعه بود گوید: محمد بن علی  ـ عبدک صوفی: مقدسی می۳
  ». ۷۵«امام عادىل در کار نباشد هر چه در دنیا هست نه حالل نه حرام است گفت: وقتی می

گوید:  لوئی ماسینیون در دائره المعارف اسالمی اشاعه تصوف را در قرن دوم دانسته ضمن نام عبدک صوفی می
العاده پیدا کرد، زیرا در این تاریخ  سال بعد اهمیت فوق ۵۰فه شایع شد قریب این کلمه صوفی که در ابتدا در کو

مقصود از صوفیه جامه عرفای عراق بود در مقابل مالمتیه که عبارت بودند از عرفای خراسان، که از قرن چهارم 
  ».۷۶«اند  ببعد دیگر این حد از میان رفته و مقصود صوفیه همه عرفای مسلمني بوده

ای که در کوفه تأسیس شد و آخرین پیشوای آن فرقه عبدک صوفی  جاحظ از فرقه نیمه شیعی عارفانه محاسبی و
نانیان و واروفه از اصحاب اهل سرّ ی البته شباهتی بني آنان و اصحاب». ۷۷«برد  ه بوده نام می ۲۰۵متوفی 

ظ سر و مبارزه منفی که همه وىل تقلیدی نبوده بلکه نیاز به تقیه و حف» ۷۸«گنوستیک مسیحیت وجود داشته 
کرده است. بدین ترتیب بصره و کوفه و  طبق امر امام واجب الطاعه و مبتنی بر تقیه بود این چنني ایجاب می

سپس بغداد که جمع آن دو جامه بود مرکز مبارزه منفی و صوف پوشی و توجه به حکمت یونانی و زهد و 
اسالم عرضه داشت و چون معروف کرخی از  ه دنیایتصوف شد تا آنکه شخصیتی چون معروف کرخی را ب

فقه هيلع بیعت داشت و در واقع آن حضرت پیشوای طریقت بود و همانطور که امام صادق هيلع حضرت رضا 
  اند. جعفری را بنا نهاد آن حضرت عرفان شیعی را بنا نهاد و از ایرنو طریقت تصوف معروفیه را رضویّه گفته

که وی از اقران فضیل عیاض ». ۷۹«باشد  پرورده داود طائی می معروف کرخی دست»: معروف کرخی«
و گویا در موقع عبور حضرت امام ». ۸۰«و از کبار مشایخ و سادات اهل تصوف بود» م۱۶۱«و ابراهیم » م۱۸۷«

خدمت » که محله شیعه نشني بوده«از بغداد، معروف کرخی همراه با دیگر شیعیان محله کرخ هيلع رضا 
العلوم و عالمه حلی در شرح تجرید و ابن فهد  ند و کالً بنا بنقل امام محمد غزاىل در احیاءا حضرت رضا رسیده
و سید حیدر آملی در جامع االسرار و سید نورالله  و ابن ابی جمهور احسائی در مجلٰىحلی در التحصني 

در نفحات ابن خلکان  شوشرتی در مجالس المؤمنني و شیخ بهائی در کشکول و عطار در تذکرة االولیاء و جامی
بوده و بنا » دربان بیت حضرت امام رضا«در وفیات و فريوز آبادی در قاموس، معروف از خادمان حضرت 
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در کشف المحجوب آمده: متعلق درگاه رضا و پرورده علی بن ». ۸۱«رحلت کرد  ۲۰۰السري در سال  بنقل حبیب
سادات مشایخ بود. معروف به فتوت و مذکور به ورع موسی الرضا ابو محفوظ معروف بن فريوز کوفی از قدمای 

و انابت، وی استاد سرّی سقطی و مرید داود طائی بوده است اندر ابتدا بیگانه بوده است بر دست علی بن 
گوید: آن مقتدای  در تذکره می عطار». ۸۲«است  اسالم آورده است سخت عزیز و ستوده بوده هيلع الرضا موسی

راه حقیقت، آن عارف اسرار شیخی، قطب وقت معروف کرخی بدست علی بن صدر طریقت، آن رهنمای 
البته این مطلب درست نیست چه ». ۸۳«موسی الرضا مسلمان شد و آنگاه بدست داود طائی تربیت پیدا کرد 

وفات کرده وىل معروف کرخی پس از اینکه حضرت رضا به بغداد آمده خدمت ایشان  ۱۶۵داود طائی بسال 
ه نقل است در زیر دست و پای مراجعني آنحضرت مجروح شده و سپس وفات یافته سال وفات او رسیده چنانک

هيلع اند. اینجا دو مسأله جای بحث است اول اینکه با وجود حضرت امام رضا نوشته ۲۱۰یا  ۲۰۰را سال 
د توان ه بوده پس معروف نمی ۲۰۳سال هيلع توانسته قطب ناطق باشد ضمناً شهادت حضرت امام رضا  نمی

المشایخ دانست، و مقام  جانشني حضرت در مسأله طریقت باشد و سلسله را ادامه دهد. پس باید معروف را شیخ
رسمی قطبیت باید از جنید بغدادی باشد که در زمان غیبت رخ داده است. مسأله دیگراینکه معروف کرخی 

که سال وفات داود  ۱۶۵قبل از سال  حضرت رضا نزد داود طائی رفته باشد. پس بایدتواند بعد از مالقات  نمی
مسلمان بوده. از اینکه هيلع طائی است نزد وی رفته و تربیت شده باشد پس موقع مالقات با حضرت امام رضا 

  مسلمان شده به احتمال قریب به یقني تسلیم به بیعت ولویّه بوده است.هيلع نقل شده بدست حضرت امام رضا 
ی آمده: شیخ اهل حقایق و منقطع از جمله خالیق، ابوالحسن سرس سقطی: در کشف المحجوب درباره سرّ

جملۀ علوم و اندر تصوف ویرا شأنی عظیم است و خال جنید بود و عالم به » رح«سرّی بن المفلس السقطی 
و بیشرت از مشایخ عراق مریدان » رح«ابتدا کسی که اندر تربیت مقامات و بسط احوال خوض کرد وی بود 

راعی را دیده بود و با وی صحبت داشته و مرید معروف کرخی بود. اندر بازار بغداد سقط اند. وی حبیب  وی
. چون نگاه نفروشی کردی چون بازار بغداد بسوخت ویرا گفتند دکانت بسوخت. گفت: من فارغ شد از بند آ

داشت بدرویشان کردند دکان وی نسوخته بود واز چهار سوی آن همۀ دکانها بسوخته. چون آنچنان بدید هر چه 
نویسد: وی امام اهل تصوف بود و در اصناف علم به کمال  عطار در تذکره می» ۸۴«داد و تصوف اختیار کرد. 

بود و دریای اندوه و درد و کوه حلم و ثبات. و اول کسی که در بغداد سخن حقایق و توحید گفت او بود و بیشرت 
گوید: هیچکس را ندیدم در عبادت کاملرت از سرّی که  می بودند، وی جنید درباره سرّیمشایخ عراق مرید وی 

سال بر او بگذشت که پهلو بر زمني ننهاد مگر در بیماری و مرگ و گفت: خواهم آنچه که بر دل مردمان باشد  ۹۸
بر دل من بودی از اندوه که ایشان فارغ بودندی از اندوه. اگر برادری به نزد من آید و من دست به محاسن فرو 

ترسم که نامم در جریده منافقان ثبت کنندو و بشر حافی گفت من از هیچکس سوال نکردم مگر از سرّی که  آرم
  زهد او را دانسته بودم که شاد شود چون چیزی از دست بدر رود.

گوید: روزی بازار بغداد آتش گرفت کسی نزد من آمد که دکان تو نسوخت گفتم الحمداللّه، و نادم و پشیمان  و می
کنم از گفنت آن الحمداللّه. ویرا با بیماران و  م از گفنت این کالم و تا کنون سی سال است که استغفار میشد

وفات او را جامی در » ۸۵«داد.  کشید و شفا می نابینایان و گرها و زمني گريان انس بود و بر سر آنها دست می
باشد. چون  ۱۵۵ذشته باید تولدش سال سال از عمرش گ ۹۸ذکر کرده و میگوید چون که  ۲۵۳نفحات بسال 

اند،  معروف کرخی و سری سقطی در حیات امام مفرتض الطاعه که قطب ناطق بالفعل زمان بوده حیات داشته
اند لذا باید سلسله از جنید بغدادی شروع شود که حضرت  پس یا قطب صامت یا شیخ المشایخ بوده
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شده و جنید که از اصحاب سرّ بوده به دستگريی و  االمر در غیبت بوده و قطب صامت محسوب می صاحب
  پرداخته است. ارشاد می

  قطب اوّل:
بغدادی بر مسند ارشاد نشست به القاب استاد  اش جنید پس از سرّی سقطی خواهر زاده»: جنید بغدادی«

توحید معروف الطریقه، سیدالطائفه، تاج العارفني، ساطان الطائفه، طاووس العلما، سلطان المحققني، و بحرال
  ».طرائق. تذکره. کشف المحجوب. رسالۀ قشريیه. و غريه«گشت. 

»: ۷۸«باالتر بوده و بقول جالبی » بنا به قول خودش«جنید از خال او سرّی درجه »۸۶«بنا به قول شیخ عطار 
جنگ و ما تصوف را به قال و قیل و «جمله اهل طریقت بر امامت وی متفقند. و البته خود جنید گفته است: 

ایم و این راه را کسی باید که کتاب خدا را بر دست راست گرفته باشد و سنت مصطفی را  کارزار به دست نیاورده
و جنید » رود تا نه در مغاک شبهت افتد نه در ظلمت بدعت. بر دست چپ و در روشنائی این دو شمع می

آنکه مشغول به حرب و ضرب بود از او  شیخ ما در اصول، فروع و بال کشیدن علی مرتضی است، با«گفت:  می
چیزها بروز و ظهور نمود که هیچکس طاقت شنیدن آنرا ندارد، و اگر مرتضی این سخن نفرمود بکرامت اهل 

ها کنار رود باز بر یقني من افزوده  یعنی اگر پرده »لو کشف الغطاء ما ازددت یقیناً«طریق را چه بودی که : 
  ».۸۸«شود  نمی

گفت ما تصوف را از قیل و قال نگرفتیم از گرسگی و دست برداشنت آرزو و  گوید: جنید می ی میابوالقاسم قشري
  بریدن از آنچه دوست داشتیم و در چشم آراسته بود گرفتیم.

فضل مساعدت «از آداب آنجناب آن بود که پیوسته روزه داشتی و چون یاران در آمدندی روزه گشادی و گفتی 
و دیگر آنکه مرقع نپوشید و ». البته نه روزه ماه رمضان که همه روزه بودند» «زه نبوداز یاران کم از فضل رو
نمودی تا جمعی گفتند ای پري طریقت چه باشد اگر بخاطر اصحاب مرقع در پوشی   میجامه برسم علما در بر 

کن هر ساعت در فرمود: اگر بدانی که به ترقع کار برآمدی از آهن و آتش لباس ساختمی و در پوشیدمی و لی
لباس ما همی ندا کند که لیس االعتبار بالخرقة انما االعتبار بالحرقه، و خالصه در تربیت مریدان و سالکان چنان 

ای فرو گذار نفرمودی و در جزئیات و کلیات حاات هر یک بنحوی احاطه و تصرف  اقتداری داشت که دقیقه
گوید: او  بانحراف و لغزش نگذاشتی. و باز قشريی می نمودی که قدمی از شاهراه شریعت و طریقت و حقیقت

گفت اگر من هزار سال بزیم از اعمال یک ذره کم نکنم مگر از آن باز دارند. و گفت هر کی حافظ قرآن نباشد  یم
و حدیث ننوشته باشد بوی اقتدا میکنید که علم ما تعبد است به کتاب و سنت. و ابوبکر عطوفی گوید: که 

  ۲۹۷وی در سال ». ۸۹«بودم وقت وفات وی قرآن ختم کرد و از سوره بقره هفتاد آیه بخواند بنزدیک جنید 
  وفات یافت.

خالصه طریق او بقول عطار بر صحو است بر خالف طیفوریان که اصحاب بایزیدند و طریق آنا بر محو و سکر 
  است.

شبلی و ابوعلی رودباری و جنید بغدادی مصاحب حارث محاسبی و محمد قصاب بوده و خراز و رویم و 
و ابوبکر کتابی و عمرو بن ابوعلی دقاق و ابوعمر اخالطی و ابوبکر عطوفی و جریری و سهل بن عبداللّه تسرتی 

شدگان ویند. وی  عثمان مکی و حسني بن منصور حالج و جعفر بن نصري و ابوسعید حراز از مصاحبني و تریبت
ای  نفر مجاز بودند و از هر یک شعبه ۹احب طرائق از جنید قریب ده هزار مرید صادق داشت. و طبق نوشته ص

ـ شیخ ابوبکر شبلی ۴ـ شیخ رویم بن احمد بن زید ۳ـ شیخ ابوعلی رودباری ۲ـ شیخ ممشاد دینوری ۱جدا شده. 
ـ شیخ محمد بن احمد بن ۷ابوعمر محمد بن ابراهیم زجاجی نیشابوری ـ شیخ ۶ـ شیخ ابو عبداللّه بن محمد ۵
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ـ شیخ ابو عبداللّه خفیف و بنا بقوىل ابوبکر واسطی ۹ـ شیخ ابو محمد جعفر بن محمد بن نصري خلدی ۸ی جریر
  گوید هم از این دسته است. چنانکه صاحب طرائق می

خالصه اینکه قرن دوم با معروف کرخی به ». ۹۰«نفر در مجلس واحد صحبت جنید را درک کردند  ۴۰۰حدود 
های مختلف بوسیله  تقریباً پایان یافت و سلسله» ۲۹۹یا  ۲۹۸«الطائفه جنید  رحلت شیخپایان رسید و قرن سوم با 

های آنان در  زیستند و اندیشه عرفا که در قرن سوم میشاگردان و مریدان جنید پدید آمد. بطور کلی بزرگان 
بشربن » ه۲۲۰« وفات عبارت بودند از فتح: فتح بن علی موصلیپرورش مکتب تصوف مؤثر بود به تربیت سال 

ابوالعباس » ه۲۴۰«ابوحامد بلخی » ه۲۲۷«حاتم بن عنوان اصم » ه۲۳۰«احمدبن ابی الجواری» ه۲۲۷«حارث
سرّی » ه۲۴۵«ابوتراب نخشبی» ه۲۴۵«ذوالنون مصری » ه۲۴۳«حارث محاسبی» ه۲۴۱«حمزه بن محمد هروی

بایزید بسطامی اصغر » ه۲۵۸«زی یحیی بن معاذ را» ه۲۵۵«ذکریا بن یحیی هروی » ه۲۵۳«سقطی استاد جنید 
حمدون قصار » ه۲۷۰-۳۰۰«شاه شجاع کرمانی » ه۲۶۵«ابواسحاق نیشابوری » ه۲۶۴«ابوحفص حداد » ه۲۶۱«
» ه۲۸۳«سهیل بن عبداللّ تسرتی » ه۲۸۰«علی بن سهیل اصفهانی » ه۲۷۳«فتح بن شعرف مروزی » ه۲۷۱«

ابوحمزه » ه۲۸۸«عباس بن حمزه نیشابوری  »ه۲۸۹«ابو سعید خراز » ه۲۸۵«محمد بن علی حکیم ترمذی 
عمرو بن عثمان » ه۲۹۵«ابوالحسني نوری » ه۲۹۱«ابراهیم خواص » ه۲۹۰«ابوحمزه خراسانی » ه۲۸۹«بغدادی 

ممشاد » ه۲۹۹«ابوعبداللّه مغربی » ه۲۹۹«ابوالعباس بن مسروق طوسی » ه۲۹۸«ابوعثمان حريی » ه۲۹۹«مکی 
  ».۹۱» «ه۲۹۹«دینوزی 
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  صل سوّمتعلیقات ف
  
ـ کیسانیه: معتقدند که بعد از علی بن ابی طالب پسرش محمد حنفیه از آنروز که در جنگ جمل در بصره پرچم ۱

دانند و عموماً معتقدند که وی  میهيلع پدر را بدست داشت امام شد، بعضی هم امامت او را پس از امام حسني 
ستند و لذا خالفت خلفای راشدین را با بودن دان غایب شده است. آنان خالفت مفضول را بر فاضل جائز می

  دانستند. بدون اشکال میهيلع علی 
دانند که قیام به سیف  پس از پدر بوده و کسی را امام کسیهيلع معتقد بامامت زید بن علی بن الحسني ـ زیدیّه: ۲

  دانستند. آنان نیز شیعه تفصیلیه بوده خالفت مفضول را بر فاضل جایز مینماید. 
گفتند: تعیني  ای بودند که در نزاع بني خوارج و شیعه و معتزله و دیگر احزاب بیطرف بوده می ستهـ مرجئه: د۳

کفر و ایمان و تشخیص هدایت و ضاللت و کفر و ایمان مردم روا نیست حکم هر کس راباید بخدا واگذار کرد و 
  هر کس شهادتني گفت مومن است.

بیان شد حضرت اساس فقه را بر مبنای اخبار آل محمد بنا  ـ حضرت امام صادق: خالصه شرح حال او قبالً ۴
  کرد.
  که در استنباط مسائل دینی به رأی و قیاس و اجتهاد معتقد بود. »ه۸۰-۱۵۰«ـ ابوحنیفه نعمان بن ثابت ۵
  وفات کرده است. ۱۷۹ـ مالک بن انس پیشوای فرقه مالکی است که بسال ۶
رحلت کرده او سالها بني علویان بوده و اخبار اهل بیت  ۲۰۴در سال  ـ امام عبداللّه بن محمد بن ادریس شافعی۷

  را با دیگر اخبار پذیرفته لذا طریقه وی در فقه به شیعه نزدیکرت است.
  در فقه به ظواهر حدیث نظر داشت. -۲۴۱ـ امام حنبل متوفی بسال ۸
  .۱۰۹- ۱۱۰صفحات  ۲و طرائق جلد ۲۴ص ۲ـ مجالس المومنني ج۹
  .۱۰۹-۱۱۰ص  ۲طرائق الحقائق جلد  –ی تألیف ابن فهد حلی ـ عدة الداع۱۰ 
  .۲۰-۲۷ص  ۲ـ مجالس المؤمنني ج ۱۱
  .۱۲ـ الصله بني التصوف و التشیع جزء الثانی ص ۱۲
آنان بامامت ». االرب منتهی«ـ جارودیّه: گروهی از زیدیان منسوب به ابوالجارود، زیاد بن ابی زیاد خراسانی ۱۳

  ».۲۴الفرق بني الفرق ص«و فرزندان حسنني که شمشري کشند معتقدند هيلع حسني  علی و امام حسن و امام
  .۱۳ص  ۲ـ بني التصوف و التشیع ج ۱۴
اسماعیل پسر بزرگ آن حضرت را هيلع هستند که بعد از امام صادق »هفت امامی«شیعه سبعیه  ـ اسماعیلیه:۱۵

  دانند.  ماعیلیه او را قائم منتظر میای از اس دانند و شاخه که در حیات امام وفات یافت امام هفتم می
وفات یافت بعد از حضرت امام  ۱۴۸که او را بسال هيلع ـ افطیحه: پريوان عبدالله افطح پسر امام صادق ۱۶

  دانستند. امام میهيلع صادق 
پوشیدند ضد مسودّه  های سفید می گروهی بودند از ثنویه از اصحاب مربقع که جامه» سفید جامگان«ـ مبیضّه۱۷

  ».منتهی االرب«اسیان از عب
ناظم «پوشیدند ه میاسیاه جامگان: بنی عباس را گویند چرا که شعار آنها سیاه بود و لباس سی«ـ مسودّه ۱۸

  ضد مبیضه یا ضد اصحاب مربقع. »االطباء 
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ای از خرمیّه یعنی پريوان بابک پريوان بابک خرّم دین بودند که درفش خود  فرقه»: سرخ جامگان«محمره ـ ۱۹
  ».لسان العرب«سرخ رنگ کردند  را
  .۲۵ـ عوارف المعارف ص ۲۰
  .۳۴۸-۳۵۴باب المعیشه و تحف العقول ص  ۵ـ فروع کافی ج ۲۱
  ـ کشف المحجوب باب مرقعه داشنت.۲۲
  .۴۰ـ کشف المحجوب ص ۲۳
        .۱طرائق ج  ۱۹۱-۱۹۳اآلىل ص  ـ بشارت المصطفی و غواىل۲۴
در مجمع البحرین طریحی و » الفقر فخری«ضمناً حدیث  ۱۹ص  و کشف المحجوب ۴۵۲ـ رساله قشریه ص ۲۵

  در جامع الصغري ذکر شده و در نهج الفصاحه با تغیريی آمده.» الهم احینی مسکیناً«حدیث 
  .۷-۱۷ـ نفحات االنس ص ۲۶
  .۲۸۱-۲۸۰ص۱ـ طرائق ج ۲۷
  .۱۲۸ـ مقاتل الطالبني ص ۲۸
  .۱۸۰ص  ۱زء بنقل از الصّله بني التصوف ج ۱۴۶ـ المصدر نفسه ۲۹
  .۴۰۸ـ مقاتل الطالبني ص ۳۰
  .۱۸۳ص  ۱ـ الصله جزء ۳۱
  .۳۳ـ التعرف ص ۳۲
  .۱۹۹ـ صواعق المحرقه ص ۳۳
  .۱۸۱ص  ۳ـ حلیة االولیاء ج ۳۴
  .۱۷۴ص  ۱ـ الصله بني التصوف ج ۳۵
  .۹۵ـ کشف المحجوب ص ۳۶
  و شرح حال بایزید بسطامی.هيلع شرح حال امام صادق  -ـ تذکرة االولیاء۳۷
  .۸۰غز متفکر جهان شیعه ص ـ م۳۸
  به بعد. ۷۶ص  ۱ـ الصله بني التصوف ج ۳۹
  و مقدمه تفسري بیان السعاده. -۵ـ حقایق التفسري ص ۴۰
  .۲۱۴ص  ۲ـ سفینه البحار ج ۴۱
  ـ همان مأخذ هماه جلد و صفحه.۴۲
  و جامع االسرار. ۲۹ص  ۲ـ سفینة البحار ج ۴۳
  .۱۵۷- ۱۵۸ص  ۱ـ طرائق ج ۴۴
  .۳۱۵ص  ۱ق ج ـ طرائق الحقای۴۵
  ـ وافی و حقایق از فیض کاشانی.۴۶
  ـ وافی از فیض کاشانی.۴۷
  ذکر شد. ۲۱ـ مأخذ در شماره ۴۸
  .۴۲۱-۴۳۲ص  ۲ـ طرائق الحقایق ج ۴۹
  االنوار. ـ جامع االسرار و منبع۵۰
  ـ مجالس المؤمنني: ترجمه حال بایزید.۵۱
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ی گسرتش یافت. در بستان السیاحه این سلسله را بعد ـ طیفوریّه: سلسله طیفوریه از طریق بایزید طیفور بسطام۵۲
آنرا آورده اما » ۱۵۱ص  ۲ج «و بایزید تا ابوبکر خوافی ذکر کرده و صاحب طرائق هيلع از حضرت صادق 

حارث محاسبی و او از بشر حافی  سلسله را بنوع دیگر باینصورت آورده است: بایزید از از شقیق بلخی و او از
و از معروف کرخی و او از فضیل عیاض و او از ذونالنون مصری و او از ابراهیم ادهم و و او از سری سقطی و ا

اخذ طریقت کرده. وىل شجره مغلوط و ممکن است منظور هيلع او از حسن بصری و او از امام امريالمؤمنني علی 
د. البته ممکن نموهيلع بایزید دوم باشد. ثانیاً معروف کرخی چنانکه قبالً ذکر شد بیعت با حضرت امام رضا 

  مند شده باشد. است از صحبت فضیل بهره
و برخی را عشقیه دانند. و این ه گیلکیه خوانند ای از طیفوریه است، بعضی را شطاریه طبسیّ ـ شطاریه شعبه۵۳

سلسله از بایزید بدینصورت آمده: شیخ محمد مغربی. شیخ اعرابی دمشقی. موالنا ترک الطوسی. شیخ ابوالحسن 
شیخ خداقلی ماوراء النهری. شیخ محمد عاشق. شیخ محمد فاریابی. شیخ شاه عبداللّه ». عشقیه«العشقی. 

  ».۱۵۱ص  ۲طرائق ج «شطاری، که شطاریه از نام اوست 
ـ نقش بندیه: این سلسله منسوبند به شیخ بهاء الدین نقش بند که این سلسله به چند وجه آمده یکی آنکه به ۵۴

رسد. نسب دیگر اینکه از حضرت امام  میهيلع ز او امام باقر تا حضرت علی و پیش اهيلع حضرت امام صادق 
اند اکثریت آنها اهل سنت و  رسد. و سه دسته به قاسم بن محمد بن ابوبکر و بدینوسیله به ابوبکر میهيلع صادق 

ی به اند و اعتنائ جماعتند و بسیار به شریعت و طریقت پای بند و ذکر خفی و مراقبه دارند، بعضی قلندریه
  ».۲۵۱ -۲۵۵ص  ۲طرائق ج «شریعت ندارند و کمی هم شیعه 

  ـ تذکرة االولیاء شرح حال بایزید بسطامی.۵۵
  .۳۹۴البلدان ص  ـ فتوح۵۶
  .۳۹۲ص  ۲و تاریخ العرب ج  ۴۱۸ـ فتوح البلدان ص ۵۷
  .۴۱۸ –ـ فتوح البلدان ۵۸
ة االولیاء و نیز برای اطالع به حاالت ـ برای اطالع بیشرت به شرح احوال بایزید وابراهیم ادهم به تذکر۵۹

دفرت چهارم سبب هجرت ابراهیم ادهم و ترک مال » مريخانی«مثنوی معنوی  ۱۰۲-۱۲۷ابراهیم ادهم به ص 
  خراسان مراجعه شود.

  .۳۵۲ف ص ـ الصله بني التصو۶۰ّ
  .۲۴ص  ۲ـ مجالس المؤمنني ج ۶۱
  .۲۲۵ص  ۱ـ عدة الداعی بنقل از روضات الجنات ج ۶۲
  .۲۵ص  ۱روضات الجنان ج ـ ۶۳
  .۳۵۵ -۳۵۲ـ الصلة بني التصوف جزء اول ص ۶۴
  .۳۲۸ـ روضات الجنان ص ۶۵
  .۲۳۸ - ۲۳۲تذکرة الولیاء شرح حال شقیق بلخی ص  ـ۶۶
  .۱۰۱ - ۸۹ـ تذکرة االولیاء شرح حتال فضیل عیاض ص ۶۷
  .۴۹۸ـ الفهرست ص ۶۸
  .۲۳۱ص  ۱خالصه االثر ج  ـ۶۹
  .۱۱۱اخبار الحکماء ص  ـ۷۰
  .۳۸نفحات از جامی ص  ـ۷۱
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  .۱۹حر عاملی در رساله ص  ـ۷۲
  .۲۱۰ -۲۰۹ص  ۱طرائق الحقائق ج  ـ۷۳
  االنساب مادهٔ عبدک. ـ۷۴
  .۱۱۲تعریفات جرجانی ص  ـ۷۵
  دائره المعارف اسالمی ماده عبدک. ـ۷۶
  دکرت قاسم غنی.» تاریخ تصوف«سخنی در تصوف  ـ۷۷
  .۱۵۱همان مأخذ ص  ـ۷۸
  بنا بنقل جامی در نفحات. ۱۹۵متوفی بسال  ـ۷۹
  .۱۳۷تا  ۱۳۶کشف المحجوب ص  ـ۸۰
  .۳۰۳ص  ۲طرائق ج  ـ۸۱
  .۱۴۱کشف المحجوب ص  ـ۸۲
  تذکرة االولیاء شرح حال معروف کرخی. ـ۸۳
  کشف المحجوب شرح حال سرّی سقطی. ـ۸۴
  تذکرة االولیاء شرح حال سری سقطی. ـ۸۵
  تذکرة االولیاء شرح حال جنی بغدادی. ـ۸۶
  المحجوب شرح حال جنید بغدادی. کشف ـ۸۷
  . ۴۸ -۳۰تذکرة االولیاء ص  ـ۸۸
  .۵۳ -۵۱رساله قشریه ص  ـ۸۹
  .۳۳۱ص  ۲طرائق ج  ـ۹۰
اسامی از کشف المحجوب. رساله قشریه. طبقات الصوفیه. حلیة االولیاء. تذکرة االولیاء. نفحات االنس.  ـ۹۱

  طرائق و... اخذ شده.
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  فصل چهارم
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  ف در قرن چهارمبررسی اجماىل تصو

  تشکیالت تصوف مقام اولیاء و اقطاب
  

های مختلف کالمی و فلسفی و  اسالمی و ارتباط و التقاط اندیشه مختلف های قرن چهارم عصر ظهور فرهنگ
دوران آزادی عقیده و در زمان مأمون و سپس صوفیه است.  فقهی و عرفان عملی و توسعه خانقاهها و تشکیالت

های ایرانی و خلفای فاطمی موجب بروز و ظهور  هارم و بر روی کار آمدن حکومتضعف خلفاء در قرن چ
اندیشه های مکنونه نهفته در ضمائر مسلمانان بویژه ایرانیان شد که برآیندی از زیر بنای فرهنگ دیرینه محیط و 

فرهنگ اسالمی  ای بود که بشکل ترکیبی از مجموعه فرهنگهای سرزمینهای اسالمی بود، و همني مجموعه منتجه
پر و مبانی عویق شیعی و عرفانی تا بحال درخشیده است. از طرفی ایرانیان روشنفکر بعلت مسابقه تاریخی 

شناسد که در  نیاز فکریافتخار خود و وسعت دید و عظمت فکر توانستند اسالم پویا و گسرتده را پاسخگوی 
آنان ادیان مسیحیت و زردشتی و نیز آراء مزدکی و داد لذا  جامعیت خود همه ادیان و مکاتب فلسفی را جا می

های قدیمی را که با روحیه خودشان بعلت یک نهاد تاریخی ارتباط داشت و در مکتب  مانوی و سایر اندیشه
اند آن  گنجید برای بسط نظر پذیرفتند و در آن میان مردم خراسان که نزدیکرت به بودائیان بوده جامع اسالمی می
هندی را که متناسب با اصول اندیشه های اسالمی بوده دریافتند و برای تبیني اندیشه خود از  مقدار از حکمت

آن استفاده کردند. مسلمانان در مناطق غربی و بغداد از حکمای مشّاء و اشراق و اصحاب اروفه و فیثاغورثیان و 
نظری را از اشارات اشراقی به  نوافالطونیان جهت منطقی نمودن آراء خود بهره جستند و بنای حکمت و عرفان

عبارت هماهنگ استدالىل کشاندند و آنچنان عرفان مسیحی، عارفان اسالمی را مجذوب خود کرد که حارث 
بعنوان استشهاد آورده و حکیم ترمذی حضرت » الرعایه لحقوق اللّه«افکار مسیح را در کتاب » ه۲۴۲«محاسبی 

توی دو جهان صغري و کبري و عالم و نظریات فیض و صدور و تقابل و عیسی را بعنوان خاتم االولیاء مطرح نمود 
غیب و شهود که موضوع الهیات مسیحیت بود در بني حکماء و عرفا مطرح گردید و حلول و اتحاد در اندیشه 
بعضی راه یافت.. عقیده به مهدویت که بیشرت جنبه ساسی، اجتماعی داشت تا صرفاً مذهبی منجر به قیامها و از 

تشتّت آراء و عقاید و ترکیب و تداخل آنها با یکدیگر و کناره گريی علماء عارف ». ۱«مله خالفت فاطمی شد ج
های جدیدی  از دستگاه حکومت خلفا موجب اتفاقاتی چند در زمینه تشکل و پیوند عرفا با یکدیگر بصورت

  شد.

  وخیتخل موضوع قطبیت و شیاوّ 
ل خود قرار داده بودند همان عرفان قرآن و سريه انبیاء و اولیاء بود مشی معرفت و عم خطآنچه صوفیان حقیقی 

توانست از خط کلی آئني الهی وا خالق اسالمی جدا  گردید و مسلماً افکار مسح نمی و بقیه فرع محسوب می
خود را از آدم به خاتم بصورت کمون والیت و ظهور بینیم که صوفیان سلسله طریقت  فرض شود و لذا می

دانند و معتقدند که اصول معارف  بعنوان ظهور والیت و طریقت در ظرف شریعت میهيلع و از علی  شریعت
بود زیرا او تنها کسی بود که هيلع در عهد خود رسول خدا بر عهده علی » تصوف«الهی از طریق تصفیه و تزکیه 
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و حجت و قطب عالم وىل هيلع به حق الیقني رسیده بود و پس از رسول خدا علی الیقني بلکه  محرحله عنيه ب
وىل چون وىل خدا و امام کلمه » البالغه خطبه شقشقیه نهج«امکان بود که فرمود من قطب وسط آسیا هستم 

و پس از هيلع. شده و همچنني به جانشینان آنحضرت تا امام غائب  جامعی بوده بآنحضرت قطب خطاب نمی
دوران تکامل عرفانی و شکوفائی آن است غیبت اصطالح قطب به جنید بغدادی اطالق شد که از نظر تاریخی 

عارفانه بعلت محبوبیت عارفان حقیقی که از سرچشمه والیت سريآب بودند   وىل از همان آغاز شیوع اندیشه
لباس پشمینه و بعض حرکات و اعمال، خود را صوفی معرفی هم تنها با پوشیدن  ریاکاران خود رسته بدون پیوند

شدند لذا تصوف در قرن سوم وچهارم بصورت تشکیالتی درآمد  صوفی قلمداد میلوحان  کردند ضمناً گاه ساده
و خانقاهها که مرکز تشکیالت بود ساخته شد و درجات تصوف که مبتنی بر طرح مسأله والیت و قطبیت و 

ای  ساخت و هر طریقه شیخوخیت و رهرب بود پدید آمد که عقائد و رفتار و اعمال آن طریقه را مشخص می
های صوفیه و تشکیالت خانقاه در دست  ترین کتابی که درباره سلسله به پیشوای آن طریقه شد. قدیمی منسوب

لقب اولیاء در مقام اول متعلق به انبیاء است که بواسطه «گوید:  است کتاب اللمع از ابونصر سراج است او می
علق به آنهائی است که بواسطه ایمان عصمت و مقام وىل و رسالتی که دارند برگزیدگان حقند و در درجه بعد مت

صادق و تهذیب نفس و گذشنت از خودد و دلبستگی به حقایق ابدی از اولیاء محسوبند، اولیاء مقام قدسی داشته 
اند و  اند خود دریا شده باشند و چون در مقام فنا به دریا پیوسته مقرب درگاه الهی بوده متعرف مادون خویش می

اللّه است  و در هر زمان هم بیش از یک و قطب بزرگرتین صوفی عهد و حاکم بر اولیاءوجود دائره خود مرکز 
  .»۲«قطب وجود ندارد و بقیه یا مشایخند یا مدعی قطبیت

که مکتومانند و یکدیگر را نشناسد و جمال حال خود از ایشان چهار هزارند «گوید:  هجویری در مرد اولیاء می
گوید: اما آنچه اهل حل و عقدند و سرهنگان  خود و از خلق مستورند. و باز میهم ندانند و اندر کل احوال از 

درگا حق جل و جالله، سیصد نفر ایشان را اخبار خواننند و چهارند که ایشان را اوتاد خوانند و سه دیگر که مر 
باذن یکدیگر  ایشانرا نقیب خوانند و یکی که او را قطب خوانند و این جمله یکدیگر را بشناسد و در امور

گوید: اقطاب محمدی اقسام مختلف  درباره اقطاب محمدی می ۲۴۶. صاحب فتوحات در باب »محتاج باشند
قطب محمدی هستند که مدار عالم جسمانی در دنیا و  ۱۲هستند وىل در هر عصری فقط یکی قطب است و 

دو نفر آنها امام می باشند و یکی  نفر است و ابدال هفت نفرند که چهار نفرشان از اوتاد و ۱۲آخرت بر این 
  ».۳«نفرند  ۳۰و نقبا  ۴۰الدین عبدالرزاق گوید: نجبا  قطب است و شیخ کمال

  م ساخنت خانقاههادوّ
طلبان معرفت، بانحراف کشاندن مساجد را در عصر خلفای جور و  و بویژه حق ـ چون عامه مردم مسلمان۱

افکنی و دشمنی با مردان خدا و  های اموی و عباسی و تفرقه یفهدیدند و از مسجد جز اعتالی نام خل ستمکار می
های متعاىل اسالمی نتیجۀ دیگری  توطئه قتل آنان و ظاهر سازی و مردم فریبی و ممانعت از هر گونه اندیشه

کرند که تمام اعمال آنها با روح و هدف اسالمی که زمني را ارض اللّه نه  نگرفته بودند و بوضوح مالحظه می
رض سالطني و انسان را بنده خدا نه بنده سالطني معرفی کرده بود و راهش راه پاکی و راستی و تزکیه و ا

  استکمال نفس بود منافات دارد لذا خانقاه را بجای مسجد محل امن تزکیه و تعلیم و تعلم خود قرار دادند.
توانست بر  س از هر دین و آئینی میوىل هر ک ـ غري مسلم به مسجد راه نداشت تا سخن حق بگوید و یا بشنود۲

 »فانذر عشريتک االقربني«در آغاز علنی کردن دعوت که آیه آمد  ملسو هيلع هللا ىلصخانقاه بیاید چنانکه پیغمرب اکرم 
خور نگاهی ترتیب داد در بني ایرانیان نیز همیشه جهت جلب قلوب خویشاوندان خویش را در خانه دعوت و 
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اه بوده است و بعدها صوفیه از این شیوه استفاده کرده و خانگاه را خوان گسرتدن معمول بوده و همه را بدان ر
   معرّب کرده خانقاه نامیدند.

شد از انزوا  ـ خانقاه محیط مناسبی برای ذکر و عبادت و خدمت بود عبادت و ریاضت دستجمعی موجب می۳
رده و از طریق اىل اللّه باز ب هم و خیال فرو میو عبادت و ریاضت فردی که مالل آور و گاه شخص را در سراب و

داشته جلوگريی بعمل آید و هم تحت مراقبت دائم پري باشند و شیخ ضمن شناخت مقامات و حاات سري و  می
دانست چگونه مبارزه با  ها و توانائیهای تک تک آنان آگاه بود و می به نقص سلوک و درک شخصیت مریدان

و تبشري ارائه نماید و مریدان را از ورطه هالکت و حجاب  نفس و ترغیب به کمال را با ایجاد ذوق و شوق
ظلمانی و نورانی نجات دهد و لذا خانقاه دارالعلم شهودی و دارالرتبیه بود. و در مسجد دارالعلم و خانقاه 

   شد. دارالرتبیه محسوب می
مله شام کرند و سبب جامی در نفحات االنس نوشته است: اول خانقاهی که بر صوفیان بنا کردند آنست که به ر

آن بود که روزی امريی ترسائی بشکار رفته بود در راه دو تن را دید از این دو طایفه که فراهم رسیدند و دست 
در آغوش یکدیگر کردند و هم آنجا بنشستند و آنچه داشتند از خوردنی پیش نهادند و بخوردند و آنگاه برفتند. 

یکدیگر خوش آمد و یکی از ایشان را بخواند و پرسید آن که بود؟ گفت از معامله و الفت ایشان با  امري ترسا
ندان. گفت ترا چه بود؟ گفت همه چیز. گفت: از کجا بود؟ گفت ندانم. آن امري گفت: پس این الفت چه بود که 
شما را با یکدیگر بود؟ درویش گفت: که ا ین ما را طریقت است. گفت: شما را جائی هست که آنجا فراهم 

ید؟ گقت نی. گفت: من برای شما جائی بسازم تا با یکدیگر آنجا فراهم آئید. پس خانقاه به رمله آئ
  ».۴«بساخت

کردند چنانکه در شرح حال سیدعلی همدانی است  البته صوفیان بر ریاضت و ذکر و فکر دستجمعی کار هم می
  ».۵«کرده است بری می که ایشان کفاشی، باغبانی، کاگری، بنائی، و سنگ

  پوشی سوّم پشمینه 
دانستند و اگر چه  پوشی معمول گردید و آنرا مبتنی بر احادیث اسالمی می و مرقع پوشی در این عصر پشمینه 
شود که به ریاکاران مربوط است و  دوشیدن هم آمده بود وىل از محتوای حدیث معلوم می احادیثی در ذم صوف

شود و اگر غذا را با  چون راست گوید دلیلی بر زشتی راست نمی اگر رهبانان مسیحی یا بودائی یا مانوی و غريه
شود و اسالم هم مسلمانان را به جامه خاص مقید نکرده و لذا  قاشق خوردن با قاشق غذا خوردن حرام نمی

گريد و در جمود و تعصب جاهلی وجود  چون صوفی شرح صدر دارد و از هر گل خوشبوی بوی خوش رامی
 »لباس التقوی ذلک خري لکم«را دلیل بر دینداری یا عدم آن بداند لذا مردم را بمصداق ندارد تا نوع پوشش 

بر لباس خاصمقید نکرده وىل بعنوان استحباب و زهد یا شناسائی و یا خودداری از رقابت و هم چشمی در 
کرنگی را در لباس پوشیدن و عدم خودنمائی و برتری جوئی که خاص درباریان و حکام بود اینان همرنگی و ی

مقابل آنان برگزیدند و صوف پوشی معمول شد وىل عیبی که اینگونه پوشش داشت این بود که بعضی تصور 
کردند با پوشیدند لباس صوف صوفی هستند یا خواستند از این طریق احرتامی کسب کنند زیرا مردم ساده هم 

شدند  ا بدان صفت متصف نبود گمراه مینگریستند و اگر او ر پوشی بعنوان صوفی صاحب کرامت می بهر صوف
افتادند لذا الزم بود تا صوفی حقیقی مشخص شود و تعاریفی در مورد تصوف بعمل آید تا  و بدام سالوس می
صوفی غري حقیقی معلوم شود. تعاریف درباره تصوف تا زمان ابومنصور عبدالقادر بغدادی صوفی حقیقی از 

عارف می گوید: سخنان مشایخ در مسهروردی هم در عوارف ال». ۶«به یک هزار تعریف رسید » ۴۲۹متفی «
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و برای نمونه چند تعریف که از سابقني تصوف ذکر ». ۷«است تعبري از ماهیت تصوف بیش از هزار نوع گفتار 
  شود: می
  ».۸«تصوف نیکو خوئی باشد هر که نیکو خوتر او صوفی تر «نقل شده که هيلع ـ از قول امام باقر ۱
گوید: تصوف گرفنت حقایق و گفنت بدقایق و ناامید شدن از آنچه که در دست مردمان است  کرخی میـ معروف ۲
»۹«  
ـ جنید بغدادی گوید: این راه کسی باید که کتاب خدای بدست راست گرفته و سنت مصطفی بر دست چپ و ۳

گوید: صوفی چون زمني  ز میافتد نه در ظلمت بدعت. و با  رود و تا نه در مغاک شبهت در روشنائی این شمع می
باشد که همه پلیدی در وی افکند و همۀ نیکوئی از وی بريو آید. و گوید تصوف ذکری بود به اجتماع و وجدی 
بود با استماع و عملی بود با اتباع. و گوید صوفی چون زمینی بود که نیک و بد بروی برود و چون میخ بود که 

گوید بنای تصوف بر هشت خصلت  و می» ۱۰«که بر همه چیزها ببارد.  سایه بر همه افکند و چون باران بود
است اقتدا به هشت پیغمرب، سخاوت به ابراهیم، رضا به اسحاق، صرب به ایوب، اشارت به ذکریا، غزلت به 
یحیی، وسیاحت به ابراهیم، رضا به اسحاق، صرب به ایوب، اشارت به ذکریا، عزلت به یحیی، و سیاحت به 

  »۱۱ملسو هيلع هللا ىلص « دهای وی پشم بود و فقر به محّم س به موسی که همه جامهعیسی. لب
  ».۱۲«گوید: تصوف دخول در اخالق عاىل و خروج از هز اخالق پست است  جنید می ـ جریری شاگرد۴
گوید: صوفی از کل عبادت ممنوع باشد و عالم جمله معربان  ـ جّلابی هجویری صاحب کشف المحجوب می۵

  فی حقیقی کسی است که وی را رسم نیست. گوید صو وی باشند و می
گوید: صوفی کسی است که پیوسته درون خود را از اوصاف نفس پاک گرداند  ـ سهروردی در عوارف می۶

  آنگاه مدد جذب اهی را دریابد و در تخلیه و تجلیه نريو بخشد و او را اتصال بجانب الهی دست دهد.
طبق حال و مقام خود و جذبه درونی و نوع بصريت و شهود  اختالف در تعاریف این است که هر بزرگیعلت 

باشند و صوفی کامل همان انسان  خویش تعریف کرده. این فقري راعقیده بر آنست که همه تعاریف عرضی می
امل است که جمیع اسما و صفات را مظهر است، جوهری است مجسم که اخالق و شریعت و طریقت و حقیقت 

  ست.ظهور وجود او در عالم ا

  چهارم مباحث الهی
زهد و حال و خوف و رجاء و محبت ساده بتدریج جای خود را به مباحث الهیات داده و آنهم بدلیل چند امر 

  بوده:
توانست  الفـ: با دامنه ارتباط مسلمانان با فرهنگ غنی ایرانی و هندی و یونانی دیگر مسأله زهد تنها نمی

ه گوهرهای قیمتی از صدف قرآن و احادیث که با شهود عرفانی جوابگوی روح تشنه طالبان باشد و ازم ک
  مشخص شده بود عرضه گردد تا طالبان معرفت را مائده جان گردد.

های یونانی و یرانی و هندی، مسلح به سالح فلسفه و استدالل و ظهور متکلمني بسیار،  ب ـ با نفوذ فلسفه
بسوی استدالل پیچیده و گاهی مخالف دین روی کردند و  بتدریج مردم به گرد آنان جمع شده و از اسالم ساده

کرد وصوفیه هم باسد همان اسلحه رابدست  رشد میمکاتب زنادقه و دهریه همراه با فلسفه مشّاء و اشراق و غريه 
ی های نو افالطون گرفتند تا بتوانند دشمن رابا اسلحۀ خوشان دفع کنند و لذا صوفیه نیز بعنوان وسیله از فلسفه می

را که از طرفی باذوق افالطونی و از طرفی با مذهب مسیحیت آمیخته بوده و نیز در مورد عرفان نظری کمک 
خوبی جهت درک مسائل ماوراء الطبیعی قرآن و احادیث بود، مورد استفاده قرار دادند و توانستند بسیاری از 
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نند و شهودات خویش را برای و مسائل عاىل عرفانی نظری را حل کهيلع های علی  معضالت قرآن و گفته
آنانیکه دنبال استدالل بودند مستدل سازند. تا جائی که بعضی فالسفه هم چون ابوعلی سینا فلسفه مشّاء رابا 
ذوق نوافالطونی و عرفان اسالمی جاندار وزنده ساختند. وی در نمط نهم اشارات، عرفان را بصورت استدالىل 

زاهد نام خاص » المعرض عن... مع بعض...«گوید: فصل دوم  ده میو عملی بتنی بر روانشاناسی مطرح کر
انجام عبادات قیام و  کسی است که متاع و خویشهای زندگی اعراض و دوری کند نام خاص کسی است که به

امثال آنها مواظبت نماید و عارف نام خاص کسی است که فکر خود را به قدس جربوت متوجه سازد و پیوسته 
ر حق در سرّ خود برخوردار باشد و گاهی بعضی از اینان با بعضی از دیگر ترکّب حاصل از پرتوهای نو

خواهد نه برای چیزی غري از حق و  عارف حقّ نخستني را می» العارف یزید الحق االول«کنند... فصل پنجم  می
ایسته پرستش است، و حق اول ش زیرا پرستد. نهد و او را تنها برای او می هیچ چیز را بر شناخت وی برتر نمی

این طلب و ارادهٔ عارف به خاطر امید و بیم نیست و اگر  برای آنکه عبادت نسبت تشریعی است به حقّ اول و
یابد که شیٔ مورد امید و شیٔ مورد بیم برانگیزنده و مطلوب باشد نه حق اول...  امید و بیم هدف باشد الزم نمی

و عده زعلمأ و عرفا هم مردم را از فلسفه پرهیز » ۱۳۶۳سروش  -باهتمام دکرت ملکشاهی - نمط نهم اشارات«
زمان تشنۀ درک  رفت زیرا مردم روشنفکر آن وىل فلسفه همچنان جلو میدادند و با همان دالیل فلسفی رفتند 

ردم های دیگران بسنجد و از بهرتین پريوی کنند و اقبال م میزان عقل و اندیشه حقایق بودند تا افکار خود را در
ای  ایران و هند امری کامالً طبیعی بود بویژه بعد از رسائل اخوان الصفا و ظهور فالسفه های یونان و به فلسفه

چون ابن رشد و فارابی و ابوعلی سینا که جامه حکمت و مذهب بودند این اقبال بیشرت شد وىل از مجموعۀ 
تنها آن » های طبیعی و شکّاکان تب ماتریالیستچون مکتب رواقیون، فلسفۀ مشّاء، مکا«مکاتب فلسفی یونان 

مقدار از روش استدالل و طبیعیات و الهیاتی که با اسالم سازگار بود و غالباً در عقاید سقراط و افالطون و 
  ».۱۳«ارسطو و فیثاغورث و فلوطني ظهور داشت، بعنوان وسیله اثبات مورد استفادهٔ عرفا قرار گرفت 

  چهارم پس از رحلت جنید بغدادیوضع تصوف در قرن  -پنجم
جنید باوج خود رسید و چون جنید بغدادی رئيس الطائفه بود تمام مکاتب فقری  مکتب تصوف بغداد در عهد

جنید های  در وجود او خالصه شده آراء و نظریاتش در حکم حجت بود چنانکه بعد از وفات او هم گفته
را توان نیست که شخصیت جامعی بدست آورند عموماً بعد از راهگشای مسائل طریقت بود. اما از آنجا که همه 

رحلت اینچنني شخصیتهائی هر کدام از شاگردن و مریدان، بُعدی از ابعاد وجود استاد را بهرت دریافته و بدان 
شود، گر چه در تصوف  دهند و همان موجب انشعاب در طریقه و برداشت خاص می اهمیت بیشرتی می

ای وجود ندارد وىل در چگونگی طریقت، هر جانشینی نظری دارد. یکی  ای و فرقه بهیچوجه اختالف نحله
دهد دیگری زهد را یکی صحو  قرار میداند و دیگری غیبت را یکی اساس را روی محبت  حضور را مقدم می

ریقتی چندی های ط شمارد و دیگری سُکر را و از ایرنو بعد از جنید بوسیلۀ نه تن از مشایخ وی سلسله را برتر می
های طریقتی ناشی از اختالف نظر  شود که پیدایش این سلسله بوجود آمد. هر چند بظاهر چنني استنباط می

ها هر کدام بخاطر جنبه تخصصی  توان قبول کرد که پیدایش این سلسله جانشینان جنید است وىل در عني حال می
کمال عالم عرفان از طریق تبادل و تداخل افکار تر و است که دارند در مجموع موجب پیشرفت بیشرت و گسرتده

  ها بشرح زیر است. ها در یکدیگر شده است. پیدایش و حرکت این سلسله سلسله
  الفـ ـ جنید بغدادی، قطب اول
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های زیر از آنها  همانطور که گذشت از طرف جنید بغدادی نه نفر مجاز به ارشاد و تربیت سالکان بودند که سلسله
  منشعب شد.

که سلسله او به شیخ احمد غزاىل رسید و پس از آن بتدریچ سلسله نعمت » ه۳۲۲«شیخ ابوعلی رودباری ـ ۱
  اللهی و مولویه و کربویه و صفویه و نقش بندیه و پري جمالیه و بقوىل سهروردیه و شاذلیه از آن منشعب شد.

  که سلسله سهروردیه بقوىل از او جدا شده.» ه۲۹۲ـ ممشاد دینوری ۲
  پیوندد. که بنا بقوىل سلسله سهروردیه از طریق او به جنید می» ه۳۲۱«ابوعبداللّه  محمد بن حفیف  ـ شیخ۳
  ».۱۴«رسد  که سلسله رفاعیه و قونویه و قادریه باو می» ه۳۳۴«ـ شیخ ابوبکر شبلی ۴
  ».۱۵«رسد که بقوىل سلسله رفاعیه باو می» ه۳۰۳«ـ شیخ رویم بن احمد بن زید ۵
  ».۱۶«رسد.  که بنا بقوىل سلسله نقشبندیه باو می» ه۳۰۴یا  ۳۱۲«احمد جریری ـ شیخ محمد بن ۶
  ».ه۳۲۸«بن محمد مؤسس نیشابوری  ـ شیخ عبداللّه۷
  ».ه۳۴۸«ـ شیخ محمد جعفر نصري خلد آبادی ۸
  ـ شیخ ابوبکر واسطی که طریقه سیّاریّه منسوب باوست.۹

کتب تصوف علمی بغداد بودند و در طریقت صحو را بر این مشایخ با وجودی که همه پريو طریقه جنید یعنی م
دادند و سعی داشتند شریعت و طریقت و حقیقت را بهم بیامیزند وىل جلوه نمودی هر کدام بسته  سکر ترجیح می

های مختلف که در  متفاوت بود. همني امر موجب شد تا فرقه الت و مقام عرفانی و شاکله شخصی،به ح
های عرفان  الف نظر داشتند بویژه طریقه حالج و شبلی که پر سر و صداترین طریقهچگونگی طریقت با هم اخت

که » ه۲۸۳ - ۲۰۳«اسالمی بودند پدید آیند. حسني بن منصور حالج با وجودیکه نخست نزد سهل تسرتی 
ت طریقش مبتنی بر مجاهده بود با تصوف به روش سهلیه که مخالف با معتزله بود وىل نزدیکی با حنابله داش

که از اقران جنید و » ه۲۹۶«ه قیود خشک سهلیه سر فرود نیاورد و بنزد ابن عمرو مکی بوىل ». ۱۷«آشناشد. 
حالج مطابق نبود ابوسعید خراز بود و در معاملت از سهل مقیدتر بود رفت وىل مشرب صحو او با مشرب سُکر 

صوفیه پوشید و در همانجا با  و بخلوت نشست و لباس» ۱۸«و او ترک کرد و بحقه یاران جنید پیوست 
سال از محضر جنید  ۲۰آشنا شد و مدت و ابن عطا آدمی و شبلی » مؤسس طریقه نوریه«ابوالحسن نوری 

از جنید هم برید. اول اینکه علناً اظهار تشیع نموده بود و چون او را به شیعه  کرد وىل به چند دلیل استفاده می
شد  شد و طبق دستور مشایخ این راز نباید بر مال می گناه محسوب می داشتند و شیعه بودن جرم و منسوب می

جنید که استاد و مراد او بود بخاطر از بني نرفنت مکتب فرهنگی تشیع یعنی معرفت شهودی بر محور مرجعیت 
الهی و شیوه مبارزه منفی علیه حکومت و جّو حاکم ظاهر پرست خلفا و حکام، ظاهراً حالج را از خود راند. 

تی متکلمان شیعه از ترس خلفا محافظه کارانه و مصلحت جویانه او را از غالت شیعه محسوب داشته علیه او ح
بپا خاستند وی در طالقان خراسان اعالم کرد که ظهور مهدی نزدیک مهدی نزدیک شده و در قم خود را 

یه ستمکاران له محرومان را عبامامیه نزدیک کرد و در بغداد ادعا کرد که وکیل امام غائب است و بدینوسیل
رفت که نهضتی علیه ستمکاران بشورش واداشت و مريفت که نهضتی علیه بیدادگران برپا  بشورش واداشت و می

شده علیه  کار هم او را درک نکرده و با اهل سنت همدست شده علیه او که از عشق  سازد وىل شیعیان محافظه
زد جبهه گريی کردند و حلول و اتحاد  صعود و عروج انسان دم می او کهاز عشق و محبت الهی و وحدت وجود و

شدند باور کرده  و قرمطی بودن و ادعای ربوبیت و زندقه و مانویت که از دهان وابستگان بحوکت علیه حالج می
و نجات بخش خویش را محکوم کردند و ابن عطاء و یا بخاطر افشای راز او را فدا کردند تا مکتب باقی بماند 

فهمید رسماً نوشت منهم همني عقیده را دارم، آنقدر او را زدند که وفات یافت  که سخن حالج را میآدمی هم 
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وىل صوفیه رسمی جانب احتیاط و حفظ اسرار و تقیه را برای حفظ مکتب از دست ندادند و شاید » ه۳۰۹«
گفت وىل  المت و قتل حالج شد میحق بآنها بود و شبلی هم با وجود آنکه اقوال شطح آمیز نظري آنچه پایه م

چون بر خالف حالج ظاهراً با عناصر شیعی و قرمطی و عوامل مخالف دستگاه خالفت ارتباطی نداشت از این 
اقوال گزندی باو نرسید سخنان او مانند حالج مبتنی بر سُکر و وجد و شطح و عربده آمیز و ذوقی و شاعرانه و 

قیدی و جنون او در ارائه شاعرانه  دم همکاری با مخالفان دستگاه و حالت بیغالباً تفکر آمیز بود وىل بدلیل ع
جنون آمیز خود عقل عاقبت اندیش و مصلحت جوئی را که متکلمني و صوفیه  افکار نجات یافت و با عمل

 داد و چون او ار به محافظه کار و دستگاه حاکم و حتی شیعه معتدل بکار گرفته بودند مورد مسخره قرار می
ام و شما عاقل. کاشکی دیوانگی من بیفزای و  تیمارستان بردند و زنجري کردند گفت: در چشم شما من دیوانه

شوم و شما با عقل خویش هر  عقل شما نیز افزوده آیدی که من با این دیوانگی خویش هر روز باو نزدیکرت می
مانند استادش جنید بایزید را اهل  روز از او دورتر. شبلی آنقدر در شوریدگی و سکر و جذب پیش رفت که

آورد   بود بدست یک تن ازین کودکان اسالم می گفت: اگر بایزید اینجا می دانست نه اهل نهایت و می بدایت می
او نیز مانند بایزید و مشایخ اهل حال که نزد آنها علم اهل ظاهر راه بخدا نداشت علوم ظاهری را تحقري » اللمع«

د که فقها و محدثان در بغداد نفوذ فوق العاده بدست آورده و صوفیه و اهل حال را تعقیب کرد و آن در حاىل بو
کاری و تقیه افزودند و با روی کار  دادند، لذا با شهادت حالج و مرگ شبلی صوفیه نیز بر محافظه و آزار می

نی بر تشیع اصوىل نه آمدن آل بویه و ضعف خلفای عباسی انگیزه مبارزه منفی و ادامه فرهنگ صوفیانه مبت
و اختناق  خودنمائی چندانی نداشت. ضمناً با هرج و مرج حاصل از درگريی ترک و دیلمفقهی دیگر مجال 

حاکم هر گونه فعالیت فرهنگی در بغداد رو به ضعف رفت تا آنجا که جمعیت فلسفی و عرفانی اخوان الصفا 
جمعیت بصره که از مرکز خالفت و حکومت دور بود جرأت نکردند نام خود را در رساالت خود بنویسند و در 

سری خویش را تشکیل دادند و صوفیه بغداد به عزلت و مجاهدت و زهد بیشرت توجه کردند. این وضع ادامه 
قرن چهارم و «داشت تا اینکه دوران سالجقه و وزارت خواجه نظام الملک فرا رسید. در سراسر این دوران 

از جانب جنید مجاز بودند در بغداد و سایر نقاط به ترتیب سالکان مشغول و  مشایخی که» اواسط قرن پنجم
های چندی را تشکیل داده و رهربی کردند. از همه مهمرت ابوعلی رودباری که چنانچه ذکر شد سلسله  سلسله
  له قرار دارند.اللهی و مولویه و کربویه و صفویه و نقشبندیه و پري جمالیه و شاذلیه و سهروردیه در این سلس نعمت

مخلص کالم اینکه از دوران غیبت صغری سلسلۀ اقطاب شروع شد وام السالسل که جنیدیه بدین ترتیب تا شیخ 
  یافت. هاحمد غزاىل ادام

  ـ قطب اول جنید بغدادی بود که شرح حالش بیان شد.۱
او آنجا بود و حدود سال  ـ قطب دوم ابوعلی رودباری. بقول قشريی: بغدادی بود و به مصر مقیم بود و وفات۲

وفات نموده و صحبت جنید و نوری و ابن جال کرده ظریفرتین پريان بود وی گفت: استاد من اندر تصوف  ۳۲۲
مخالف » ۱۹«جنید بود و در فقه ابوالعباس و اندر ادب ثعلب واندر حدیث ابراهیم جریری. طبق نوشته قشريی 

آمیزد. و خود او هم  است همه جد و هیچ چیز از هزل با وی می سماع بوده و در باره تصوف گفته: این مذهبی
شرعی و توبه انابه و زهد توجه داشته و در علم مقامی بزرگ داشته چنانکه در اصول الفصول  سخت به مسائل

آمده که جنید گفت: من هیچکس را در جامعیت علم شریعت و طریقت و حقیقت چون ابی علی رودباری ندیدم 
رسد  حات االنس آمده که شیخ از طبقه رابعه و از ابناء رؤسا و ورزاست و نسبت وی به کسری میو در نف» ۲۰
»۲۱.«  
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در معاملت و ریاضت و کرامت و فراست بزرگوار و اهل بغداد جمله حضرت او ار «گوید:  در تذکره میعطار 
ر صحو و عمل بر شریعت و بهر حال ابوعلی دنباله تصوف کالسیک علمی بغداد را که مبتنی ب» خاضع بودند

  گفت و از علماء اهل تصوف بود.  ریاضت بود در بغداد و مصر ادامه داد و شعر هم می
قطب سوم ابوعلی کاتب: ابوعلی کاتب جانشني ابوعلی رودباری بوده است که اهل خوف و رجاء و مجاهده ـ ۳

  ».۲۲مند شده بود  ر مصری بهرهشده و از ابوعلی رودباری و ابوبک بوده و از علمای صوفیه محسوب می
ـ قطب چهارم ابوعثمان سعیدبن سالم مغربی: اصل وی از قريوان مغرب بود و شاگردی ابوالحسن صانع ۴

دینوری نموده و صحبت با ابوبکر علی کاتب داشته و با حبیب مغربی وابوعمر و زجاج و ابو یعقوب نهرجوری 
سال عزلت گزید و از سکر  ۲۰در اول حال «گوید:  االولیاء میو چنانچه عطار در تذکرة » ۲۳«مالقات داشته 

و این سخن او بسیار عجیب است که فرمود: این امر را نتوان » ۲۴» «نومید شده و به صحو و عجز باز آمد.
  و همني سخن است که مولوی بنظم فرموده:» از جان گذشنت«دریافت مگر ببوی خون 

 گریزد آنکه بريونی بودتا     عشق از اول سرکش و خونی بود
  

طلبد و این نفس عبادت است و مدعی  طریق توبه میعاصی بهرت است از مدعی، زیرا که عاصی «و گفته است:  
کند و در مقام تضییع است و این عني گناه است. پس عاصی مرتقیست و  همیشه در خیال، دعوی خود ضبط می

و درباره » قات ابلیس با معاویه بنحو عاىل بیان فروده.این مطلب را مولوی در جریان مال« »مدعی متزلزل
هر که دعوی سماع کند و از آواز مرغان و چرندگان و ددها و آواز باد او را سماع نبود در «گفت:  سماع می

دعوی سماع، دروغ زن است، و گفت هر که را ایمان به اولیاء باشد از اولیاء است. و از او درباره صحبت 
یافعی ». ۲۵»«داری فت: نیکوئی صحبت آن بود که رواداری بر برادر مسلمان آنچه بر خود روا میپرسیدند. و گ

   «»گوید:  گفته و سلمّی در طبقات صوفیه می ۳۷۳در تاریخ مرآت الجنان وفات او را در سال 
  »هیچ کس را در علوّ حال و رعایت دقت چون او ندیدم.

نویسد:  : وی جانشني اوعثمان مغربی بود و جامی در نفحات میکانیرلقاسم علی گوواـ قطب پنجم شیخ اب۵
الدین کربٰى باو  شیخ بزرگوار شیخ ابوالقاسم گرگانی طوسی را که سلسلۀ مشایخ حضرت ابوالجناب نجم

کتاب مالقات شیخ ابوسعید پیوندد از طبقه شیخ ابوسعید ابوالخري و شیخ ابوالحسن خرقانی اند. و در همان  می
  »۲۶«والقاسم را بیان داشته.و شیخ اب

گوید:از شیخ المشایخ ابوالقاسم  هجویری او را قطب زمانه خطاب کرده از کرامات و غیبگوئی او خرب داده می
گرگانی قدس اللّه سرّه پرسیدم که درویش را کمرتین چیز چه باید تا اسم فقري را شاید و سزاوار گردد؟ گفت سه 

ید. یکی باید که پاره راست بداند و دوخت و دیگری سخنی راست بداند گفت و چیز باید و کمرت از سه چیز نشا
پس از رحلت شیخ ابوالقاسم گرگانی دو شاخه از وی ». ۲۷« شنود و دیگری پای راست بر زمني بداند زد

منشعب شد یکی از طریق شاگردش شیخ ابوعلی فضل بن محمد فارمدی نخست خدمت ابوسعید ابوالخري 
بخدمت استاد ابوالقاسم قشريی آمد و بعد بخدمت شیخ ابوالقاسم گورکانی طوسی و ابوالحسن رسید و سپس 

خرقانی رسیده مکتب خراسان را در تصوف توسعه بخشید و حجة االسالم غزاىل را تربیت کرد و پس از 
ائرین فارمدی خواجه یوسف همدانی بر مسند ارشاد نشست او مصنف کتاب رتبة الحیوة و شارح منازل الس

خواجه عبداللّه انصاری بنام منازل السالکني است و حکیم سنائی و خواجه عبدالخالق غجدوانی را تربیت کرد 
»۲۸.«  
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ـ قطب ششم شیخ ابوبکر نساج که پس از شیخ ابوالقاسم گورکانی بر مسند ارشاد نشست او مجاهده بسیار ۶
بسرش ندا کردند که نساج تو بنده محتاج با درد طلب  کشید وىل بشماهده نینجامید. بدرگاه خداوند تعاىل بنالید

قناعت کن ترا با یافت چکار؟ بعد از این، طریقه نیاز داشت و قدر ناز شناخت الجرم گفت: اول حجاب عارف 
  ».۲۹«انگیزد  علم و عقل و خلوت است تا از سر این سه بر نخیزد رخش همت او در میدان طلب گردی نمی

ار ابوبکر نساج را در زندگی نامه شیخ احمد غزاىل شاگرد و جانشني او بطور تفصیل حاالت شیخ بزرگوشرح 
  ».۳۰«بود  ۴۸۷االصفیاء در سال  خواهیم آورد. وفات او بنقل از خزینة

  
  نگرشی بر سري تصوّف در قرن چهارم

  تا شیخ احمد غزّاىل دنام صوفیان بزرگ پس از جنی
بزرگ دیگری بودند که هر کدام با قلم و قدم و سخن و وعظ و صوفیان  غري از آنانکه نام برده شد در این عهد

عبارتند از: سمنون محب معاصر جنید که پس از جنید ای داشتند که  پرورش در تکامل مکتب نقش عمده وشاد را
» ۳۰۴ا  ۳۰۳«یوسف بن حسني رازی ». متوفی۳۰۳«رحلت کرد و اساس طریقتش بر محبت بود. رویم بن احمد 

عبدالملک اسکاف که او را و دو ». ۳۰۹«حسني بن منصور حالج نامش ذکر شد ». ۳۰۵«عباس سریح ابوال
ابوبکر ». ۳۱۹«شاگردش هیکل و ابوالعباس را بجرم ارادت به حالج کشتند. ابوعبداللّه محمد بن فضل بلخی 

 ۳۱۱در سال «ن عطا اب». معاصر جنید بوده«یوسف بن حسني ». از اقران جنید بغدادی«احمد بن رفاق کبري 
ابومحمد احمدبن محمدبن الحسني ». ۳۰۵«ابوبکر بن عیسی سطوعی » بدلیل ارادت به حالج بقتل رسید.

احمد  ابوالعباس». ه۳۱۱«الجریری از شاگردان جنید. محمدبن علی الحکیم ترمذی. ابوجعفر احمد بن حمدان 
خواجه پاره ». ۳۲۰پیش از سال «از رازی الخرّ حمدمابو محمد عبدالله بن ». ۳۰۹«بن محمد بن سهل بن عطار 

ابوالحسن بنان بن ». ۳۱۳«ابوالولید احمدبن ابی الرجاء ». ۳۱۳«دوز شیخ ابوبکر محمدبن احمد اسکاف 
ابوالحسن صانع ». ۳۲۰«ابو عمر و دمشقی ». ۳۲۰پس از «ابوبکر محمدبن الواسطی ». ۳۱۶«محمد الحمال 

ابومحمد مرتعش ». ۳۳۴«ابوبکر شبلی ». ۳۲۶» «نامش ذکر شد«رقی  ابواسحق ابراهیم بن داود». ۳۰۳«
ابو ». ۳۲۹«که جانشني جنید بغدادی بود. ابومحمد عبداللّه بن منازل » ۳۲۰«ابوعلی رودباری ». ۳۲۸یا  ۳۲۳«

محمدبن ». ۳۴۰«. ابوالخري قطع »۳۳۱«ابوعبداللّه محمد خفیف ». ۳۲۸«علی محمد بن عبد الوهاب شقفی 
». ۳۲۸«ابوالحسن علی بن محمد مزین ». ۳۳۰«ابویعقوب اسحق بن محمد النهر جوری ». ۳۲۲«نی علی کتا

مظفر پري حسینی معاصر عبداللّه ». نامش ذکر شد«و او جانشني ابوعلی رودباری بود ». ۳۴۰«ابوعلی کاتب 
ابواسحق ابراهیم » خراز از مریدان ابوسعید«ابوالحسني بن بنان ». ۳۳۰«خراز. ابوبکر عبدالله بن طاهر ابهری 

ابوعمرو ». ۳۴۲«اعرابی  ابوسعید بنابوبکر حسني بن علی یزدان یار، ». معاصر ابو عبداللّه مغربی«بن شیبان 
حسني بن محمد موسی سلمی ». ۳۴۲«ابوالعباس سیاری ». ۳۴۸«جاجی نیشابوری محمد بن ابراهیم الزّ

محمد جعفر محمد واب». ۳۴۸«صوفی فوشنجی  ابوالحسن». ۳۴۸«جعفربن محمد الخلدی خواص  ».۳۴۹«
ابوالحسن ». ۳۶۶«ابوعمر و اسماعیل بن نجید ». ۳۵۲«ابومحمد عبداللّه بن صمد الرازی ». ۳۴۸«بن نصري 

ابوالحسني بندار بن ». ۳۷۱«ابوعبدالله محمد بن خفیف الشريازی ». ۳۴۸«علی بن احمد بن سهل القوشجی 
احمد ابدال چشتی » ۳۴۰«ابوالعباس احمدبن الدینوری ». ۳۴۰«لطمستانی ابوبکر ا». ۳۵۳«الحسني الشريازی 

ابو محسن علی ». ۳۷۲«ابوالقاسم ابراهیم بن محمد النصر آبادی ». ۳۷۳«ابوسعید بن سالم المغربی ». ۳۵۵«
بگفته جامی ویرا کتابی ». ۳۶۹«ابو عبدالله احمد بن عطاء الرودباری ». ۳۷۱«بن ابراهیم الخضر می بصری 
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. ابوبکر وراق که با حکیم »۳۴۲«ابوالقاسم حکیم سمرقندی ». ۳۷۸«است در ادب فقر. ابوالقاسم رازی 
ق. هاشم سغدی شاگرد اق. صالح بن مکتوم شاگرد وراّسمرقندی معاصر بوده. ابوبکر سغدی شاگرد ابوبکر ورّ 

کسائی از اصحاب جنید وراق. محمدبن حسني جوهری که باابوبکر واسطی وذوالنون معاصر بوده. ابوبکر 
احمد فرزندان جرجانی ابی الورد  بغدادی. ابوعلی جرجانی با محمدبن علی ترمذی هم سن بوده. محمد و

طاهر تقدسی. ابویعقوب موسی. ابویعقوب نهر جوری. ابویعقوب زابلی. ابوعقوب زمری معاصر ابوعبدالله 
ابویعقوب ». معاصر نوری«ابویعقوب ضراط ». معاصر شبلی«خفیف. ابویعقوب مذکوری. ابویعقوب میدانی 

محفوظ بن محمود ». ۳۲۲معاصر جنید وفات بسال «خري نساج ». معاصر خواجه عبدالله انصاری«کورتی 
غیالن سمرقندی ».معاصر جریری«حاتم بن سعد ». ۳۶۹«محفوظ بن محمدابراهیم بن ثابت ». ۳۴۳«
معاصر عطا و «ابوالعباس دینوری ». ل بن عبداللهمعاصر سه«غیالن موسوی. ابوصالح مزین ». معاصرجنید«

». استاد خفیف و معاصر با جنید و رویم و سهل و عبدالله تسرتی«ابوالعباس شريازی ». رویم و خراز و جریری
». ه۳۷۵«واحد بن علی سیار ل. عبدا»معاصر مرتعش«ابوالعباس بردعی ». معاصر با شبلی«ابوالعباس بارودی 

ابوالعباس نهاوندی. ابوالعباس نساجی. ابراهیم احمد بن فاتک از ». معاصر شريوانی«ابوالعباس سهروردی 
». ۳۳۵«مریدان حالج که با جنید و نوری صحبت داشته. فارس بن قیس بغدادی از خلفای منصور حالج 

ن بن احمد بن حسني حالج. ابومنصور گلو کال از مالمتیان. محمد حامد ترمذی. اسحق بن ابراهیم حمال. بنا
ابوالحسن شعره. ابوحامد اسود. ابراهیم بن ». ۳۳۱با  ۳۲۰«عبدالله. شیبان بن علی. ابوالحسن صانع دینوری 

ابوجعفر حفار. ابوجعفر فرغانی. ابوجعفر سامانی. ابوجعفر حداد. ». معاصر جنید و ذوالنون«داود قصار 
بوالحسن هاشمی. ابوبکر رمان صغري. ابوبکر ابوجعفر معاذ مصری. ابوعبدالله برق. ابوجعفر مجذوم دامغانی. ا

ابوبکر سکاک. ابوبکر مقار. ابوبکر وفی ». ۳۳۵«شقاق.ابوبکر صیدونی. ابوبکر بن سعدان. ابوبکر عطوفی 
جوزقی. ابوبکرازی. ابوبکر مفید. ابوبکر قصری. موازینی. آشنانی. ابوبکر ». ۳۷۴«ابوبکر طرطوسی ». ۳۵۴«

ابوالخري » ۳۸۳«ريان. ابوعلی سريجانی. عبدالله بن صمد مغازل. ابوالخري حبشی مغازىل. علی رازی. ابوعلی خ
ابراهیم جبلی. ». ۳۴۲«عسقالنی. ابوالخري حمصی. ابراهیم شیبان کرمانشاهی. ابویزید مرغزی. ابراهیم صوفی 

بو که امام ا». ۳۸۰«ابراهیم دهستانی. ابوبکر بن اسحاق بخاری صاحب کتاب التعرف بمذهب التصوف 
آنرا بفارسی شرح داده و آن بعد از اللمع قدیمی ترین » ۴۳۴«ابراهیم اسماعیل بن محمد بن عبدالله بخاری 

عبدالله بن ». ۳۶۵«کتاب تصوف محسوب شده و اصول مبانی تصوف را بیان کرده است. ابوعمرو بن عبید 
ابوجعفر نسوی. ابرهیم زجاجی.  ابوالحسني بن بنان. ابوالحسني بن هند فارسی.». ۳۵۳«محمد رازی شعرانی 

». ۳۸۰«جعفر بن محمد بن نقري. خلدی خواص. ابوالحسن صوفی. ابوالحسني شريوانی کبري. ابوالحسني قزافی 
ابوالخري خباز. شیخ احمد حرابی. ابوالحسن ». ۳۸۷«ابوالحسني بن سمعون ». ۳۷۰بعد از «ابوبکر فالیزبان 

. ابومحمد عقایدی. ابومحمد جعفر الحداد. هشام بن عبدون. ابو محرز. ارموی. ابوالخري مالکی. ابوبکر شعرانی
ابومحمد خفاف. حسني عبدالرحیم اصطخری. موصل حصاص. علی بن شلویه. ابوبکر اسکاف. ابوالضحاک 

بن حموبه. عبدالله قصار. ابراهیم متوکل. ابوطالب خزرج. ابوعلی وارجی. ابوالفضل جعفری. ابوالقاسم نصری. 
یز بحرانی. ابوالحسني کلینی. شیخ ابوعلی اکابر. خواجه علی کرمانی. بربه نیشابوری. ابوعبدالله عبدالعز

ابو عبدالله ». ۳۶۷«ابو عبدالله بابک. ابوعبدالله رونی. ابو عبدالله موىل. ابوعبدالله مقری». ۳۵۰«فروغندی 
الحسني سالبه. ابو منصور معمر بن احمد . ابوالحسني جريوانی. معارف عیار. ابو »در اواخر قرن چهارم«دینوری 

اصفهانی. باب فرقانی. ابوسعید بالینی که بقول جامی کتاب اربعني از اوست. ابوحامد دوستان. ابوالحسني 
  ».۳۱«سروالرودی. شیخ عمران ثلثی 
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  کتابهائی که در تصوف بوسیله صوفیان تا اواخر قرن چهارم تألیف شده
ای از صوفیان را که  هدتألیف کرده نام ع ۳۷۷الفهرست خود که در سال  در کتاب» ۳۸۵متوفی «ابن ندیم 

  »:۳۲«اند بشرح زیر آورده است  کتابهائی تألیف کرده
  ـ یحیی بن معاذ رازی مؤلف کتاب المریدین.۱
  ـ ابو حفص عمر بن محمد عبدالحکیم مصنف کتاب قیام اللیل و التهجد.۲
  ـ بشر بن حارث مصنف کتاب الزهد.۳
رث بن اسد محاسبی بغدادی مصنف کتاب التفکر واالعتبار و کتب بسیار دیگر در زهد و اصول دیانت و حا ـ۴

  رد بر معتزله.
  ـ ابوالسری منصور بن عمار که نام کتاب به مؤلفات خود نداده بلکه آنها را مجالس نامیده است. ۵
ني و کتاب الجود و الکرم و کتاب ـ ابوجعفر محمد بن حسني برجالنی مصنف کتاب الصحبه و کتاب المتمم۶

  الهمه و کتب الصرب و کتاب الطاعه.
  ای در زهد. ـ عتبه الغالم مصنف رساله۷
از دنیا رفته است. و ابن ندیم سی و سه کتاب از  ۲۸۱که در سنه » عبیدالله بن محمد بن عبید«ـ ابن ابی الدنیا ۸

الص و کتاب مکارم االخالق و کتاب التقوی و کتاب زهد برد از قبیل کتاب مکاید الشیطان و کتاب الخ او نام می
  مالک بن دینار.

  ـ ابن الجنید مصنف کتاب المحبه و کتاب الخوف وکتاب الدریه و کتاب الرهبان.۹
بوده و در آنجا متولد شده و به » سرّ من ر آی«ـ ابوالحسن علی بن محمد بن احمد مصری که اصالً از مردم ۱۰

وفات یافته است و مصنف کتابی بوده بنام الکتاب الکبري که محتوی بر  ۳۳۸رفته و در سنه مصر و بعد به بغداد 
  چهل کتاب بوده از قبیل کتاب المراقبه و کتاب الخوف و کتاب فضل الفقر علی الله.

وة ـ عبدالله بن احمدبن محمد معروف به غالم خلیل مئلف کتاب الدعا و کتاب االنقطاع اىل الله و کتاب الصل۱۱
  و کتاب الوعظ.

  ـ عبدالله بن سهل تسرتی مصنف کتاب دقائق المحجني و کتاب مواعظ العارفني و کتاب جوابات اهل الیقني.۱۲
  ـ ابو حمزه صوفی مصنف کتاب المتممني.۱۳
ـ ابوالحسن احمد بن محمد دینوری که کتابی بنام االبدال و کتاب مواطن العیار از ابوحمزه صوفی را روایت ۱۴

  است. کرده
ـ محمدبن یحیی که شخصی بنام ابوعلی محمد بن معن بن هشام القاری کتابی بنام کتاب التوکل از او روایت ۱۵

  کرده است.
  ـ جنید بغدادی مصنف کتاب امثال القرآن و کتاب رسائل.۱۶
طاسني  ـ حسني بن منصور حالج مصنف چهل و شش کتاب که نام آنها را ابن الندیم ضبط کرده از قبیل کتاب۱۷

  .االزل و کتاب الیقني و کتاب التوحید
  غري از کتب مذکور کتب زیر نیز در اواخر قرن چهارم بشرح زیر نوشته شده است:

  ».۳۵۴«فلا : روضه العقال از ابو حاتم بستی 
ای است در تصوف  نوشته و اولني تذکره» ۳۷۶«در تصوف که ابونصر عبدالله بن سراج طوسی  لمعب. کتاب ال

  تن از صوفیان را تا زمان خود آورده. ۲۰۰ح حال که شر
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آخرین کتاب قرن چهارم ». ۳۸۰م«التعرف از ابوبکر کالبادی ». ۳۹۷«ج. قوت القلوب از ابوطالب مکی 
است که بزبان عربی بوده و سپس خواجه عبدالله انصاری آنرا » ۴۱۲«طبقات الصوفیه از ابو عبدالرحمن سلمی 

ای رابه آن افزوده و نفحات االنس  می آنرا بزبان فارسی معموىل در آورده نام عدههروی امالء کرده و سپس جا
  نام نهاده.

  
  

  تعلیقات فصل چهارم
  
  .۱۷و  ۱۶ـ تمدن اسالمی آدم متز ص ۱
  اللمع چاپ لیدن.ـ ۲
  .۵۳۱ - ۵۳۰ص  ۱طرائق ج  ـ۳
  . ۳۱ -۳۲نفحات ص  ـ۴
  مدانی.شرح حال سید علی ه ۲۷۴ – ۲۵۱ص  ۲روضات الجنان ج  ـ۵
  .۱۵مقدمه نفحات االنس ص  ـ۶
  .۵۷عوارف المعارف ص  ـ۷
  .۴۴کشف المحجوب ص  ـ۸
  .۴۷۰رساله قشریه ص  ـ۹
  .۴۷۱رساله قشریه ص  ـ۱۰
  .۴۵کشف المحجوب ص  ـ۱۱
و کشف المحجوب  ۴۷۶تا  ۴۶۷. و برای اطالع از تعریف تصوف به رساله قشریه ص ۴۶۹رساله قشریه ص  ـ۱۲

  تعریفات و عوارف المعارف و حلیلة االولیاء و تذکرة االولیاء مراجعه شود.  جرجانی و ۴۹تا  ۳۴ص 
برای ا طالع از این مکاتب فلسفی به کتاب سري حکمت در اروپا ترجمه فروغی و تاریخ فلسفه و تاریخ  ـ۱۳

  علوم عقلی مراجعه شود.
  .۳۵۰ص  ۲طرائق ج  ـ۱۴
  .۳۵۰ص  ۲طرائق ج  ـ۱۵
  .۳۵۲ص  ۲طرائق ج  ـ۱۶
  .۱۳۲کشف المحجوب در جستجوی تصوف ص  ـ۱۷
  . ۴۸و ۴۷ص  ۲طرائق ج  ـ۱۸
  .۷۲رساله قشریه ص  ـ۱۹
  .۵۲۷ص  ۲طرائق ج  ـ۲۰
  نفحات شرح حال ابوعلی رودباری. ـ۲۱
  نفحات شرح حال ابوعلی کاتب. ـ۲۲
  نفحات : ابو عثمان مغربی. -  ۸۲رساله قشریه ص  ـ۲۳
  تذکرة االولیاء. ـ۲۴
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  .۵۴۵ص  ۲طرائق ج  ـ۲۵
  نفحات شرح حال شیخ ابوالقاسم گورگانی. ـ۲۶
  کشف المحجوب و طرائق شرح حال شیخ ابوالقاسم گورگانی. ـ۲۷
  .۵۵۲ص  ۲طرائق ج  ـ۲۸
  .۵۶۳ص  ۲طرائق ج  ـ۲۹
  .۵۶۴ص  ۲طرائق ج  –خزینه االصفیاء شرح حال ابوبکر نساج  ـ۳۰
  اسامی فوق از نفحات االنس و طبقات الصوفیه اخذ شده است. ـ۳۱
  الفهرست مقاله پنجم. ـ۳۲



  

٧٠ 

  نجمـصل پـف
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  نجمـرن پـصوف در قـت
  

مناً تضاد نظر و عمل هم پدید آمد. الزم به قرن پنجم بدنبال قرن چهارم دوران پختگی تصوف است، که ض
توضیح است که اصوالً هر کس اگر فقط جزئی از کل را مالک نظر وعمل قرار دهد و از اجزاء دیگر غفلت ورزد 

وىل اگر در جزء بکمال باشد  می ۸۵سوره بقره آیه  »أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ«مشمول آیه 
رسد وىل جزء را در رابطه با کل بنگرد و پیوستگی آنها را در نظر و عمل از دست ندهد پسندیده و مطلوب 

بعلت شق اول است که شخص تنها یک یا چند در اسالم » فرقه ۷۲«های بسیار  است. وعلت پدید آمدن نحله
دهد و  جزء از اصول عقائد و فروع و معامالت و طریقت و موقعیت زمان و مکان و برمبانی دیگر ترجیح می

پذیرند. نمونه خیلی بارز آن  کند و همفکران یا ساده اندیشان هم آنرا می دیگران را بعقیده خویش دعوت می
باشد. غالیه و نواصب در  ه و جربیه و قدریه درباره افراط به جرب و اختیار میخوارج و مرجئه در مسأله گنا
و صحابه از صراط مستقیم دور افتادند. و مشبهه صفات خدا را هيلع و ائمه هيلع پذیرش غلو آمیز و انکار علی 

ریط کردند و معطّله درباره صفات حق راه افراط و تف کردند و سلب صفات برای خدا می به بشر تشبیه می
پیمودند. مالمتیه و مرائیان در پنهان کردن عمل و آشکار کردن اصرار ورزیدند. و ظاهریه و باطنیه در تفسري و 

و ائمه هدی ملسو هيلع هللا ىلص تأویل ظاهر و یا حمل به باطن از حقیقت جامع قرآن دور افتادند. در حالیکه سنت رسول خدا 
خود در مقام جمع الجمع بودند اما عرفای نخستني زیرا آنان مبتنی بر جامعیت و چند بُعدی آئني اسالم بود، 

ای بیشرت به معرفت و برخی بیشرت به عبادت  برخی بیشرت به خوف و بعضی بیشرت به رجا یا عشق و محبت و عده
ای به ترک خلق و بعضی به خدمت خلق و غريه رو آوردند و یا بیشرت به شریعت و یا طریقت  و ریاضت و عده

و » برينگی اسري رنگ گردید«ریج بدلیل اهمیت دادن بیک مسأله مجزا از هم دطرفی بت دلبستگی داشتند. از
اصول طریقت بشکل حلقه ارادت و صحبت و طریقت و غريه که در اصل منوط باجازه ارشاد از صاحبان آنها 

اثر  کردند گاه بر بود بجای وحدت موجب تفرقه گردید بطوریکه همفکران و همقدمانی که شیخی پريوی می
کدند.  شدند و برخالف اصول تصوف که وحدت است همدیگر را تقبیح می مختصر اختالفی از هم جدا می

وىل همیشه رحمت نبود و گاه  »اختالف العلماء رحمة اال فی تجرید التوحید«بایزید بسطامی اگر چه بقول 
ت و طریقت و حقیقت و شد و بیشرت آن مربوط بنحوه تبیني شریع موجب سردر گمی و اختالف بسیار می

ارجحیت و تقدم و تأخر آن بوده است زیرا چگونگی درک شریعت و نوع طی طریق بسته به چگونگی سري 
یا نوع شاکله وجودی مرید و یا درک و فهم مردم زمان و فرهنگ جامعه بوده است و چون بر و شیخ راه و یا 

گنجید و هل ظاهر درک  ه در قالب الفاظ نمیاثر سري نفسانی برای اهل سلوک مکاشفاتی حاصل شده بود ک
شدند.  کردند و از طرفی هم غم دین داشتند لذا صوفیه مورد اعرتاض و خشم فقها و اهل ظاهر واقع می نمی

یعنی این ادعای صوفیه که باید از شریعت شروع کرد تا به حقیقت رسید و اینکه حقیقتی باالی ظاهر شرع و 
نصیب و از  بعضی از متشرعني خشک که از قدرت ذهنی و استعداد باطنی بیعقل و علوم رسمی است بگوش 
انگیخت. چندانکه پیشوایان و شیوخ صوفیه  آمد و آنها را به مخالفت برمی عنایات الهی بدور بودند گران می

ای پريوان طریقت خود را مکلف به رعایت حدود و اصول معینی  کتبی در آداب صوفیه نوشتند و هر فرقه
فرقه در دائره المارف اسالمی در  ۱۸۰شد. لوئی ماسینیون  ساخت و در همه حال اصول اسالمی رعایت می می

ذیل کلمۀ طریقت آورده. حاصل آنکه طریقت بدل به معاشرت شد و اطاعت از امر مرشد بنهایت درجه رعایت 
دیگر کامال بدستور او تسلیم بود کرد  شد یعنی پس از آنکه مرید با ادب و تشریفات خاصی با مرشد بیعت می می
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نشست و  جست و در خلوتی می شد گاهی با مرشد عزلت می گاهی مأمور به سیاحت مییافت.  و از او تلقني می
نشست و اوراد و اذکار و مراقباتی  ای می کرد و یک یا چند اربعني در خانقاه مرشد در گوشه چله نشینی اختیار می

اورد. در مسائل نظری هم با استفاده از منابع مختلفه اسالمی، هر فرقه یعنی  بجا میکه باو دستور داده شده بود 
ای در بني مقامات و احوال مختلفه  ها متوسل بآراء و عقائد خاصی شدند و هر فرقه پروان هر یکی از طریقت

قراری داد، یکی را اساس و محور و قاعده مسلک و طریقت خود قرار داد یکی توکل را مبنای طریقت خود 
را. جماعتی » فنا«ای  را قاعده طریقت شمردند و دسته» معرفت«را اساس خواند. یکدسته » رضا«دیگری 

را مبنای سري و سلوک بسوی کمال » خدمت و ایثار«و جماعتی دیگر والیت را بهرتین اساس طریقت دانستند، 
است تصوف را از مسري انحرافی حفظ کند مسئله توانسته  شمردند که قبالً ذکر شد. و بنظر حقري تنها چیزیکه می

بیعت و والیت و اذن بوده است. وىل با گذشت زمان و تاثري و افکار مختلف بتدریج جامعیت به جزئی نگری و 
طریقت انبیاء و اولیاء در بعضی موارد و در بني برخی ناقصان به خود محوری و پندار بافی تبدیل شد. و هر چه 

تر شدند تا آنجا که اگر بانیان تصوف در حلقه بعضی صوفیان مثل فرقه  لودهآند بهمان نسبت از مرکز دورتر شد
در دیدند. مولوی  شدند از تعلیمات خود اثری نمی اباحیّه و قلندرّیه و بعضی عیاران و شطاران و امثالهم وارد می

و با توجه به اصول و ترتیب داستان صوفی و خرش و چند مورد دیگر تصوف بدىل را افشا گری نموده باین 
که هر »: ۱«نویسد  اند. دکرت قاسم غنی در تاریخ تصوف می بینیم آنها با هم تفاوتهائی داشته سلسله طریقت می

یکی از آنها دارای فکر و سلیقه و طرز زندگی و ممیزات خاص و تعلیم مخصوص هستند تا آنجا که تفاوت 
مان است. مثالً شیخ ابوالحسن خرقانی عارف شطاح و صوفی شوریده بعضی از آنها با یکدیگر بني زمني تا آس

های صوفیانه است. و شیخ ابوسعید  حال مست که از کائنات کناره جسته است و در گوشه انزوا و استغراق جذبه
ابوالخري یکی از افراطی ترین عرفای وحدت وجود و عارف سرمست و خندانی که اهل صحبت و سماع و شور 

هایش روح مذهب تصوف یعنی عشق را با  ت. و باباطاهر عاشق سوخته که با سوزناکرتین دوبیتیو وجد اس
  ترین کلمات بیان ساخته و بمصداق شعر خواجه حافظ که: لطیفرتین و طبیعی ترین و بی پريایه

 نه آب سرد زند در سخن بر آتش تیز     فدای آن کلماتم که آتش افروزد
  

آتش شوق برافروخته است. شیخ احمد غزاىل صاحب کتاب سوانح که کتاب ذوق و در جان هر صاحبدل مستعد 
شور و حال است. و شیخ ابوالقاسم قشريی عارف معتدىل که از افراط و تفریط بر کنار بوده و آراء و اقوال او در 

رعی است و با روی و اعتدال است. و حجة االسالم غزاىل که صوفی اهل ظاهر و متش رساله قشریه نمونۀ میانه
تر است تا  های فقها و اصحاب فتوی و قال و قیل اهل مدرسه شبیه اً بنوشتهباحاطه علمی بسیار گفتارش غال

های صاحبدالن. و حافظ ابونعیم اصفهانی مؤلف کتاب حلیه االولیاء که چنانکه قاضی  مکتب اهل حال و گفته
با اصرار بسیار و زحمت فراوان کوشیده است شیعه  دانسته نورالله شوشرتی هر که را خوب و صاحب فضائل می

اثنی عشری جلوه دهد او هم در کتاب مفصل خود حتی ابوبکر و عمر و عثمان و ابوموسی اشعری و طلحه و 
زبري و سعدبن ابی وقاص و ابوعبیده جراح را از صوفیه شمرده است و کتابش در عني حالیکه متضمن فوائد 

تر است تا بآثار صوفیه. و پري هروی خواجه عبداللّه انصاری صاحب  ها شبیه حنبلی بیشمار است به کتب احادیث
و کتاب منازل السائرین نظرش » مأخوذ از طبقات الصوفیه سلّمی نیشابوری«طبقات الصوفیه بزبان هرویقدیم 

اهمال بورزد از  ترین ظواهر شرع اینست که هر که در فروع از مذهب حنبلی پريوی نکند و در بجای آوردن ناچیز
گريی بر هر فقیه خشک و متعصب  شود و در تعصب و خشکی و تنگ نظری و سخت رحمت اهی محروم می

جویند. و شیخ االسالم احمد نامقی جامی معروف به ژنده پیل از صوفیان اواخر قرن  پیشی میمردم آزاری، 
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دها عارف دیگر هر یک خصوصیتی دانسته است. و ص پنجم و اوایل قرن ششم که طریق را عبارت کردن می
اند. وىل بطوریکه اشاره شد با توجه بآثار و اقوال و ترجمۀ حال آنها معلوم  زیسته داشته همه در قرن پنجم می

شود که فرق بني آنها به چه اندازه بوده است. اما آقای دکرت قاسم غنی چیزی را که به آن توجه ننموده این  می
سته به حال و مقام آن عارف و باقتضای زمان بوده نه بدلیل خودمحوری و همه آنها نکته است که همه اینها ب

برای خدا بوده است و بدلیل همني وارستگی و تقوی و دین بدنیا نفروخنت صوفیۀ این قرن قبله حاجات اهل 
آید  تش نمیرود وىل چون شیخ به مالقا زمان شدند چنانکه سلطن محمود به خانقاه شیخ ابوالحسن خرقانی می

و این نبود جز اینکه بقول ». ۳«رود  طغرل سلجوقی بزیارت باباطاهر عریان می». ۲«شتابد  او بزیارت شیخ می
و لذا کامالن صوفیه بر خالف بعضی علمای دینی از  »عز من قنع و ذل من طمع«» ۴هيلع «حضرت علی 

اعتنایی بدنیا  ند و با زهد و قناعت و بیجست و صاحبان مقام و ارباب دنیا احرتاز میتقرب به ملوک و امراء 
ها و جدالهای بني مذاهب مختلفه داخل نشده با همۀ فرق به صلح و صفا  کردند. باضافه در نزاع زندگی می
کردند و نسبت به همۀ علی السویه مهربان بودند در صورتیکه قوت و وقت بعضی از علمای ظاهری  سلوک می

شد و طبعاً عقاید غالب مردم نسبت به آنها  ق و تفکري مخالفني مذهب خود میصرف بدگوئی از یکدیگر و تسفی
شد برخالف احرتام به مشایخ و بزرگان صوفیه که بخاطر  گشت و اگر احرتامی به آنها گزارده می سست می

 کماالت اخالقی و خلوص آنان بود، بیشرت احرتام صوری و ظاهری و از باب احتیاجی بود که مردم به آنها
داشتند و بخاطر انتساب به دین بود نه کمال حقیقی خود آنان، و اگر هم در بني آنان محبوبیتی بود بدلیل روحیه 

و زهد بوده است چنانکه گفته شد صوفیان کامل بعلت عدم عرفانی و عدم وابستگی بدربار و وارستگی 
هائی از  ونهمرسیدند و ما ن به آن مقام نمی وابستگ به ماسوی الله قبله گاه شاه و گدا بودند و اگر خالف آن بود

برخورد فضیل عیاض و ابوسعید ابوالخري و باباطاهر و امثالهم را نقل کردیم. در اینجا توجه شما را به این نامه 
فرماید:  باشد. وی می کنیم که حاکی از استغنای همه صوفیان از اربابان قدرت ظاهری می عني القضاه جلب می

مفتخر بودن چه ملسو هيلع هللا ىلص ی فاسقی، شیطانی از شیاطني انس، دشمنی از دشمنان خدا و رسول خدا به خدمت مدیر
آخر ترا از آن چه » ۵آیه  –عنکبوت « »ان الله لغنی عن العالمني«سزاست خاک بر سر خادم و مخدوم باد. 

ه ترا فرزندان لذت است!؟ از نان ترا چه خلل است یا از جامه اگر صدسال عمر بود ترا هیهات! چند داریی ک
کنی، ما  کنی؟ باشد که ترا از غمزهٔ هالک بريون آورد، شرمت باد این کار که می ترابس بود چرا خدمت کفشی نمی

و ماحصل کالم اینکه با وجود » ۳۷۵ص۵۸۴های عني القضاه شماره  نامه«را چه زیان؟ تو بر زیان باشی 
  و مبانی یکی بودند. های تصوف در اصل پیدایش مسلک در نوع بینش، همه شعبه

  ن پنجم در اصول طریقت پدید آمدندای که تا قر های صوفیه سلسله
 ۴۳۵«دوازده گروه تصوف را که تا زمان تألیف کتاب  ۳۴۱تا  ۲۱۸ابی هجویری در کشف المحجوب از ص جّل

اشتند ذکر وجود داشته و در اصول و معاملت و طریق احوال و مقامات و نحوهٔ سلوک با هم تفاوت د »۴۴۲ -
نویسد: پیش از این در ذکر ابوالحسني نوری رحمه الله گفته بودم  وی میکنیم،  کند و ما باختصار آنرا بیان می می

که ایشان دوازده گروهند دو از ایشان مردودند و ده مقبول و هر صنفی از ایشان ستوده است اندر مجاهدت و 
اند در  الت و مجاهدات و مشاهدات و ریاضات مختلفهادبی لطیف اندر مشاهدات و هر چند که اندر معام

اختالف العلماء رحمه اال فی تجرید «اصول و فروع و شرع و توحید متفق و موافقند و ابویزید گفت: 
و موافق این خربی مشهور است و حقیقت تصوف میان اخبار مشایخ از روی حقیقت و مقسوم از  »التوحید

  ل اختصار و ایجاز سخن اندر بیان آن مقسوم گردانم.روی مجاز و رسوم، پس من بر سبی
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هستند. خصوصیت » ۲۴۳«ای که پريو ابوعبدالله حارث بن اسد محاسبی متوفی بسال  ـ محاسبیه. یعنی فرقه۱
اند  ورزیده مذهب محاسبیه که غالب صوفیان خراسان پريو آن بودند در حالیکه صوفیان عراق با آن مخالفت می

  گوید از جملۀ احوال است.  دانند او می را از جملۀ مقامات می» رضا«مذهب  ایناست که در این
بوده یعنی » مالمت«بن احمدبن عماره قصار که طریق او اظهار و نشر ـ قصاریه. یعنی پريوان ابوصالح حمدون ۲

ی خلق معجب شود و نزد خلق مقبول گردد یعنگفته آفت بزرگ و حجب عظیم سالک در این است که بخود  می
رفتار و کردار او را بپسندند و او را مدح گویند و این عجب و خودپسندی و مقبولیت نزد خلق سالک را از طی 

اختیار کند و منظورش حق باشد نه خلق، و بهر نام و ننگی پشت پا » مالمت«دارد پس باید طریق  طریق باز می
صوفی مالمتی باید سالمت را » ۴«مشغول نسازند.  بزند و سر بآزادگی برآرد و چنان باشد که خلق او را بخود

بیند نفس را ادب کند. حمدون قصار  ترک گوید و تن به بالیا در دهد و از خواری و تحقريی که از خلق می
گوید: باید که تا علم خدای تعاىل بتو نیکوتر از آن باشد که علم خلق، یعنی باید که اندر خالٔ با حق تعاىل  می

  ».۵«ر از آن کنی که اندر مال با خلق که حجاب اعظم شغل دل تست با خلق معاملت نیکوت
یکی از فرق معروف مالمتیه فرقۀ قلندریه است که در باب نهم عوارف المعارف شرح حال آن طایفه ذکر شده 

ای از صوفیان مالمتی که حقیقت و  قلندریه عبارتند از طایفه«است و ماحصل وصف قلندریه این است که: 
طریقۀ آنها این است که پشت پا به آداب و عادات زده و تقید بر رسوم و مجالسات و مخاطبات را رها سازند. 

دارند از  آورند و زیاده بر آنرا روا نمی  بجا میض است یاعمال شرع و عبادات از قبیل نماز و روزه آنچه از فرا
سازند و  ها و تشدیدات شریعت نمی د به سختگريیدارند و هیچوقت خود را مقی لذات مباحه خود را محروم نمی

دانند که چیزی  پیمایند یعنی در حالیکه خود را ملزم می در موضع زهد و ترک دنیا و تقشّف نیز راه افراط نمی
کنند و بچیزیکه  ذخريه نکنند و حطام دنیوی را جمع نکنند هیچوقت در تزهد و تقشت و تعبد زیاده روی نمی

دهند پاکی مال است با خداوند. فرق بني مالمتی و قلندری این است که مالمتی در خفای  اهمیت بسیار می
شود، جز  عبادت کوشد و قلندر در خرق عادات؛ و نیز مالمتی بجمیع وسائل نیکوکاری و خري متمسک می

د تا کسی آور سازد و خود را از حیث هیئت و لباس بشکل عوام در می اینهک احوال و اعمال خود را مخفی می
بحال او واقف نشود وىل در هر حال در پی ازدیاد عبادت است اما قلندر قیدی به هیئت و لباس ندارد و نیز 

چه او ندهد که سایرین بر حال او واقف باشند یا نه خالصه الاباىل بتمام معنی کلمه است و بغري از آ اهمیت نمی
نا ندارد هر چه پیش آید بپوشد و بهر هیئتی که در آید امد به هیچ چیز اعتن بدان پاکی دل و صفای درون می

از ممیزات قلندریه یکی تراشیدن موی سر و ریش و سبلت و ».. ۶«دهد  مباالت است و به آن اهمیتی نمی بی
  ابرو است.
ملک نصر حسن بن محمد بن قالون حکم کرد که طایفه قلندریه ریش خود را  ۷۹۱گوید: که در سنه  مقریزی می

ند و این بدعت را ترک کنند. و نیز حکم کرد که قلندریه را ملزم سازند که لباس اعاجم و مجوس نپوشند و نرتاش
  گوید: از ا یرنو حافظ می

 نه هر که سر برتاشد قلندری داند     هزار نکته باریکرت زمو اینجاست
  

   
ارادات او خالف آنرا نشان  هلساند وىل سل البته بعضی بعلت عدم اطالع کافی حافظ را از مالمتیه دانسته 

دهد و تنها وارستگی و عالقه او به مالمتیه از جهت وارستگی آنان موجب شده که اشعار زیر را در این زمینه  می
      بگوید:
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 صوفی به خرابات بریمخیز تا خرقه
 سوی رندان قلندر بره آورد سفر

  

 شطح و طامات ببازار خرافات بریم 
 طامات بریمدلق بسطامی و سجادهٔ 

  

  در شرح سوانح درباره وجود مالمت که مالمت خلق و عاشق و معشوق است شرح خواهیم داد.
ـ طیفوریه. یعنی پريوان بایزید طیفور بن عیسی بسطامی عارف معروف که باصطالح هجویری طریق وی غلبه ۳

ه دایره اکتساب خارج بود سکر بوده و غلبه حق عزّ و جّل و سکر و مستی از جنس کسب آدمی نباشد و هر چ
بدان دعوت کردن باطل بوده و تقلید بدان محال. بطوریکه قبالً گفته شد بایزید بسطامی و اتباع او گویند. که: 

و صحو بر تمکني و اعتدال صفت آدمیت صورت گريد و آن حجاب اعظم بود از حق تعاىل و سکر بر زوال آفت 
وی و فناء و تصرفش اندر خود ببقای قوتی که اندر او موجود نقص صفات بشریت و ذهاب تدبري و اختیار 

است بخالف جنس وی و این ابلغ است و اتم و اکمل است. مذهب بایزید بسطامی سکر است و آن مخالف 
چه آن تشویش نمذهب بغدادی است که طریق صحو است، جنید و متابعان گویند سکر محل آفت است و از آ

و گم کردن سر رشته خویش و چون قاعده همه معانی طلب باشد یا از روی فنای احوال است، و ذهاب صحبت، 
وی یا از روی بقای وی یا از روی اثباتش و چون صحیح الحال نباشد فایده تحقیق حاصل نشود. پیغمرب گفت 

 پس از جمله خرب اندر حال سکر درست نیاید و مراحل »اللهم ارنا االشیاء کما هی«اندر دعای خود که: 
اند و بزرگانی  اند و طریق صحو پیموده سکر را از این معنی آگاهی نه و لذا غالب صوفیه پري و طریق جنید بوده

کند که از جمله آنان بایزید بسطامی و ابوالحسن خرقانی و حالج و ابوسعید ابوالخري اند،  که طریق سکر برگزیده
  اند. مرحله گذشته ق صحو از آنباشند وىل چون صحو بعد از سکر است لذا بزرگان طری می
ـ نوریّه. توالی نوریان به ابی الحسن احمدبن محمد النوری باشد و وی یکی از صدور علمای متصوف بود. ۵

نوری را اندر تصوف مذهبی پسندیده و قاعده مزیده است. قانون مذهبش تفضیل تصوف باشد بر فقر و 
گوید و حقیقت ایثار آن  ان طریقت آنها که بر ایثار بوده میباشد. جالبی ضمن بی معامالتش موافق با جنید می

بود که اندر صحبت حق صاحب خود نگاهدارد و نصیب خود اندر نصیب وی فرو گذارد و رنج بر خود نهد از 
برای راحت صاحب خود... و اندر حکایات مشهور است که چون غالم الخلیل با این طایفه عداوت خود ظاهر 

گونه خصومتی پیش گرفت نوری و رقام و بوحمزه را بگرفتند و بدار الخالفه بردند و کرد و با هر یک 
اند، اگر امريالمؤمنني به کشنت ایشان فرمان دهد، اصل زنادقه متالشی  اند که زنادقه الخلیل گفت این قومی غالم

وقت بزرگ. خلیفه در  شود، که سر همه این گروهند و اگر خريی بر دست وی بر آید من او را ضامنم به مزدی
دست بر بست چون قصد قتل رقام کرد نوری  ند سیّاف بیامد و آن هر سه رابفرمود که گردنهای ایشان بزن

اف بنشست بطربی و بطوعی تمام، مردمان عجب داشتند. سیاف گفت: ای برخاست و بجایگاه بر دستگاه سیّ
پیش این آیند که تو آمدی و هنوز نوبت بتو جوانمرد این شمشري چنان چیزی مرغوب نیست که بدین رغبت 

نرسیده است. گفت آری طریقت من مبتنی بر ایثار است و عزیزترین چیزها زندگانی است و قربت بخدمت یابند 
خلیفه از این سخن وی اندر چنان حال متعجب شد و کس فرستاد که اندر امر ایشان توقف کنید و آنها را نزد 

مکالمه به خلیفه نوشت که اگر اینها ملحدانند پس بر روی زمني موحد نیست قاضی فرستاد قاضی پس از 
  ».۲۳۸تا  ۲۳۶کشف المحجوب ص «

در کتب تراجم صوفیه حکایات فراوان در موضوع ایثار نقل «آمده که: » ۷«در کتاب تاریخ تصوف اسالمی 
داد و عزیزترین چیزها را در راه  میآید که اهل سلوک تا چه اندازه بایثار اهمیت  اند که از مجموع برمی کرده

یکدیگر انفاق. دستگريی و احسان در نزد صاحبدالن و خواص اهل طریقت بحدی عمومی و توام با بلند نظری 
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نهاده حتی نسبت بحیوانات از بذل و  بوده که در مقام ایثار فرقی بني صوفی و غري صوفی و دوست و دشمن نمی
  ».اشتهد ایثار و احسان کوتاهی روا نمی

یکی نزد رویم آمد که مرا وصیتی کن گفت:: یا بنیَّ لیس هذا االمر غري بذل الرّوح ان قدرت علی ذلک والّا فال 
تشغل برتهات الصوفیه: این امر بجز بذل جان نیست اگر توانی والّا برتهات صوفیان مشغول مشو و هر چه جز 

  است.» یاوه گوئیها«این است همه ترّهات است 
یه. توالی سهلیان به سهل بن عبدالله تسرتی است و طریق او اجتهاد و مجاهدت نفس و ریاضت است ـ سهیل۶

یعنی همانطور که حمدون قصار طریق مالمت و ترک سالمت و قبول بال را راه تصفیه و پرورش روح سالک 
ت و ریاضت ن او مجاهدداد. سهل بن عبدالله تسرتی و پريوا دانست و جنید بغدادی بمراقبه باطن اهمیت می می

  شمردند. و خالف نفس کردن را راه نجات سالک و وصول او بغایت ملوب می
باشند که اساس  ـ حکیمیّه. که پريوان ابوعبدالله محمدبن علی حکیم ترمذی از صوفیان بزرگ قرن سوم می۷

نان و چگونگی گزینش طریقت آنها بر والیت است. در مورد حقیقت والیت و درجات اولیاء و مراعات تربیت آ
های عاىل دارند و مسائلی چون کرامات و خوارق عادات  آنان از سوی خدای متعال برای ارشاد سالکان سخن

  اند و همان سخنان مورد استناد ابن العربی و سید حیدر آملی واقع گردید. را بر مبنای والیت مدّلل نموده
باشند. اساس طریقت او توجه به موضوعات فنا  ای قرن سوم میـ خرازیّه. پريوان ابوسعید خراز از مشاهري عرف۸

و بقاست. فنا و بقا یکی از مهمرتین و غامضرتین مسائل صوفیه است و ما در اینجا خالصه اقوال هجویری را 
ما عندکم » «کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذوالجالل و االکرام«فرماید:  کنیم: خداوند می نقل می

  به مقتضای لغت و بزبان اهل علم بقا بر سه گونه است:» عنداللّه باقینفدو و ما 
ـ بقائی که طرف اول وی اندر فنا است و طرف آخر اندر فنا، چون این جهان که در ابتداء نبود و در انتها نباشد ۱

  و اندر وقت هست.
  ان و اهل آن.ـ بقائی که هرگز نبود، بوده گشت و هرگز فانی نشود چون بهشت و دوزخ و آن جه۲
ـ بقائی که هر گز نبود که نبود و هر گز نباشد که نباشد و آن بقاء حق است و صفات وی لم یزل و الیزال وی با ۳

صفاتش قدیم است و مراد از بقای وی دوام وجود وی است پس علم فنا آن بود که بدانی دنیا فانی است و 
اما بقای آن، آن بود که چون جهل فانی شود » ابقی واآلخرة خري و«علم بقا آنکه بدانی عقبی باقی است 

المحاله علم باقی ماند و چون مصیبت فانی شود طاعت باقی ماند چون بنده علم و طاعت خود را حاصل 
گردانید آنگاه غفلت فانی شود بذکر باقی شود و این اسقاط اوصاف مذموم باشد بقیام اوصاف محمود. اما 

ین است که باید جمیع اوصاف فانی شود تا بقاء تام حاصل گردد. با این معنی که خواص این طایفه عقیده را ا
سکر و گویند بقای هر صفتی از اوصاف سّد راه وصول است. و تا قرب و بعد و وحشت و امن و صحو و  می

فراق و وصال و محبت و عداوت و خالصه هر چه از این هستی و تعني حکایت کند از میان نرود، و سالک 
  ».یخود نشود، چنانکه خود مستشعر به بیخودی خود نباشد فانی نشده و به بقاء واصل نگشته است...ب

و آنانکه غیبت را مقدم دارند بر حضور ابن عطاست و حسني بن منصور و ابوبکر شبلی و بندار بن الحسني و 
در راه حق توئی، چون تو از ابوحمزه بغدادی و سمنون المحب. و جماعتی از عراقیان گویند که حجاب اعظم ان

حجاب در  تو غایب شد آفات هستی تو اندر تو فانی شود و چون و اوصاف بشریت به شعله قرب سوخته شد بی
اندر حضور تست. و حارث محاسبی و جنید و سهل بن عبدالله و ابو حفص  وحضور حق باشی پس هالک ت

محمد بن خفیف با جماعتی دیگر بر آنند که  حداد و ابو حمدون و ابو محمد جریری و حصری و مصاحب و
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حضور مقدم بر غیب است از آنچه همه حال ها اندر حضور بسته است  و غیبت از خود راهی باشد بحق پس 
  ».۸«حضور جنون باشد  هر که از خود غایب بود بحق حاضر بود و فایده غیبت حضور است غیبت بی

گوید:  ا لمحجوب می کنند. هجویری در کشف بابوالعباس سیار می یه. یعنی جماعتی از صوفیه ک توىلرـ سیّا۱۰
در نساء مرو از » یعنی در اواسط قرن پنجم که زمان هجویری است«ابوالعباس سیاری امام مرو بود و امروز «

کرده  بر حال نمانده است الّا مذهب وی رعیت می اصحاب او بسیارند و مذهب هیچیک از مذاهب تصوف
لطیف است و سخن ایشان میان و مر اهل نساء را از اصحاب وی با اهل مرو رسایل  »ومنا هذااىل ی«است تا 

  ها بدیدم به مرو و اساس مذهب سیاران بر جمع و تفرقه است. یکدیگر بنامه بوده است و من بعضی از آن نامه
ن لفظ را بکار بندند و هر گروه اندر صفت خود مر ای جمع و تفرقه لفظی است مشرتک میان اهل علوم مختلفه

مر تفهیم عبارات خود را اما مراد هر یک از آن چیزی دیگر است چنانکه حسابیان بجمع و تفرقه مراد اجتماع و 
افرتاق اعداد چیزی خواهند و نحویان اتفاق اساس لغوی و افرتاق معانی آن و فقها جمع قیاس و تفرقه نص و یا 

فرقه صفات فعل، اما مراد این طایفه بدین بن این جمله بود که یاد بر عکس این و اصولیان جمع صفت ذات و ت
آنگاه از  »کردیم کنون من مقصود این طایفه بدین عبادات اختالف مشایخ بیارم تا ترا حقیقت این معلوم گردد.

ل است باین معنی که آنچه از مکاتب بنده و نتیجه قیام او بر وظایف بندگی و احوا» جمع«طرف خداوند است 
است و آنچه که مواهب الهی و نتیجه لطف و احسان و فضل خداوندی است جمع است » تفرقه«بشری است 

»۹.«  
متوفی بسال «پريوان ابو حلمان دمشقی معروف بحلمانیه که ظاهراً از شاگردان ابن سلیم بصری ـ حلمانیه: ۱۱

  بوده است. ابو حلمان متهم به حلول و اباحه بوده است.» ۲۹۷
ه. پريوان دینوری از مردم خراسان است که بعد از قتل حسني بن منصور حالج جماعتی از شاگردانش سیّـ فار۱۲

گرد او جمع شدند. او نیز بقول هجویری متهم بمذهب حلول و امتزاج و نسخ ارواح بوده است. اینطور معلوم 
شایعات و حالج را بشناسد لذا  است که جالبی هجویری هم گویا در وقت این اظهار نظر بمقامی نرسیده بود که

  دروغ ها را باور داشته است.
  .کالً اعرتاضات درباره حالج بدالیل زیربوده است

آشنائی بعضی به مسأله حلول و اتحاد ماخوذ از ۱ ـ عدم فهم مردم جامعه در درک مسأله وحدت وجود و ضمناً 
ص است شبیه آن آراء باطله حلول و اتحاد ادیان غري اسالمی موجب شده بود که وحدت وجود را که توحید خال

  بدانند و آنرا کفر و بدعت بشمارند .
ـ بعضی عرفا هم محافظه کاری کرده درباره او اظهار عقیده نکردند و ساکت ماندند و بعضی هم نسبت باو ۲

ده بود اقدام کرد و به افشای اسرار که حکم پنهان بودن آن داده ش ج تقیه را رعایت نمیالخشمگني شدند زیرا ح
نمود و چون از امر قطب خود جنید بغدادی سرباز زده بود الجرم خود شهادت خود را امضاء کرد. لذا  می

  گوید: حافظ می
 گفت آن یار کزو گشت سر دار بلند

  

 کرد جرمش این بود که اسرار هویدا می 
  

  گوید: شبسرتی می 
 روا باشد انا الحق از درختی

  

 بختیچرا نبود روا از نیک  
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پروائی حالج در حمله به متولیان درغني شریعت که بجای توجه به حقیقت قرآن و عرتت و درک حقیقت  ـ بی۳
غالباً معجوله برای اثبات موقعیت دینی و سیاسی و اجتماعی خود می پرداختند و بجای اینکه خود  به احادیث

  و کشتند. را اصالح کنند و بخدا رو آرند بیچاره منصور را تفکري نموده
باطنی بودن او برای اهل سنت و شیعه محافظه کار وظاهریون و حتی صوفیه  اشیعی انقالبی یا غاىل یـ ۴

  مصلحت جو ناگوار بود و شطحیات و افشاگریهای درونی و برونی او را وسیله تفکري و قتل او قرار دادند.
ه در عرف جامعه آنزمان جرم محسوب ـ حالج خود را درگري مسائل سیاسی و حمایت از محرومان نمود ک۵
  شد. می

  موقعیّت و وضعیّت جامعه اسالمی در قرن پنجم هجری
ی و سلطه زـ وضع اجتماعی و سیاسی: با وجودی که آغاز این قرن مواجه با عصر قدرت غزنویان و دوران ترکتا۱

سلجوقیان دوران انحطاط  آنان در شرق ایران بود اما در اواسط این قرن بعلت ضعف و تفرقه و قدرت گرفنت
های غزنه و الهور و بالد شرقی حومت اسالمی به حیات  غزنویان شروع شد. حکومت آنان تنها در محدوده

سلطنت کرد توانسته بود غزنویان را شکست  ۴۵۵تا  ۴۲۹خود ادامه داد. طغرل اولني پادشاه سلجوقی که از سال 
را بتصرف آورده خود را به بغداد برساند و » ایران امروز«کشور ایران  داده خوارزم و ماوراء النهر و تقریباً سراسر

خلیفه القائم بامر اللّه باو دخرت بدهد و از خانواده او دخرت بگريد و نام شاهان سلجوقی را در خطبه یاد کند. پس 
» ۴۸۵ -۴۶۵«کشاه دنباله تصرفات او را تا گرجستان ادامه داد و بعد از وی مل» ۴۶۵ -۴۵۵«آلب ارسالن  واز ا

تا دریای » غري از شبه قاره هند«با تدبري وزیر دانشمند خود خواجه نظام الملک حدود کشورش را از چني 
مدیرتانه رساند. بعد از قتل خواجه نظام الملک و وفات ملکشاه با وجود آنکه بروز اختالف در مسأله جانشینی 

وز افزون اسماعیلیه و جّو ترور و وحشت از طرفی دیگر کیارق و محمود و محمد از یکطرف و قدرت ر بني بر
  های بسیار گردید مع الوصف سري تمدن اسالمی و پیشرفت علوم متوقف نشد. موجب کشمکش

ـ وضع دینی. با روی کار آمدن سالجقه که اهل سنت و شافعی مذهب بودند و بعلت پیوند آنان با خلفای ۲
ود با قدرت هر چه تمامرت پیشرفت نمود ه شیعی بودند تضعیف شده بعباسی، مذهب تسنن که در عهد آل بویه ک

اشاعره و فقهی مانند  های کالمی چون معتزله و و تعصبات مذهبی بني شیعه و اهل سنت و اسماعیلیه و فرقه
امامیه و باطنیه و کرامیه و غريه باوج خود رسید و طرفداران هر مذهب  حنفی و شافعی و حنبلی و مالکی و

و بازار وعظ و خطابه گرم گردید و هر  های بسیار در حقانیت مذهب خود و ابطال مذهب رقیب نوشتندکتاب
الملک  کوشید تا با گشایش مدارس خاص، عقیده خود را تعلیم دهد. و بر همني مبنا بود که خواجه نظام دسته می

داخت و شیعیان که از زمان آل بویه برای توسعه و ترویج تسنن و تبلیغ مذهب شافعی به ساخنت مدارس نظامیه پر
زیرا  قدرت یافته بودند نیز تشکیالت منظم و تألیفات بسیار عرضه داشتند. این اختالفات از جهتی مفید بود

می را در ابعاد مختلف باوج خود کشاند وىل از لیم کتب را گسرتاند و فرهنگ اسالدامنه بحث و فحص و تع
گردید که یافعی و ابن اثري آنرا در حوادث  زد و خورد و کشتار بسیار می جهت دیگر چه بسا موجب اغتشاشات و

اند. و باطنیه و اسماعیلیه نیز ضمن رد اتهامات علیه اهل  ذکر کرده ۴۷۸و  ۴۴۴و ۴۴۳و  ۴۰۸و  ۴۰۷سالهای 
زه و ای جز مبار شدند و لذا چاره  و تهدید به مرگ میشتند وىل از طرف شیعه و سنی تفکرينو سنت کتاب می

قتل سران مخالفني نداشتند. چه وابستگی اسماعیلیه به خلفای فاطمی مصر که آنها نیز اسماعیلیه بودند موجب 
دین و کافر و ملحد قلمداد کرده در صدد نابودی آنان  گردیده بود که خلیفه عباسی و حکومت سلجوقی آنانرا بی
شیعیان امامیه هم دانسته و ندانسته علیه  گردیده بود برآیند. بعالوه توجه خاص اسماعیلیه به مسائل باطن موجب
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آنها کتاب نویسند وىل مخالفت شیعیان یا تنها جنبه مذهبی داشت و یا از ترس بود، به قتل و کشتار دو طرف 
کردند وىل در میان این جنگ و جدل، مشایخ صوفیه  انجامید. اگر چه شیعیان هم گاه در دشمنی تندروی می می

  پرداختند. وفیه با آرامش خاطر به ارشاد و تعلیم و تربیت سالکان میبا آرامش ص
های صلیبی بود  شروع جنگ» عهد برادران غزاىل«ـ جنگهای صلیبی: از اهم مسائل تاریخی اواخر قرن پنجم ۳

ن طول کشید و ضمن آن دولتهای فاطمیان، سالجقه، اتابکان، و ایوبیا» ه۶۹۰تا  ۴۹۰از سال «سال  ۲۰۰که بمدت 
با مسیحیان اروپا بجنگ پرداختند و میلیونها انسان بیگناه بخاطر حماقت و یا قدرت طلبی شاهان مسلمان و 

های صلیبی برای علماء و عرفا و اسماعیلیه و شیعه امامیه  می آنان در جنگمسیحی کشته شدند وىل سرگر
دن اسالمی و مقاصد سیاسی خود موقعیت مناسبی فراهم کرد تا بتوانند با آرامش بیشرتی به فرهنگ و تم

  خدمت کنند.
بوسیله جوهر  ۳۶۱که در سال » جامع االزهر«وضعیت علوم و فنون در این قرن: دانشگاه االزهر مصر. ـ ۴

سپهساالر خلیفه فاطمی المعزلدین الله ساخته شده بود در اوج فعالیت بود و در آنجا فقه شیعه علوی و فقه 
الملک برای جلوگريی از نفوذ شیعه و تقویت  شد. خواجه نظام ک است تدریس میشافعی که خیلی به شیعه نزدی

های بغداد و اصفهان و بلخ و نیشابور و هرات و بصره و آمل و  اهل سنت مدارس نظامیه را بنا نهاد و نظامیه
  موصل شروع بکار کرد.

کند و خود  م به تفکر و تعقل امر میـ فلسفه و کالم: گرچه در ذات تفکر اسالمی فلسفه نهفته است و قرآن کری۵
برای استدالل ای  از دالیل فلسفی قیاس و استقراء و تمثیل بهره جسته وىل فلسفه، نخست تنها بعنوان وسیله

از قرن دوم هجری که کتب یونانی وایرانی و به وحی و شهود دریافته بود لذا ملسو هيلع هللا ىلص حقایقی بود که رسول خدا 
و » قدریه«فه یونان و ایران و هند در بني مسلمانان نفوذ کرد. بطوریکه معتزله هندی بعربی ترجمه شد آراء فالس

های یونان بهره جستند و فلسفه بمعنای  بعداً جای خود را به اشعریه دادند از فلسفه ،که» جربیه«سپس جهیمیه 
لصفا، ابوعلی جمعیت اخوان ا» ه۳۳۹«فارابی  -اخص مشائی آن که از زمان مامون شروع  شد و بوسیله کندی

سینا، بهمنیار و ابوعبید جرجانی و دیگران در سراسر کشورهای اسالمی منتشر شد آنقدر جلو رفت که بجای 
ای در دست مخالفان دین قرار گرفت. بطوریکه در قرن پنجم یعنی  ای در دست دینداران باشد وسیله اینکه حربه

دار بودند و مشائني آثار فارابی و ابوعلی سینا  م میداندوران شیخ احمد و امام محمد غزاىل اشاعره در علم کال
کشیدند. صوفیه نیز از قافله عقب نمانده از آراء افالطونیان  را که مبتنی بر فلسفه مشاء بود برخ مخالفان می

  جستند. جدید و حکمای خسروانی در اثبات عرفان نظری بهره می
ره تکامل تصوف و عصر شکوفائی آن بود و علت این دو» عهد غزاىل«ـ تصوف در قرن پنجم: قرن پنجم ۶

  تکامل هم چند امر بود: 
: ستیز و مجادله داعیه داران مذاهب مختلف و کشمکش آنان، بصوفیه فرصت داد تا بدون دغدغه از تهدید فلا

  کفر و قتل به پیشرفت مکتب و جذب مرید برپدازند.
ای که در بني صوفیه وجود داشت هر آزاد اندیشی  عادهال ب: محیط پر صدق و صفا و بدون تعصب و نرمش فوق

را مأمن و پناهگاهی بود تا از دغدغه تکفري و تفسیق رسته و بخود و حاالت خویش برپدازد و بویژه مشایخ 
کرد  انگیزی که مبتنی بر فطرت انسانها بود و شوق پرستش را در دلها بیدار می صوفیه با سخنان دلنشني و شوق

کردند و گاه از شدت هیجان مدهوش  کردند که جامه می دریدند و توبه می ر وجود آنان ایجاد میچنان شوری د
مردند. لذا طالبان معرفت مدتی را جهت تزکیه و تعلیم در خانقاهها با خیال راحت سري و سلوک  شدند یا می می
  پرداختند. می
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وجود داشت اکنون هم این شیوه در برابر اهل العمل  ف شیوه مبارزه منفی و عکسج: همانطور که در آغاز تصوّ 
زر و زور و تزویر بقوت خود باقی بود وىل نه بصورت آغازین بلکه بعنوان یک مکتب معرفت که جا افتاده بود 

های حقیقت طلب و معتقد به شیوه سلوک و والیت و هم  سنی و خط سومی بني تسنن و تشیع افراطی بود که هم
کرد. اگر چه تصوف باقتضای زمان  خویش و تقیه و خودسازی را بخود جذب میشیعیان هواهان جهاد با 

پوشش سنت داشته است وىل در باطن خود تشیع داشت که قبله گاه وحدت طلبان و خداجویان بود. آنان بجای 
رنگ چسبیدند و چون حضرت  های درخت دین چنگ زنند و سقوط کنند بر تنه تنومند اسالم بی اینکه بر شاخه

  را اصل قرار دادند. و مردم را هم به وحدت وخواندند. وحدتهيلع لی ع
د: اشاعه کتب: صوفیه با نثر و نظم تأثري عمیقی بر احساس مردم داشتند که در صفحات پیش بعضی از مصنفات 

انی تألیف شد و کتب زیر که از امّهات کتب عرفالمحجوب   آنانرا نام بردیم. در این قرن نیز رساله قشریه و کشف
  است در دسرتس صوفیه و از جمله برادران غزاىل بوده: 

  
  ه.۲۲۷ـ کتاب الزهد تألیف بشر بن حارث حافی متولد بسال ۱
  ـ کتاب المریدین تألیف سهل تسرتی۲
یا  ۲۸۳ـ کتاب دقایق المحبني فی مواعظ العارفني عن جوابات اهل الیقني. تألیف سهل تسرتی متوفی بسال ۳

  ه۲۸۵یا  ۲۷۳
  ه.۲۸۱برد از ابن ابی الدنیا متوفی بسال  کتاب دیگر که ابن ندیم نام می ۳۳ب من عاش بعد الموت و ـ کتا۴
  ه.۲۴۳ـ رساله التحید و رساالت دیگر و کتب دیگر از حارث محاسبی متوفی بسال ۵
  ه.۳۵۴ـ کتاب روضه العقال تألیف ابوحاتم بستی متوفی بسال ۶
  ه.۳۷۶یف ابو نصر سراج طوسی متوفی بسال ـ کتاب اللمع در شرح حال صوفیان تأل۷
  ه.۳۷۶ـ کتاب قوت القلوب تألیف ابوطالب مکی متوفی بسال ۸
   ه.۴۳۰حافظ ابونعیم اصفهانی متوفی بسال  کتاب حلیله الولیاء در تذکره صوفیان تألیف ـ۹
وفات یافته و  ۴۱۲ ابوعبدالرحمن سلمی که بقول یافعی در سال کتاب طبقات صوفیه در تذکره صوفیان تألیف ـ۱۰

آنرا بزبان هروی امالء کرد که بنام اماىل هروی شهرت داشت و همان را » ۴۸۱ -۳۹۶«خواجه عبدالله انصاری 
  بنام نفحات االنس بفارسی ترجمه کرد و اضافاتی بدان افزود. ۸۹۸جامی متوفی بسال 

عبدالکریم قشريی متوفی بسال  رساله قشریه که از اهم کتب مستند و تحقیقی تصوف است تألیف استاد ـ۱۱
  ه.۴۶۵
  ه.۴۷۱یا  ۴۶۵کشف المحجوب تألیف ابوالحسن جالبی هجویری غزنوی بسال  ـ۱۲
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  .»فتوّت، عیّاری، مالمت«تصوف در سه آینه 
ن وگردد. اسالم چ اصوالً در هر جامعه باز، تبادل فرهنگی صورت می گريد و همان موجب تکامل فکر می

نظر جامعه شناسی دینامیک و پویا و در ذات خود منبسط و دارای روح تسامح و جهان ای باز است و از  جامعه
شمول است و اقتضای پذیرش هر فرهنگی که با روح منبسط و پویا و گسرتده آن مطابقت داشته باشد دارد و هر 

هنگی است کند و خود قرآن مجید با تنوع آیات و جامعیت کامل، زبان هر فر کشف علمی را در خود جذب می
لذا با توسعه اسالم هر ملتی با آینه فرهنگی خود با سالم نظر انداخت و آنرا پذیرفت و علم و حکمت و سنت 

بعضی آیات قرآن تطبیق داد و گاه آیات و احادیث را در خدمت فرهنگ خویش گرفت و گاه فرهنگ خود را با 
ت و گاه فرهنگ و اخالق خود را بآیات و اخالق خود را بآیات و احادیث را در خدمت فرهنگ خویش گرف

د را که بصورت نهاد فردی و اجتماعی درآمده بود بکلی نابود وهای تاریخی خ منطبق ساخت بدون اینکه ریشه
همه ملل مسلمان شده خود دارای فرهنگ و اخالق و سنت دیرین بودند طبیعی بود که افراد سازد. و چون 

ول و فروع دینی در درک و استنباط یکسان نبودند و در شیوه زندگی جامعه اسالمی با وجود اشرتاک در اص
عني هم نشدند و باصطالح غري از شرع، عرف هر جامعه اقتضائی داشت. ما حصل کالم اینکه هر کدام جزئی از 
کلی را در آینه فرهنگ خویش بیشرت دیدند و یا خواستند ببینند و چون جدا شدن از فرهنگ آغازین که بصورت 

لذا وقتی راه تأویل و تفسري را مکتب غالب باز «انسانها تثبیت شده محال است اد فردی و اجتماعی در نهاد نه
لذا از همان قرن دوم  »یابد سهیل و تعدیل میمعه مغلوب از فرهنگ آغازین خود تجاگذاشته باشد جدا شدن 

تانی ایرانیان و سایر ملل با اسالم درهم های باس و سنتآراء و افکار یونانیان و ایرانیان و هندیان و اعراب 
آمیخت و فرهنگ جامع و گاه التقاطی منطبق با اصل و گاهی مخالف با اصل پدید آورد که در کل بنا بنقل 

تفکرات را گسرتش داد تا آنجا که  گسرتده فرهنگ اسالمی بود و دامنۀبه نفع روح  »اختالف امتی رحمه«
فانی پدید آمد که هر کدام برای ارائه نظریات خود ضمن استناد به بعضی دهها مذاهب فلسفی و کالمی و عر

آیات و تفسري و تأویل آن با کمک برهان یا جدل با مغالطه یا خطابه و یا شعر و یا همه آنها عقاید خود را اثبات 
ات منطقی با ای از احوال و گاه بصورت عبار کردند و از آن میان صوفیان مشهودات خود را بعنوان اشاره می

دادند و قلوب  استداللهای قیاسی و استقرائی و غالباً تمثیلی و ذوقی همراه با کرامات و اعمال مردم ارائه می
و سرخوردگان را جایگاهی و محتاجان علم و  کردند. خانقاه، بینوایان را پناهگاهی توده مردم را بخود جلب می

شد.از طرفی مردم  و بی خانمانان را لنگر گاهی محسوب میارشاد را دانشگاهی و گرسنگان را خورد نگاهی 
تشنه عدالت که باسالم رو کرده وىل از مدعیان دروغني و خلفای ستمگر اموی و عباسی جز ریا و تظاهر و دروغ 
و فریب و ظلم اجحاف و دنیا پرستی و اعمال ضد اسالم ندیده بودند و با هر قیامی دینی شکست خورده بودند 

کردند و یا  جستند انسانهای راستني دانسته و بآنان رغبت می ا جایگاه امن و صوفیان را که جز خدا نمیخانقاه ر
ف اسالمی که محبوب همه بود عرضه می داشتند که های خود را برنگ تصّو مدند و یا اندیشهآ در سلک آنان می
  و عیاران و شطاران بودند.» فتیان«ت از جمله آنها فتّو

جستند. آنان سد محکمی در برابر  نمردان به اخالق فردی و اجتماعی فردی و اجتماعی تمسک میفتیان یا جوا
دون همتان ریاکار و افراد جبون خود فروخته به متجاوزان عرب و اسالم نمایان دروغني و فرهنگ سلطه و 

دانستند. مکتب  ان مینرينگ خلفاء و امراء و شاهان دست نشانده آنان بوده و خود را حامی محرومان و مظلوم
گرچه قبل از اسالم در میان ایرانیان مخالف طبقات بنام عیاری و بني اعراب بنام » آئني جوانمردی«فتوت 

تر از ما  عیب های دیگر دیده شده بود وىل فتوت اسالمی کاملرت و جامعرت و بی فتوت و نیز در بني سایر ملل بنام
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هر آن «نویسد:  می» الفتوه«ود گرفته بود. چنانکه صاحب کتاب بخقبل اسالم بود و صورت ممتاز و مشخص 
ابن جوزی ». ۱۰» «گردد گردد به ارتکاب آن عمل، فتوت اسالمی هم باطل می کار که با آن قبول اسالم باطل می

کند و  ها خود را محافظت می کند، دروغ نمی گوید، و از حرام جوانمرد زنا نمی«نویسد:  در تلبیس ابلیس می
سري و  بهر حال عوام که تاب ریاضتها و عبادتها و ترک تعلقات و دیگر مسائل». ۱۱« »برد روی زنی نمیآب

سلوک صوفیانه را نداشتند وىل از طرفی روحیه عدالتخواهی و وجدان اخالقی قوی داشته و احساس اجتماعی 
» ه۲۴۰«ن احمد بن خضرویه آوردند. بعضی از بزرگان تصوف چو آنها غالب بود، به مکتب جوانمردی روی می

نخست از سران جوانمردان » ه۳۸۴«و علی بن احمد بن سهل صوفی پوشنگی» ه۲۶۵«و حداد نیشابوری 
  بدین ترتیب تصوف به فتوت روح داد و فتوت دست اجرای مقاصد اخالقی تصوف گردید.». ۱۲«بودند 

  تاریخچه مختصر فتوّت
سر منشأ فتوت بشری دانسته و همه حضرات انبیاء از آدم تا  بعضی از نویسندگان مکتب فتوت، خدای کریم را

 »تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض«مبنای شمردند وىل برخی را بر  می» جوانمرد«را فتٰى ملسو هيلع هللا ىلص محمد 
دانند و از جمله حضرت ابراهیم خلیل  در این مقام برتر می »بعضی از رسوالن را بر بعضی برتری دادیم یعنی:«

نخواست و مهمان نازی بوالفتیان بود که حتی در موقعی که در آتشش افکندند از جربئیل هم یاری بعقیده آنان ا
او و شکسنت بتها و اقدام به ذبح پسرش اسماعیل و غريه نمونه آنست. و نیز حضرت آدم در توبه و انابه و 

ه با دست خود کار حضرت نوح در استقامت و حضرت داود در زره بافی و حضرت سلیمان با زنبیل بافی ک
نمود و حضرت یوشع با همکاری و دلريی و جوانمردی و حضرت موسی با وفای عهد به  کرد و اعاشه می می

  اند. ای اسوه و پیشوای فتوت بوده که هر کدام در جنبه» ۱۳«حضرت شعیب 
 م و از ابراهیم بهبه ابراهی ثو از شی ثنامه شیخ ابوحفص عمر سهروردی آمده که: فتوت از آدم به شیدر فتوت 
المصطفی صلی علیه و آله  سلم رسیده  و همچنني نسالً بعد نسل تا دور نبوت به سید ما محمدهيلع اسماعیل 

آنحضرت قبل از بعثت باوصاف صدق و امانت معروف بود و پس از آنهم صفات او در شجاعت و ». ۱۴«
و عفو و بخشایش و اخالص و دلسوزی و نوازی و رفق و مدارا و مردم نوازی و عیب پوشی  سخاوت و مهمان

حمایت از مظلومان و مقاومت در برابر سفاکان و ترحم بر ضعیفان و اعانت بینوایان و عفو مردم مکه پس از 
فتح آن از اهم صفاتی است که آنحضرت بدانها آراسته بوده و جوانمردان خود را مقید به اتصاف بدان 

  دانستند. می
و ایثار  »الفتی اال علی ال سیف اال ذوالفقار«را بر مبنای هيلع ت علی حضرملسو هيلع هللا ىلص بعد از حضرت رسول 

ها و غريه و انفاق و بخشش و شجاعت و دیگر اوصاف متعاىل، پیشووای  آنحضرت در شب هجرت و در جنگ
بطور مطلق بکار  »فتی«رسانند. چنانکه هر گاه لغت  و خرقه فتوت را به وی می» ۱۵«شمردند  جوانمردان می

است بعالوه اصحاب کهف را هم خدای تعاىل جوانمرد خوانده و در تفسري هيلع منظور علی د برده شو
نهایت که رب  فرماید: این است شرف بزرگوار و کرامت تمام و موافقت بی االسرار درباره آنان می فکش

ا ایشان همان ب» ۶۰آیه  -کهف« »انهم فتیّه«العالمني بر اصحاب کهف نهاد که ایشانرا جوانمرد خواند و گفت 
  .»۱۶«کرامت کرد که با خلیل خویش که او را جوانمرد خوانده است و نیز یوشع بن نون و یوسف صدیق 

که هيلع و سلمان فارسی و پس از وی امام حسني هيلع و علی ملسو هيلع هللا ىلص اما بعد در عهد اسالم نیز از حضرت محمد 
هيلع ها پس از علی  رند. در فتوت نامهدا با جانبازی و ایثار شهادت را پذیرا شد از پیشوایان فتوت محسوب می

اند  باشد که اکثر آنها ایرانی و عموماً علوی و صوفی و شیعی بوده وسلمان فارسی و  ذکر است این نکته می
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چنانچه بهرام دیلمی، روزبه فارسی، جوشن خرازی، فضیل بن زیاد فارسی، با کالیجار دیلمی، که از شاهان دیلم 
ـ ۱بهائی که در آن از فتوت صحبت شده و یا درباره فتوت نوشته شده عبارتند از کتا». ۱۷«شود  است دیده می

ه لـ رسا۶ـ طبقات الصوفیه. ۵ه قشریه. لـ رسا۴ـ قوت القلوب. ۳» ۴۷۱ -۳۷۶«ـ کشف المحجوب ۲شرح تعرف 
شهاب ـ عوارف المعارف از ۸ـ قابوس نامه از کیکاوس بن اسکندر ۷». ۴۱۲ -۳۳۰«الفتوه از سلمی نیشابوری 

الدین  ـ تحفه االخوان تألیف کمال۱۰». ه۶۱۲«ـ الفتوه تألیف ابن معمار بغدادی ۹» ۶۳۱ -۵۳۹«الدین شهروردی 
ـ فتوت نامه عالء ۱۲». ه۷۱۲«الدین ابوبکر زرکوب  ـ فتوت نامه نجم۱۱. »ه۷۳۰«عبدالرزاق کاشانی به فارسی 

ـ فتوت نامه سلطانی از ۱۴». ۷۸۶ - ۸۱۳«همدانی ـ فتوت نامه امريسید علی ۱۳». ۶۳۷ - ۶۵۹«الدوله سمنانی 
ـ فتوت نامه منظوم ناصری که در سال ۱۶ـ فتوت نامه منظوم از شیخ عطار. ۱۵». ۹۱۰«مالحسني واعظ کاشفی 

  بپایان رسانده. ۶۸۹
ا در فتوت مطالبی مشروح نوشته نشده و تنهقبل از قرن پنجم دربارهٔ  شود این است که اوالً  آنچه در کل دیده می

جز تاب الفتوه سلمی کتاب خاصی درباره فتوت » ۶۱۷«آثار صوفیان از آن نام برده شده و تازمانه حمله مغول 
که ناصرالدین اللّه خلیفۀ عباسی آئني فتوت را پذیرفت و اشاعه  ۵۷۸نامه تألیف نیافته. پس معلوم است از سال 

  یختتگی داشته.داد، آن آئني بصورت رسمی درآمد قبل از آن با تصوف آم
چنانچه در شرح حال صوفیان و جوانمردی آنان اشاره شد و عطار در تذکره بعضی از آنها را ذکر کرده و سعدی 

المحجوب و رسالۀ قشریه و قوت القلوب از آن سخن بمیان  در بوستان آورده است و در شرح تعرف و کشف
نمردی دیرین ابومسلم خراسانی و عیاری یعقوب لیث آمده. و در قرن هفتم مبارزات مردم در مقابل مغوالن جوا

ها بیدار نموده است. بهرحال قران پنجم دوران رشد روز افزون مالمتیه و اهل فتوت بود چنانکه در  را در ذهن
ای  پرداختند صفات مشخصه کتب این عهد برای شناخنت فتیان واقعی از مشبهني بآنها که به اعمال زشت می

  بها ضبط است.آوردند که در کتا
  رابطه مالمتیه و اهل فتوت

با وجودیکه فتوت سابقۀ تاریخی بسیاری دارد وىل چون تشکل مکتب فتوت بعد از مکتب مالمت بوده لذا 
ان الفتیان «گوید:  ابن عربی معتقد است که اولني بار صوفیه مالمتیه به سلک فتوت گرویده و میالدین  محی

مردان شاگردان مالمتیه هستند زیرا حداد نیشابوری و صوفی پوشنگی که از یعنی: جوان »تالمذه المالمتیه
سران جوانمردان بودند از مالمت که نوعی از تصوف خراسانیان بوده به فتوت روی آوردند و بهرت بگویم کمال 

امداری چون های بعد عارفان ن یافتند. احمد خضرویه غري مالمتی بوده و به سلک فتوت گرائیده، و البته در دوره
له سمنانی و امريسید علی همدانی عالوه بر والدین زرکوب و شیخ عالءالد الدین بری و شیخ نجم شیخ نجم

داشنت خرقه تصوف خرقه فتوت هو پوشیدند و پا در مرحله مبارزاتی اهل فتوت نهادند و صوفیه سربداران و 
بوده رو آوردند. و اما مالمتیان با فتیان عالوه های اجتماعی و مبارزاتی تصوف  صوفیۀ صفوی به فتوت که جنبه

از سرزنش « »وال یخافون لومهً الئم«فرماید:  بر وجه اشرتاک در استشهاد به سوره مائده که می
و اخالص در عمل و ایثار و تحمل مالمت و بذل مال ومخالف با نفس نیز وجوه  »ترسند کنندگان نمی سرزنش

به االفرتاق این دو شیوه طریقتی بوده طرز برخورد آنان با مردم در مسائل اشرتاک آنان بود. وىل آنچه ما 
  اجتماعی بوده است.

پیمودند تا دکان ریاکاران را تخته کنند و عمل خود را فضیلتی نشمردند  مالمتیان جهت مبارزه منفی را می
یک فضیلت هم نبینی جوانمردی آنست که در خود چنانکه علی بن ابی بکر اهوارز مالمتی می گفت: اصل 
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وىل جوانمردان به مبارزهٔ مثبت ادامه داده و عموماً با تبلیغات نظامی و ورزش های حربی در زورخانه ها ». ۱۸«
ترین وظیفه آنها بود  نمودند تا به حمایت از مظلوم که اساسی  و اماکن دیگر خود را برای مبارزه آماده می

برند. درباره رابطه این دو دسته حکایت حمدون  لم خراسانی را نام میبرپدازند چنانکه از جملۀ آنان ابو مس
جالب است. » شدند ای از جوانمردان محسوب می عیاران شعبه« قصار نیشابوری که مالمتی بود با نوح عیار

رفتم نوح عیاری بود به فتوت معروف و جمله  گوید: روزی اندر جویبار سريهٔ نیشابور می حمدون قصار می
ان نیشابور در فرمان وی بودندی وی را اندر راه بدیدم بگفتم یا نوح جوانمردی چه چیز است؟ گفت: عیار

ا از آن تو؟ گفتم هر دو بگوی. گفت جوانمردی من آنست که این قبا بريون کنم و مرقعه بپوشم و یجوانمردی من 
. و جوانمردی تو آنکه مرقعه بريون معامالت ورزم تا صوفی شوم و از شرم خلق اندر آنجامه از معصیت برپهیزم

کنی تا تو بخلق و خلق بتو فتنه نگردند. پس جوانمردی من حفظ شریعت بود بر اظهار آن و در آن تو حفظ 
  ).۱۹تر است ( حقیقت بر اسرار و این اصل قوی
ال روحی و دنیا را آشکارا تحقري نموده سرزنش نفس را برای رسیدن به کم لبهر حال در حالتیکه مالمتیه اه

بدر آرند. جوانمردان تقوی و شرف را شناختند و سعی داشتند گلیم خویش را از موج  اخالقی وسیله ضروری می
ان و در جهت های گوناگون که سری هم نبود برای تشویش دیگر با هم جمع کرده واعمال و افعال و فعالیت

دانستند  دادند و صوفیه هر دوی آنها را در بدایت امر می حمایت از مظلومان و مبارزه با ظالمان انجام می
و کالً آنچه تا » تا فتوت به نهایت نرسد بدایت والیت حاصل نشود.»: «۲۰«گوید  چنانکه عالمه حمد آملی می
بسیار نزدیک و فرق ظاهری آن در این بوده که فتوت شود، فتوت اسالمی با تصوف  قرن پنجم و ششم دیده می

 برای عوام و در بدایت و تصوف برای خواص و در نهایت بوده است، وىل بعدها که جوانمردان بمبارزات
گر  سیاسی و اجتماعی پرداختند از تصوف دورتر شدند چنانکه تصوف هم وقتی بشکل حکومت صفوی جلوه

د و طریقت فراموش و ظواهر شریعت عملی گردید و سیاست بر هر دو چريه شد تغیرياتی بسیار در آن حاصل ش
  گشت.

  صفات اهل فتوّت
إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ «» ۲۱«خدای تعاىل همه اوصاف فتیان را در آیه جمع کرده است گوید:  ـ حسن بصری می۱

   ۹۰نحل آیه  »بِالْعَدْلِ وَاالِٕحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى
فرمود: جوانمردان امت ده عالمت دارند. راستی گفتار، وفای بعهد، ادای ملسو هيلع هللا ىلص ادق از قول رسول اکرم ـ امام ص۲

نوازی، حیا که در رأس  امانت، ترک دروغ، رحمت به یتیم، بخشش به سائل، بذل مال، کثرت در صنایع، مهمان
  »۲۲«همه آنهاست 

ست، بلکه به جوانمردی در عبادت خدا و ـ فضیل عیاض گوید: فتوت به نخوردن حرام و ارتکاب گناه نی۳
خورد  و گفت فتوت آنست که فرق نکنی که نعمت ترا که می ».۲۳«مخالفت با شیطان و عمل به قرآن است 

یعنی در مقام خدمت و ایثار نعمت حق به بندگان او میان مؤمن و کافر تمیز نکنی و میان دوست و دشمن تفاوت 
  »۲۴«ننهی 

ید: فتوت آنست که انصاف به هه خلق بر خود واجب دانی و انصاف خود را از کس گو ـ حارث محاسبی می۴
  ».۲۵«نستانی

گوید: فتوت جمع احوال جمیله و صفات حمیده و سلب  ـ مالحسني واعظ کاشفی در فتوت نامه سلطانی می۵
  اعمال قبیحه و اخالق دیگر از راه تخلیه و تزکیه و تصفیه است.
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دانند که  کار را خالف جوانمردی می ۲۰برای جوانمرد ذکر شده است و  صفت ۷۲در کتاب سرچشمه تصوف، 
خوردن، زنا، لواط، غمازی، نفاق، تکرب، ترس، حسد، کینه، دروغ، مخالفت، خیانت، نگاه بزنهای  عبارتند از: می
  ».۲۶«جوئی، بخل، غیبت، بهتان، دزدی، حرام خوری، نصیحت  نامحرم، عیب

  اجتماعیتأثري فتوّت در تحوالت 
ی از اصول فتوت کمک به مظلوم و دشمنی با ظالم است که از اصول امور اجتماعی اسالم است لذا کچون ی

جوانمردان هدف غائی از فعالیت خود را رفاه عامه مردم و مبارزه با ستمگران قرار داده بودند. اینان عدالت و 
یخته و با توجه به عمل پیشوایان دین و فتوت که تعاون اسالمی را با روح جوانمردی ایرانی و یا عرب بهم آم

بود که مسائل هيلع انگیزه آنان انتقام خون امام حسني  داشتند. گاه هم ذکر شد مبارزاتی را علیه ستمگران بر پا می
برابر ستمکریهای حجاج بن یوسف ثقفی از جمله قیام کوفیان در کوفه ملی میهنی هم تشدید کننده قیام آنان بود،

ىل و شیعیان در آن دخالت داشتند و شاید بتوان قیام مختار را که بکمک مواىل انجام گرفت تا حدی از که موا
ها نام ابومسلم خراسانی بعنوان  از طرفی چون بیشرت در فتوت نامه های جوانمردانه شمرد. این نوع اندیشه

ود که حکومت ظالم متجاوز اموی را ه او بچاو را هم می توان از این نوع دانست.  مجوانمرد ذکر شده پس قیا
تقیه درعد اجتماعی  پرداخختند وىل نه برای حفظ سرّ بلکه برانداخت آنان چون مالمتیه گاه به بنهان کاری می

بینیم. اصوالً  ل عیاری میکآن که حفظ نهضت باشد منظور نظر آنان بود. پس از نهضت ابومسلم فتوت را در ش
ها و وغاها  اند و در هنگامه عوام الناس و خامل الذکر بوده یار را که از طبقهعرب اشخاص پنهان کار و...هوش

این رادمردمان چون  ».۲۷«است   نامیده اند عیار می خودنمائی کرده یا در حروب جلدی و فراست بخرج داده
ظلومیت یا ها هستند با قیامهای شیعی یا ملی یا شرافتی، از م دیدند خلفای عباسی سَرچشمه همه ستمگر می

ت ترس، آنان را خارجی و طاغی و یاغی لکردند. با وجود آنکه وابستگان حکومت عباسی بع مظلوم حمایت می
کردند، وىل آنان غالباً شیعه بوده و بنا بنوشته صاحب نظران، افرادی جنگجو و جوانمرد و دارای  خطاب می

شد و  یستان و خراسان از ایشان یافته میصفات عاىل مردانگی و ضعیف نوازی بودند و در غالب شهرهای س
  ».۲۸«گاه ممکن بود عده آنان در بعضی شهرها به چند هزار تن برسد و در هر شهر رئيس داشتند 

ـ پدر عهد که مسئول عهد و ۲» رئیس«ـ نقیب ۱گوید: سه دسته رؤسای فتیان هستند:  مال حسني کاشفی می
بست. توضیح اینکه فتیان  بکمر داوطلب دخول در مسلک فتوت میـ استاد شد که شاىل ۳عهدنامه و خطبه بوده 

و  »نشانه صفا«اند و در مراسم آنها آب  داشته» سراویل«های رنگ برنگ و سروال  دار و تاج لهلباس خاص وص
  ».۲۹«قرار داشت » نشانه پنج تن«و چراغ پنج فتیله » حق نمک«نمک 

رک سیستانی را باید از عیاران زبر دست دانست که در سال پس از ابومسلم جوانمرد خراسانی، حمزه پسر آذ
خوریم که او را  سال علیه ستمکاران عباسی مقاومت کرد. پس از آن دو تن، بنام عیاری بر می ۳۴قیام کرد و  ۱۷۹

قیام کرد و مردانه  ۲۵۴باید پیشگام نهضت ایرانی دانست و ا و یعقوب لیث صفاری سیستانی است که در سال 
باسیان ایستاد و به ملت ایران شرف و افتخار بخشید. پس از وی عیاری کمرت بصورت منسجم و هدفدار جلو ع

و نهضت باکالیجار که نامش از جمله های شعوبیه که شکل فرهنگی و ملی داشت  ظهور پیدا کرد مگر در نهضت
حرکت  بودند گردید. ضمناًکار آمدن دیلمیان که شیعی  جوانمردان است که فعالیت او و همراهان موجب روی

گرا با  شد. و کالّ فتیان یا صوفی بودند یا ملی باطنیان و فدائیان اسماعیلیه نیز نوعی فتوت محسوب می
های تشیع امامیه و باطنیه و عموماً متعلق به توده اصناف بودند که خود را به ثروت و مقام و منصب  انگیزه

  کردند مگر در آنا طوىل که فتوت اشرافی بوده. م مظلوم را حس میو دینی نفروخته بودند و درد مردسیاسی و
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گفته و سیفی به صدق شمشري  کردند: قوىل بصدق سخن می جوانمردان را به دو دسته قوىل و سیفی تقسیم می
گفتند وىل آنها برای خود همان لفظ فتیان را بکار  در شام و عراق به عیاران احداث می». ۳۰«اند می زده

کردند  ای از آنان در موقع جنگ امني و مأمون در بغداد بعنوان حامی مظلومان خود را آشکار می ند. دستهبرد می
و اما شطّاران که همان عیاران و احداث بودند باموال ». ۳۱«وىل چند بار هم خود بمردم هجوم بردند 

تاختند و حاصل غارت خود  ودند میثروتمندان بخیل، که زکوة نداده بودند  و با استثمار خلق ثروت اندوخته ب
 ۵۷۸دادند. عیاران در عراق چنان قوت گرفتند که ناصرلدین اللّه خلیفه عباسی در سال  را به مستحقان نیز می

که کرد ایرانی االصل بود از سران جوانمردان شام بود. » ۵۸۹ -۵۶۴«الدین ایوبی  آئني فتوت را پذیرفت. صالح
رش او را در بعلبک و دمش تربیت کرد و در جنگهای صلیبی دلريی بسیار نشان داد او در تکریت متولد شد و پد

بودند وىل در مقابل  »شیعیان سب کنده خلفاء« مخالف رافضیان» سوریه«البته فتیان شام ». فرهنگ معني«
د که به آن پوشیدن آنان بودند. در آسیای صغري فتیان قبای پشمني کبود شبیه صوفیه میفتیان مصر از موافقان 

خطاب می کردند که همان » برادر«گفتند و غالباً در آنجا سماع می کردند و پیشوایان خود رااخی  فلنسوه می
گرفته شده. در ایران از قرن هفتم جوانمردان عَلَم بخصوصی  »انما المؤمنون اخوه«اخوی صوفیه است که از 

ای عَلَم مخصوص بود و آنجا را  خانقاه یا لنگر خانهگفتند و در هر  بزبان مغول می» طوق«داشتند که به آن 
گفتند. همني درویشان جوانمرد در قرن هشتم نهضت سربداران را علیه طغاتیمور بر پا داشتند و بنام  می» پاطوق«

در قسمتی از خراسان حکومت کردند در همني قرن هشتم شاعر  ۷۸۳تا  ۷۳۷پهلوانان یا سربداران از سال 
 ۷۲۲ه پهلوانان محمود خوارزمی متخلص به قتاىل و معروف به پوریای وىل بوده که در سال متصوف معروف ب

ما حصل کالم اینکه فتوت جزئی از تصوف و در بعد اجتماعی آن بوده و صوفیان غالباً پس ». ۳۲«در گذشته 
اند.  ن کردهاز طی مراحل مالمت و فتوت بکمال رسیده و سخنانی در چگونگی مالمت و فتوت و عیاری بیا

الدین کربی، سیدعلی  اند و از آنمیان عبدالقادر گیالنی، نجم برخی نیز هم خرقه طریقت و هم خرقه فتوت پوشیده
اند و سرانجام فتوت  همدانی، واخی فرج زنجانی، و غري هم هر کدام بنوعی در ترغیب مردم به فتوت سهم داشته

  ن بوسیله صفویان صوفی جوانمرد شد.یا تصوف بهم پیوست و موجب رسمیت تشیع در ایرا
اما شیخ احمد غزاىل در سوانح چند مورد لفظ مالمت و فتوت و جوانمرد و عیار را بعنوان سمبل پاکبازی و 

  ».۳۳«اخالص و شجاعت آورده که در شرح سوانح بررسی خواهد شد. 

  اند بزرگان صوفیه که در قرن پنجم وفات کرده
  ».ه۴۰۴«بن حسن جهصم همدانی  ابوالحسني علی بن عبدالله ـ۱
  ».ه۴۰۵«شیخ ابو علی دقاق استاد ابوالقاسم قشريی  ـ۲
مؤلف طبقات الصوفیه. وی که استاد ابوسعید ابوالخري بوده و » ه۴۱۲«شیخ عبدالرحمن سلمی نیشابوری  ـ۳

نیز شرح حال کتاب طبقات الصوفیه وی را بعداً خواجه عبدالله انصاری از عربی به هروی امالء کرد و خود 
بعضی از عرفائی که در کتاب نبوده و بعدها عبدالرحمن جامی آنرا بزبان فارسی ترجمه نموده و نام صوفیان 

  ».۳۴«بعدی را تا عصر خود بدان افزوده و کتاب نفحات االنس را پدید آورد 
مدبن احمدبن خواجه مح» ۴۱۷«شیخ ابوعبدالله داستانی معاصر شیخ ابوالحسني خرقانی متوفی بسال  ـ۴

شیخ ابوزرعه اردبیلی » ه۴۱۶«شیخ ابوعبدالله الکافی » ه۴۲۰«خواجه یحیی عماد شیبانی » ه۴۱۱«چشتی 
محمدبن علی الحیم الرتمذی از محقققان صوفیه که باابوتراب بخشی و احمد خضرویه و ابن جال » ه۴۱۵«
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و تفسريی ناتمام داشته و جالبی درباره او  های ختم الوالیه و النهج و نوادر اصول از اوست معاصر بوده و کتاب
  اند. گفته: جملگی دام شکار اوست و مشایخ، او را مؤدب االولیاء خوانده

  ابو عبدالله سالمی که شاگرد سهل تسرتی بوده و کتاب قوت القلوب بقول جامی از اوست. ـ۵
  مکی. ابوطالب محمد بن علی حارثی ـ۶
  .»ه۴۲۰«خواجه یحیی عماد شیبانی  ـ۷
  ».ه۴۱۷«ابوعبدالله داستانی  ـ۸
  ».ه۴۲۴«شیخ ابوعلی سیاه  ـ۹
که کتاب نورالعلم از اوست و اهل سکر و وحدت وجودی بوده و شیخ عطار » ۴۲۵«شیخ ابوالحسن خرقانی  ـ۱۰

  ». ۳۶«مقامات عاىل او را بر شمرده و او را از اقطاب دانسته 
  ».ه۴۲۶«شیخ ابواسحق ابراهیم بن شهریار کازرونی  ـ۱۱
  صاحب حلیله االولیاء.» ۴۳۰«حافظ ابونعیم اصفهانی  ـ۱۲
که او نیز  ۴۴۰و متوفی بسال  ۳۵۸متولد سال » اخل مهینه یا میهنه«ابوسعید فضل الله بن ابی الخري المهینی  ـ۱۳

مانند خرقانی و بایزید وحدت وجودی است و از قدیمیرتین مؤسسني خانقاه بوده است و شرح حال و 
اند. اوىل کتاب حاالت و سخنان شیخ ابوسعید فضل الله بن ابی  ی وی را دو تن از نوادگانش نوشتهها کرامت

الدین ابوالروح الله بن ابوسعید، و کتاب دیگر اسرار التوحید فی مقامات شیخ ابو سعید  الخري میهنی تألیف کمال
  است که از اهم کتب عرفانی و ادبی است.

  .»ه۴۴۲«ف بابن باکویه یا بابا کوهی ابوعبدالله شريازی معرو ـ۱۴
  که از اقطاب جنیدیه است وفاتش ذکر شد.» ه۴۵۰«شیخ ابوالقاسم گرگانی از معاصرین ابوسعید ابوالخري  ـ۱۵
واسط این قرن در همدان وفات یافته است و های معروف که از ا ی صاحب دوبیتیبابا طاهر عریان همدان ـ۱۶

  هایش به لهجه محلی و فهلویات معروف است. کلمات قصارش به عربی و دوبیتی
  ».ه۴۵۷«ابوعثمان نیشابوری  ـ۱۷
  ».ه۴۵۷«اخی فرج زنجانی که مرید شیخ ابوالعباس نهاوندی است  ـ۱۸
وفات  ۴۴۷یا بقول صاحب طرائق به سال  ۴۶۵قشریه که در سال  استاد ابوالقاسم قشريی مؤلف رساله ـ۱۹

   نموده. 
  ».ه۴۵۹«سمنان  خواجه یوسف بن محمد بن ـ۲۰
ابوالحسن علی بن عثمان جالبی هجویری غزنوی صاحب کتاب کشف المحجوب که از محققني عرفا و  ـ۲۱

  رحلت کرده. ۴۷۱یا  ۴۷۰یا  ۵۶۴معاصر با قشريی بوده و بسال 
خواجه عبدالله انصاری هروی صاحب کتاب منازل السائرین، طبقات الصوفیه، کنزالسالکني، ذم الکالم،  ـ۲۲
 ۴۸۱هائی چند. وی بسال  العارفني، انوارالتحقیق، مناجات نامه، محبت نامه، هفت حصار، قلندرنامه و رسالهزاد

  وفات کرده است.
ابوعلی فارمدی از تربیت یافتگان قشريی و گورکانی و استاد طریقت حجة االسالم غزاىل را که در سال  ـ۲۳

  ه وفات کرده است.۴۷۷
   ».ه۴۸۱«ابوالحسن نجار  ـ۲۴
یافتگان شیخ ابوالقاسم گورکانی و استاد طریقت شیخ احمد   ابوبکر نساج طوسی از شاگردان و تربیتـ ۲۵

  ه رحلت فرموده است.۴۸۷غزاىل که در سال 
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شريازی که کتاب تنبیه و مهذب در فقه و کتاب لمع و شرح آن و طبقات الفقها از اوست و وفات ابواسحق  ـ۲۶
  است.» ه۴۷۹«او سال 

  ».ه۴۷۶«الله شريازی هبة  ـ۲۷
  ».ه۴۷۹«احمد بن علی بغدادی  ـ۲۸
  ».ه۵۰۰«ابو نصربن ابی جعفر بن ابی اسحق هروی  ـ۲۹
پنجم زیسته و اوائل قرن ششم رحلت کرده و تحول عظیمی در مسائل شریعت  نآخرین کسی که در اواخر قر ـ۳۰

 ة االسالم ابوحامد محمدبن احمدو طریقت و حکمت پدید آورده و ازاهمیت بسیار خوبی برخوردار است حج
غزاىل برادرش ابوالفتح احمد غزاىل است که در بخش دیگر شرح حال آنها خواهد آمد، زیرا غرض از نگارش 
سري تصوف تا قرن پنجم بیان ساختار فکری و شخصیتی آن دو بزرگوار بویژه شیخ احمد غزاىل است که سلسله 

  رهنگ اسالمی عرفانی به دوران پس از خود بوده است.اتصال بیش از چهار قرن ف  العقد و حلقه
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  تعلیقات فصل پنجم
  
  
  .۴۶۹ـ تاریخ تصوف ص ۱
  .۴۸۰تا  ۶۶۸تذکرة االولیاء ص  ـ۲
  پاورقی. ۴۷۴و تاریخ تصوف اسالمی ص  ۹۸راحة الصدور ص  ـ۳
  مراجعه شود. ۳۰تا  ۲۷برای شرح بیشرت به عوارف المعارف باب هشتم ص  ـ۴
  .۲۲۸ب چاپ و تصحیح ژوکوفسکی ص کشف المحجو ـ۵
  .۳۲ - ۳۰عوارف المعارف باب نهم ص  ـ۶
  . ۴۹۹تاریخ تصوف اسالمی ص  ـ۷
  کشف المحجوب و رساله قشریه. ـ۹
  .۱۷۸الفتوة تألیف ابن العمار ص  ـ۱۰
  .۴۲۱ص  ۱۹۲۱تلبیس ابلیس چاپ مصر  ـ۱۱
  .۱۲۳سرچشمه تصوف در ایران تألیف سعید نفیسی ص  ـ۱۲
  .۳۰۴تا  ۲۹۹ص  ۱لوب ج حیاة الق ـ۱۳
  .۶ص رسایل جوانمردان  ـ۱۴
به کتاب الفتوة ابن معمار حنبلی و مناقب العارفني و رساله فتوتیه سید علی همدانی و نفاس الفنون مراجعه  ـ۱۵

  شود. 
  .۳۹۵ص  ۲االسرار ج  تفسري کشف ـ۱۶
  .۱۴۳تا  ۱۴۰سرچشمه تصوف در ایران ص  ـ۱۷
  .۷۳و ۲۴و  ۲۱مردان ص مالمتیان و صوفیان و جوان ـ۱۸
  .۲۲۸کشف المحجوب ص  ـ۱۹
  .۱۱۲ص  ۲نقاش الفنون ج  ـ۲۰
  الفتوة از ابن معمار. ـ۲۱
  .۷۹وطبقات الصوفیه ص  ۱۳و  ۱۱الفتوة از ابن معمار ص  ـ۲۲
  .۱۱۱ص  ۲نفائس الفنون ج  ـ۲۳
  رساله فتوتیه از مري سید علی همدانی. ـ۲۴
  ی.رساله فتوتیه از مري سید علی همدان ـ۲۵
  .۱۴۰و  ۱۱۳۹سرچشمۀ تصوف ص  ـ۲۶
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  ل اوّلـصـف
  
  

  ارف.ـه و عـدو ستاره، دو برادر فقی
  

 در قرن پنجم دو ستاره درخشان در عالم اسالم طلوع کرد که هر کدام با فروغ خود آنچنان نور و ضیاء گسرتدند
دین و عرفان پدید آوردند بلکه تا کنون  که نه تنها قرن پنجم و ششم را بنور خود منور نمودند و انقالبی در

رود که علم  درخشش علم و معرفت آن دو اخرت تابناک آسمان اسالم را منور نگاه داشته است. و چنان گمان می
دهد طبعاً افکار و  بشر بهمان نسبت که پرده جهل و تعصب را میدرد و زوایای تاریک تاریخ را نشان می

این دو برادر یکی حجت االسالم ابوحامد نیز بهرت و برتر به جهان ارائه خواهد نمود.های این دو برادر را  اندیشه
امام محمد بن محمد بن احمد غزّاىل طوسی، فقیه و متکلم و محدث و دانشمند و استاد اخالق و عرفان نظری 

دین امام هجری در طابران طوس زاده شد و دیگری برادر کهرتش شیخ ابوالفتوح مجدال ۴۵۰است که بسال 
احمد بن محمدبن احمد غزّاىل شوسی عارف عاشق و عاشق عارف که به القاب سر الله فی االرض و قطب 
االصفیاء و قدوة االولیاء، ملک االبدال، سلطان الطریقه، خواجه امام، امام ربانی جنید ثانی و شیخ کبري ملقب 

د وىل از آنجا که درباره شرح حال حجة شد. این دو برادر دوش به دوش هم پیامی به عظمت تاریخ دادن
االسالم محمد غزاىل صدها کتاب نوشته شده و در مقدمه آنها نیز تحقیقات جامعی درباره شخصیت و آثار او 
آمده وانگهی غرض اصلی از تألیف این کتاب شناساندن عارف بالله شیخ احمد غزاىل است لذا هر جا که 

ابسته است جهت بازشناسی دقیق شیخ احمد از حجة االسالم محمد هم زندگی جسمانی و روحانی آن دو بهم و
کنیم که چون آقای  للمقدم یاد آوری میآوریم. در شناساندن چهره شیخ احمد بر مبنای الفضل  سخن بمیان می

با تحقیقات فارسی غزاىل پور جوادی در کتاب سلطان طریقت و آقای دکرت احمد مجاهد در کتاب مجموعه آثار 
و قبل از آنان آقای تقوی در مقدمه سوانح مختصری از شرح حال  اند ر جامع خود شیخ احمد را معرفی کردهبسا

اند لذا ضمن تشکر قلبی از آنان و خودداری از تکرار مکررات، از تحقیقات آن دانشمندان  شیخ احمد را آورده
های غزاىل استنباط  و سپس از بیان اندیشهدهیم  کنیم و موارد تاریک را مورد بررسی مجدد قرار می استفاده می

  داریم. خویش را بطور مستقل عرضه می
هجری در طابران طوس بوده اما ابوالفتح احمدبن محمد سه  ۴۵۰آنچه مسلم است امام محمد غزاىل در سال 

  ».۱«باشد  ۴۵۴یا  ۴۵۱چهار سال بعد از والدت محمد در طابران طوس بدنیا آمد که ممکن است سال 
رفت از خدا  ر وی محمد غزال که متمایل به فقر و درویشی بود و به مجالس وعظ و محافل علماء و فقها میپد

ت کرد محمد و خواسته بود خداوند باو فرزندی فقیه و نیز فرزندی واعظ عطا کند و خدا نیز دعوتش را اجاب
و » ۳«وفات یافت » ۴۶۵«سال  سرانجام محمد غزاىل پدر محمد و احمد در حدود». ۲«احمد را باو بخشید 

یکی از دوستان صوفی مشرب خود را که احمد رادکانی نام داشت وصی خود قرار داد و تربیت دو فرزند خود 
را باو سرپد. رادکانی ما ترک پدرشان را در راه زندگی و تحصیل آنان خرج کرد و چون آنان مقدمات علوم ادبی 
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تمام شده بود آنها را به مدارس طالب علوم دینی راهنمائی کرد چنانکه و مذهبی را فرا گرفتند و ما ترک نیز 
  ». ۴«اه روزی خود را بدست آوریم رگوید: ما به مدرسه رفته و تحصیل فقه نمودیم تا از این  محمد می

شده وىل پس از مدتی که محمد  مسلماً محمد که برادر بزرگرت بود احمد را در تحصیل مشوق محسوب می
رفت و » ه۴۷۷ -۳«ساله بوده جهت تکمیل تحصیالت به گرگان خدمت ابونصر اسماعیل جرجانی  ۲۰حدوداً 

دوباره به طوس برگشت و سه سال » کمرت از دو سال«احمد به مجالس صوفیه راه یافت. محمد پس از مدتی 
مندی از  ر بهره. محمد عالوه ب»۵«در شوس ماند و سپس عازم نیشابور شد تا نزد امام الحرمني جوینی تلمذ 

شیخ رادکانی و خواجه یوسف نساج از محضر پر فیض شیخ ابوبکر نساج طوسی در طوس و ابو علی فارمدی 
اما برادرش که بعلت صغر سن در طوس مانده در نیشابور بهره جست و در علم کالم و عرفا نظری تبحر یافت.

شیخ ابوبکر نساج طوسی رسیده و تحت ارشاد  برد خدمت بود و در همان نوجوانی که برادرش در گرگان بسر می
گوید: ... و شیخ ابوبکر نساج را در طفولیت دریافته و  و تربیت او قرار گرفت. گر چه صاحب تذکره الشعراء می

وىل این سخن از » ۶«شیخ ابوبکر آب دهن مبارک خود را در دهان او انداخت و به برکت آن عالم ربانی شد 
آنچه مسلم است احمد غزاىل طبق دستورشیخ خود نهایت کوشش نبه سمبلیک دارد باب لطف شیخ بوده و ج

خود را در جوانی در طوس بکار برد و به عزلت و خلوت پرداخت و پس از اتمام دوره ریاضت و خدمت راهی 
  ».۷«عراق شد 

را پیشه کرد تا  کرد او سپس خلوت و عزلت چنانکه در طبقات الشافعیه آمده: احمد غزاىل با مشایخ صحبت می
اینکه بر طریق صوفیه لب به سخن گشود سپس به عراق رفت و دلهای مردم مایل به او شد و او را دوست 

  ».۸«داشتند 
خورد وی  توان حکم قطعی کرد اما آنچه در عبارت طبقات الشافعیه بچشم می درباره سري و سلوک احمد نمی

اوان آنرا امری اختصاصی  بر هر سالکی فرض است و نمیخلوت و عزلت پیشه کرد. این روش در آغاز سلوک 
پنداشت. در طبقات الشافعیه آمده: احمد بن محمد از پیشوایان علم و پرهیزکاری بود که حتی یک شب طاعات 

خود دلیل بر اهمیت دادن او به مسائل شرعی بوده که در سلسله معروفیه بویژه در » ۹«خود را ترک نمیکرد 
علی رودباری تا شیخ ابوبکر طوسی و بعد از وی تا شاه نعمت الله وىل و جانشینان آنجناب تا طرقه جنید و ابو

که شیخ ابوبکر طوسی رحلت نمود شیخ احمد که سی و اندی  ۴۸۷کنون معمول بوده است. بهرحال در سال 
رعلوم ظاهر هم سال داشت در معرفت و کمال به آن مقام رسیده بود که رسماً بر مسند قطبیت تکیه زند و د

بجای برادرش امام محمد غزاىل که بعلت تغیري حال، تدریس در نظامیه  ۴۸۸بجائي رسیده بود که در ذی قعده 
برای  ۴۸۹رارها کرده بود بقوىل سه ماه در نظامیه بغداد به تدریس پرداخت تااینکه ابوعبدالله طربی در صفر 

کرد و بنا به تحقیقات آقای احمد مجاهد ده سال که مساوی  تصدی این مقام به بغداد رسید و شیخ آنجا را ترک
و همراه با همسر و فرزند برادرش » ۱۰«مشغول بوده سالهای عزلت حجه االسالم محمد غزاىل باشد بتدریس 

هجری  ۵۰۵و در آنجا رحل اقامت افکند آنچه مسلم است اینکه در سال » ۱۱«به نیشابور و سپس به طوس آمد 
در کنار برادرش ابوحامد غزاىل و شاهد  ۵۰۵ه و در تاریخ دوشنبه چهارم جمادی االخر سال که در طوس بود

و ما وقع را اینطور گزارش داده است: صبح روز دوشنبه بود که ابوحامد وضو گرفت ». ۱۲«مرگ وی بوده است 
بله دراز کشید و وفات و نماز خواند، سپس کفن طلبید و آنرا گرفت و بوسید و بر چشمانش نهاد و سپس رو به ق

و در سال » ۱۴«از مراغه و تربیز » ۵۰۸«وی پس از چند سال دیگر اقامت در طوس در سال ». ۱۳«کرد 
از بغداد دیدار بعمل آورد. » ۱۷« ۵۱۵و در سال » ۱۶«از همدان  ۵۱۵یا  ۵۱۳و در سال » ۱۵«از آمد » ۵۱۰«

سپس به قزوین و اقامت در آنجا حمدالله مستوفی  و» ۱۹«و اربل هم مسافرتهائی نمود » ۱۸«وی به اصفهان 
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در تاریخ گزیده در فصل ششم از باب ششم پس از ذکر نام صحابه و تابعني وائمه و خلفا نام مشایخ و علما را 
بدین ترتیب آورده: شیخ ابراهیم سنبّه هروی، ابراهیم ادهم، احمد بن محمد غزاىل، حاتم اصّم، سفیان ثوری، 

والقاسم قشريی، ابوبکر طاهران ابهری، عبدالله بن مبارک، فضیل عیاض، یحیی بن معاذ. درباره شقیق بلخی، اب
شیخ احمد می گوید: دو نوبت به قزوین آمد و در دوم نوبت آنجا مقام کرد تا متوفی شد. و علت مسافرت را هم 

 شاگرد بسیار مقرب او عني شاید هم نزدیکی به همدان که». ۲۰«بنا به قرائن گذراندن وقت سلوک ذکر کرده 
القضاه در ا ساکن بوده و نیز آبادانی قزوین عامل استقرار او در آنجا بوده است و سرانجام طبق بیان تاریخ 

  در قزوین وفات کرد. ۵۲۰و طبق بیان کامل ابن اثري بسال  ۵۱۷گزیده بسال 

  زاىلـر و سلوک احمد غـسی
های اهل علم و زهد در ققرن پنجم امری  چون اکثر خانوادههمانطور که ذکر شد تصوف در خاندان غزاىل 

رفته و مردی  معمول بوده، پدر ابوحامد محمد و مجدالدین احمد غالباً به واعظان علماء و فقها و واعظني می
آمده و خود نیز متمایل به فقر و درویشی بوده از  صاحب حال بوده و از شنیدن سخن واعظان به وجد و حال می

بهرتین وعاظ چنانکه خواهد آمد صوفیان «نموده که خدا به او پسری فقیه و واعظ  هم مسألت می خداوند
و بعد هم فرزندان را تحت تربیت احمد ». ۲۲«عطا کند و خداوند هم محمد واحمد را باو عطا کرد » بودند

ندان نداریم تنها سبکی نام رادکانی که مردی زاهد و صالح و صوفی بود قرار داد. درباره این استاد اطالعاتی چ
سپس محمد از » ۲۳«هجری وفات یافته ذکر کرده است.  ۵۰۰تا  ۴۰۰وی را ر جمله علمای شافعی که میان 

و حافظ ابوالفتیان و » ه۴۷۸«ینی وو امام الحرمني ج» ه.ق۴۷۵«محضر درس ابو نصر اسماعیل جرجانی 
یی بن محمد شجاعی زورنی و ابومحمد خواری ابوسهل حفص مروزی و نصربن ابراهیم مقدسی و محمدبن یح

و الحاکم نصربن علی طوسی فقه و حدیث آموخت و دست بیعت به ابوعلی فارمدی داده از وی طریقت اخذ 
نویسد: شیخ الشیوخ خراسان بوده در وقت خود منفرد  درباره ابوعلی فارمدی جامی در نفحات می». ۲۴«نمود 

و موعظت، و شاگرد امام استاد ابوالقاسم قشريی است و انتساب وی در بوده به طریقت خاصه خود در تذکر 
انی طوسی و دیگر شیخ بزرگوار خرقانی که کتصوف به دو طرف است یکی به شیخ بزرگوار ابوالقاسم گر

  ».۲۵«پیشوای مشایخ قطب زمان بوده است 
 طریقت حجه االسالم محمد اینکه مجدالدین احمد هم از محضر درس محدثني فوق و یا ابوعلی فارمدی پري

و بنا بدستور او داشته  مند شده و دست بیعت باو داده و بر طریقه وی عمل کرده است و عزلت و خلوت بهره
وی نیز از  نویسد: باشد اطالعی نداریم. وىل درباره پري مرادش شیخ ابوبکر طوسی جامی در نفحات می

البته بعد از شیخ ابوالقاسم » ۲۶«ینوری نیز صحبت داشته : اصحاب شیخ ابوالقاسم گرگانی است و با ابوبکر د
گرگانی این سلسله معروفیه جندیه به دو شاخه تقسیم شدند ابوعلی فارمدی که استاد حجه االسالم محمد غزاىل 

  بوده و شاخه ابوبکر طوسی که وی استاد شخ احمد بوده و بعد بوسیله شیخ احمد سلسله ادامه یافته.
نموده ما را در شناخت چگونگی سري و  وبکر نساج و نحوه مجاهدهٔ او و سريی که تعقیب میشخصیت شیخ اب

پرسیدند که دیدار مطلوب از وی «نویسد:  کند. جامی در نفحات درباره سلوک او می سلوک شیخ احمد یاری می
ننشاند و فکرت آتش را به چه توان دید؟ گفت بدیده صدق در آئینۀ طلب و هم وی فرموده که تصور آب تشنگی 

گرمی نبخشد و دعوی طلب بمطلوب نرساند و هم وی گفته تا هستی موهوم سوخته نشود و دیده دل بسوزن 
تجلیات جانان افروخته نگردد. زیرا که تخم در زمني کاشته غريت از غري دوخته نشود خلوتخانه جان به شمع 

ایت طلب مجاهده بسیار کشیده و مجاهده وی به مشاهده نکارند و نقش بر کاغذ نگاشته ننگارند. گویند که در بد



  

٩٥ 

نانجامید، بدرگاه خداوند تعاىل بنالید. بسرش ندا کردند که نساج با درد طلب قناعت کن ترا با یافت چه کار ؟ 
شود که شیخ ابوبکر طریقش بر مجاهدات و یافت بوده و بسیار هم در این راه  از این بني معلوم می» ۲۷«

وىل به یافت نرسیده و بقول صاحب طرائق بعد از این طریقه، طریقه نیاز دانست و قدر ناز زحمت کشیده 
اول حجاب عارف علم و عقل و خلوتست تا از سر این سه بر نخیزد رخش همت او در «شناخت الجرم گفت: 
عزلت و  شیخ از آن پس طریق حب و عشق پیش گرفت تا آنچه از زاویه». ۲۸«انگیزد  میدان طلب گردی نمی

کند و  از گفته عني القضاة نقل میریاضت نیافته از میخانه عشق دریافت کند. دلیل این مطلب آن است که جامی 
گوید: عني القضاة همدانی در مصنفات خود آورده است که شیخ احمد غزاىل گفت که شیخ وی ابوبکر نساج  می

دن من چه حکمت است؟ جواب آمد: خداوند در آفری »الهی ماالحکمه فی خلقی«در مناجات گفت: 
حکمت آنست که جمال خود را در  »الحکمه فی خلقک رؤیتی فی مرآت روحک و محبتی فی قلبک«

  ».۲۹«آئینه روح تو بینم و محبت خود را در دل تو افکنم 
صحو و  رب یاستاد و مراد شیخ احمد را شناختیم و قبالً خط مشی سلسله را هم که مبتن نون که تا حدیاک

مجاهدت و انطباق کامل با شریعت و طریقت و کالً شیوه مکتب بغداد بود بیان داشتیم الزم است که با شیوه 
سلوک نخستني شیخ احمد برپدازیم. بنا بنقل دولتشاه سمرقندی: شیخ ابوبکر نساج را در طفولیت دریافته و شیخ 

نویسد:  سمعانی می». ۳۰«عالم ربانی شد  ابوبکر آب دهان مبارک خود را در دهان او انداخت و به برکت آن،
» ۳۱«احمد غزاىل نهایت کوشش خود را در جوانی در طوس بکار برد او عزلت و خلوت را پیشه خود ساخت 

لت را پیشه زکرد او سپس خلوت و ع گوید: احمد غزاىل با مشایخ مصاحبت می سبکی در طبقات الشافعیه می
نویسد: احمد بن  ابوبکر مصنف طبقات الشافعیه می» ۳۲«خن گشود. کرد تا اینکه بر طریق صوفیه لب به س

حال ببینیم چه ». ۳۳«کرد  محمد از پیشوایان علم و پرهیزکاری بود که حتی یک شب طاعت خود را ترک نمی
         امری موجب شد که وی طریق عشق پیشه کرد و فهمید که: 

 از قیل و قال مدرسه حاىل دلم گرفت
  

 کنم خدمت معشوق و مییک چند نیز  
  

  و نیز دریافت که:
 عشقت رسد بفریاد گر تو بسان حافظ

  

 قرآن زبر بخوانی با چهارده روایت 
  

انی و پريوی کآیا جز این است که استادش شیخ ابوبکر طوسی نساج عالوه بر اخذ خرقه از شیخ ابوالقاسم گور
ر خراسانیان هم یافته بود و خود نیز پس از عمری از مکتب بغداد، شیخ ابوالحسن خرقانی را خدمت کرده و شو

رسیده بود که حکمت خلقت در محبت عشق است؟ پس آنچه استاد پس از دهها سال مجاهدت باین نکته 
ریاضت بدان نائل شده بود به شاگردان احمد القاء کرد و احمد غزاىل استعداد و قابلیت پذیرش عشق داشت که 

ای از آنرا نبود. ناگفته نماند که کمرت وجودی  ز و مالئم را قدرت چشیدن قطرهآسمان و زمني از حمل آن عاج
اش داده عنقای مغرب و اکسري وجود و همای  رسد زیرا محبت و عشق که خود شیخ احمد درباره  باین مقام می

ست که شیخ اند شاید علت آن این بوده ا قله قاف کمال است و تتنها در بني عرفا، چند تن باین مقام رسیده
رسد بلکه اوالً چون پري  اش با پنج واسطه به جنید بغدادی می احمد تنها نمایانگر تصوف بغداد نبود که خرقه

بیعت و طریقت او شیخ ابوبکر نساج با وجودی که از مشایخ مکتب بغداد بود بعلت خدمت بنزد شیخ ابوالحسن 
ور  د کانون عشق شده بود شیخ احمد را هم شعلهخرقانی پري خراسان و گذر از مرحله مجاهدت به عشق، خو

» انی و مراد امام غزاىلکشیخ دیگر شیخ ابولقاسم گور«و ثانیاً از آنرو که پري صحبت او ابوعلی فارمدی ساخت 
بود که خود شیخ المشایخ خراسان بود و شوق و ذوق و عشق و حال و سکر را که از خصوصیات مکتب 
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ه را یکجا بشاگردش شیخ احمد منتقل نموده و ثانیاً مطالعه رساله قشریه و خراسان است همراه داشت و هم
قوت القلوب ابوطالب مکی و آثار حارث محاسبی و جنید بغدادی و شبلی و بایزید بسطامی و شنیدن حاالت 
مالمتیان خراسان، از او شخصیتی دو بعدی ساخت که با دو بال تصوف عالمانه بغداد و تصوف عاشقانه 

کرد و این دو بعد او را بدانجا رساند که دو مکتب در وجودش به یک مکتب تبدیل شد و همه  ان پرواز میخراس
  گشت.حاالت عاشقانه وی مستحیل 

  شیخ احمد در مقام قطبیت
که شیخ ابوبکر نساج طوسی خرقه تهی کرد شیخ المشاخ مجدالدین ابوالفتح احمدبن محمدبن  ۴۸۷از سال 

ی وی در مقام ارشاد نشست. سري سلوک کماالت صوری و معنوی او بحدی که توانست احمد طوسی غزاىل بجا
ملقب شده و در کلیه مسائل حجت بود تحت تأثري قرار دهد و او را در اندک زمان برادر بزرگش حجة االسالم 

بسوزد. ق بجائی رساند که از قیل و قال مدرسه و علم ظاهر کنار کشیده سر به وادی سلوک نهد و در آتش عش
خوب است جهت اینکه تأثري معنوی شیخ احمد را بر برادر بزرگش حجة االسالم ابوحامد را بررسی کنیم تا به 

سال از سن او نگذشته بود که در علوم و  ۲۸اند: هنوز  عظمت کار شیخ احمد پی بربیم. دربارهٔ ابوحامد نوشته
ه، استاد دیث و روایت و کالم و جدل و خالف و غريفنون متداوله زمان خویش چون ادبیات و فقه و اصول و ح

الملک آوازه فضل و دانش  حقیقی گردید و در نیشابور دست بکار تصنیف و تألیف برد و خواجه نظام بمعنی
از ایرنو مقدم او را گرامی داشت. غزاىل در محضر او با علما و فقها مناظره و بر آنها غلبه  غزاىل را شنیده بود و

ه همگی به فضیلتش معرتف شدند و پس از هفت سال از مهاجرت نیشابور منصب تدریس نظامیه کرد چنانک
 ۴۸۴بغداد که باالترین مناصب علمی آن دوره بود به او محول گردید. بنوشته یافعی در جمادی االوىل در سال 

ره و تألیف و تصنیف بر کرسی نظامیه بغداد بنشست، مدت چهار سال در بغداد بتدریس و خطابه و وعظ و مناظ
نشستند و حائز باالترین مقام علمی و  داشت، حدود سیصد تن از طالب فاضل بحلقه درس او میاشتغال 

و بتقریب دانشمندی در دستگاه سلطان ». ۳۴«منصب روحانی و دارای بزرگرتین مرتبه عزت و جالل گردید 
ایت عزت و حرمت می زیست و چند بار در نه» ۴۸۵وفات هر دو «ملکشاه سلجوقی و خواجه نظام الملک 

بکارهای بزرگ مانند رسالت میان پادشاه سلجوقی و خلیفه وقت مخصوص گشت. و از طرف پادشاه و خلیفه 
  ».۳۵«در اصفهان و بغداد اقبالها دید 

اىل در دربار ملکشاه و خواجه نظام الملک تقربی داشت و مقامش در پیشگاه آن ابن جوزی می نویسد: غزّ
جۀ بزرگ بر همۀ علما و فقها تقدم داشت و خواجه او را زین الدین شرف االئمه لقب داده بود و در سال خوا
دار گشت و در همني سال بر کرسی تدریس  بدر خواست خواجه وزیر، منصب تدریس نظامیۀ بغداد را عهده ۴۸۴

نشستند و از حسن بیان  ب بدرس او مینشست و گروهی از ائمه بزرگان علم و ادب از قبیل ابن عقیل و ابوالخطا
جزو اعیان » ه.ق۴۸۷«و در مراسم وفات خلیفه المقتدی بامرالله » ۳۶«کردند.  و منطق گريای او تعجب می

  علما و از اجله آنان در تشریفات خالفت المستظهر بالله شرکت کرد.
دازه سخت و طاقت فرسا شده دچار ان حال استاد بی ۴۸۸با این مرتبه و مقام علمی چرا یکباره در ماه رجب 

  جز این بود که فهمیده بود:شود؟! آیا  اضطراب می
 جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه

  

 چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند 
  

نویسد:  ای اشراقی است خريه شده بود. مرحوم جالل همائی در غزاىل نامه می او چشمش به حقیقت که افاضه  
ای از زندگانی گشت که بکلی از  که آغاز انقالب و تحول روحانی اوست وارد مرحلۀ تازه ۴۸۸ غزاىل از سال«
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دورهٔ سابقش ممتاز بود و در اثر این تحول غزاىل نوظهوری پدید آمد که در علمای اسالم کم نظري داشت... در 
طن مخالف با اهل ظاهر بود. قلمرو خلفای عباسی و سالجقه و بحبوبۀ فقهای اهل سنت مجبور باطاعت و در با

توانست به میل آنها با ارباب مذاهب بسنیزد و در ردّ عقاید آنها کتاب بنویسد عاقبت بغداد را رها کرد  دیگر نمی
و از سر همه چیز گذشت و به مهاجرت از بغداد تصمیم گرفت، در باطن قصد ریاضت و اقامت در شام داشت 

خواست دیگر به بغداد برنگردد اما ترس خلیفه و  د و متصوفه بود و میکه در آن تاریخ مرکز مهمی برای زها
سلطان وقت و مردم آشنا و بیگانه سفر حج را بهانه ساخت و برادرش احمد غزاىل را در تدریس نظامیه جانشني 

ر سال تمام در بالد شام و جزیره و بیت المقدس و حجاز بسمدت ده  ۴۹۸تا  ۴۸۸خود قرار داد... و از سال 
شود  هائی از آن نقل می با بررسی تأثريات بسیار عمیق شیخ احمد بر برادر بزرگ که ذیالً نمونه». ۳۸« »برد

  شود: علت میالد دوم وی معلوم می
حال برادرش حجة االسالم را پرسید که وی » شیخ احمد«ـ در نفحات االنس آمده: روزی شخصی از وی ۱

را طلب کرد در مسجد یافت از قول شیخ احمد تعجب نمود، کجاست؟ گفت وی در خون است. سائل، وی 
  »۳۹«ای مستحاضه فکر می کردم.  قصه را با حجة االسالم بگفت. گفت: درست گفته، من در مسأله

همني موضوع را یافعی در مرآت الجنان به شکل دیگری وىل بهمني مفهوم آورده و صاحب طرائق هم نقل کرده 
»۴۰ «  
نویسد: از ابن رضی جرجانی نقل شده است که نوبتی احمد غزاىل  اریخ بغداد سمعانی میـ ابن حجر در ذیل ت۲

به نزد برادرش حجه االسالم رفت و او مشغول خواندن قرآن بود، احمد ساعتی بر در درنگ کرد و سپس 
ندن مراجعت نمود روز بعد ابوحامد گفت شنیدم که روزی پیش اینجا بودی و من ملتفت نشدم و مشغول خوا

سورهٔ انعام بودم. احمد گفت: من سورهٔ انعام نشنیدم، اما حساب بقاىل را شنیدم. امام محمد اعرتاف کرد و گفت 
این » ۴۱«بسبب حوائجی که از بقال گرفته بودم و طلبش زیاد شده بود هنگام خواندن قرآن فکرم بجانب او بود 

  »۴۲«ده. داستان را قزوینی در آثار البالد بصورت دیگری نقل کر
ـ موالنا حسني ابن حسن در مقدمات کتاب جواهر االسرار که شرح مثنوی مولوی است آورده که درد طلب و ۳

اند که امام محمد غزاىل برادر  میل بسلوک ربّ، محمد غزاىل را بواسطه شیخ احمد حاصل شده چنانکه آورده
شوند  از اقاصی بالد متوجه این دیار می خود شیخ احمد را قدس سره روزی بطریق عتاب گفت که اصناف عباد

تا در عقب دعاگو دو رکعت نماز بگزارند و آنرا سعادت دینی و ذخريهٔ آخرت شمارند و تو با وجود برادری و 
وجه رغبت اقتدای ما نداری؟! و سلوک این طریقه   گزاری و بهیج قرب جوار و اتحاد دیار نمازی در پی ما نمی

نهایت شنیع. جناب شیخ احمد قدس  بغایت بدیع است و از ناهجان مناهج طریقت بی از طالبان اسرار حقیقت
سره در جواب فرمودند: اگر شما بامامت قیام کنید و باتمام صلوة بذل مهجود کنید من هرگز روی از متابعت 

ظهر درآمد و بنماز برادر خود را توقف فرمود تا وقت » محمد غزاىل«باز نکنم. امام نپیچم و سر از رقبۀ اقتداء 
جماعت شروع کردند و به جناب شیخ اقتدا کردند. در بني نماز بريون آمدند و با اصحاب خود اعادهٔ نماز کردند 
چون از نماز امام محمد فارغ شد طریق عتاب به شیخ مفتوح داشتند. شیخ در جواب گفت: ما به مقتضای شرط 

ز بودند اقتدا کردیم چون امام رفت تا اسرت خویش را آب خویش عمل بتقدم رساندیم تا حضرت امام در نما
امام نماز نتوانستیم گزاردن. از این سخن امام را وقتی دست داد و گفت سبحان الله حضرت خداوند  دهد ما بی
و مطلع بر اسرار غیوب و مستودعان ضمائر بر ایشان  اند که ایشان جواسیس قلوبند ای از دوستان بوده را طایفه

گوید که مرا در اثنای نماز بخاطر  و مکنونات سرائر در نظر بصريت ایشان هویدا بوده است برادرم راست می پیدا
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بعد از آن امام  اند و این خیال در آئينه ضمري او منقش شده و ترک اقتدا نموده. گذشت که آن اسرت را آب مداده
  »۴۳«را رغبت سلوک پیدا گشته است. 

سال آنرا  ۳۰سال عمر که حداقل  ۳۸دهد که حجه االسالم محمد پس از  همه نشان می گفتۀ فوق و قرائن دیگر
به تعلیم و تعلم گذرانده و هنوز گمشدهٔ خود را نیافته بود با این وقایع بیدار شد و یباره اوراق دفرت را شست زیرا 

یلۀ برادر در عرفان عملی و و با وجودی که در عرفان نظری صاحبنظر بود، بوس».... علم عشق در دفرت نگنجد«
سري و سلوک قدم برداشت و اولني مرحلۀ سلوک قطع کلیۀ عالیقی است که مانع حرکت سالک بسوی خدا و 
معرفت الله است و چون بزرگرتین مانع در سري و سلوک برای امام غزاىل علم و سمت استادی بود و علم 

ترین کار ابو حامد و باالترین اقدام  ند مهمرتین و با ارزشحجاب اکرب است گسسنت این حجاب و رهائي از این ب
شیخ احمد و برندگی شمشري طریقت اوست تا آنجا که اگر شیخ احمد هیچ آثاری خلق نکرده و هیچکس را 
ارشاد ننموده بود فقط همني یک کار او که امام محمد غزاىل را از مدرسه و درس و بحث به زاویۀ عزلت و سريو 

ترین شیخ طریقت بدانیم. داستان زیر نیز داللت بر قدرت معنوی شیخ است  کافی است او را موفق سلوک کشید
  که محتمالً بعد از عزلت گزینی برادرش ابوحامد داشته که در جوار االسرار بشرح زیر ذکر شده است:

اىل قدس سره حمد الغزّه برادر خویش شیخ الروزی امام ائمه امام حجه االسالم ابوحامد محمد غزاىل رحمه ال«
نمودی شیخ گفت: شما نیز نیک دانشمندید  را گفتند نیک درویشی اگر در طریق شریعت بیش از این کوشش می

فرمودید. امام گفت تصور من این است که بر مبارزان میدان  اگر در معرفت حقیقت اهتمام بیش از این می
ا در بازار اسرار چندان روائی نیست امام گفت این حقیقت نسق مرا است. شیخ گفت: متاع تصور و پندار ر

ای از حقیقت  بهرهتواند بود. امام گفت:  حکمی باید. شیخ فرمودند: حکم پیشوای این راه حضرت رسول الله
آنکه  حضرت رسالت را هر گاه که خواهد نتواند دید و از او اسرار و حقایق نتواند شنید. از این نیافته است 

اطن امام برافروخت و دل او را شرار غريت بسوخت. البته حضرت رسالت را حَکم ساختند و سخن آتشی در ب
نمود و بر  خانۀ خویش به عبادت و توجه پرداختند و امام گریه و زاری می  چون شب درآمد هر یکی در خلوت

ت ناگاه چشم اویخ می امن حضرت رسالتد در وگریخت  افزود و از سرزنش وخجالت می ناله و بیقراری می
بیند که خواجه کائنات با یاری از در حجرهٔ امام در آمدند و امام را بشارتی به سعادت آشنائی  امام گرم شده می

طبقی سر پوشیده طرفی از آن طبق بگشادند و خرمائی چند از آن در هيلع حقیقت دادند و  در دست رفیق نبی
خوابها دیگر خرماها را در دست موجود یافت « امام بحال خود آمد بر خالف منامات دست امام نهادند

زد شیخ از اندرون فرمود: دو سه  برخاست و با هزار فرح و سرور به حجرهٔ شیخ شتافت و در حجره را بروز می
گذشت که شاید برادرش تصدیق این رویأ نکند،  خرما چندین نازش و هیبت حاجت نیست. و امام را بخاطر می

ش شنید متحري گشت و چون در بگشادند و درآمد پرسیدند که ترا چون معلوم شد که این چون این حدیث از برادر
از روی لطف و بنده نوازی تا هفت بار از این هيلع اند؟ شیخ گفت حضرت خواجه  تشریف بر من ارزانی داشته

آن طاقچه  خواهی برخیز و از بیچاره رخصت نطلبیدند آن چند خرما بشما ندادند. و اگر مصداق این مقال می
بود به همان سرپوش و از آن هيلع بیند که همان طبق است که در دست رفیق نبی  می تطبق برگري. امام برخاس

باقی برجاست امام دانست که این سعادت دیدار نیز به برکت همت شیخ بوده است. بعد از چند خرما کم است، 
تا مقتدای اصحاب طریقت و پیشوای ارباب  آن قدم در سلوک طریقت نهاد و داد استکشاف اسرار حقیقت بداد

  »۴۴« »دید. حقیقت گشت و بر کماالت شیخ اعرتاف آورد و خود را در حضرت شیخ چون طفلی پیش معلم می
باید به سري و سلو و عشق و حال  بر اینکه ظهور چنني کرامات و پدیدار شدن اینگونه حاالت ضرورهً می عالوه

اهر االسرار بدان اشارت کرده. بزرگان دیگری هم تغیري حال و آشفتگی غزاىل امام غزاىل بینجامد و صاحب جو
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اند. زبیدی در شرح احیاء العلوم می نویسد: بعضی گویند که علت زهد  را مربوط به نفوذ تأثري شیخ احمد دانسته
ن ابیات را بر کرد. برادرش احمد از در درآمد و ای و سیحت محمد غزاىل این بود که روزی مردم را موعظه می

آنها را کمک کردی «ویفرو خواند. از همان وقت دنیا بر دلش سرد شد و ترک عالئق کرد و آن اشعار این است: 
کنی  در وقتی که انها سست بودند، و هنگامیکه آنها سرعت گرفتند کوشش را ترک نموده و دیگران را هدایت می

گريی. ای سنگ،  دهی اما خودت پند نمی دهی اما می شوی. و به آنها پند می حال آنکه خودت هدایت نمی
ف از قول دکرت حسني امني در کتاب الغزاىل مطلب ؤلهمان م» ۴۵«بری. خودت را تیز میکنی خودت را نمی

نماید و نظر شیخ محمد صادق عرجون در کتاب ابوحامد  فوق را باضافۀ سه بیت دیگر از محمد غزاىل تأیید می
د تصوف امام محمد غزاىل ذکر کرده وهانری کربن هم به تأثري شیخ احمد بر برادرش امام غزاىل و نظر آقای احم

  »۴۶«غزاىل اشاره نموده.
الدین حسینی اوحدی اصفهانی کامالً بجاست که میگوید: حجت  با توجه به کلیه مطالب فوق سخن تقی

ن ۴۷«دم در راه متابعت احمد دارد. االسالم با کمال عرفان و جامعیت در مراتب توحید و تجرید لنگ لنگان ق
پایانی را که بعضی به حجت  توفیق لیاقت تا هوای عشق محض و اشتیاق بی«وىل آنچنانکه ماسینیون گفته: 

صحیح بدانیم گرایش به تشیع امام غزاىل محتمل خواهد بود زیرا بدون  ،اند نسبت داده االسالم محمد غزاىل
با بیعت است که اقطاب هيلع و والیت هم پذیرش والیت تکوینی علی معنی است  والیت، تصوف و عرفان بی

یابد و  که برای اجرای احکام شریعت ظهور میسلسله بدان مقید بودند و والیت تشریعی جزئی از آن است 
نممکن است خود مقام وىل مطلق مقام شریع را در صورت لزوم و در حّد مجاز تفویض کند و یا والیتش در 

و هيلع را برای علی ینیت نیابد لذا دیده شده که بسیاری از صوفیان والیت مطلقه وامامت طریقت جنبۀ تشریع ع
اند وىل اجرای احکام شریعت که نوعی ریاست جمهوری عقاید مبتنی بر آراء  فرزندانش اثبات کرده و پذیرفته

اند نه  محقق دانسته اند که در واقع حکومت را در اجماع مردم است در خالفت خلفای ثالثه محقق دانسته
والیت که امری الهی است و جهان از وىل خدا خاىل نیست و بني حقیقت والیت و واقعیت انتخاب برای امور 

و علم و معرفت و امامت طریقت را بر خلفاء از جهت والیت هيلع ظاهر شرع و مصلحت آشتی ایجاد کرده علی 
اند بعضی از مرجئه نیز چنان  د کیسانیه و زندیه از این دستهان اند. آنها شیعۀ تفضیلیه ترجیح داده افضل دانسته

کند و اکثر عرفا و صوفیان غري شیعۀ رسمی شیعۀ تفضیلیه  اند ابن عربی هم شیعۀ تفضیلیه را اثبات می بوده
رفی ارزش مع  اند و بدون بیعت به والیت سري وسلوک را بی اند زیرا اصل والیت را قوالً و فعالً پذیرفته بوده
توان  را کلیه نامیدند. لهذا میهيلع اند و برخی والیت و خالفت خلفاء را جزئیه و والیت و خالفت علی  نموده

امام غزاىل را پس از تغیري حال و ورود به عالم تصوف که بوسیله شیخ احمد حاصل شد از زمرهٔ شیعۀ تفضیلیه به 
  سازیم هر چند بقول موالنا: ودلل میهای آینده انشاء الله این موضوع را  حساب آورد در بحث

 گرچه تفسري زبان روشنگر است
  

 زبان روشنرت است لیک عشق بی 
  

    یا:   
 ها جداستمذهب عاشق زملت

  

 ت خداستعاشقان را مذهب و ملّ 
  

مبتنی بر مرجعیت خاص امام » روافض«ن قشری مبتنی بر کتاب و سنت و شیعیان افراطی وىل در بني تسنّ  
یعت و سري و سلوک دستور امام خط سومی وجود دارد که کتاب و سنت و عرتت و والیت و شریعت و بدون ب

دانسته و حکم بوحدت نموده و بجای جنگ و تفرقه عشق و محبت و وحدت را هدف، و  را یکیطریقت 
یان است حال هر اخالق پسندیده را شیوهٔ کار و علم و مجاهدت و تقوی را معیار برتری دانسته و این شیوهٔ صوف
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سنی و شیعی که طالب معرفت الله از طریق استکمال نفس باشد خواه شیعۀ تفضیلیه یا اهل سنت کالً در بطن 
باشد وىل در پوسته و ظرف جعفری و یا زیدی یا حنفی یا شافعی و غريه،  حقیقت معرفت و اصول شیعه می

اللهیه و نوربخشیه و سربداران و  های صوفیه و شاه نعمه دلیل آنهم این است که ظهور تشیع در ایران بهمت سلسله
توان گفت بدون شک تصوف، تشیع را در بطن خود  اهل فتوت از صوفیه و علمای مسلک شیعه بوده است و می

دارد وا مام غزاىل وقتی که صوفی شد به بطن آن که تشیع است نائل آمد اگر چه تنها بصورت تشیع تفضیلیه یا 
  ل بیت یعنی سلوک اىل الله جهت معرفت الله باشد که شیوه انبیاء و اولیاء الله بوده است.پذیرش فرهنگ اه

در جواب کسی که از او خواسته تا نتیجه  المنقذ من الضاللامام غزاىل درباره ورودش به تصوف در کتاب 
  نویسد:  نهائی و اسرار علوم را برایش توضیح دهد می

و دوم مرحله از طریق تعلیمیه که در درک حقایق جهود بر تقلید امام دارند  نخست از علم کالم استفاده کردم
ام، و آخر کار طریق تصوف را پسندیده و آنرا از همه  ام و سوم بار مقام فلسفه و تفلسف را که بدان رسیده فهمیده

خلیه آن از صفات های شهوانی، تزکیه نفس و ت ام. خالصه مذهب این فرقه قطع عالقه اهواء و عقاید برگزیده
الله است چنان یافتم که در پیمودن این راه دو توشه  بردین از غري خدا و فناء فیپست وباالخره تقوی و فضیلت، 

تر از عمل بود از این جهت بتحصیل این  الزم است یی علم، دیگر عمل. چون تحقیق علم تصوف بر من آسان
ابوطالب مکی و تألیفات حارث محاسبی و آثار شبلی و  علم پرداختم کتابهای آنان را همچون قوت القلوب

جنید و بایزید و دیگر مشایخ ایشانرا خواندم تا چنانه الزم بود بخ کُنه مقاصد این علم واقف شدم وآنچه توانستم 
از طریق تعلم ونقل این و آن را نتوان پیمود. باید خود را فراموش کرد و دست همت بدامن عشق زد، توشه این 

زاید  عمل است و بس تنها با پای علم راه نتوان رفت بلکه کردار و عمل الزم است از نام شراب مستی نمی راه
گردد بني علم و عمل و عالم و  کیفیت سريی، شکم سري نمی از معرفت صحت سالمتی بدست نیاید و از دانسنت

میان آنکه سالم است و آنکه خود داند،  عامل تفاوت بسیار است میان آنکه مست است و آنکه معنی سريی می
اند خرب از این  سالم برد فرق بسیار است آنانکه مست و سري و طبیب و عالم طب است و در بسرت بیماری بسر می

معنی آنها ندارند خود آنها را دارند. همني گونه است تفاوت میان آنکه بزهد و تقوی و شرایط و آداب آن 
والند نه حقیقت دریافتم که صوفیه ارباب احد و تقوی است و از دنیا برکنار. بمعرفت دارد و آنکه خود سراپا زه

اصحاب قیل و قال. و برای وصول به این مقام تعلیم و تعلم کافی نیست، عشق و شوق و سري وسلوک الزم است 
روز جزا. من از همه افکار وعقاید دینی و علوم عقلی به این سه اصل ایمان و یقني داشتم، خدا، پیغمرب و 

آید. باری در نظرم روشن شد که  عواملی که این اصول سه گانه را در روح من رسوخ داده بود بشمار درنمی
های شهوانی مقدور نیست واساس آن دل از دنیا برکندن و،  پیمودن راه سعادت ابدی جز به تقوی و بریدن عالقه

است و این کار آنگاه انجام پذیرد که آدمی از  ترک لذت کردن، بسوی جهان ابدی شتافنت و همت بخدا گماشنت
خودخواهی و حب جاه و مال و کلیه مشاغل و عالیق دنیوی دست کشد سپس به خود پرداختم دیدم در دام 

ترین کارهایم تعلیم و تعلم و تدریس بود که  گرفتار و در دریای عالیق مادی غوطه ورم.شریف تعلقات گوناگون
حقیقت آنکه دیدم در تدریس هم خلوص نیت و قصد  نتیجه یافتم، راحت آخرت بی آنرا هم ناسودمند و برای

قربت ندارم، بلکه محرک من در این کار حب جاه و اشتهار است بیقني دانستم که اگر تدارک عمر از دست رفته 
بند تعلقات را نکنم نتیجه دوزخ خواهم بود پیوسته در این اندیشه بودم و آخر کار عزم جزم کردم که یکباره 

بگسلم و از بغداد بريون روم اما دست وپایم از هر طرف به زنجريهای عالیق دنیوی بسته بود رشته عزم پنبه 
شد گام بجلو رفته و به عقب برمی گشت آرزوی نسیم جانبخش سرای جاویدان، بامدادم با طوفان هوی و  می

بند هوی و هوس گرفتار زنجري عالیق دنیوی  هگریدید از یکسو تخت هوس شیطانی، شامگاهم محمو و نابود می
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مگر این پنج روزه  -ای که پنجاه رفته و در خوابی«کوفت که  بودم و از دیگر سوی منادی ایمان کوس رحلت می
پنداشتی فریبی  بشتاب که راهی دراز و سفری طویل در پیش رو داری. هر آنچه که تا کنون حقیقت می» دریابی

کردی همه ریا و پندار بودهاست اگر اکنون که فرصتی است بحقیقت راه نیابی و  می بیش نبوده و آنچه عمل
خواهی کرد؟! دوباره  های گران عالئق را نگسلی پس کی خود را آماده سفر سرای جاویدان نکن و این زنجري

تم که گاه شیطان را در برابر خویش یافسسنت زنجريهای هوی عزم جزم کردم نابقصد فرار از تعلقات و گ
گفت: این دگرگونی حال تو عارضی و زودگذر است هرگز بدان کار دل مبند هرگاه به آن اعتماد کنی و این  می

شکوه و جالل و ریاست و مقام بال منازع را که مورد غبطه دیگران و حسد این و آن است رها سازی چه بسا 
ونه مدت شش ماه که آغازش ماه رجب سال پس از اعتدال روح پشیمان شوی و کار از کار گذشته باشد. بدینگ

در این ماه سختی کار و اضطرارم بنهایت رسید ی درونی بسر بردم، ابود در این کمکش وجدانی و غوغ ۴۸۸
خواستم برای شادی خاطر  اند از تدریس بازماندم هر قدر می ربانم آنچنان بسته شد که گوئی قفل بر دهانم زده

شد زبانم را یارای سخن گفنت نبود  برای تدریس خود را آماده کنم میسر نمیاصحاب و حل اشکال آنها روزی 
خاموشی لب به تدریج بدل و درون سرایت کرد قوای هاضمه مختل شد از قوت و غذا افتادم و رفته رفته قوای 

یت کرده گفتند درد درونی و روحی است که به بدن سرا بدنم نیز از کار افتاد پزشکانم طمع از من بریده و می
استو راهی برای معالجه جز آرامش فکری و آسایش روحی نیست! سرانجام آنگاه که ناتوانی خود را احساس و 

کند  ای او را بخواند اجابت می از همه جا ناامید شدم همچون بیچاره مضطری بدرگاه خدا آنکه هر بیچاره
کرد و چراغ هدایتی فرا راهم نهاد تا از این دست نیاز دراز و درد خود را ابراز کردم بخشایش الهی دستگريم 

ورطه هولناک رهائي یافتم بدینگونه که دست از همه چیز شستم و همه عالئق دنیوی از جاه و مال و شهرت و 
زن و فرزند از دلم گسسته شد، بر آن شدن که از بغداد بريون شوم عزیمت سفر مکه را اظهار کردم اما در باطن 

گاه و مانع از این سفر قصد سفر شام داشتم  از بیم آنکه خلیفه و یاران و دوستانم از نیت اقامت من در شام آ
یافتم  شوند مقصود اصلی را به زبان نیاوردم و بعلماء عراق نیت خود را نگفتم چه در میان ایشان کسی را نمی

ن داشتم بزرگرتین مقام دینی که برای این کار و ترک آن عالئق سبب دینی تصور کنند زیرا بنظر آنان آنچه که م
عزم خلل » لطایف الحیل«بود. فهم آنان بدینگونه و علمشان تا بدین پایه رسیده بود! باری بدین جهت با 

زد  ناپذیر جزم کردم که از بغداد مهاجرت کنم پس از انتشار این خرب، هر کس درباره این مسافرت حدسی می
شتند که به امر و اشاره زمامداران وقت ناگزیر به بريون شدن از بغداد پندا کسانیکه از عراق دور بودند چنني می

ام و آنانکه نزدیک زمامداران و شاهد بودند که چه اندازه از جانب زمامداران بمن ابراز تعلق و نزدیکی  شده
لم گفتند یک حادثه آسمانی و چشم زخمی است که بعا گزینم می شود و من از معاشرت با آنان دوری می می

کردم و اندک چیزی لجمله هر چه داشتم جز کفاف زن و فرزند از خود دور ااسالم و جهان علم وارد شده است ب
تر و نیکوتر از آن برای  از مال عراق که وقف بر مصالح مسلمانان بود و من جهت کفاف زن و فرزند ماىل حالل

ون  شتافتم. وارد شام شدم نزدیک به دو سال در زن و فرزند نهادم و از بغداد بري دیدم برای عالم در دنیا نمی
آنجا اقامت گزیدم و  کاری جز عزلت و خلوت و ریاضت نداشتم، مطابق آنچه که از طریق صوفیه دریافته بودم 

کوشیدم مدت در مسجد دمشق معتکف بودم و بر مناره مسجد  در تزکیه نفس و تصفیه دل و تهذیب اخالق می
المقدس سفر کردم. در اینجا بریاضت  و مشغول فکر و ذکر بودم. از دمشق به بیت بستم در بر روی خویش می

  همچنان در راز و نیاز میگذراندم. بستم و ای رفته بر روی خود می اشتغال داشته هر روز بر صخره
مددی جویم. ملسو هيلع هللا ىلص سپس هوای حج بدلم افتاد و بر آن شدم که از برکات مکه ومدینه و زیارت تربت رسول خدا 

به حجاز سفر کردم. در این هنگام شوق دیدار کودکانم مرا بسوی وطن کشانید و هيلع س از زیارت تربت خلیل پ



  

١٠٢ 

ها بودم، در آنجا نیز همچنان بخلوت و تزکیه و فکر و ذکر  بوطن بازگشتم با آنکه دورترین مردم از این اندیشه
ساخت  گاهی صفای خلوت مرا آلوده می بسر بردم. حوادث جهان و حوائج زندگانی زن و فرزند و تنگی معیشت

کردم مدت خلوت و ریاضتم  با این همه دست از کار برنداشتم و آلودگیهای عالئق را از صفحه خاطر پاک می
بدان سان ده سال طول کشید. در این خلوت و احوال چیزهائی بر من کشف شد که از حد شمارش بريون است و 

اند  تنها صوفیانند که رهروان راه حقیقت و سالکان طریق الهی«ن است که: آنچه که می توانم بر زبان بیورم ای
آنچنان که خرد ». ها است ترین خلق سريت آنها بهرتین سريتها، راه ایشان راست ترین راهها، و اخالقشان پاکیزه

ت آنان را همه خردمندان و حکمت همه فیلسوفان و دانش همه علمای دین بکار افتد که چیزی از اخالق و سري
و بهرت از آنان تبدیل کنند برای این کار راهی نتوانند یافت، زیرا همه رفتار و کردار از ظاهر و باطن تغیري دهند 

پندارند آغاز مرحله طریق  آنها از نور مشکوه نبوت اقتباس نیست! بالجمله آنچه که مذاهب دیگر انجام کار می
ه عشق وضو ساخنت و از غري خدا دست شسنت است. مفتاح آن تصوف است. شرط اول قدم در این راه از چشم

الله و خود را  که بمنزله تکبريه االحرام نماز است، دل در دریای ذکر حق شناور داشنت و انجام آن فناء فی
فراموش کردن است. این مرحله آخر نسبت به آن دو مرحله که تحت اختیار ماست پایان راه است. اما از نظر 

ای سالک، دهلیز آن دانست. در آغاز این مرحله رمنزل پیشني را ب قیقت باید آنرا آغاز راه شمرد و دوتحقیق و ح
رسد که فرشتگان و  شود و کم کم سالک در طی منازل و مقامات بجائی می مشاهدات و مکاشفات شروع می

. سپس از این مقام پا فراتر نماید شنود و از ایشان کسب فیض می و سخن آنانرا می بیند ارواح پیامربانرا می
اند. اما همه این  ای اتحاد و طایفه دیگر وصول پنداشته  ای آنرا حلول و طایفه نهد و بجائی می رسد که طایفه  می

ام آنکس که بدین پایه رسید و  بیان کرده »المقصد االقصی«پندارها خطای محض است و من آنرا در کتاب 
         نتواند گفت: بدان احوال فائز شد بیش از این 

 و کان ما کان هما لست اذکره
 گر کسی وصف او زمن پرسد«

 عاشقان کشتگان معشوقند
  

 فظن خرياً وال تسال عن الخري 
 نشان چه گوید باز بیدل از بی

 »بر نیاید ز کشتگان آواز
  

قیق کرامات بالجمله آنکس را که به این مقام آگاهی نیست از حقیقت نبوت چیزی درک نکرده است. بتح
در کوه حراء است آنگاه که با خدای خود ملسو هيلع هللا ىلص اولیاء مقدمات احوال انبیاء است. همان نخستني حال رسول خدا

  آنچنان خلوت گزیده و به راز و نیاز پرداخته بود که گفتند: محمد عاشق خدای خود شده است.
ای نداشته و بدان پایه  ز ذوق بهرهیاید و آنکه ا کند می این حالت را آنکس که با ذوق در این راه سلوک می

توان بآن  نرسیده است از راه تجربه و با مصاحبت و مجالست صوفیه که همنشني آنها هرگز گمراه نخواهد شد می
نانکه از سعادت همنشینی این طایفه هم آیقني حاصل کند و بقرائن احوال بدان ایمان پیدا نماید و برای 

ایم از طریق برهان حاصل نمایند.  العلوم بیان کردهتاب عجایب القلب احیاءتوانند چنانکه در ک محرومند می
خدا مقام «دانش محصول برهان است و بینش نتیجه عرفان و ایمان ثمره قبول و تعبد. اینهایند درجات سه گانه 

خردان قرار در صف مخالف این سه دسته گروهی از جهال و بی» گرداند اهل ایمان و دانشمندان عالم را رفیع می
پندارند. درباره همني گروه  اند که همه چیز را بسخریه گرفته و این مراتب و مقامات و حاالت را افسانه می گرفته

دهند تا وقتی که از حضورت بريون روند  است که خدا فرموده است: بعضی از مردم به گفتارت گوش فرا می
یند باز رسول از سر نو چه گفت؟ اینان هستند که خدا بر گو آنگاه با اهل علم اصحاب به تمسخر و استهزاء می
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از کتاب «دلهایشان مهر قهر نهاده و پريو هوی نفس خود گردیدند و گوش و چشمشان را کر و کور گردانید. 
  ».۸۹ -۸۲المنقذ من الضالل نوشته امام محمد غزاىل ص 

  خ احمد غزّاىلـارشاد شی
خود امام محمد و شعله بر جان او افکندن بر آن شد که آتش برادر بزرگ شیخ احمد ضمن دگرگون کردن 

سرمدی عشق را در جان دیگران مشتعل سازد لذا به وعظ و تبلیغ روی آورد. نخست بجای برادر تدریس در 
پذیرفت. شاید کسی ایراد بگريد که شیخ احمد که در تصوف و عرفان بسی برتر از  ۴۸۹نظامیه بغداد را در سال 

بود چرا تدریس را پذیرفت در حالیکه محمد آنرا ترک گفته بود. جواب آنستکه ابو حامد آغاز  برادرش محمد
کرد تا به سفر از خلق به باز گشته بود و باید بارشاد  کارش بود و باید و باید رشته تعلقاتش را قطع می

رسد و چون عالم شد  م نمیپرداخت و این مسأله در علوم نیز صادق است که تا کسی از غري علم نربد به عل می
   شد  برد تا به حقیقت معرفت واصل می باید به تعلیم پردازد. امام محمد غزاىل هم باید از علم و تعلیم و تعلم می

 بشوی اوراق اگر همدرس مائی
  

 که علم عشق در دفرت نباشد 
  

طی مراحل شریعت و  : که طالب پس ازتوضیح آنکه سري و سلوک بر شیوه است یکی شیوه رسمی اهل سلوک
جوید و دست بیعت باو  آید و پريی می مطالعه عرفان نظری برای ورود به عرفان عملی در جستجی راهرب برمی

دهد و تحت تربیت و ارشاد پري به ذکر و مراقبه و در صورت لزوم ریاضتهای دیگر پرداخته و مراحل و  می
ای که لیاقت آنرا دارد  کمال و عني الیقني و فنا یا هر مرتبهگذارد تا بمقام وصول و  مقامات را با ارشاد پري می

زند و او را دیوانه عشق  آید و یکباره آتش به خرمن او می برسد. شیوه دیگر آنست که معشوق بسراغ عاشق می
رود و این کار بعنایت است و همني است دلیل شیخ احمد با  کند آنچنانکه این طفل یک شبه ره صد ساله می می
نظری و متکلم که همه آنها بقول خودش ود صغر سن و علمی کمرت از برادر فقیه و ادیب و عارف به عرفان وج

حجاب پرواز بودند جلوتر رفت و حتی برادر را چنان متحول کرد که دست از قیل و قال و مدرسه کشید تا 
  کند. خدمت معشوق و می 

عرفت نوشیده و از سفر حق به خلق باز گشته به نظامیه وىل شیخ احمد که خدمت معشوق و می کرده و از جام م
رود تا آتش بخرمن طالب رسمی علوم دینی بزند و راه معرفت الله را به آنان نشان دهد و به آنها بهماند که  می

رساند و عقل پایش چوبني است و تنها دل جایگاه  میم و واو، و میم و نون تشریف نیست. و لفظ ما را بخدا نمی
الیقني و حق الیقني  و راهرب و راهگشا و آخرین مرتبه علوم استدالىل علم الیقني است نه بیشرت و برای عني اوست

  که کشفی است باید خدمت معشوق کرد و می عشق نوشید.
اند صاحب کتاب سلطان طریقت  بهر حال مدت تدریس شیخ احمد را در نظامیه ده سال و سه ماه نوشته

احمد در بغداد چندان به درازا نکشید وی پس از نظامیه تدریس نکرد و وقتی  گوید: اقامت خواجه می
لف ؤم» ۴۹«ق برای تصدی این مقام به بغداد آمد آنجا را ترک گفت ـ.ه ۴۸۹ابوعبدالله طربی در ماه صفر 

تا  ۴۸۸گوید: محمد غزاىل از سال  مجموعه آثار فارسی غزاىل این مدت را ده سال نوشته و بر طبق اسناد می
و ». ۵۰«جهت سلوک خودش به خارج از بغداد به شام و بیت المقدس و مکه و سایر جاها داشته است.  ۴۸۹

اند  البته درباره مدتی که امام غزاىل جهت سلوک از بغداد خارج شده بود مآخذ دیگر هم همان ده سال ذکر کرده
تدریس اشتغال داشته یا متناوب و یا برای  وىل معلوم نیست همه این مدت ده سال را بطور دائم شیخ احمد به

مؤثر مدتی چند بوده، بهرحال بعد از أن مدت دو برادر واقعاً با صمیمی و در کماالت صوری و معنوی یکدیگر 
بودند. علت حقیقی و واقعی اظهار کرامات از طرف شیخ احمد به محمد جهت ورود او به معرفتی برتر بوده نه 



  

١٠٤ 

اند و لذا بر مبنای  دانند خود نچشیده و ندیده خرت. آنانیکه این کرامت را جعلی میدلیل برتری طلبی و مفا
  اند بقول مولوی: منکر شده و از جعلیات دانسته »االنسان عدو علی ما جهلوا«

 از قیاسش خنده آمد خلق را
  

 همچو خود پنداشت صاحب دلق را 
  

حجاب اکرب و سواد اعظم در وصول به عني الیقني است و چون علم الیقني با وجود ارزش واالئی که دارد خود  
کسانیکه در این مرتبه از علم هستند خود را در بند دانسته محصور کرده و با عقل جزئی که سامری است مقابل 

  ایستند تا خودی نشان دهند. عشق و ید و بیضای اشراقات الهی که شامل کرامات و وحی و الهام می
 عمٰىاین ندانستند آنان از

  

 منتهٰىهست فرقی بینشان بی 
  

نماید مشاهداتی پیش  با صدق و بامر الهی در راه سلوک طی طریق می و ممکن است برای هر یک از مؤمنني که
آید که منوط به عنایت خاصه حق است. بهر حال شیخ احمد از هر کس دیگر بیشرت و بهرت آنچه را که امام محمد 

عني الیقني بود و او بجای برادر بتدریس پرداخته و بعد هم کتاب احیاء العلوم را دید ودر مرحله  دانست می می
که از » ۵۸۸متوفی بسال «خالصه کرده و لّب آنرا استخراج نموده و بدیگران تعلیم داد. ابن شهر آشوب 

  »۵۱«کند که کتاب احیاء العلوم را نزد شیخ خوانده.  شاگردان شیخ احمد بوده تصریح می
د چه موقع تدریس در نظامیه و چه بعد از آن عالوه بر تربیت سالکان و تعلیم و ندریس به آنان تألیف احمشیخ 

پرداخت و چنان در وعظ مهارت داشت که صاحب طبقات الشافعیه درباره  و تصنیف کتب، موعظه و خطابه می
رشقهم عباره ملیح التصرف و قال ابن المعمار: کان من احسن الناس کال ماً فی الوعظ و ا« :نویسد او می

فیما بورده حلو االستشهاد اظرف اهل زمانه و الطفهم طبعاً خدم الصوفیه فی عنفوان شبهبه و صحب 
در سخن پند «یعنی ». ۵۲« »المشایخ و اختار الخلوة و العزلة حتی انفتح له الکالم علی طریقة القوم

شده با مالحت در  ترین آنان بوده و در هر چه وارد می آموز نیکوترین مردم و در عبارت پردازی رساترین و فصیح
 ترین لطیفآن تصوف نموده باستشهاد شريین متوسل شده و ظریفرتین مردم اهل زمان خود بوده و در طبع نیکو 

طبایع را داشته در آغاز خدمت صوفیه را شعار خود قرار داده و با مشایخ صحبت میداشت و عزلت و خلوت را 
 و قلوب مردم باو پیدا کرد و مردم حبّش را در دل گرفتند و »ت تا بطریق قوم لب به سخن گشود.پیشه خود ساخ

بردند و صاعدبن  به بغداد درآمد و در آمد مجالس وعظ بر پا داشت مردم از هر طرف به مجلس او هجوم می
شیخ در وعظ با  شد در دو مجلد بخط خود وی جمع آوری کرد. مجلس می ۸۳فارس لبانی سخنان او را که 

سوزاند و  گفت شعله آتش وجود او بود همه را می زد وچون آنچه می جان مشتعل خود آتش بجان دیگران می
شدند، گناهکاران منقلب  زدند، بیهوش می دریدند و صیحه می کرد که بعضی خرقه می شور و حاىل ایجاد می

کرده که از نظر مردم وعظ خوب این بوده که خلق کردند و آنچه ابوحامد درباره وعظ خوب ذکر  شده و توبه می
ها زنند و های و هوی کنند و بوجد در آیند  و جامه بر تن بدرانند و شور و آشوب بر پا نمایند.  در مجلس نعره

  شد. در وعظ شیخ احمد دیده می» ۵۳«
لس وی جوانی از مجلس وعظ شیخ احمد آمده است که در مج در کتاب مجالس درباره انقالب روحی حاصله

بار خدایا را کنار نهاده با این جوان توبه کنید. توبه کرد. شیخ گفت: مرحبا بتو. و ای گروه مسلمانان بیائيد و ریا 
اگر من بوسیله این جوان تائب بتو واصل نگشتم مرا از مرتدان از اهل بدایات سهل انگار محشور گردان. در 

ای از او بگردن  گوید: اگر هر کس مظلمه باز دعا و به مسلمانان میکند و شیخ  مجلس دیگر نیز جوانی توبه می
دارد بیاید و روح مرا بعوض آن مظلمه بگريد و او را حالل کند... درمجلس دیگر جوانی توبه کرد. غزاىل گفت 
بني او و نفس وی صلح ایجاد شده و شاید ما طفیلی او باشیم و بخاطر او بخشوده شویم.. بدین ترتیب شیخ 
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احمد حداکثر استفاده در جهت تحریک و تشویق و تهییج دیگران در بازگشت بخدا نمود و بدین ترتیب مجلس 
وعظش چنان پر شور و مؤثر بود که یکبار سلطان محمود فرزند محمد بن ملکشاه سلجوقی در مجلسی که بسال 

نار و یپس از موعظه احمد هزار د اش ترتیب داده بود آنچنان بهیجان آمد که  در بغداد بمناسبت فوت جده ۵۱۵
  ».۵۵«به روایت دیگر هفتاد هزار مثقال طال و اسبی با زین و لجام زرین به وی تقدیم کرد 

ید نوع وعظ و مسائلی  آ مواعظ شیخ احمد موجود نیست وىل آنچه از کتابهای وی مخصوصاً تازیانه سلوک برمی
اً در بررسی تازیانه سلوک به آن خواهیم پرداخت. در مرزبان شود که بعد پرداخته تا حدی روشن می یم نکه به آ

د آمده که: در فوائد مکتوبات خواندم که امام غزاىل روزی در مجمع تذکر و مجلس احمشیخ نامه درباره وعظ 
گویم  وعظ روی با حاضران کرد و گفت: ای مسلمانان هر چه در این چهل سال من از سر چوب پاره با شما می

  نرا در یک بیت گفته است اگر بدان کار کنید از گفته دیگران مستغنی خواهید شدفردوسی آ
 ».۵۶«ز روز گذر کردن اندیشه کن      یدن دادگر پیشه کنتپرس

  

که از مشایخ صوفیه در طریقه دیگری بوده معاصر شیخ » ه.ق۵۳۵م «ابویعقوب یوسف بن ایوب همدانی   
های آتش مشتعل و  گوید: سخنان احمد غزاىل به مثابه شراره احمد میاحمد است با وجود مخالف بودن با شیخ 

باشد. و در همان مأخذ آمده که وی سخرنانی بود شريین بیان و متصرف در کلمات و مورد قبول  فروزان می
ابن ». ۵۷«شدند  عامه، مردم از عوام و خواص، علماء و دانشمندان التعد و التحصی به مجلس وی حاضر می

گفت: من » ه۵۷۶ -م«نویسد: حافظ سلفی  م که مخالف احمد و محمد و بطور کلی تصوف است میجوزی ه
شدم و با هم در یک رباط ساکن بودیم و بني ما دوستی  در همدان حاضر می» شیخ احمد«در مجلس وعظ او 

قه و سایر علوم بود و محبت برقرا بود. او باهوشرتین مردم و تواناترین آنان در کالم بود. او مردی فاضل در ف
گفت او داستان سرائی لطیف و واعظی  الحدید هم با جود مخالف بودن با شیخ احمد می ابن ابی». ۵۹«

لف مجموعه آثار، اقوال چندی را درباره شیخ احمد گردآوری کرده که ؤآقای مجاهد م». ۶۰«آور بود  سخن
  بعضی از آنها ذکر شد و بعضی دیگر عبارتند از:

نویسد: احمد غزاىل ار علماء بود جز اینکه میل به وعظ پیدا کرد و از  ریخ اربل. ابن مستوفی ارىل میـ مؤلف تا۱
ـ ابن خلکان در ۲نویسد: روزهای شنبه مخصوص وعظ برای ایرانیان بوده است.  طریق مشهور شد. و می این

بود. در ابتداء از فقها بود و  نویسد: او ملیح الوعظ و زیبا منظر و صاحب کرامات و ارشاد مقام وعظ او می
ـ ۳اند  های علمیش چربید. همني قول را ابوالفداء و یافعی آورده سپس میل به وعظ پیدا کرد و بر سایر جنبه

نویسد: غزاىل واعظ و شیخ  که یکی دیگر از مخالفني احمد غزاىل است می ۷۴۸حافظ ذهبی متوفای سال 
و حسن ایراد و شريینی بیان مقبولیت تامه دارد. عني قول را ابن  مشهور و فصیحی است که بخاطر بالغت کالم

واغزاىل «نویسد:  عماد در شذرات الذهب ذکر کرده است و نیز ذهبی در تألیف دیگرش درباره وعظ احمد می
مورخ دیگر ابن فضل الله  ».اخ واعظ مشهور و هو ابوالفتح احمد له قبول عظیم فی الوعظ» محمد«

کالم رسید  نویسد: احمد غزاىل در وعظ به آخرین پایه درباره وعظ امام احمد غزاىل می ۷۴۹عمری متوفای 
ساخت او زینت زمان و زیور ایام پريوزی  ها را آشیانه سخنان خود می کرد و پهنه سینه ها را پر از نصایح می قلب

لبه شمشريش بریزد. زین الدین ای خون از  کرد بدون اینکه قطره بود او چون لشگری بود که دشمنان را دور می
 نویسد: سبکی در این باب می ».احمد بن محمد الغزاىل فقیه غلب علیه الوعظ«نویسد:  عمر بن الورد می

کرد. مورخ دیگر ابن  پرداخت و برای مردم قربةً اىل اللّه وعظ می ها می احمد غزاىل به گردش در شهرها و آبادی
واعظی گرم سخن، فصیح و شیوا و صاحب تأنی و لطائف در کالم بود.  نویسد: او کثري درباب وعظغزاىل می
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نویسد: و اما احمد غزاىل که بهنگام وعظش سنگ  و صاحب مفتاح السعاده می ۹۷۶طاشی کربی زاده متوفای 
گشت هر گاه سنگ سخت را به تازیانه  شد و به وقت تذکرش لرزه بر اندام شنوندگان پدید می خارا شکافته می

و در مورد ». ۶۱«کرد  داشتند توبه می ؤد. و اگر ابلیس را در مجلس تذکريش نگاه می زدند آب می ش میتخدیر
و نیز » ۶۲«داد  در هنگام وعظ حاىل باو دست می« گوید  شور و حال غزاىل هم سبکی در طبقات الشافعیه می

در آورد که:  ىل حاضر بوده میمؤلف تاریخ اربل از قول ابوعلی بن ابی حازم بن الضراء که در مجالس غزا
در کتاب ». ۶۳«کرد  مجلس غزاىل کسی نبود که فریاد نکشد و غزاىل نیز لباس خود را بسوی مردم پرت می

به منرب باال رفت و سخرنانی نمود حاىل پیدا کرد که » قزوین«التدوین آمده: چون غزاىل در مسجد جامع 
ای از اکابر قوم داخل  ت کرد و از منرب پائني آمد و به کمک عدهپر» قراء«اش را از سر برداشت و بسوی  عمامه

  .»۶۴«خانقاهی که نزدیک مسجد جامع بود گردید و مجلس بهم خورد 
البته این حاالت برای هر سالکی در حال جذبه ممکن است دست بدهد وىل برای شیخ و قطب آنهم در مجلس 

اند و مست ازل و ابد شده و سکرشان بر صحو  شیدهوعظ خاص سرمستان است که قدح عشق را الجرعه سر ک
  غالب گردیده و عشقشان عقل مصلحت اندیش را کنار نهاده است سعدی گوید: 

 حدیث عقل بهنگام پادشاهی عشق
  

 چنان شدست که فرمان حاکم معزول 
  

  گوید: یا حافظ می
 رند عالم سوز را با مصلحت بینی چکار

  

 بایدشکار ملکست آنکه تدبري و تأمل  
  

شد  مجلس می ۸۳ای از مجالس وعظ او در بغداد بوسیله صاعدبن فارسی اللبّانی تدوین شد که حدود  مجموعه
و ابن جوزی بعضی از آنرا در کتاب القصاص و المذکرین نقل کرده و میگوید: آن دو مجلد مجالس را دیده و 

  نیست.رؤیت نموده اکنون موجود » هذالحالی«خط شیخ را که نوشته بود 
بهرحال این مجالس بسیار مشهور و آمیخته با ذوقیات و شطحیات بوده است که همان موجب شده بود تا فقها و 

ترین اهل سنت هستند این مجالس را تقبیح  های بغداد که قشری محدثني سطحی نگر اهل سنت مخصوصاً حنبلی
فت: آیا در این روزگار هیچکس از اکابر گ خواند و می کنند. ابوسعد سمعانی روایت وی را کذب و بهتان می

همیشه جاهالن و متعصبان است که حمیت  این شیوه«نیست که با ریخنت خون این فاجر به خداوند تقرب جوید 
آیند و امثال ابوجهل، یزید،  توانند بمقام اولیاء خدا برسند در پی کشنت آنها برمی جاهلی دارند که چون نمی
  .»اند کم به قتل منصور حالج داد و سمعانی و امثالهم از این دستهمتوکل، و حامد وزیر که ح

ابن جوزی که در دشمنی نسبت به عرفاء باللّه گوی سبقت را از همه حاسدان ربوده در المنتظم برخی از 
گوید  شطحیات شیخ احمد را آورده و چون نفهمیده دلیل بر کفر دانسته از جمله آن شطحیات این است که می

کردم اکنون شما را از او  مسلمانان پیش از این شما را به خدای دعوت می گفت: مد در مجلسی میشیخ اح
دارم. به خدائی که نه هیچ زناری بسته شد اال بدوستی او و نه هیچ جزیه پرداخت شد اال به عشق او  برحذر می

کرده خدای ساخته تقلید یا وهم  آن خدائی را که قبالً دعوت می» انصاف بدهید که کجای این کلمه کفر است« 
یا عقل جزئی بوده که مردم طبق عادت به نام او دلخوشند وىل معرفت بخدا ندارند لذا شیخ احمد خواسته مردم 
را اندکی جلوتر برده و آنها را با خدا بیشرت آشنا کند. وقتی بر براق عشق نشیند و تا بر دوست پر کشد و جربئیل 

سراید و بحق الیقني برسد، خدای حقیقی » اگر جلوتر روم سوخته شوم« »احرتقت لو دنوت«بهمراه او ندای 
سراید نه از روی حجاز. و تصورات پیشني  را از روی حق الیقني می »و لیس کمثله شی«بیند نه اوهام را.  را می

یل کلید کوثر را نزد بیند. در جای دیگر روایتی باین شرح ذکر کرد که: اسراف را که از خدای داشته همه را بت می
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پرسید: که ای اسرافیل آیا از آنچه نزد وی  ملسو هيلع هللا ىلصپیامرب آورد، جربئیل که نزد پیغمرب نشسته بود زرد گونه گشت پیغمرب 
اش هست بکاهد من آن  گفت: آن چیز که دادنش چیزی از آنچه نزد دهندهبود هیچ چیز فرو کاست؟ گفت: نه 

» ا جز خدا نخواسته حتی کلید کوثر، و بصورت ادبی بیان شده.معنی این سخن این است که از خد«نخواهم 
که ما در قسمت عقاید و آراء شیخ همه آنها را گفته » ۶۵«بعالوه ابن جوزی شیخ احمد را بخاطر آنکه قرارداده 

پردازیم تا معلوم شود انتقاد از سطحی نگری و تعصب ناشی شده. بهر حال وعظ غزاىل یادآور  و به شرح آن می
  طحیات حالج بوده و اثر آن در شاگردش عني القضاة بیشرت ظهور یافته است.ش

  روش تبلیغ شیخ احمد غزاىل
پوشاند. ابوحفص عمر سهروردی از قول  شیخ احمد با نهایت مالیمت طالبان را دستگريی نموده و خرقه می

م که شخصی از دنیا پرستان کند که ابو نجیب گفته است: ما در اصفهان بودی عمش ابونجیب سهروردی نقل می
نزد شیخ احمد غزاىل آمد و خواست از دست او خرقه بپوشد شیخ احمد به آن مرد گفت: نزد ابونجیب رو تا او 

پوشانم. آنمرد نزد من آمده و منهم درباره  کنیم و بتو می درباره خرقه با تو صحبت کند و سپس خرقه را حاضر می
برای او صحبت کردم و سپس آنمرد حقوق خرقه را عظیم شمرد و از حقوق خرقه و آداب و اهلیت صاحبش 

پوشیدن آن بر خود ترسید و رفت این خرب به گوش شیخ احمد غزاىل رسید. مرا احضار و معاتبه کرد و گفت: آن 
اگر ما شخص  باشد ولکن مرد را نزد تو فرستادم که با او صحبت کنی نه میل و رغبت ا را به پوشیدن خرقه می

شود. بلکه برماست که  تدی را ملزم بآن حقوق بکنیم او عاجز از قیام به آن می باشد و در نتیجه رو گردان میمب
او را خرقه پوشانده و بزّی فقر در آوریم تا بدینوسیله شبیه فقرا گشته و میل بر مجالست و مخالطت آنها پیدا 

  ».۶۶«بمقام آنها برسدنماید و به برکت آمیزش آنان در راه سلوک کند تا سرانجام 
برد همانطور که قرآن  شیخ خود در عمل همان شیوه مرضیه رفق و مدارا و بکار بسنت موعظه حسنه را بکار می

سوره  »ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ«کریم فرموده است:
نیکوتر است با آنان به یعنی: مردم را با حکمت و پند نیکو بسوی پروردگارت بخوان و آنچه  ۱۲۵ه آی –نحل 

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ « فرموده: ملسو هيلع هللا ىلصبحث و جدل برپداز. و درباره رسول ا کرم
از رحمت خدای بود که نرمخوی شدی و اگر «یعنی:  ۱۵۹آیه  -آل عمران »الْقَلْبِ الَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ

بر همني مبنا علمای حقیقی اسالم یعنی عرفاء بالله که وارثان ». شدند درشتخوی بودی از اطرافت پراکنده می
اند و جنید بغدادی رئیس الطایفه و پیشوای همه  علم رسول خدایند این شیوه مرضیه را قوالً و فعالً بکار بسته

 »اذا لقیت الفقري خالفه بالرفق و ال تلقه بالعلم فان الرّفق یؤنسه والعلم یوحشه«فان اسالم فرموده: عار
با او رفق و مدارا روبرو » فقري یعنی نیازمند بخدا و سالک طریق اىل الله«یعنی: هر گاه فقريی را مالقات کردی 

در کتاب شرح تعرف هم آمده که: بنای  ».۶۷« گردد شو چه مدارا موجب انس او و علم موجب وحشت او می
استادی و شاگردی بر د حرف است، بنای استادی بر شفقت و بنای شاگردی بر حرمت، هر که را حرمت نیست 

و مسلماً استعداد حال رفق و مالیمت و ». ۶۸«شاگردی را نشاید و هر که را شفقت نیست استادی را نشاید 
و ا ثری از ست که در کوره تزکیه و تعلیم و ریاضت، نفس خود را کشته مؤثر بودن موعظه حسنه کسی را میسر ا

و یزکیهم و یعلمهم الکتاب «در وی نمانده باشد و از ایرنو در قرآن کریم آمده است که  خودیت
غري آنان فرمود دهند... و درباره  یعنی: پس از تزکیه آنان کتاب و حکمت بدانان تعلیم می »والحکمه...

کنید و خود را فراموش  آیا مردم را به نیکی امر می» ۴۴بقره آیه « »ناس بالرب و تنسون انفسکماتامرون ال«
آمده  هيلعکنند.روش عملی انبیاء و اولیاء و عرفاء که دنباله رو آنانند همني بوده است. در انجیل درباره عیسی  می



  

١٠٨ 

رده او را حد بزند، همه رفتند و تنها که زنی را به تهمت زنا خواستند رجم کنند حضرت فرمود هر که گناهی نک
و نیز در قضاوتهای حضرت ». ۶۹«عیسی ماند و او سنگی بآن زن انداخته فرمود: برو و دیگر گرد این کار نگرد 

ام مرا تطهري کن. فرمود شوهر داری؟ گفت  آمده گفت: من زنا دادههيلع آمده است: زنی خدمت علی  ملسو هيلع هللا ىلصعلی 
گفت: برو تا حمل خود بگذاری و چون وضع حمل نمودی نزد من بیا... و بلی. گفت حامله باشی؟ گفت بلی. 

چون وضع حمل او تمام شد دوباره به نزد حضرت آمد و گفت: مرا تطهري کن. حضرت تجاهل فرمود و گفت: از 
حضرت گفت: شوهر تو حاضر بوده یا مسافر؟ زن گفت حاضر بوده. ام.  چه تطهري کنم؟ زن گفت: زنا داده

برو فرزند خود را دو سال شري بده... بعد از دو سال دوباره آمد... و خالصه بر اثر اصرار زن   حضرت گفت
حضرت ناچار به حد شد وىل فرمود: هر که بر گردن او از خدا حق است باید که بر این زن اقامه حق کند همه 

  ».۷۰«ماندند که حد را اجرا کنند هيلع رفتند و فقط علی و امام حسن و امام حسني 
صرفنظر از اینکه بگویند در فروع شافعی و در «نامید هيلع توان او را پريو علی  شیخ احمد غزاىل که الحق می

رنگ که همان خط تصوف و  اصول شیعی امامیه یا شیعه تفضیلیه و یا در خط سوم که اسالم ناب محمدی بی
اند  نویسد: آورده لبالد زکریا قزوینی میداشت. در آثار ا همني شیوه را بشکلی دیگر معمول می» عرفان است بوده

خواست شبی زنی بدکار را به مبلغ معني نزد خود نگاهدارد، غزاىل بآن زن مبلغی بیشرت داد و او را  که مردی می
چون روز بعد برآمد اجرت او را بدستش داد بخانه خود برد و در کنجی نشاند و خود تا صبح به نماز مشغول شد 

کت آن بود که آنمرد و این زن را از زنا باز دارد. رو به هر جا که خواهی رو. غرض او از این حو باو گفت برخیز 
  ».۷۱«رحمه الله علیه و رضوانه 
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  شیخ احمد غزّاىل.» ۱«تعلیقات فصل 
  
  
  . ۱۴و مجموعه آثار ص  ۱۰سلطان طریقت ص  ۶۲ص  ۲طبقات الشافعیه ج  ـ۱
  .۱۲و سلطان طریقت ص  ۱۶موعه آثار ص و مج ۳ج  ۳۵طبقات الشافعیه سبکی ص  ـ۲
  از احتماالت ضعیف است. ۴۶۵وىل وفات بسال  ۱۱۸غزاىل نامه ص  ـ۳
  .۱۰۳ص  ۲طبقات الشافعیه ج  ـ۴
  .۱۲و مجموعه آثار ص  ۱۳سلطان طریقت ص  -۱۱۹طبقات الشافعیه، غزاىل نامه ص  ـ۵
  .۱۳سلطان طریقت ص  و ۱۸مجموعه آثار ص  -۱۱۰تذکره الشعرای دولتشاه سمرقندی ص  ـ۶
  .۱۸مجموعه آثار ص  ـ۷
  .۵۴ص  ۴طبقات الشافعیه ج  ـ۸
  . ۱۹و مجموعه آثار ص  ۷۱طبقات الشافعیه ص  ـ۹
و سلطان طریقت  ۲۲۴ص  ۳و مرآت الجنان ج  ۶۱ص  ۶و طبقات الشافعیه ج  ۸۱ص  ۱وفیات االعیان ج  ـ۱۰

  خلکان. بنقل از ابن ۵۶۴ص  ۲و طرائق ج  ۲۱و مجموعه آثار ص  ۱۴ص 
  .۱۵۰و سلطان طریقت ص  ۱۵۱فرار از مدرسه زرین کوب ص  ـ۱۱
  .۱۵سلطان طریقت ص  ـ۱۲
  با استناد بمدرک. ۲۱مجموعه آثار ص  ـ۱۳
  .۲۲مجموعه آثار ص  ـ۱۴
  .۲۲و مجموعه آثار ص  ۶۱۶ص  ۱کشف الظنون ج  ـ۱۵
و احوال و آثار عني  ۱۶ریقت ص و سلطان ط ۱۳۴۱زبده الحقایق از عني القضاه تصحیح عفیف عسريان سال  ـ۱۶

  .۱۶القضاة ص 
  .۲۴مجموعه آثار ص  ـ۱۷
  .۶۸عوارف المعارف ص ـ۱۸
  .۲۴مجموعه آثار ص  ـ۱۹
  .۷۹۷تاریخ گزیده چاپ امري کبري ص ـ۲۰
و در ریاض العارفني  ۵۰۴ضمنا در مرآت الصفا سال  -کامل ابن اثري فی حوادث سنه عشرین و خمسه مأه ـ۲۱

  نوشته شده. ۵۲۷
  .۳۵ص  ۳سبکی ج  طبقات الشافعیه ـ۲۲
  .۳۶ص  ۳ج  طبقات الشافعیه ـ۲۳
  .۳۶۸و نفحات االنس ص  ۲۸۱ - ۲۷۸غزاىل نامه ص  ـ۲۴
  .۳۶۸و نفحات االنس ص  ۲۸۱ -۲۷۸نفحات االنس ص  ـ۲۵
  .۳۷۰نفحات االنس ص  ـ۲۶
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  .۳۷۰نفحات االنس ص  ـ۲۷
  .۵۶طرائق ص  ـ۲۸
  .۵۶۳و طرائق ص  ۳۷۰نفحات ص  ـ۲۹
  .۱۱۰کره الشعرا ص تذ ـ۳۰
  بنقل از لسان المیزان. ۱۸ر ص مجموعه و آثا ـ۳۱
  .۱۸مجموعه آثار ص  ۵۴ص  ۴ج  طبقات الشافعیه ـ۳۲
  .۱۹و مجموعه آثار ص  ۷۱ص  طبقات الشافعیه ـ۳۳
  . ۱۲۰ -۱۲۱غزاىل نامه ص  ـ۳۴
  .۱۲۵غزاىل نامه ص  ـ۳۵
  .۱۲۸و غزاىل نامه ص  ۵۰۵ -۴۸۴منظم ابن جوزی حوادث  ـ۳۶
  .۱۳۰و غزاىل نامه ص  ۴۸۷کامل ابن اثري سال  ـ۳۷
  .۱۵۳و  ۱۵۲غزاىل نامه ص  ـ۳۸
  .۳۷۵و  ۳۷۴نفحات االنس ص  ـ۳۹
  .۱۰۵و جواهر االسرار ص  ۵۶۶ص  ۲مرآت الجنان و طرائق ج  ـ۴۰
  .۷۴بنقل از مجموعه آثار ص  ۲۹۳ص  ۱۰لسان المیزان ج  ـ۴۱
  .۷مجموعه آثار ص  ۴۱آثار البالد ص  ـ۴۲
  .۷۲مجموعه آثار ص  -۵۶۷ص  ۲طرائق ج  -۱۰۵جواهر االسرار ص  ـ۴۳
  .۱۰۶و  ۱۰۷جواهر االسرار ص  ـ۴۴
  .۳۲۴ص  ۳و الوافی بوالوفیات ج  ۵۴ص  ۵بنقل از وفیات االعیان ج  ۲۷مجموعه آثار ص  ـ۴۵
  .۲۸مجموعه آثار بنقل از مآخذ مربوط ص  ـ۴۶
  .۱۱عرفات العاشقني ص  ـ۴۷
  .۲۵ی ص تاریخ فلسفه اسالم ـ۴۸
  . ۴۱سلطان طریقت ص  ـ۴۹
  .۲۱مجموعه آثار ص  ـ۵۰
  .۲۴مناقب آل ابی طالب بنقل از سلطان طریقت ص  ـ۵۱
  .۶۰ص  ۶ج  طبقات الشافعیه ـ۵۲
  .۸۴مکاتیب فارسی غزاىل ص  ـ۵۳
  بنقل از مجموعه آثار. ۳۶و  ۳۵و  ۵مجالس برگ  ـ۵۴
  .۲۲۴ص  ۳و مرآت الجنان ج  ۲۶۰ص  ۹المنتظم ج  ـ۵۵
  .۱۴۲ص  ۱مرزبان نامه ج  ـ۵۶
  .۸۶بنقل از مجموعه آثار ص  ۲۹۳ص  ۱لسان المیزان ج  ـ۵۷
  .۲۶۰ص  ۹المنتظم ج  ـ۵۸
  .طبقات الشافعیه ـ۵۹
  .۳۵ص  ۱شرح نهج البالغه ج  ـ۶۰
  بنقل از آخذ مربوط. ۸۹و  ۸۸مجموعه آثار ص  ـ۶۱
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  .۴ص  ۴ج  طبقات الشافعیه ـ۶۲
  نقل کرده. ۹اربل برگ که از تاریخ  ۹۱مجموعه آثار ص  ـ۶۳
  .۴۸۹التدوین ص  ـ۶۴
  .۱۰۶المنتظم ابن جوزی، جستجو در تصوف ایران ص  ـ۶۵
  ».وىل خود ندیدم« ۳۲بنا بقول و بنوشته مجموعه آثار ص  ۶۹و  ۶۸عوارف المعارف ص  ـ۶۶
  .۱۴۶طبقات الصوفیه سلّمی ص  - ۱۶۳رساله قشریه ص  ـ۶۷
  .۱۰۷ص  ۱شرح تعرّف ج  ـ۶۸
  صار از انجیل.نقل باخت ـ۶۹
  .۱۵۳تا  ۱۵۱ص هيلع قضاوتهای علی  ـ۷۰
  .۴۱۵آثار البالد ص    ـ۷۱
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  مفصل دوّ
  
  

  تربیت شدگان شیخ ابوالفتح مجدالدین احمد غزّاىل
  
بمقام فنا بود گرتین اقدام شیخ احمد و متحول کردن برادرش حجة االسالم ابوحامد محمد غزّاىل و سري او ربز

پامرب از جانب حق ملسو هيلع هللا ىلص الدین سیوطی گفت: اگر بنا بود پس از محمد بن عبدالله  که جاللای رسید  که بدرجه
شیخ برادر متشّرع خود را از شریعت به طریقت و از عرفان نظری به ». ۱«بود » غزاىل«ظهور کند مسلماً او 

کدام در  عرفان عملی و از عالم عقل به عالم عشق و حب و وال کشاند. شاگردان دیگری نیز تربیت کرده که هر
ر ارزنده آنان اند که نام مشاهري آنها را همراه با آثا نوع خود از بزرگرتین عرفا و ادبا و علمای تاریخ اسالمی بوده

  کنیم: ذکر می
ه بن ابی بکر محمدبن علی بن الحسن بن علی میانجی همدانی ـ شهید عني القضاة همدانی: ابوالمعانی عبدالل۱ّ

اهل «هجری در هر همدان تولد یافت جدش ابوالحسن میانجی  ۴۹۲در سال  مشهور به عني القضاة شهید.
علی بن الحسن المیانجی را شهید کردند بود و بقول سمعانی در همان شهر میانه پدرش قاضی ابوالحسن » میانه

لگی سا ۲۱اند. بهر حال تا سن  جز سبکی در طبقات الشافعیه دیگر مورخني تولد وی را در همدان دانسته». ۲«
در ریاضیات و علوم ادبی  فقه و حدیث و کالم و فلسفه و تصوف تسلط کافی یافته و کتابی هم در علم کالم 

نوشته بود عني القضاة در اوان جوانی دوچار سرگشتگی و » ۳«تحت عنوان غایت البحث عن معنی البعث 
ای برایش پیش  ایق گفته است واقعهو آنچنانکه در زبدة الحق». ۴«حريت بسیار شده و چنانکه نجات یافته بود

بوده است. » ه۵۱۳«سالگی  ۲۱آمده و چشم بصريت وی گشوده شد و آن مالقات با شیخ ااحمد غزاىل در سن 
نموده زیرا ر  گویا شیخ احمد قبل از این تاریخ هم بهمدان آمده بوده و در مجلس سماع و ذکر شرکت می

 ماشنیده باشی این حکایت. شبی من و پدرم و جماعتی از ائمه شهر کند: دانم که  تمهیدات از پدر خود نقل می
ت پدرم در فگ کردیم و ابوسعد ترمذی بیتکی می اضر بودیم در خانه مقدم صوفی، پس ما رقص میح
کرده و لباس او چنني و چنان بود و  نگریست پس گفت خواجه امام احمد غزاىل را دیدم که با ما سماع می می

کند. من گفتم بمريی. بوسعید،  یارم. گفت: مرگم آرزو می شیخ بوسعید گفت: نمی» طریق مکاشفهب«داد  نشان می
ی وقت گفت: چون زنده مرده کنی، مرده را نیز زنده کن. گفتم مرده کیست؟ در ساعت بیهوش شد و بمرد. مغنّ

  ».۵«گفت فقیه محمود. گفتم خداوندا فقیه محمود را زنده کن. در ساعت زنده شد 
گوید: تقدیر ازىل او را به همدان که مسقط   القضاة در زبدة الحقایق درباره مالقات خود با شیخ احمد میعني

ای که برای من پیش امده بود در کمرت از  الرآس من بود آورد و در خدمت وی حجاب و سرگشتگی در واقعه
های دیگرم چیزی باقی  خواسته بیست روز برطرف شد. سپس به حقیقتی دست یافتم که در برابر آن از من و

گوید: جالل سلطنت ازىل بر من درخشید و علم  و در جای دیگر این کتاب مینماند مگر آنچه را خدا خواسته. 
ای از خود بیخرب باقی ماندم، نه بلکه هستی حقیقی وجود او را برگرفت و  و عقل را متالشی کرد و نویسنده
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پس از آن عالوه بر مالقات شاگرد و استاد در همدان یا قزوین  ».۷«هستی مجازیش را در خود فرو برد 
مکاتباتی چند بن مرید و مراد رد وبدل شد و شیخ احمد مرید با استعداد و نابغه خود را بلقب عني القضاة 

عني ه تعاىل علی الولد حیم. سالم اللّحمن الرّه الرّبسم اللّ«مفتخر فرمود چنانکه  در مکتوبات آمده: شیخ نوشت 
زیرا عني القضاة در مقامی بود که مستعد فرا گرفت علوم باطنی و پی بردن ». ۸» «القضاة و رحمة اللّه و برکاته

ای شد که  کرد و عني القضاة هم پروانه به اسرار الهی بود و شیخ احمد هم بدرک این علوم و اسرار راهنمائي می
را با شیخ محمد بن حمویه هم یادآورد شده و  در آتش شوق شیخ احمد سوخت. جامی در نفحات صحبت او

درباره فضایل او میگوید: آنقدر کشف حقایق و شرح دقایق که وی کرده است کم کسی کرده است و از وی 
خوارق عادات ون احیاء و اماتت بظهور آمد و میان وی و شیخ احمد مکاتبات و مراسالت بسیار است و از آن 

توان گفت که  در فصاحت و بالغت و روانی و سالمت می احمد بوی نوشته که جمله رساله عینیه است که شیخ
بنا به تحقیق عفیف عسريان در مقدمه کتاب تمهیدات عني القضاة حدود یازده کتاب و ». ۹«آنرا نظريی نیست 

ب زبده سالگی ببعد کتا ۲۴سالگی نوشته که رساله جماىل بفارسی و بقیه بعربی است و از سن  ۲۴رساله قبل از 
الحقایق، مکتوبات تمهیدات، شکوی الغریب را از او دانسته و نیز کتابهای شرح کلمات قصار باباطاهر، رساله 

که رساله لوایح و واقع انعکاس روحی سوانح است ». ۱۰«یزدان شناخت، رساله لوایح را باو نسبت داده است 
» این کلمه به عني القضاة اشارت دارد«ساله عینیه در عني القضاة که بشکل لوایح در آمده از طرفی شیخ احمد ر

توانیم از آثار عني القضاة شخصیت و افکار و عقاید و  را بخاطر شاگردش عني القضاة تصنیف نمود و کالً می
  شور و حال شیخ احمد را در یابیم...

 آورده که: به شهادت رساندند علت شهادت او را صاحب حبیب السري چنني ۵۲۵عني القضاة را در سال 
الدین ابوالقاسم بن حسن در گزینی که در سلک وزرای سلطان سنجر بوده عني القضاة هودانی را که اعلم  قوام

علمای زمان خود بود بسبب اندک سخنی که در باب فساد اعتقاد از وی نقل کردند فرمود تا بر در مدرسه که در 
و در مدرسه خودش بر دار کرده پس از آن بزیر را کندند گفت از حلق آویختند بطوریکه پوست او  آنجا درس می

گوید: کامل الدوله والدین!  آورده بوده که باو نسبت دادند که خود وی در تمهیدات بدینگونه بدان اشاره کرده می
دهند. ای دوست  کند و به قتل من فتوی می نبشته بود. گفت که: شهری گویند که عني القضاة دعوی خدائي می

خواهم. دریغا هنوز دور است، کی بود؟!  قتل بدعا می ز تو فتوی خواستند تو نیز فتوی میده... من خود ایناگر ا
   گفت:  کرد و هموار می وی نوع شهادت خود را پیش بینی می». ۱۲«

 ایمما مرگ و شهادت از خدا خواسته
 ایم گر دوست چنني کند که ما خواسته

  

 ایم وان هم به سه چیز کم بها خواسته 
 ایم ما آتش و نفت و بوریا خواسته

  

عشق و سکر و مستی و پاکبازی و بی پروائی شیخ احمد در عني القضاة چنان تجلی کرد که او  در هر حال جلوه
  را سوزاند و مشتعل ساخت تا همه عاشقان خدا بدانند:

 تا گریزد هر که بريونی بود     عشق از اول سرکش و خونی بود
  

نویسد: و در بعضی  غزنوی. صاحب طرائق، حکیم سنائی را هم مرید و شاگرد شیخ ذکر کرده می ـ حکیم سنائی۲
دیده شده که حکیم سنائی و عني القضاة هر دو برادر طریق و به خدمت شیخ احمد دست ارادت مکاتیب 

ن است اند اگر چه مشهور چنانکه مذکور شد حکیم بخواجه یوسف همدانی در طریقت منتسبند و ممک داده
احمد و خواجه یوسف نشده  ای به شیخ گر چه در اشعار سنائی هیچ اشاره».۱۳«خدمت هر دو رسیده باشند 

وىل دلیلی بر کذب مسأله هم وجود ندارد بلکه تغیري حال سنائی که یکباره مدح شاهان را کنار نهاده و به عرفان 
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آورده ممکن است بعلت مالقات » ۱۴«قی حات درباره سافکه نو تصوف و عزلت پرداخته غري از داستانی 
  ».۱۵«بوده است  ۵۲۵خواجه احمد با شیخ احمد هم باشد. وفات سنائی بنا بقول صاحب نفحات در سال 

نظامیه بغداد بود و چون بصحبت ششیخ وی از فقها و مدرسان »: ۵۶۳تا  ۴۹۰«ـ شیخ ابو نجیب سهروردی ۳
فرت علم بشست و در میخانه عشق عزلت گزید و چنان حال احمد رسید مانند حجه االسالم محمد غزاىل د

گرفت و با جمعی از اصحاب  کشید و مزد می خدمت و تواضع داشت که در ایام ریاضت مشک آب بدوش می
او را مرید شیخ احمد  جامی در نفحات ضمن اینکه». ۱۶«ای منزل نمود  در کنار دجله بغداد در کنار ویرانه

ذکر کرده  ۵۶۳ی بدو نسبت داده و کتاب آداب المریدین را از او دانسته سال وفاتش را غزاىل دانسته و کرامات
گوید: در عهد خویش قبله ارباب شهود بوده است و کامالن  لف جواهر االسرار در شرح حال وی میؤو م». ۱۷«

و اسالم شرایع  اند و مصنفات و مؤلفات او در آن عصر مثل شیخ عمار یاسر و شیخ احمد نسوی مرید او بوده
حقایق اسرار ملک عالم از حد و حصر افزون است و همه کلمات او موافق ظاهر شریعت است... و لهذا چون 

شیخ ابونجیب مربّی شیخ ». ۱۸«او را پرسیدند که ربوبیت کدام است؟ گفت: نوشیدن دریاها و لب تشنه بودن... 
استاد سعدی بوده و سلسله سهروردی بدو منسوب شهاب الدین ابوحفص عمرو بن عبدالله سهروردی است که 

  است.
شیخ عبدالواحد آمدی: طبق نوشته حاجی خلیفه در کشف الظنون شیخ عبدالواحد آمدی صاحب کتاب 

خ گرفته است یهجری نیز از شاگردان شیخ بوده که درس روایت را از ش ۵۵۰غررالحکم و دررالکلم متوفای سال 
»۱۹.«  
صاحب تذکرة المشایخ شیخ روزبهان کبري عارف معروف قرن ششم که در مصر شته ـ شیخ روزبهان: طبق نو۵

  ».۲۰«مدفون است از کبار اصحاب احمد غزاىل و دارای کرامات بسیار بود
ـ ابن الربزی جزری: شاگرد دیگر شیخ احمد، ابوالقاسم عمر بن محمد معروف به ابن الربزی جزری متوفای ۶

االساس «باشد که ابن خلکان در وفیات االعیان از او نام برده و کتاب  افعی میکه از اکابر فقهای ش ۵۶۰سال 
 داند را که شرحی برکتاب شیخ ابواسحاق شريازی در فقه شافعی است بدو منسوب می» اللل من کتاب المهذب

»۲۱.«  
ناقب از که از محدثني بزرگ شیعه است طبق نوشته خودش در کتاب م ۵۸۸ـ ابن شهر آشوب متوفای بسال ۷

  ».۲۲«شاگردان شیخ احمد غزاىل طوسی بوده 
ـ شیخ ابوالضل بغدادی از اجله شاگردان شیخ احمد بوده که از دست شیخ خرقه پوشیده و پس از شیخ احمد ۸

ه وىل رسید. درباه وی اطالعات بسیاری در دست نیز سلسه معروفیه بوسیله او ادامه یافته تا به شاه نعمت الّل
  شاه نعمت الله وىل سلسله طریقتی خود آورده است: نیست جز اینکه

باز ابوالفضل بود بغدادی
 شیخ او احمد غزاىل بود

  

 افضل فاضالن باستای 
 مظهر کامل جالىل بود

  

گوید: بدلیل مشرتکات  اند آورده می ای از بزرگان که کنیه ابوالفضل را داشته صاحب طرائق ضمن اینکه مام عده
کند که: شیخ  بوده بعضی باشتباه افتادند و سپس از کتاب العاشقني گلنب دوم نقل می بسیاری که بني آنان

ابوالفضل بعد از شیخ احمد غزاىل رحمه الله بهدایت سالکان مشغول گردید و در تصوف نهایت ترک و تجرید 
اشته... و در ای فرو گذاشت ند داشت و در عبادت و مجاهدت و تربیت مریدان در آداب شریعت و طریقت دقیقه
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در عهد المقتفی المراللّه خلیفه عباسی و سلطان سنجر سلوجقی در گذشت و با شیخ ابوالنجیب  ۵۵۰سال 
  ».۲۴«اند  سهروردی و عني لبقضاه همدانی برادر طریقت بوده

  اند عرفا بزرگانی که با شیخ بوده
اند عبارتند از: ابواسحق  او معاصر بودهعرفا و صوفیه و علمائی که با غري از مریدان و شاگردان شیخ، بزرگان 

در » یافعی«ـ امام عبدالکریم قشريی که بنا تاریخ مرآت الجنان ۲». ۲۵«بوده  ۴۷۶فريوز آبادی متوفی بسال 
ه شريازی متوفی ـ هبة الّل۳و او اعاظم محقیني صوفیه و صاحب رساله قشریه است.  »۲۶«رحلت کرده  ۴۷۷سال 
ـ احمدبن علی بغدادی معروف به ابن زهرالصوفی که بنا بنقل یافعی در سال ۴». ۲۷«که صوفی بود  ۴۸۶بسال 
ـ شیخ خواجه عبدالله انصاری که از محققني عرفا و صاحب مصنفات بسیاری بوده و ۵». ۲۸«رحلت کرد  ۴۹۷

بسال  ـ خواجه یوسف همدانی متوفا۷. ۵۲۷ـ خواجه مودود چشتی متوفا بسال ۶». ۲۹«وفات یافته  ۴۸۱در سال 
که مؤلفات بسیاری و فرزندان بسیار داشته که برخی از آنان  ۵۳۶ـ احمد جام ژنده پیل متوفی بسال ۸. ۵۴۵

ـ شیخ ابوالحسن ۱۰وفات یافت.  ۵۳۰ـ محمدبن حمویه جینی از مشایخ صوفیه که بسال ۹اند.  صوفیان بزرگ بوده
ـ شیخ ابوعلی حسني بن احمد ۱۳. ۵۴۲متوفا بسال ـ شیخ ابوالقاسم ۱۲. ۵۴۱ـ شیخ صدرالدین متفا بسال ۱۱بستی. 

ـ شیخ ۱۵وفات یافته.  ۵۳۶ـ شیخ ابوالقیاس که بقول یافعی در سال ۱۴. ۵۶۰القطار الهمدانی متوفا بسال 
 ۵۴۱ـ شیخ ابوالربکات که بقول یافعی در سال ۱۶وفات یافته.  ۵۳۶ابوالحکم عبدالسالم که بقول یافعی در سال 

ـ شیخ ابوالوقت شريازی که بقول یافعی در ۱۸وفات یافته.  ۵۵۶یخ عدی مسافر که در سال ـ ش۱۷وفات یافته. 
ـ ابو ۲۰وفات یافته.  ۵۳۱ـ شیخ اسماعیل بن ابولقاسم نیشابوری که بقول یافعی در ۱۹وفات یافته. ۵۲۸سال 

حمد، معروف به ابن ـ ابوبکر م۲۱وفات یافته.  ۵۴۳اسحاق غنوی برقی صوفی نیشابوری که بقول یافعی در سال 
ـ ۲۲وفات یافته.  ۵۴۳که بقول یافعی بسال » غري از ابن عربی معروف که صاحب فصوص الحکم است«عربی 

  ».۳۰«یافته.  ۵۵۱ابوالقاسم اصفهانی نیشابوری که در سال 
د و ای دیگر از رجال صوفیه نیز در دوران جوانی و کهولت شیخ احمد بوده و بارشا هغري از بزرگان فوق عّد

   پرداختند اما از روابط شیخ بانها و تاثري متقابل اطالعی در دست نیست. هدایت خلق می



  

١١٦ 

  ۲تعلیقات فصل 
  
  .۲۶۹ص  ۲ـ تاریخ ادبی ایران ادوارد برون ج ۱
  .۲۱ص  ۴و معجم البلدان ج  ۵۴۹کتاب االنسان سمعانی ص ـ ۲
  . ۴۷مقدمه تمهیدات ص  ۳زبدة الحقایق ص  ـ۳
  ۴۸۰مقدمه تمهیدات ص  ۳ زبدة الحقایق ص ـ۴
  .۵۶۹و طرائق ص  ۴۱۵و نفحات ص  ۲۵۱و  ۲۵۰تمهیدات ص  ـ۵
  .۷زبدة الحقایق ص  ـ۶
  .۸۵زبدة الحقایق ص  ـ۷
  . ۳۷۳و  ۴۷۰و  ۳۳۵مکتوبات ص  ـ۸
  .۴۱۴نفحات االنس ص  ـ۹
  مقدمه تمهیدات از عفیف عسريان. ـ۱۰
  .۵۷۱و  ۵۷۰ص  ۲حبیب السري و طرائق ج  ـ۱۱
  .۲۵۱ص  تمهیدات ـ۱۲
  .۵۷۱ص  ۲طرائق الحقایق ج  ـ۱۳
  .۵۹۶نفحات ص  ـ۱۴
  .۵۹۸نفحات ص  ـ۱۵
  .۲۹۷اىل نامه ص غزّ ـ۱۶
  .۴۱۷نفحات ص  ـ۱۷
  .۱۰۹جواهر االسرار ص  ـ۱۸
  .۶۳۵ص  ۱و نیز هدیه العارفني از اسماعیل پاشا بغدادی ج ۴۱۶ص  ۱کشف الظنون ج  ـ۱۹
  تذکره المشایخ بنقل از مجموعه آثار. ـ۲۰
  .۴۴۴ص  ۳وفیات االعیان ج  ـ۲۱
  .۶۰مناقب ابن شهر آشوب ص  ـ۲۲
  .۱۱۶ریاض العلماء ص  ـ۲۳
  .۵۸۵ص  ۲طرائق ج  ـ۲۴
  .۵۸۱مرآت الجنان و طرائق ص  ـ۲۵
  .۵۸۱مرآت الجنان و طرائق ص ـ۲۶
  .۵۸۲مرآت الجنان و طرائق ص ـ۲۷
  .۵۸۲مرآت الجنان و طرائق ص ـ۲۸
  امل شرح زندگی آمده.در طبقات الصوفیه در مقدمه بطور کـ۲۹
و نیز تاریخ مرآت الجنان  ۵۹۱تا  ۵۸۰کلیه نام صوفیان با شیخ احمد غزاىل از جلد دوم طرائق الحقایق ص  ـ۳۰

  حوادث سالهای مذکور اخذ شده.
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  فصل سوّم
  
  

  قدح کنندگان و مدح کنندگان شیخ احمد غزّاىل
ن مخالفت حتی درباره پیامربان خدا و ائمه هدی نیز و ایهر چه واالتر با او هم بیشرت است از آنجا که انسان 

ه هم بجرم عشق و معرفت بخدا و تقرب باو صادق بوده بشدت وجود داشته لذا این مسأله درباره عرفای باللّ
اند به مقام معرفت  اند محبوب الهی شوند و یا نتوانسته است و همواره قابلیان حسود  بخاطر  اینکه یا نخواسته

اند انها را از مقام عزت ساقط کنند و خود  اند و خواسته زبان به همز و لمز و استهزاء و تنقید گشوده نائل آیند
  اند دریا را در انگشتانه دیدگاهشان جای دهند غافل از اینکه: کوس انا رجل بزنند و بخیال خود خواسته

 شب پره چون نور آفتاب نخواهد
  

 رونق بازار آفتاب نکاهد 
  

اند که بنظر آنان زودتر و  های دیگری ارائه داده اند که شیوه سلوک را نپسندیده و شیوه ین بني کسانی بودهالبته در ا
الطرق اىل الله «رسد. اینگونه مخالفت و نظر دهی قابل احرتام است وىل مسأله این است که  بهرت به نتیجه می

ه همه آفریدگان است. زیرا هر کسی با شاکله و به اندازرسد  راههائی که بخداشناسی می »بعدد انفاس الخالیق
تب و چگونگی استاد و نوع حال و مقام کم عووجودی ناشی از توارث و محیط و تعلیم و تربیت و نشخصیت 

راهی را طی می کند وىل راه طی شده از طرف یک شخصیت خاص دلیل بر عمومیت نیست و این تصمیم از 
ر بررسی حاالت دیگران از هر گونه پیش داوری، قیاس بنفس، سطحی جزء به کل خالف منطق است و آنگاه د

  نگری، قضاوت عجوالنه باید خودداری کرد تا به نتیجه رسید.
توان بر دو دسته تقسیم نمود. اول  با ذکر این مقدمه قدح کنندگان و منتقدان عرفا و از جمله شیخ احمد را می

اند.  ی و خصومت باطنی و حسد و جهالت شیخ را قدح کردهحاسدین و مغرضني و جاهلني که بعلت سطحی نگر
کنند. حال به ذکر قدح و انتقاد  آنان  و دسته دوم منتقدین که نظر شیخ را نپسندیده و شیوه بهرتی را پیشنهاد می

 پردازیم. در همان زمان که شیخ احمد و امام محمد یکه تاز میدان طریقت و شریعتبودند، داعیه دارانی وجود می
شد از جمله خواجه یوسف همدانی جانشني ابوعلی  داشتند که این امر موجب رنج خاطر و حسادت آنها می

نویسد: شیخ ما خواجه  ابن حجر بنقل از سمعانی می ای از حلقات سلسله نقشبندیه بوده است. فارمدی که حلقه
را آلوده کرده است. کالم او نسبت به احمد غزاىل بدبني بود وی گفت: احمد غزاىل طریقت  یوسف همدانی

های آتش است و کشش آن شیطانی است نه ربانی، دین او از دستش رفته در حالیکه دنیا هم برای  مانند شراره
اندازد  میهيلع این مطلب آدم را بیاد نصیحت مروان حکم به حضرت امام حسني ». «۱«او باقی نخواهد ماند 

  »!.نیایت خوب است هم برای دینتکه گفت: بیعت با یزیدبن معاویه هم برای د
خواجه یوسف با وجودیکه در عرفان مقام بلندی دارد و جامی نقشبندی او را ستوده وىل چون به میخانه عشق 

است قدم ننهاده از مستی عشق که فوق مجاهدت و ریاضت است هيلع فروش آن ساقی کوثر علی  خدا که پري می
یعنی آیا ایمان  »اهل االیمان اال لحب«یا نخوانده که فرمودند: بوئی نربده منکر حاالت عاشقانه وی شده گو

جز محبت و عشق هم هست؟!. معرتض دیگر شیخ ابن جوزی حنبلی است که در تمام اعرتاضات خود بر عرفا و 
گوید: در اول کارش متصوف  اهل عشق و وال از دیدگاه کالم و فقه خاص حنبلی نگریسته در کتاب المنتظم می
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های لطیفی در  بود سپس به وعظ پرداخت و مورد قبول عوام واقع شد... احمد غزاىل صاحب نکتهو متزهد 
وعظ بود اما بیشرت گفتارش عبارت بود از روایات و احادیث مجعول و حکایات دروغ و معانی فاسد. و بدین 

نقل کردیم کذب گفته و وقتی مآخذ احادیث را ». ۲«ترتیب اعرتاضات و اتهامات بسیاری بر شیخ وارد آورده 
شود که وی بدلیل حنبلی بودن، هر غري حنبلی را فاسد العقیده دانسته و خود از همه بیشرت  ابن جوزی معلوم می

بجعل حدیث پرداخته. طاهر مقدسی قیسرانی نیز گفته است که احمد غزاىل در دروغ آیاتی از آیات خدا بود. 
البته ما راستی گفتار شیخ احمد را باثبات  »ساختند. وارد میملسو هيلع هللا ىلص رم همني نسبت را کفار و مشرکني بر پیغمرب اک«
  توان ثابت کرد. رسانیم اگر چه حال را با قال نمی می

قاضی نوراللّه شوشرتی هم ». ۳«گوید: احد غزاىل در دیانت لرزان و متهم با باحه بود  حافظ الذهبی نیز می
غزاىل با سید شریف مرتضی نموده و شیعه شدن ابوحامد خود را درگري داستان مجعول مالقات ابوحامد محمد 

و اعرتاض شیخ احمد را و مرگ ناگهانی شیخ را پس از دو روز ذکر کرده که تماماً اشتباه است زیرا سید شریف 
سال بعد از امام محمد رحلت کرد نه قبل  ۱۵قبل از تولد امام محمد غزاىل وفات نمود و دیگر اینکه شیخ احمد 

  شگفت اینست که تشیع شیخ احمد بصواب نزدیکرت است تا امام محمد. از او. و
مال محمد باقر مجلسی نیز در یک جا از صوفیه بد گفته و از جمله از شیخ احمد غزاىل بد گوئی کرده و از ایرنو 

جا در  او را ملعون خوانده. وىل خود همني مجلسی یک» شیطان از اکابر اولیاء اللّه است«که شیخ احمد گفته: 
مدح تصوف و صوفیان حقیقی داد سخن داده و در جواب کسی که درباره طریق حکما و اخباریون و صوفیه 

گوید: اما مسأله سوم  سوال نموده وی پس از ذکر طریقه حکما و مجتهدین و اخباریون و بررسی و نقد آن دو می
راه دین یکی است. حق تعاىل یک پیغمرب  که از حقیقت طریق فقها و صوفیه سوال کرده بودند، باید دانست که

باشند و جمعی از مسلمانان  فرستاده و یک شریعت مقرر ساخته ولکن مردم در مراتب عمل و تقوی مختلف می
را که عمل به ظواهر شرع شریف نبوی کنند و سنن و مستحبات عمل کنند و ترک مکروهات و شبهات کنند و 

قات خود را صرف طاعات و عبادات کنند از اکثر خلق که معاشرت ایشان توجه لذیذ دنیا نگردند و پیوسته او
اند زیرا در  گویند و مسمی به صوفیه نیز ساخته متقی می موجب تلف عمر است کناره جویند ایشانرا مؤمن زاهد

ده اند و این جماعت زب کرده هاست قناعت می تر وارزانرتین جامه پوشش خود از نهایت قناعت به پشم که خشن
کنند و در هر فرقه از سنی و شیعه و  شوند که آنها را ضایع می چون در هر سلسله جمعی داخل میمردمند و لکن 

باشند تمیز میان آنها باید کرد چنانکه علما شیطان است و یکی ابوحنیفه، و هم  زیدی و صاحب مذاهب باطله می
 اند وچنانکه در ه شیعه از غري ایشان ممتاز بودهاشد و سلسله صوفیب چنني میان صوفیه سنی وشیعه و ملحد می

اند و در زمان غیبت امام صوفیه اهل سنت  صوفیه اهل سنت معارض ائمه بودههيلع عصرهای ائمه طاهرین 
اند و بر این شواهد بسیار است. و سپس از جامی انتقاد کرده که حضرت  معارض و معاند صوفیه اهل حق بوده

و ایشان از س و شیخ ابن فهد حلّی ودین اردبیلی و سید بزرگوار علی بن طاوال سلطان العارفني شیخ صفی
بباید دانست آنها که تصوف را عموماً نفی  لفت طریقه ایشانرا ذکر نکرده...اصوفیه امامیه را بخاطر تعصب و مخ

  ».۴«اند میان صوفیه شیعه و صوفیه اهل سنت  کنند از بی بصريتی ایشان است که فرق نکرده می
پس از مراد مجلسی از رد صوفیه همان صوفیانی است که حضرت صادق هم چنانکه گفته شد آنها را مردود 

بتوان حدیث و کالم و حکمت را از غري معصوم و غري عالم به دانسته و آنها را مجوس خوانده. زیرا ممکن است 
لقت و مسائل عالم غیب و شناخت ذات علم لدنی و وىل زمان به قرینه اخذ کرد وىل عرفان را که بردن باسرار خ

وو صفات و افعال حق است جز از طریق مراجعه و اطاعت از عالم به علم لدنی که علمش ضمن مجاهدات 
در برابر آن بزرگواران دعوی کند بر باطل و خطاست. ای و اشراقی و عنایتی است میسر نمی باشد و هر که  افاضه
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و هيلع کردیم که صوفیان طریقه معروفیه بعلت ارتباط و بیعت با حضرت رضا با دالئلی که قبالً آورده شد ثابت 
پس از آن حضرت محققاً شیعه هستند زیرا بیعت به نمایندگان آن بزرگواران بیعت با هيلع سپس ائمه معصومني 

تسلط داشته و درس هم » و بلکه بر فقه پنج گانه«خود آنان بوده و شیخ احمد غزاىل گر چه در فقه شافعی 
داده وىل تدریس آن در جامعه شافعی مذهب و دانشگاه شافعی دلیل بر شافعی بودن نیست در حالیکه  یم

اند یا به جعفری بودن تظاهر نمی کردند، تا فرهنگ اصیل  بسیاری از شیعیان اصالً در فقه جعفری نبوده
فرقه نیفکنند و در دل اسالمس را در پناه تقیه حفظ کرده و وحدت شریعت و طریقت را با تنگ نظری به ت

  دوست و دشمن چراغ هدایت را روشن نگهدارند.
و اما انتقاد محققانه مجلسی و دیگران بر غزاىل که چرا ابلیس را سلطان الموحدین خوانده و نیز انتقادی که بر 
جمال پرستی او شده بعداً در شرح عقائد او پاسخ خواهیم داد. وىل آنچه مسلم است رد و قدح از طرف 
بیسوادان و قشریون واهل ظاهر بعلت کم مایگی و جهل از حقایق و عدم تدبر در قرآن و حدیث و عدم تعقل در 
آیات و عدم تزکیه نفس و عدم تأسی به والیت و گشوده نشدن نور دل حائز هیچ ارزشی نیست، و نیز مدح و ذم 

تواند درباره رشته خود  هر رشته می تواند ارزشی داشته باشد. تنها متخصص از طرف متعصبان بیک نحله نمی
اظهار نظر کند. چون مسائل عرفانی متعلق به خاص الخاص است که خدا دلهاشان را بنور معرفت روشن نموده 

صوفیان یک صوفی و عارف صحیح و منطقی است، بطوریکه  لذا مدح و ذمتوسط خاص الخاص دربارهٔ شیوهٔ
اند. جالبی در کشف المحجوب، عزالدین کاشانی در  ح قرار دادهرا مورد ذم و قد همواره متشبهني به تصوف

مصباح الهدایه، مولوی در چند جای مثنوی، سعدی و حافظ و شیخ بهائی و مالصدرا و مريداماد ومجلسی و 
اند که نگارنده نیز بر این عقیده است. و خالصه اینکه خروج از  غريه به صوفی نماها انتقاداتی مستدل نموده

نبیاء و اولیاء در طریقت و اقدام به ریاضتهای ممنوعه و سخنانی که خروج از سريه انبیاء و اولیاء در سريه ا
طریقت و اقدام به ریاضتهای منوعه و سخنانی که صراحتاً بر کفر داللت کند قبیح و مردود است، نه احتمال خطا 

  و غرض ورزی و غريه.

  آنچه علما و عرفا و مورخني و محققني

  اند غزّاىل گفته در مدح
اىل در چند مورد برادر کوچکرتش شیخ احمد را ستایش کرده و بنظر نگارنده و د غزّـ حجه االسالم محّم۱

ای و مقام را رها کرد و به  چون شیخ او را متحول و منقلب کرد که درس و بحث و علم مدرسه بعضی محققني
گفت که امام ابوحامد دست بیعت به برادر کهرت توان  عزلت و خلوت و خدمت به درویشان کمر بست لذا می

مده وىل ظاهراً شیخ وی ابوعلی فارمدی بوده. بهر حال همانطور که ذکر شد آخود داده و در طریقت وی در
روزی یکی صوفیان از قزوین به طوس آمد و امام محمد از حال برادرش از او سوال کرد. محمد پرسید چیزی از 

سبحان  :ای که همراه داشت به محمد داد. محمد گفت جواب داد آری. و سپس جزوه های او با تو هست؟ گفته
های دیگر احمد از جمله در مسسله نماز و  کنیم احمد یافته است. و بعالوه کرامت ه آنچه را که ما جستجو میاللّ

اند که ایشان  تان بودهای از دوس ه حضرت خداوند را طایفهالتجاء برسول اکرم و بیان محمد به اینکه سبحان اللّ
  ».۵«جواسیس قلوبندو مطلع بر اسرار 

خواهد شیخ را  ـ مرید دیگر شیخ عني القضاه هر چه داشته از قطب و مراد خود شیخ احمد داشته و هر کس می۲
ناگاه سیدی و موالئی الشیخ «نویسد:  بشناسد کتب عني القضاه را باید بخواند. او باین امر اذعان داشته و می
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م سلطان الطریقه احمد بن محمد الغزاىل رحمه اللّه تعاىل به همدان که موطن من بود تشریف آوردند و در اال
صحبت وی در بیست روز بر من چیزی ظاهر شد که از این طلب من غري خود هیچ باقی نگذاشت اال ما یشاء 

  ».۶«اللّه 
ا نه تن از علمای داسخ معلوم بودند و لیکن کند که: ای دوست مدتها بود که مر بعالوه در تمهیدات نقل می

امشب که شب آدینه بود که ایام کتابت بود دهم را معلوم من کردند و آن خاجه امام محمد غزاىل بود. احمد را 
  ».۷«دانستم. محمد نیز از آن ماست  دانستم اما محمد را نمی می

  دانسته. وامض آیات قرآن را میکه تنها شیخ احمد غکند  عني القضاة در مکتوبات هم اشاره می
گوید: آن عالم عارف و او را انواع  خوارزمی عارف قرن نهم در کتاب جواهر االسرار میالدین حسینی  ـ کمال۳

علوم و معارف تصانیف بسیار است وصیت کمال او در هر دیار انتشار یافته و برادر او امام ابوحامد محمد 
  ».۸«ربّ بواسطه این بزرگوار حاصل شد غزاىل، درد طلب و سلوک راه معرفت 

که وفات شیخ احمد را ضبط کرده از شخصیت شیخ  ۵۲۰ـ ابن اثري مورخ مشهور در ضمن بیان حوادث سال ۴
کند  گوید: عجب است که ابن جوزی بر احمد غزاىل اعرتاض می گريد و می دفاع کرده و بر ابن جوزی خرده می

اند و کتب و مواعظ خود او  ود ابن جوزی را بهمني جهت قدح کرده؛فت با اینکه خ که احادیث مجعول می
  ».۹« اساس است مشحون به احادیث مجعول و بی

گوید: وی از اصحاب شیخ ابوبکر نساج است و تنصیفات  ـ جامی در نفحات االنس شیخ احمد را ستوده می۵
 لمعات شیخ فخرالدین عراقی به سنن که نظري دارد یکی از آنها رساله سوانح است و تالیفات معترب و رسائل بی

  ».۱۰«آن واقع است و سپس کرامات وی را بر شمرده 
عمت اللهی است که در حدود دو قرن نـ شیخ عبدالله یافعی که خود نیز چون شیخ احمد از اقطاب سلسله شاه ۶

غريه از علماء و اولیاء،  نویسد: بزرگانی چون ابن نجار و ریخ مرآت الجنان میتازیسته در  پس از شیخ احمد می
اند ارزشی ندارد و نباید بآن توجه  اند و آنچه ذهبی و امثالهم درباره او طعن روا داشته احمد غزاىل را ثنا گفته
م العالم العارف ربانی شیخ شیوخ العالم... صاحب کرامات و اشارات ماشیخ اال«گوید:  نمود و در شآن شیخ می
   ».۱۱« »و صاحب قبول... بود
الدین مولوی آورده که ایشان فرمودند که: امام غزاىل رحمة اللّه  العارفني از قول موالنا جالل افالکی در مناقب

علیه در عالم برآورده عَلَم علم را برافراشته، مقتدای جهان گشت و عالم عالمیان شد چه اگر همچون احمد 
  .»۱۲«چون احمد معلوم کردی ای عشقش بودی بهرت بودی و سرّ قربت محمدی را  غزاىل ذره

ای دارد بنام کنوزاالسرار و رموز االسرار که سوانح شیخ احمد  منظومه» ۶۹۹متوفی «ـ عزالدین محمود کاشانی ۸
  شود: را شرح داده و مقام و عظمت او را در بیان اسرار عشق ستوده است که چند بیت بر سبیل اشاره نقل می

 روزی از غیب شد گشاده دری
 دیدهٔ دل مشتاقباز شد 

 کرده در وصف عشق اجماىل
 شیخ کامل امام ربانی
 جان او معدن محبت و شوق

  

 بر دلم ناگه از پی نظری 
 به جمال سوانح العشاق
 جمع آن بوالفتوح غزاىل
 کرده در وقت خویش سلطانی

 »۱۳«دل او منبع معارف و ذوق 
  

گوید: احمد  ست در رساله صحیفة االولیاء میکه قطب سلسله نوربخشیه ا» ه.ق۸۶۹«ـ سید محمود نوربخش ۹ 
غزاىل از اولیاء و راهنمایان کوشا در طریقت بود. او همان کسی است که در شریعت از فحول علما شمرده 
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شود و در طریقت از کاملني اولیاء و در حقیقت بحری نامتناهی که ساحلی ندارد او ملقب بود به جنید ثانی و  می
علوّ شآن و فضیلتش بر اقران و اتمام حالش در مکاشفات و تجلیات بدو داده شده بود.  این و این لقب بخاطر

او صاحب مشرب عمیقی در توحید و حقایق بود و دست توانائی در تربیت سالکني و معالجه قلوب هدایت 
  ».۱۴« شدگان داشت

لفضل بغدادی جانشني شیخ احمد خو را بنظم آورده وقتی به شیخ ابواـ شاه نعمت اللّه وىل آنجا که سلسله ۱۰
  گوید: رسد می می

 باز ابوالفضل بود بغدادی
 شیخ او احمد غزاىل بود

  

 افضل فاضالن باستادی 
 »۱۵«مظهر کامل جالىل بود 

  

واعظی خوش بیان و نیکوروی و صاحب کرامات و » شیخ احمد«گوید: او  ـ ابن خلکان در وفیات می۱۱
  ».۱۶«مت کرده و به انقطاع و عزلت مایل بود اشارات و... بنفس خود بصوفیه خد

نویسد: ابوالفتح احمد بن محمد بن احمد برادر ابوحامد فقیه طوسی غزاىل، امام  ـ ابن مستوفی اربلی می۱۲
زاهد و عالم عامل بوده، دارای کرامات ظاهر و دالالت آشکار بوده و شهرت و مکانت او از تعریف و وصف 

  ».۱۷«نیاز است بی
نویسد: آنجناب عمده سالکان طریق یقني و قدوه ناظمان  حه میالعابدین شريوانی در ریاض السیا  زا زینـ مري۱۳

مناظم دین بوده شرح کماالت صوری و معنوی آنحضرت از حیّز شمار بريون و آنچه از فضایل ظاهری و باطنی 
  ».۱۸«آنجناب گویند از آن فزون است... 

نقل از حافظ سلفی آورده که باهوشرتین خلق خدا و تواناترین مردم بر سخن و  ـ سبکی در طبقات الشافعیه به۱۴
صاحب طرائق با نقل قول از بزرگان، صفات و کماالت او را مورد تائید قرار داده ». ۱۹«در فقه فاضل بوده 

  ».۲۰«گوید: ابوالفتوح از اعاظم محققني و عرفای شامخني است  می
هائی از گفتار شمس است به کرات از شیخ تعریف و تمجید شده و  دداشتـ در کتاب مقاالت شمس که یا۱۵

مراجعه شود. از جمله مطلبی دارد که معلوم  ۱۹۷و  ۳۷۳و  ۱۵۶کرامات وی نقل شده به مقاالت شمس ص 
نویسد: خواجه احمد را در نظر آمد بر آن درویش در  می ۱۳۵دارد شیخ دارای زن و فرزند بوده است در ص  می

کند؟ گفت نی. او هیچ ندارد. گفت هفت هزار  دید گفت پدرت برای ت کار درستی نمی او چیزی می پیشانی
  دینار بدهم بگري و هم فرزند خود بتو دهم .

  ».۲۱«ـ هدایت در ریاض العارفني و مجمع الفصحاء او را ستوده و جامع ظاهر و باطن خوانده. ۱۶
قضاه و نقل قول صاحب نفحات در مراتب کماالت شیخ ـ صاحب روضات الجنان ضمن آوردن مدح عني ال۱۷
در رساله تبصره المبتدی درباره آنکه کامالن » ۶۷۳متوفی «نویسد: حضرت شیخ صدرالدین محمد قونوی  می

صاحب بصريت که از ظلمات هوی منسلخ شده باشند و پیش از مرگ طبیعی به مرگ به مرگ ارادی مرده دنیا 
کنی و خلق را  اللّه عنه گفتند که تو همه روزه ذم دنیا می که: با خواجه احمد غزاىل رضیایشانرا زیان ندارد آورده 

ای این حدیث چگونه بود؟ او در جواب  نمائی و تو چندین طویله اسب و اسرت بسته بر قطع عالیق تحریص می
ورکم و ال اىل اعمالکم و ان اللّه تعاىل ال ینظر اىل ص«ام.  ام در دل نزده گفت: که من میخ طویله در گل زده

  ».لکن ینظر اىل قلوبکم
 در دل بجز از یکی نشاید که بود

  

 در خانه اگر هزار باشد شاید 
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وقتی که شیخ احمد محتضر بود چهارپایان وی گشاده شدند و رم کردند، پیش وی گفتند، یا بفراست دانست 
دلیل بر پیشگوئی رحلت او دانسته رحتش را  گفت: ما چون فرود آمدیم هر که خواهد گو سوار شود. و این را

باید گفت از کماالت شیخ ». ۲۲«دانسته  ۵۱۷گوید: عالء الدله سمنانی سال وفات را  ذکر کرده. وىل می ۵۲۰سال 
همني بس که بزرگرتین شخصیت مذهبی اسالم حجه االسالم محمد را دگرگون ساخته و عاشقی  غزاىل احمد

سالگی به شهادت رسید آثارش از  ۳۳معه تحویل داده که با وجود اینکه در سن شوریده چون عني القضاه بجا
ترین آثار عرفانی است و فقیهی بزرگ شیعی چون ابن شهر آشوب و محدث شیعی بی نظري چون  عمیق

عبدالواحد آمدی و فقیه شافعی چون ابن الربزی و شاعری شیعی چون سنائی و قطبی چون ابوالفضل بغدادی و 
والنجیب سهروردی که عر کدام اعجوبه عصرند بجهان اسالم تقدیم داشته و این خود جامعیت او را شیخ اب

رساند که در آن واحد که واعظ و صوفی و عالم و عارف و فقیه بوده در عشق و جذب چون حالج و عني  می
  آید.  القضاه و عراقی از ارکان عرفان بشمار می
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  ۳تعلیقات فصل 
  
  ۲۶۰ص  ۹ـ المنتظم ج ۱
  ۲۶۲ص  ۹ـ المنتظم ج ۲
   ۶۹ـ مجموعه آثار بنقل از اسنادش ص ۳
  ۲۸۵تا  ۲۸۰حقایق بنقل از مجلسی ص ـ طرائق ال۴
  مآخذ آن قبالً ذکر شده: نفحات، طرائق، التدوین، و جواهر االسرار. ـ۵
  فصل پیش آمده. ۱۰تا  ۳مآخذ در شماره های  ـ۶
  .۲۸۰تمهیدات ص  ـ۷
  .۱۰۴و  ۱۰۳جواهر االسرار ص  ـ۸
  .۵۲۰کامل ابن اثري حوادث سال  ـ۹
  .۳۴۳ص  ۲و روضات الجنان ج  ۲۲۴ص  ۳مرآت الجنان ج  ـ۱۰
  .۲۱۹ص  ۱مناقب العارفني ج  ـ۱۲
  .۳۴۴کنوز االسرار ص  ـ۱۳
  بنقل از مجموعه آثار. ۱۲سلسله اولیاء ص  ـ۱۴
  .۱۴ص  ۳مقدمه دیوان شاه نعمت اللّه وىل و طرائق ج  ـ۱۵
  .۵۶۴ص  ۲ائق ج وفیات و طر ـ۱۶
  بنقل از تاریخ اربل. ۸۱مجموعه آثار ص  ـ۱۷
  .۲۴۹ریاض السیاحه ص  ـ۱۸
  .۵۴ص  ۴طبقات الشافعیه ج  ـ۱۹
  .۵۶۸تا  ۵۶۴ص  ۲طرائق ج  ـ۲۰
  .۱۴۵ص  ۱و مجمع الفصحاء ج  ۵۹ریاض العارفني ص  ـ۲۱
  .۳۴۲ص  ۲روضات الجنان ج  ـ۲۲
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  فصل چهارم
  
  

  اىل شده استاعرتاضاتی که بر شیخ احمد غزّ
اند دربارهٔ توجیهات و تأویالتی است که  مخالفان شیخ ابوالفتوح احمد غزاىل مهمرتین اعرتاضی که به وی کرده

گوید:  شیخ احمد میشیخ نسبت بابلیس نموده، ابن جوزی مخالف بزرگ و عنود عرفا و صوفیه و از جمله 
دانند که چنگال قضا  گفت: مسلمني نمی شت و میدا احمد غزاىل نسبت بابلیس متعصب بود و او را معذور می

و کمان قدر هر جا بیندازد کشتار سازد. و گفت: هر که توحید را از ابلیس نیاموزد کافر هر جا در آویزد خون ریزد 
گوید: که احمد گفت ابلیس سید الموحدین است و هر که توحید را از او نیاموزد  است. و ابن ابی الحدید هم می

گوید: که او گفته شیطان از اکابر اولیاء  مجلسی در عني الحیوة شیخ احمد را ملعون خوانده می». ۱« کافر است
  ».۲«است 

ای مسأله ابلیس را بیان کرده و سپس قول شیخ احمد و موافقني و  و ما برای بررسی آن نخست در مقدمه
  آوریم تا حقیقت برای اخل بصريت روشن گردد.  مخالفني را می

وىل به دو درجه متضاد نور و تعیّن با وجودی که مظهریت وجود واحد مطلق است ت موجودات در ظهور ـ خلق۱
خري و شر، آدم و ابلیس، علم و جهل، عبودیت و عصیان، لطف و قهر ظهور یافته تا بر اثر حرکت و ظلمت، 

نبوده و از روی حکمت متقابله تکامل حاصل شده ماهیات ممکنه شکل پیدا کند. و چون خدا هیچ فعلش عبث 
های متباین و متضاد در آورده تا با خلع و لبس مدام از نقص به  باشد خلقت موجودات را بصورت ماهیت می

در تجدد خلقت پدید  »کل یوم هو فی شأن«کمال رساند، و با استمرار حرکت، شدنهای متواىل ایجاد کند و 
  آمد.

جامع کون که مظهر علم و قدرت و حب و والیت و لطف و رحمت  و«و بر همني منظور در برابر آدم خلیفه الله 
مظهریت قهر و فساد که جنبه عرضی دارد و جهت ظهور حرکت کمالیه است قرار داد تا  ابلیس یعنی» حق است

شود  صفات بالقوه آدم در کشمکش با صفات ابلیسیت فعلیت یابد. و از آنجا که اشیاء به ضد آن شناخته می
و تعاىل در قرآن کریم در گفتار تکوینی این دو مخلوق را مقابل هم قرار داده تا ارزش بالقوه آدم  خداوند تبارک

و برتری مالئک بر ابلیس روشن شود و کشمکش ابلیس و آدم، جهت فعلیت صفات بالقوه و کمالیه آدم صورت 
گردد. لذا جلوه شیئیت،  گريد تا در این کشمکش حرکت تحقق یابد و بر اثر تجربه معیار اختیار وی مشخص

بخشد و سپس موجودی بصورت خود  ابتدا موجودات بالجرب و باالضطرار را چون جن و ملک تحقق عینی می
وجامع اسماء و صفات خود که هستی در او منطوی است بعنوان نخبه و چکیده و برگزیده خلقت که از عقل و 

تواند روح خود را که حامل حُبّ و عشق  گوید که می یافریند و بخود تربیک م نسبی برخوردار است میاختیار 
ک اللّه احسن فتبار«فرماید:  است در این موجود قابل بَِدمَد تا عشق طرفني پدید آید و شناخته گردد لذا می

و چون آدم خلیفه و جامع عوالم مجرد و غري مجرد است و علم اسماء که احاطه وجودی عالم بر کل  »الخالقني
در وجود وی جای دارد لذا به فرشتگان یعنی قوای مجردی که مظهر عبودیت و رحمت و ایجاد و معلوم است 
دهد که در تحت تصرف خلیفه اللّه و وىل اللّه باشند و او را سجده  باشد دستور تکوینی و تشریعی می فنا و... می
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ا برتری دارد و فرشتگان یا قوای کنند زیرا آدم با جامعیت خویش و علم  به حقیق عالم و احاطه وجودی بر آنه
علیا و سفلٰى باید پذیرای اطاعت بشوند زیرا اساس مشیّت بر خالفت آدم و والیت اوست و در این میان ابلیس 

ن از مقام جنیّت بمقام ملک مقرب صعود کرده از سجده بآدم ورا که مظهر عبودیت بدون معرفت است چ
گوید: چون به خدا سجده  داند می ی خود را مالک برتری میکند و ضمن اینکه ماهیت وجود خودداری می

آورم. یعنی مقام عبودیت در برابر مقام معرفت و علم و خلیفه اللهی و  ام در برابر غري خدا سر فرود نمی کرده
ورد تا نکند مبتال به شرک ذاتی شود و بعد هو از جهت اینکه تنها خود را شایسته آ والیت سر تسلیم فرود نمی

بادت حق و مقبولیت دانسته و در عشق بحق مجرد یافته و بدانجا رسیده که معلم مالئک شده و خلقت نورانی ع
االعراف آیه «خلق کردی و او را از گِل آفریدی » که باالتر است«گوید: تو مرا از آتش  یافته غرور یافته و می

کبار او بگريیم دلیل بر این است که در را اگر بر است »خلقتنی من نار و خلقته من طني«این عبارت » ۱۲
بمقام فنا نرسیده تا تسلیم مطلق باشد در آنصورت او مبتال به شرک عبادی است وىل اگر باین معنی عبادت 

توانم در برابر آدم سجده کنم و تسلیم او شوم،  بگريیم که بگوید: هر فعلی از تُست و من جرباً و باالقضاء نمی
گویند: اگر فعلی را بخود منسوب کنیم مبتال به شرک افعاىل  عضی از اشاعره که میباصطالح ب«خواسته تا 

او هم مبتال به شرک افعاىل نشود وىل ز آنجا که خود قرآن لفظ استکرب را بکار برده دلیل اختیار ». ایم شده
کافر باطاعت برد دلیل جربی بودن آن است یعنی چون ذاتاً  بکار می »کان من الکافرین«اوست وىل وقتی 

اختیار در مشیت بناچار استکبار ورزیده. و اما آدم هم با وجود » بلکه کفر بخلیفه خدا -نه کفر بخدا«آدم بوده 
و  که باید در زمني خلیفه شود و لذا باید بزمني هبوط کند و با عجز و انکسار و خواری بدنخدا مشخص بوده 

موانع زندگی، متکامل شود پس اعرتاض ابلیس امری جربی و پیکار با جنبه حیوانی و نفس اماره و ابلیس و 
ذاتی و اىل هم بريون  توانسته از مشیت بريون رود و چون از مشیت بريون نشده و از توحید تکوینی بوده و نمی

تواند سلطان الموحدین باشد وىل چون اطاعت امر نکرده مبتال به عصیان و نافرمانی شده و کافر بامر  نیامده می
یا کافر به نوبت و رسالت و خالفت و والیت و برتری انسان کامل است و ملعون. و هر کس هم که به عبادت و 

خدا آنچنان رو آورد که از تسلیم به خلیفه اللهی و وىل الله غافل شود او نیز موحد هست زیرا هیچکس را در 
د شدن است تا عبده و رسوله تحقق داند وىل عبد نیست و اساس کلمه، تسلیم و عب عبادت همانند خدا نمی

ربنا «یابد. لذا ابلیس موحد ملعون است و آدم که او هم عصیان ورزید چون با عجز و انکسار و ادب گفت 
به مقام عبد برگزیده و خلیفه اللّه و رسول اللّه گشت. حال ببینیم شیخ احمد درباره ابلیس چه  »ظلمنا انفسنا

  گفته:
بل از اینکه آدم خلق شود و معصیت کند قضای پروردگاری کشتی نجات را برای او گوید: ق شیخ در مجالس می

مهیا ساخته بود. و ابلیس هم قبل از اینکه خلق شود ضاللت و گمراهی او در مشیت الهی ثبت شده بود پس 
  »۳«روانه جهنم شود و آدم نیکو گردد و راهی بهشت شود.  خدا خواست که ابلیس کرب ورزد و

م اگر مشیت بر آن نبود که همیشه برای اغواء آدم باید ابلیس باشد ممکن بود کاری خالف هیف بدحال انصا
مشیت صورت گريد و خلقت جدا از مشیت به کار خود ادامه دهد و ممکن بود ابلیس بتواند بر آدم سجده کند و 

ابا کرد  » و کان من الکافرینابی و استکرب«فرماید  میآنگاه وقتی که درباره ابلیس در قرآن سخن بمیان آمده 
از کافران بود. پس کافر بودن ذاتی و جبلی او بوده که همان منجر باستکبار و  و استکبار ورزید در حالیکه

خودداری شده و خودِ کفرش سرنوشت او بوده تا بعنوان اصل عرضی سر اغواء در جهت غایت تکامل بکار 
  رود.
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فرماید: ابلیس مهجور را از آتش  این امر را بیان شريینی بیان کرده و میرشیدالدین میبدی هم در کشف االسرار 
بیافرید، و در سدرة المنتهی او را جای داد و مقربان حضرت به طالب علمی او فرستاد و صد هزار سال او را بر 

ده خدمت تاج مقام خدمت بداشت تا آنکه زنار لعنت بر میان او بست آدم خاکی را از خاک تريه بر کشید و ناکر
کرامت و اصطفاء بر فرق وی نهاد گفتند این عز و منتقب آدم از کجا و آن ذل و نومیدی ابلیس چرا؟ گفت: 

  »۴«چرا گوید بر درگاه ما بار نیست  بر قسمت ما چون و چرا نیست و هر که چون و »نحن قسمنا«
از آدم و معصیتی از ابلیس. آدم را  دنویسد: از روی ظاهر زلتی آم در تفسري کشف االسرار میدرجای دیگر 

گفتند: گندم مخور، بخورد. ابلیس را گفتند سجده کن نکرد. اما سرمایه رد و قبول از کردار ایشان نخاست که از 
جریان قلم و قضایای قدم خاست. قلم از نتایج مشیت قدم در حق به سعادت رفت هم از نهاد وی تمسکی بدر 

آیه  –سوره طه « »فَنَسی ولم تجد له عزماً «ر به وی حوالت کردند و گفتند: آوردند و جنایت وی به حکم عذ
و ابلیس را که قلم به حکم مشیت قدم به رد و طرد او رفت هم از نهاد وی کمینگاهی بر پا ساختند » ۱۱۵

ز بهر ای ا قالده» ۳۴یه  -بقره« »ابی و استکرب و کان من الکافرین«وجنایت وی بدو حوالت کردند و گفتند: 
پس روشن شد که علم آدم و ابلیس بعنوان  ».۵«لعنت بر پا ساختند و به حکم رد ازل بر جیّد روزگار او بستند 

یک مشیت برای تکامل انسان امری کامالً تقدیری بوده و بیان حضرت حق بصورت مکالمه جنبه ادبی و 
ود رابرتر شمردن، و زبان تکوین آدم علم استعاری قضیه را دارد و در واقع زبان تکوین ابلیس سجده نکردن، خ

داشنت، مسجود مالئک بودن، بر خالف امر به شجره ممنوعه نزدیک شده وسپس پذیرش توبه از خداند و توبه 
  نمودن است.

عني القضاة همدانی ». ۶» «هر که توحید را از ابلیس نیاموزد کافر است«ابن جوزی از احمد غزاىل آورده که: 
کمال است پس ابلیس را از این کمال  »و کلم اللّه موسی تکلیما«نویسد: جوانمرد اگر  د میهای خو در نامه

سی نقش سراپرده او ا ین  هست؟ تو چه دانی که ابلیس کیست؟ آنجا که ابلیس است ترا راه نیست اگر وقتی بر
  است:

 هم جور کشم بتا و هم بستیزم
    جانی دارم که بار عشق تو کشد

 دگری نامیزم با مهر تو مهر 
 تا در سر کار تو شود مگریزم

  

شیخ ابواقاسم گورکانی نگفتی ابلیس، بل چون نام او بردی گفتی: آن  که هرگز از خواجه احمد غزاىل شنیدم 
. اما اینکه شیخ احمد ابلیس را سرور مهجوران خوانده شاید حکایت زیر را که از قول »۷«خواجه خواجگان 

ام  نویسد: وهب بن منیّه رحمه اللّه گفت: در بعضی کتابها خوانده د توجیه آن باشد که میکنن وهب بن منبه نقل می
ابلیس را در راه طور دید و باو گفت ای ابلیس کار بدی کردی که به آدم سجده نیاوردی. ابلیس  هيلعکه موسی 

اختیار کردم. اما تو  خواستم به غري او سجده کنم آن عقوبت را برای اثبات دعوی خود در پاسخ گفت: من نمی
انظر اىل جبل فان استقر «ادعای محبت او را کردی و از خدا خواستی که بر او نظر افکنی، و لیکن فرمود: 

نگریستی هر آینه  بستی و بکوه نمی و آنگاه به کوه نظر افکندی اگر چشمانت را می» ۸« »مکانه فسوف ترانی
س بدترین مردم نزد تو کیست؟ گفت کسی که آخرت خود را بدنیا دیدی. پس از آن موسی پرسید ای ابلی او را می

خالصه آورده و پس از آن ابن جوزی این داستان رابطور ». ۹«بفروشد وای بر کسی که آخرتش را بدنیا بفروشد 
تر از تو در توحید هستم، زیرا خداوند خطاب کرد که سجده کن به  گوید: ابلیس به موسی گفت: اما من صادق می
  ».۱۰«شود  کند عشق من باو بیشرت می من، سجده نکردم، یا موسی هر قدر او بدیگری محبت می غري
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با ابلیس در کوه طور مالقات کرد هيلع وىل خود غزاىل در مجالس مطلب را باین صورت آورده که: موسی 
کردم معبود  نه هر گز جنني نمی» کلّا و حاشا«موسی گفت: ای ابلیس چرا آدم را سجده نکردی؟ ابلیس گفت 

چگونه روی عبادتم را به دو سو گردانم  »سبّوح قّدوس«گویم  واحد است و من هفتصد هزار سال است که می
ال و آزمایش بود ابلیس، چرا امر مرا ترک کردی؟ گفت آن امر ابت یپس گفت: ا» روئی شرک شوم دچار سیاه«
کردم در آزمایش رد شده  یا نه اگر به آدم سجده می آورم یعنی خدا خواست مرابیازماید که به غري او به کسی می«

ر آزمایش و اغوای خلق کرد تا توحید وشدم و چون از آزمایش سر بلند بريون آمدم خدا مرا مأم بودم و مشرک می
  گوئی درست بود. و اگر امر ارادت بود ای موسی در آنصورت آنچه می» مردم سنجیده شود

 »۱۱«ا حّن الفؤاد اىل سواه لم     ولو قطّعت ارباً ثم ارباً 
  

گفت  »انّ علیک لعنتی«نویسد: چون بابلیس گفتند:  شیخ در سوانح درباره عشق ابلیس بخدا می
نبود و در خور نبود که اگر ترا  یعنی من خودم از تو این تعزز دوست دارم که ترا هیچکس در تو می »فبعزّتک«

شود که آیا  با بررسی به امر ابتالئی و ارادی معلوم می». ۱۲«چیزی در خور بودی آنگه نه کمال بودی در عزت 
اگر صحیح بوده سرور واقعاً ابلیس آنچنان عاشق و مجذوب ذات حق بوده که به غري او توجهی نداشته یا خري؟

عاشقان و مهجوران در حقش صحیح گفته است و گرنه غلط. صاحب تفسري کشف االسرار در اینکه فرمان خدا 
یسد: بویزید بسطامی گفت: که از الله درخواستم تا ابلیس را به من ون الئی بوده نه امر ارادی مییک امر ابت

بنمایاند وی را در حرم یافتم او در سخن آوردم سخن زیرکانه گفت، گفتم: یا مسکني با این زیرکی چرا امر حق 
امر بودی هرگز دست بنداشتمی. گفتم:  را دوست نداشتی؟! گفت با بایزید آن امر ابتالء بود نه امر ارادت. اگر

المخالفه تکون من الضد علی «یا مسکني مخالفت حق است که ترا باین روز آورد. گفت: نه یا بایزید: 
دارد و نباشد و خدا ضدی  ف یکطرف ضد بر طرف دیگر ضد خودش میریعنی مخالفت همیشه از ط »الضد

ندارد اینکه موافقت به آنچه موافق رضای اوست از من و یا موافقت از مثل به مثل است و خدا مثل و مانندی 
ندارد و من از  مخالفت از آنچه خالف امر بوده از من بوده است هر دو از اوست و هیچکسی بر آن قدرتی

همه چیزها و رحمت من بر  »و رحمتی وسعت کل شیٔ«آنانم، که امیدوار رحمتم زیرا خدایتعاىل فرمود: 
زی هستم پس گفتم: شرط تقوی را پريوی نما. گفت: شرط را فرو نه. شرط مربوط به گسرتده است و من چی

کسی است که سرانجام امور را نداند و او خدائی است که هیچ چیز بر او پوشیده نیست، و سپس غایب شد 
است که  دانی که شاه حبش کیست؟ پرده دار اال اللهگفت: دریغا چه  و اما حالج درباره ابلیس چنني می». ۱۳«

فبعزتک ال غوینّهم «خوانی که اغواء پیشه گرفته است و لعنت خدای بر وی آمده است که  تو را ابلیس می
خالص شده و خالصی  کنیم جز بندگان ت و جاه و جالل تو سوگند که همه را گمراه مییعنی بعزّ» اجمعني

جود ابلیس است در برابر نور وجه حق، به منظور از زلف تريگی و«زلف زیبائی دارد؟!  یافته. چه گوئی شاهد بی
  »ضد ضد را توان شناخت

مقام رسد که دو حالت بود و دو نور فرا پیش آید که  خط و خال و زلف صورت بندد و رونده بدان شاهد بی
عبارت از آن یکی خال است و یکی زلف و یکی نور مصطفی و دیگری نور ابلیس و تا ابد با این دو مقام 

و حالج درباره » ۱۵و  ۱۴«است. نور عبدهو رسوله مصطفی و نور انا خري منه و حسادت ابلیس  سالک را کار
پغمرب اسالم در روی زمني برابر ملسو هيلع هللا ىلص ابلیس چنني گفت: یکی ابلیس در آسمان مقابل فرشتگان و دیگر محمد 

گار معبود در صورت مادی آدمیان... هر دو در نیمه راه ایستادند در روز میثاق ابلیس دیده آن نداشت که خداوند
عابد تجلی کند... ابلیس از اینجهت در نیمه راه ایستاد تا آدمیان را گمراه کند... ابلیس چنان » آدم«و خاکی 



  

١٢٨ 

او دریافته می شود که انسان نباید راه او را دنبال کند و نباید لعن شد ه هرگز امرزیده نشود و از این نگونساری 
آستان خود فراتر گذارد... ابلیس سر پیچید و در این عقیده خویش که تنها خدا را باید  برای دریافنت عشق پا را از

پرستید وىل باو نتوان رسید پا بر جا ماند گوئی ابلیس بدینگونه خموشانه و سر بسته در پرستش خداوند پایداری 
یدم از بهر آن بود که کسی را غري گوید خدایا اگراز فرمان سرپیچ کرد تا پای بند الوهیت ساده بماند... ابلیس می

شناسم اکنون که این آدم کسی جز تو نیست پس ابلیس را از این خانه چکار است... آفریدگار  از تو به پاکی نمی
خواست گوئی در شأن خداوند  خواست در آفریده خویش تجلی کند ابلیس که آفریده را از آفریدگار جدا می می

ه در عرش استاد فرشتگان بود در زمني گمراه کننده آدمیان گشت. ابلیس در این تناقض دید پس ملعون شد! او ک
من خاص و یکتا ؤعشقبازی غیورانه و متکربانه رقیب نپذیرفت و حسادت کرد و ذات را دریافت... هنگامی که م

یش را گفت باو نتوان رسید در همني راه بود که خو ورزید وىل می پرست بود به جالل ربوبیت حق عشق می
  ».۴۱ -۳۸قوس زندگی حالج ص  - ۲۵تا  ۲۲الطواسني طس االزل ص «یافت ملعون 

عني القضاة مرید و شاگرد شیخ احمد هم، ابلیس را بعنوان نور سیاه معرفی نموده تمهید دهم را تحت عنوان 
       گوید:  آورده می» اصل و حقیقت آسمان و زمني نور محمد و ابلیس آمد«

 ن قهر و خشمستآن نور سیاه و کا
  

 سر چشمه کفر و مسکنت شیطانست 
  

گوید:  گوید دانی که نور سیاه چیست او پاسبان عزت آمده است و دربان حضرت. و درباره ابلیس می و می    
ای دریغا گناه ابلیس عشق او آمد با او یعنی عاشق شدن ابلیس خدا را، گناه او آمد و عاشق شدن خدا پیغامرب را 

گوید: ابلیس را  دهد و می آمد و مقام ابلیس را دربانی میداند که مخلصني را فقط اجازه رود می» یغمربپ«گناه او 
      بدربانی حضرت عزت فرو داشتند و گفتند تو عاشق مائی. غريت بر درگاه ما و بیگانگان از حضرت ما باز دارد.

 معشوق مرا گفت نشني بر در من
 آنکس که مرا خواهد بیخود باش

  

 مگذار درون آنکه ندارد سر من 
 این در خور کس نیست مگر در خورمن

  

  »۲۹۷و  ۲۹۶تمهیدات شماره «
او درباره جالل و درد و سلطنت و غم عشق و گناه و شراب و علم و نام وناز و نور و لعنت و مهجوری... و 

  ای آورده. ابلیس، مطالب بکر و تازه
وجود طاعت سزاوار مشاهده نگردید و آدم با وجود معصیت حق از  در شرح تعرف آمده که جنید گفت: ابلیس با

مشاهده باز نایستاد و بباید دانست که طاعت فرمان بردن است و مشاهدت تعظیم دیدن است و فرمان بردن 
ظاهر راست و تعظیم دیدن باطن راست. پس معنی سخن جنید آنست که ابلیس را بظاهر خدمت کردن و فرمان 

د لیکن تعظیم حرمت باطن برجای نبود و بقای صحبت او حلیت در تعظیم و حرمت است نه در بجای آوردن بو
قصد با حفظ حرمت زیان ندارد و دلیل بر  خدمت و طاعت، که طاعت با ترک حرمت سودی ندارد و زلت بی

جت مشغول فرق میان آدم و ابلیس در این معنی که جنید گفته است، آنست که چون ابلیس را مالمت آمد به ح
را عتاب آمد بر هيلع و این سخن، بر حق، خطا روا داشنت بود... باز چون آدم  »انا خري منه«گشت گفت: 

  ».۱۶۳۲ص  ۴شرح تعرف ج «ورد نه حجت آعذر پیش  »ربنا ظلمنا انفسنا«خیشنت به خطا مقر آمد و گفت 
   کند: بیان مینامه داستان ابلیس را تحت عنوان صوفی عاشق اینطور  در مصیبت شیخ عطار

 آن شنودی تو که مردی از رجال
 گفت فرمودت خداوند ودود

  

 کرد ابلیس سرگردان سؤال 
 از چه آدم را نکردی آن سجود
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د که در راهی با دخرت پادشاه همسفر بود باد پرده محمل را کنار زد و او نک پس او داستان صوفی را ذکر می
ور اینکه چون حجاب کنار رود جمال جلوه کند و عشق ظهور منظ«صورت دخرت را دید و عاشق جمال او شد 

  خواست آن صوفی عاشق را امتحان کند گفت: دخرت که می» یابد
 گر ببینی خواهرم را یک زمان

  

 تري مژگان کند پشتت کمان 
  

  صوفی نادان بدان سوی نگریست دخرت گفت: او را از من دور کنید که او عاشق نیست.
 ن دلنوازتا کسی در عشق من چو

 قصۀ ابلیس و این قصه یکیست
  

 ننگرد هرگز به سوی هیچ باز 
 شکیست اندانم تا که را اینج می

  

  گوید: نامه هم داستان مالقات حضرت موسی و ابلیس را آورده و در آخر می شیخ عطار در الهی
 به لعنت گر چه از دستگاه دور است
 اگر چه کرد لعنت را فروزش

  

 ر حضور استوىل از قول موسی د 
 »۱۷«از آن لعنت زیادت گشت سوزش 

  

گوید: چرا در بني این جماعت  و باز در حکایت شبلی و ابلیس آورده که شبلی ابلیس را در عرفات دیده می
  گوید: دهد و سرانجام می ای؟ ابلیس جوابهائی می آمده

 علت شدستم راندهٔ او چو بی
 چو در کار خدا چون چرا نیست

 م و راندم آغازچو قهرش کرد حک
  

 علتی هم خانوادهٔ او شدم بی 
 امید از حق بریدن بس روا نیست
 عجب نبود که فضلش خواندم باز

  

الدین رومی در داستان ابلیس و معاویه نموده که ضمن اینکه ابلیس را  اما شاید بهرتین داوری را موالنا جالل
  قدیر ازىل دانسته و سخن راباینجا کشانده:سرور مهجوران و عاشقان فرض کرده، رانده شدن او را از ت

 از حسد گريم که بودترک سجده
 هر حسد از دوستی خیزد چنني
 هست شرط دوستی غريت پزی
 چونکه بر نطعش جز این بازی نبود
 آن یکی بازی که بد من یافتم

 چشم لذات او در بال هم می
 خود اگر کفر است و گر ایمان او

  

 ودن حسد از عشق خیزد نز حجآ 
 که شود با دوست غريی همنشني
 همچو شرط عطسه گفنت دیر زی
 گفت بازی کن چه دانم در فزود
خویشنت را در بال انداختم 
 مات اویم مات اویم مات او

 »۱۹«دستباف حضرتست و آن او 
  

وىل اند  ها گفته سخنبا وجودیکه بزرگان عرفا درباره عبادت و عشق و غريت بر عشق و امر آزمایشی ابلیس 
عن الصادق : «نویسد آورده بهرتین پاسخ است کلینی میهيلع حدیثی را که شیخ کلینی بنقل از امام صادق 

امراللّه ولم یشاء و شاء ولم یأت امر ابلیس آن یسجد آلدم و شاء ان ال یسجد و لو شأ ان یسجد هيلع: 
گاهی روایت شده که: هيلع یعنی از صادق » ۲۰«»سجد  و نهی آدم عن یأکل منها و لو لم یشاء لم یأکل

کند. خدا به ابلیس  خواهد وىل امر نمی خواهد انجام شود و گاه خدا چیزی را می کند وىل نمی خداوند امری می
ها  زیرا قانون تکامل انسان در ستیز علیه وسوسه«خواست که سجده نکند  فرمان داد که آدم را سجده کند وىل می

اگر سجده کرده بود نظام هستی عوض «کرد  ه کند مسلماً سجده میخواست که سجد و اگر می» یافت تحقق نمی
شد و پاداش و عقاب و خالصه علت غائی آفرینش انجام  یافت و خلیفه اللّه نمی شده بود و انسان تکامل نمی

بزمني بیاید تا متکامل شود و «خواست انجام شود  و آدم را از خوردن آن درخت نهی کرد وىل می» شد نمی
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خورد حرکت و تکامل و پاداش و  اگر نمی«خورد.  خواست آدم از آن درخت نمی و اگر می» دا گرددخلیفه خ
  ». یافت عقاب و غایت و هدف الهی تحقق نمی

که عشقش موجب ننگریسنت به غري گردید » سرور مهجوران و عاشقان«پس آنچه احمد غزاىل درباره گفته 
پنداشته سجده به آدم موجب شرک  ظرش این که ابلیس میدرست است. و درباره سرور موحدین هم شاید ن

گوید: روز قیامت  حال خود شیخ فعل ابلیس را نکوهش نموده است در مجالس میشود بهر  ذاتی یا عبادی می
آورند هنگامی که تسبیح هفتصد هزار ساله او را به  اورند اما ابلیس را پیش نمی انبیاء، عباد و صلحا را پیش می

انا «داند که:  و در همان مجالس علت مردودیت ابلیس را انانیت می» ۲۱«برد  و تمردش از بني می خاطر تکرب
گفت. و مولوی هم » ۲۲« »ربنا ظلمنا انفسنا«داند که  گفت علت مقبولیت آدم را عجز و انکسار می »خري منه

ذکر کرده » انا خري منه«ابلیس را در  ادبی و بی» ربنا ظلمنا«در مثنوی همني مسأله را بنظم کشیده ادب آدم را در 
  گوید: و خالصه می

 این مرض در نفس هر مخلوق هست     علت ابلیس انا خري بُد است
  

کنند یکی برای شیطان بر روی آتش و یکی  گوید: روز قیامت دو منرب نصب می و باز شیخ در همان مجالس می
روند پس  غناطیس به طرف مرکز و رهرب خود میبر روی نور. و پريوان هر یک همچو طیف مملسو هيلع هللا ىلص برای محمد 

ات راباز  را بنمائی دیدهملسو هيلع هللا ىلص سازد و اگر پريوی محمد  اگر پريوی از شیطان کنی غبار موکب او ترا کور می
  ».۲۳«رساند  کنند و ترا به سعادت می می

بوط باین نتیجه نقل کرد و با توجه به مقایسه مرهيلع با در نظر گرفنت فوق بخصوص آنچه کلینی از امام صادق 
طبق گفته «مهجوران و عاقان و سلطان الموحدین بود و بعلت حسد حاصل از عشق رسیم که ابلیس سرور  می

و یا قاعده » طبق بیان غزاىل و مولوی و غريهم«یا ادبی که مانع پرداخنت به غري بود و تکرب ناشی از آن » موالنا
و یا انانیت داشنت بخاطر عبادت و » غزاىل و مولوی و غريهم طبق بیان«جرب و تقدیر و اطاعت بالجرب از مشیت 

یا ماهیت خلقت و یا مجموعۀ همه اینها سلطان الموحدین و سرور مهجوران را بالجرب ملعون ساخته یا بخاطر 
عاشق عشق بحق خواسته تا لعن دوست را بجان بخرد و اکنون دیگر ملعون است و شایسته دوری، چه در اصل 

گوید: هر که تعلیم از ابلیس نگرفت زندیق است، آن  هر چه که بوده باشد. پس شیخ احمد آنجا که می یا محد یا
جنبه  را در نظر دارد که باید عاشق و عابد جز به معبود و معشوق نیندیشد و ننگرد و آنجا که پريوی از او را 

یت داشته و نیز در پی ایجاد این حالت گفته و تکرب و انان »انا خري منه«داند آنجائیست که  موجب شقاوت می
و عبادت او را ستوده وىل حسد و ت کرب و تمرد و انانیتش ناپسند دانسته و همان  شدر انسان است. پس عاشق

نباشد  یحبهمکماالت از خود و آنرا از افضل الهی ندانسنت و تجه نکردن باین اصل که تا انانیت و دیدن 
او را ملعون ساخت. او باید » شود الهی موجب عشق مخلوق بخدا مییعنی عشق «نخواهد بود  یحبونه

  افکند و همه چیز از است نه از غري او دانست که همان معبودی که او را بر کشید هر آن فرو می می
 تا که از جانب معشوق نباشد کششی

  

 کوشش عاشق بیچاره بجائی نرسد 
  

یس را که سلطان موحدان و سرور عاشقان ساخته بود ملعن و همه این مسائل موجب آن شد که خدای تعاىل ابل
گفت من تخت بلقیس را پیش از آنکه از جایت برخیزی » ابلیس از جن بوده«سازد اگر باین مثل قرینه از جن 

و آنکه در نزد او علمی از کتاب بود گفت من پیش از «فرماید:  می ۴۰اورم و من قوی و امني هستم. و در آیه  می
هذا من «مستقر شده گفت: آورم و چون دید که تخت در برابر سلیمان  بهم زدن تخت بلقیس را مییک چشم 
شوم و هر که شکر گزارد بر خود شکر  گویم یا کافر می ، این از فضل خداست تا بیازماید که شکر می»فضل ربی
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ه گفت من قوی و امني هستم نیاز است. پس آن عفریت بدلیل آنک نهاده و هر که ناسپاسی ورزد خدایم از آن بی
زیرا قوت و قدرت همه مخلوقات اعم از فرشتگان و جن و انس محدود است و «هم ارزش کارش کمرت بود 

و هم مورد توجه سلیمان قرار نگرفت. وىل آنکه به معرفت علم واصل بود چون عمل خود را از فضل » ناقص
لذا ابلیس که عبادت و عشق ود و هم مقبول قرار گرفت دانست و به زبان هم بیان داشت هم علمش برتر ب خد می

موجب گردید تا خودیت او » زعشق ناتمام ما جمال یار مستغنی است«دانست که  دانست ونمی از خود می را
 انتعاشق و  اَنَابصورت کفر تکوینی درآمده موجب انانیت و استکبار شود و سلطان الموحدین در مرتبه 

بماند و ملعون گردد. وىل آدم که ظلم را از سوی خود و رحمت و لطف را از طرف  معشوق که دو گانگی است
دانست و حتی عشق خود را هم از خود ندانسته بلکه ظلم را از جانب خود و رحمت و عشق را از او  خدا می

ارد که شرط ای د دانسته و ادب بجا آورده برگزیده شد و خلیفه اللّه گردید. مولوی در داستان ایاز هم اشاره
را آورده  »یحبهم و یحبونه«عاشقی اطاعت امر است. بهر حال چنانکه درسوانح شیخ اشاره کرده و بارها 

ای و از جانب معشوق دانسته تا مبادا کسی عشق را از ابلیس نیاموزد که خیال کند او عاشق  خود عشق را افاضه
  وق.بلکه، این خداست که هم عشق است و هم عاشق و هم معشاست 

  جمال پرستی و شاهد بازی
اعرتاض که بر شیخ ابوالفتوح احمد غزاىل شده توجه شیخ به جمال صوری و ظاهری بوده. در این باب 

گوید: او شاهد باز بوده و با جوانان  بزرگرتین مخالف عرفا و صوفیان ابن جوزی حنبلی درباره شیخ احمد می
نویسد: مشهور است که احمد غزاىل شاهد باز بوده و  که میگذرانده و بعد حکایتی آورده  امرد روزگار می

ای در این باب باو نوشت هنگامیکه غزاىل باالی  خدمتکاری امرد ترک داشته و وقتی ابوالحسن بن یوسف نامه
منرب بود نامه بدستش رسید پس از خواندن نامه جوان ترک را صدا زد جوان به باالی منرب نزد احمد غزاىل رفت 

  ».۲۵»«ین جواب نامه« هم بني دو چشم او را بوسید و گفت: و غزاىل
نویسد: گروهی ز صوفیه بر احمد غزاىل وارد شدند در حالیکه  امردی به نزد او  ابن جوزی در تلبیس ابلیس می

، و گاهی بجوان امردکرد  نگاه بگل میبود با وی خلوت کرده بود و بني آنها انبوهی از گل بود و احمد غزاىل گاه 
موقعی که آن جماعت نشستند یکی از آنها گقت: شاید ما مزاحم باشیم. احمد غزاىل گفت: ای واللّه. پس آن 

  ».۲۶«گروه هم بر سبیل شادی یکصدا فریاد کشیدند 
ورزید روزی سنجر پسرش که سخت زیبا بود به  قزوینی در آثار البالد آورده که: ملکشاه به احمد غزاىل ارادت می

فت و شیخ گونه او را بوسی. این معنی بر حضار گران آمد و به سلطان رساندند. ملکشاه به سنجر دیدن شیخ ر
ام که احمد غزاىل بر گونه تو بوسه داده است؟ گفت: آری. گفت ترا بشارت باد که بر یک نیمه از  گفت: شنیده

  ».۲۷«مدی آ جهان مسلط می مگرفت بر تما فرمانروا گشتی و اگر شیخ از گونه دیگر تو نیز بوسه میجهان 
یکی از زهاد ابوالفتوح را دیدار کرد ابن حجر که از جمله مخالفني شیخ احمد است در لسان المیزان آورده که: 

در حالیکه او در دیوانی نشسته بود و در مقابلش تلی از گل قرار داشت و مملوکی بس زیبا در باالی سرش او را 
نور غزاىل چنني بخاطرش گذشت که این اعمال از غزاىل قبیح است. غزاىل به زد آن زاهد حني صحبت با  باد می

حقیقت، باطن زاهد را دریافت. نگاه تندی باو کرده گفت: برتس از خدا از اینکه درباره مردم به وسواس بیفتی. 
زیبا را؟! و  زاهد پوزش طلبید و غزاىل نیز روی از زاهد برتافت و گفت: چه کسی حرام کرده است نگاه کردن به

چه کسی حرام کرده است از اینکه من راحت بروحم نبخشم با نگاه کردن به زیبائیها، من بغري از نگاه کردن 
  »۲۸«انکه از هوای خود باز گردند.  مقصود دیگر ندارم، دشمنان من ابا کردند از من بی
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ای بیکی از غالمان شرف الدوله  قهاحمد غزاىل عل«الدین مظفر آورده که:  رافعی در التدوین به نقل از زین
داشت و هنگامی که در مسجد جامع شهر بر منرب بود و نگاهش به پائني، ناگهان آن غالم بر سنت عشاق وارد 

اش را از سر  مسجد شد غزاىل سرش را باال کرد و نگاهش باو افتاد و شروع بخواندن اشعار کرد و سپس عمامه
ای از بزگان داخل خانقاهی که به قرب  و به همراهی عدهمنرب پائني آمد  برگرفت و بسمت قراء پرت کرد و از

مسجد بود شد و مجلس نیز بهم خورد و عالقه او همانطور که سزاوار است از روی عفت و پرهیزکاری بود. 
شیخ فخرالدین عراقی هم که در واقع دنباله روی روش ». ۲۹» «قرین خشنودی و رحمت و آسایش خدا باد

مد در عرفان و تصوف بود جمال پرستی و عشق را اساس طریقت قرار داده و کتاب لمعات خود را بر شیخ اح
   گوید:  زیبائی دوستی او آورده می رههمان سیاق سوانح شیخ احمد نوشته حکایتی را دربا
 شیخ االسالم امام غزاىل
 واله حسن خوبرویان بود

  

 آن صفا بخش حاىل و قاىل 
 ان بوددر ره عشق دوست جوی

  

رفت دلربی از حمام در آمده بود شیخ چون او را دید ایستاد و باز  گوید: در راه با مریدان می و سپس می
  دار بود گفت: نگریست صوفیان را رها کرده رفتند و پريی که غاشیه
 تبع صورت از تو الیق نیست
 شیخ گفتش مگوی هیچ سخن

 شندوعاشقانی که مست و مده
 ت تراحسن صورت چو آلت اس

  

 شرمت از اینهمه خالیق نیست 
 رؤیت الحسن راحة االعني

 نوشند باده از جام عشق می
 پس به کاری حوالت است ترا

  

رود وىل شحنه تربیز  عراقی در حکایتی دیگر داستان پسر شحنه تربیز را نقل کرده که غزاىل بشوق به آنجا می
پروراند لذا دستور داد مانع ورود او بشهر شدند پس  ر میپندارد که شیخ نظر بصورت دارد و فکر باطلی در س می

  از آنکه خوابید:
 دید در خواب کش رسول خدا
 بستان این مویز و روحاىل

  

 داد مشتی مویز و گفت او را 
 خود برب پیش شیخ غزاىل

  

  و چون بیدار شد مویز برداشته بنزد شیخ احمد رفت شیخ طَبَق مویزی پیش او آورد و گفت:
 امشب نبی بر تو گذاشتکانچه 

 متأله روان راه اله
 حسن را صورتی مبني و مدام
 باصره چون که با کمال بود
 گر طبیعت چشیدنش خواهد
 سیب سیمني برای چیدن نیست

  

 هان نشانش ازین طبق برداشت 
 به مویزی جهان برند از راه
 به مویزی ز راه باز ممان
 لذتش را بت جمال بود
 دبیند و هم رسیدنش خواه

 »۳۰«زو نصیب تو غري دیدن نیست
  

جامی در نفحات االنس در شرح حال اوحدالدین حامد کرمانی ضمن بیان حاالت وی که به مظاهر زیبائی 
گوید: بعضی از عرفای بزرگ  های جمال و زیبا پرستی آنان چنني می توجه داشت در علت توجه عارفان به جلوه

د و تحقیق اینست که کامل آنکسی بود که جمال مطلق حق سبحانه در اند نزد اهل توحی قدس الله تعاىل گفته
کند در مظاهر روحانی ببصريت، وجمال با کمال  مظاهر کونی حسی مشاهده کند ببصر. همچنانکه مشاهده می

حق دو اعتبار دارد یکی اطالق  که حقیقت جمال ذاتی است من حیث هی هی و عارف این جمال مطلق را در 
ه سبحانه مشاهده تواند کرد و یکی دیگر مقید و آن از حکم تنزل حاصل آید در مظاهر حسیّه یا فناء فی اللّ
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روحانیه. پس عارف اگر حسن ببیند و آن جمال را جمال حق داند متنزل شده به جمال کونیه. و غري عارف راکه 
اند از اهل طریق کسانیند که در عشق  فتهچنني نظر نباشد باید که بخوبان ننگرد تا به هاویّۀ حريت در نماند. ونیز گ

به مظاهر و صور زیبا مقیدند و چون سالک در صدد ترقی باشد و در معرض احتجاب بود چنانچه بعضی از 
التعرف و من  نعوذ باللّه من التنکر بعد«اند:  اند و فرموده بزرگان قدس اللّه ارواحهم از آن استفاده کرده

بلکه صدق اعتقاد نسبت به جماعتی ازاکابر چون شیخ احمد غزاىل و شیخ حسن ظن  »الحجاب بعد التجلی
اند آن  نموده فخرالدین عراقی قدس اللّه تعاىل اسرار هم که به مطالعۀ جمال مظاهر صوری حسی اشتغال می

 اند و اگر اند و بصورت حسی معتقد نبوده کرده است که ایشان در آنصورت مشاهده جمال مطلق حق سبحانه می
از بعضی کرباء نسبت بایشان انکاری واقع شده مقصود از آن، آن بوده باشد که محجوبان آنرا دستوری نسازند و 

  »السافلني طبیعت نمانند... قیاس حال خود بر حال ایشان نکنند و جاویدان در حضیض خذالن و اسفل
باید  »جمیل و یجب الجمال ان اللّه«کنم که چون ظل جمی، جمیل است  نگارنده نظر جامی را تأئید می

اللهم انی اسئلک من جمالک «خوانیم  های جمال را بنگرد چنانکه در دعای سحر می عارف جلوات جلوه
و مسلماً درخواست به جلوه جمال بدون جذب جمال معنی ندارد.مثل اینکه  »بالجمله و کل جمالک جمیل

نطور که در پی اخذ علم هستیم تا این میل فطری را بگوئیم خدایا علم بده وىل در پی تحصیل علم نباشیم، هما
ارضاء نمائیم جمال دوستی نبود و انسان به هستی زیبا و جمال مطلق ارتباط فطری پیدا نکرده بود عشق و 

تر به باالتر است تا اینکه شیئیت و ماهیت چیز زیبا از بني  یافت. تنها مسئله گذر از مرحلۀ پائني پرستش تحقق نمی
ود زیبائی بماند و بس. و این تجرید ذهنی و روحی خاص عارفان عاشق است که در شرح سوانح رفته خ

  خواهیم گفت، حافظ خوب بیان داشته:
 ایمما در پیاله عکس رخ یار دیده

  

 خرب زلذت شرب مدام ماای بی 
  

زیبائی رخ و مو و قد حافظ در اکثر اشعار خود به زیبائی گلهای رنگارنگ و سرو و صنوبر توجه داشته چا به 
  توجه نکند؟

  و سعدی نیز نیکو سروده:
 تنگ چشمان نظر به میوه کنند

 نگری تو به سیمای شخص می
  

 ما تماشاگران بستانیم 
 ما در آثار صنع حريانیم

  

  فرماید: و باز می
 جماعتی که ندارد حظ روحانی
 گمان برند که در باغ حسن سعدی را

  

 ن استتفاوتی که میان دواب و انسا 
 نظر به سیب زنخدان و نار پستان است

  

  فرماید: و باز می
 که گفت برزخ خوبان نظر خطا باشد

  

 خطا بود که نبینیم روی زیبا را 
  

قیامت جانشان به یقني است ظهور یافته، همان  نان کهآآری کسانی که آخر نگر و آخرت بني هستند و میالد دوم 
اند،  مثل آن دیده آغازینیعنی در بهشت  »الست بربکم«ته است دریوم جمال و کمال مطلق را در اعیان ثاب

افتند و پس از رفع حجاب  بخاطر آورده و اکنون با دیدن سایه و شبح عکس آن بیاد آن صورت نوعیۀ جمال می
نها که و آ خر را این بینش نیست بیند. و گرنه گاو و را در قیامت کربی می »یوم تبلی السرائر«این جهانی نشئه 

اند خود در حیات حیوانی مانده و از نشئه انسانی و آن جهانی غفلت دارند و  بر عرفای جمال نگاه خرده گرفته
در دوزخ صورت و ظاهر آتش گريه نارند و از جلوه جمال خداوند بصورت حورالعني و ارواح مطهره که عارفان 
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آیات  این زیبائیها را قرآن کریم اینگونه توصیف کرده:  ۳۶تا  ۳۱را همیشگی است نصیبی ندارند. در سوره نبأ 
. ال یسمعون فیها لغوا و ال کذّابا. جزاءً « . و کاساً دهاقاً . و کواعب اتراباً . حدائق و اعناباً انّ للمتقني مفازاً

باغ جمال هستی حاصله از «یعنی، پرهیز کارنرا جای کامیابی است باغها و انگورها  »من ربک عطاءً حساباً
پر از شراب «های پر شراب  و جام» جمال در عني طراوت و افاضه«و دخرتان نار پستان هم سن » عشق

و این » شنیدن گوش جان حقایق مطلق را نه مجاز و مقید را«که نه در آن لغوی شنوند و نه دروغی » معرفت
حادیث زیر مؤید آن پاداش است از پروردگارت و بخششی کافیست. در اخبار نیز جمال دوستی تاکید شده و ا

  است: 
 ۱مستدرک حاکم ج  – ۲۰۱و تلبیس ابلیس طبع مصر ص  ۶۵ص  ۱مسلم ج « ـ ان اللّه جمیل، یحب الجمال۱

  ».۲۱۲ص  ۴احیاء العلوم ج  -۲۶ص 
ص  ۱جامع الصغري ج «ـ ان اللّه تعاىل جمیل یحّب الجمال سخی یحبّ السخاء نظیف یحّب النظافة ۲
  .»۱۳۳۴احادیث مثنوی تهران – ۶۸
  »۳۶۸اول ص  -مسند احمد« ـ اتانی ربی عزّ و جل فی احسن صورة۳
  ».۲۸۰ص  ۱سفینه البحار ج « ـ اطلبو الخري عند حسان الوجوه۴

    فرماید:  مولوی می
 او جمیل است و یحب للجمال

  

 کی جوان نو گزیند پري زال 
  

عبهر العاشقني « و یعجبه وجه الحسنکان یعجب الخضراء  ملسو هيلع هللا ىلصان رسول اللّه «نویسد:  ـ روزبهان بقلی می۵
  ».۲۹ص 

های آن داده است، لذا هر  و کمال طلبی فطری و قرآن کریم به همه جلوهبا توجه باینکه میل دینی و جمال و علم 
بویژه مسلمان باید در پی تغذیه امیال جمالیه باشد و به زیبائی بنگرد تا جمال مطلق را ببیند. و البته  انسان

 نگرید به شرت که چگونه آفریده شده و به آسمان که چگونه برافراشته شد... قرآن کریم فرموده: آیا نمیهمانطور که 
  باید به همه آثار صنع نگریست. چنانکه سعدی گوید:» سوره غاشیه ۲۰تا  ۱۷آیات «

 محقق همان بیند اندر ابل
  

 که در خوبرویان چني و چگل 
  

در وصفش آمده  فتابرک اللّه احسن الخالقنياتّم و اکمل است و آیه  دانیم که انسان چون ز هر جهت وىل می
هاست لذا  از جمال هم مانند علم و کمال و عشق بنحو اتم و اکمل برخوردار است و زیبائ او جامع همه زیبائی

ل باید سالک راه خدا در خلق خدا بیژه خلیفه و مظهر خدا جمال را بنگرد و چون اوج جوانی اوج فعلیت جما
است و از ایرنو غنچه نو شکفتۀ بسیار زیبا است و چون مرد یا زن هم بعلت فعلیت جمال در وجه اتم و اکمل 

باید نگریست نه برای خواهش نفس و نامشروع بلکه  »المجاز قنطرة الحقیقه«مظهر تامه جمالند و برمبنای 
عاشق گشت تا بتوان » لهی جمیل آنانیعنی خود ا«برای دریافت زیبائی صنع خداوند که مشروع است و بدان 

از این نردبان عروج باال رفت و آنقدر باال رفت که فقط نفس زیبايب و جمال را صرفنظر از ماهیت و تشخص 
اعیان ثابته و جمال کلی، سري در جمال مطلق نموده و بعد بسوی اشیاء  دید و آنگاه از آن منبع یا حورالعني یا

    جمیل بازگشت و خواند.
 هان خرم از آنم که جهان خرم از استبج

  

 عاشقم برهمه عالم که همه عالم از اوست 
  

و چون پرستش زائیده عشق است و ظهور عشق در جاذبیت جمال، پس باید از جمال مجازی نردبان ساخت و 
د، اند: عرفا به جمال صوری توجه ندارند باطل است زیرا در نزد عارف دوئي وجود ندار اینکه بعضی گفته
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صورت ظهور باطن است و صفت تجلی ذات، و عشق مجازی از جهت نازل بودن از مطلق عشق و عینیت و 
تشخص یافنت، مجازی است و گرنه در حقیقت جمال، دو گانگی نیست و این احوىل و دو دیدن از چشمان 

ماندن در آخرین  مشرک نمای ماست. و البته توقف در هر مرحله از جمال و کمال نگری ضعف است. و خامی و
  مرتبه نازله، از عدم رشد عاطفی و آمیخنت شهوت و تثبیت حالت حیوانی و کودکی است.

سخن بسیار گفته شده و فالسفه و عرفا دراین باهر داد سخن داده وىل آنچه مربوط به مقصود  ئیدر مورد زیبا
  ماست رابطه زیبائی با عشق و عرفان و استکمال نفس و اخالق است.

يم هر متناسبی ون هماهنگی اجزاء با کل را زیبائی نامیده. وىل هماهنگی و تناسب چیست؟ اگر بگوئافالط
چیز در تناسب فرق دارد پس تناسب و هماهنگی متناسب این دور است. و اگر بگوئیم هر  زیباست و هر زیبائی

یدن استعدادها و امیال و نسبت به شخصیت هر فردی متفاوت، چه هر کسی بر مبنای فعلیت بخشنسبی است و 
گريد و فعلیت بخشیدن آنهم، به تعلیم و تربیت از دوران تولد تا بلوغ و محیط جنینی  فطری، شخصیتش شکل می

ائی و تاریخی و چه از نظر اقتصادی و فرهنگی وابسته است. و چون دو یغرافجو کودکی و نوجوانی، چه از نظر 
ني هم نیستند از نظر روانی بنحو اولٰى عني هم نیستند پس درک آنها نظر جسمانی ع زفرد در عالم همانطور که ا

از اشیاء و زیبائیها و جاذبیت روحی آنها به جمال و کمال عني هم نیست. لذا چه بسا چیزی در محیط و زمان 
ومکانی زیبا و در محیط و زمان و مکانی زشت است و در یک فرد هم در سري زندگی و درحال سالمت و یا 

یعنی دوست داشنت  »حب الشی یعمی و یصم«اری و حاالت عاطفی مختلف متفاوت است. از طرفی بیم
 »مما یدرک و ال یوصف«کند. و آنگاه چون ماهیت جمال عني ذات است زیبائی  چیزی انسان را کور و کر می

درک و ال شود وىل بوصف نیاید. مفهوم عشق هم همینطور است وىل مفهوم ذات خدا ال ی است پس درک می
آید  شود و بوصف در نمی آید. افعال و اسماء و صفات درک می شود و نه بوصف می یوصف است نه درک می

آید. وهمانطور که اتصاف  شود وىل بوصف در نمی وجمال هم که صفت الهی است چون حب و عشق درک ی
الیقني است فنا در زیبائی  قاسماء الهی شدن موجب حبه صفات الهی و محو صفات و فنا در صفات و افعال و 

اند  آفرین معرفی کرده یهم موجب درک زیبائي است و هر زیبائي عشق آفرین است، بعضی عرفا عشق را زیبائ
  چنانکه نظامی بر این عقیده است ومی گوید:

 به مجنون گفت روزی عیب جوئی
 که لیلی گر چه در چشم تو حوریست
 زحرف عیب جو مجنون بر آشفت

 ینی و من پیچش موب تو مو می
    اگر بر دیدهٔ مجنون نشینی

 نکوئی یکه پیدا کن به از لیل 
 بهر عضوی ز اعضایش صوری است
 در آن آشفتگی خندان شد و گفت
 تو ابرو من اشارتهای ابرو
 به غري از خوبی لیلی نبینی

  

  گوید: مولوی نیز چنني می
 گفت لیلی را خلیفه کاین توئی

     یستیاز دگر خوبان تو افزون ن

 کز تو شد مجنون پریشان و غوی 
 گفت خامش چون تو مجنون نیستی

  

نبود ولو عشق  یشود وىل در اصل اگر زیبائ اما این نسبیت در درک شی زیباست که عشق موجب دریافت آن می
توانست عدم را درک کند، پس زیبائی مطلق جهان را عاشق و بیقرار ساخت تا با حرکت  بکمال بود نمی

ی راهی سر منزل جمال مطلق گردد وىل درک آن منوط بداشنت روح مصفا از نا زیبائیها و آلودگیها و جوهر
  ها و مجرد شده در عشق است. زشتی
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 چشم آلوده نظر از رخ جانان دور است
  

 بر رخ او نظر از آینه پاک انداز 
  

حضرت «اوج آن بصورت مرد زیبا کند در  و چون اشراقات جمال الهی به بهرتین شکل بر سالک ظهور پیدا می
و به » حورالعني ازواج مطهره«یوسف بر زلیخا  و به صورت جوان بر مریم و دحیه کلبی بر پیغمرب خدا زن زیبا 

ئی اشود مثل زیب درک می کند. زیبائی گاه بصری و با چشم و یا جوان خودنمائی می» مسیح«صورت کودک 
شود مثل موسیقی  انسان. گاه سمعی است یعنی با گوش درک می های هرنی طبیعت و حیوان و انسان وساخته

افالک و نوای پرندگان و زمزمه جویبار و آواز خوش و سخن فصیح و بلیغ و گاه معقول است یعنی با عقل درک 
شود مثل زیبائی حقیقت و زیبائی علوم ریاضی که مجرد از ماده است و گاه روحی است و آن زیبائی عشق  می

که همان بهشت اوست.  شود رستش آور است که روح مجرد در سري عالم مجرد محظوظ آن لذت میآفرین و پ
گوید:  در شرح ابیات تائيه ابن فارض می» ۲۶۵ -۲۶۱ص «سعیدالدین فرغانی در کتاب مشارق الدراری 

 یعنی: پس مباش مفتون و عاشق بواسطه »فالتک مفتونا بحبک معجباً بنفسک موقوفاً علی لبس غره«
حس خودت که صورت یا صفتی خوب بینی و در آن مقید و متعلق شوی و معجب مباش نیز بنفس خود اگر 
بصورت یا صفت کمالیش از علوم واحوال و اخالق شریف ظاهر یابی و موقوف مباش و باز ایستاده مشو بر 

  گی و غفلت از آن تعلق دارد.زمودحالت پوششی که بکار نا آ
 ال تملو صرح باطالق الجمال و

  

 بقصیده میالً لزخرف زینه 
  

و فاش بگوی و صریح گردان خود را باطالق جمال و جمال مطلق معشوق و میل مکن بتقید آن جمال مطلق در 
صورتی و هیبتی معني از جهت میل بآرایش ناپایدار... پس چون اصل هست به فرع التفات مکن و بعشق بازی 

  از اصل به فرع و آفتاب به سایه تابع مشو و شاهد بازی ظاهر التفات منمای... و
 فکل ملیح حسنه من جمالها

  

 معاریه او حسن کل ملیحه 
  

که در عالمست خوبی و زیبایی او عاریت داده شده است آن  یچه هر مردی که صاحب مالحت است و زیبائ
  معشوق.مرد خوب را از حضرت معشوق ببني و حسن هر زنی خوب و زیبا عاریتیست از حسن حضرت 

 هائم بل کل عاشقبها قیس لبنی
  

 کمجنون لیلی او کثري عزّه 
  

که در عالم قایم بود بر این بل  -نمود عاشق می» لبنی«که بر » قیس«باین حضرت ذات معشوق سر گشته شد 
  مشهور شد...» عزه«که بر » کثري«نمود و  حضرت هائم بود همچو مجنون که بر لیلی مفتون می

 ىل وصف لبسهافکل صبا منهم ا
  

 بصوره حسن الح فی حسن صوره 
  

پس هر یک از این عاشقان مشتاق و مایل بسوی وصف پوشش حضرت معشوق که بدان صفت ملتبس شد و آن 
  صورت را مظهر و آئینه صفتی از صفات و اسمی از اسمهای خود ساخت...

 ما ذاک اال ان بدت بمظاهر
  

 فظنّوا سواها و هی فیهم تجله 
  

حس ظاهر شد  در این عالم ه گفتیم نیست جز آنکه حضرت معشوق بواسطه این صور و مظاهر انسانیو اینک
پس این عاشقان چنان گمان بردند که این صور و مظاهر غري از صور و مظاهر اوست و هم حضرت او بود که در 

دیدند. پس چنانکه  را نمیایشان ظاهر شده هر چند خود ایشان او  و صور ایشان تجلی کرده بود و برخودحقایق 
گوید: دریغا عشق فرض راه راست همه کس را، دریغا اگر عشق خالق نداری باری عشق مخلوق  عني القضاه می

و بر این اساس مرحوم فروزانفر در شرح مثنوی » ۱۳۷تمهیدات ص «مهیا کن تا قدر این کلمات ترا حاصل آید 
نسان گردد با وجود آنکه حسنش ناپایدار و در معرض زوال نویسد: اگر عشق آب و گلی سبب تحول ا شریف می

و » های جمالند و معرفت حورالعني و ازواج مطهره که جلوه«است پس درنگر که عشق معانی و صور غیبی 
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کند...؟ هر چند که این عشق مجازی نیز بنظر  خدای لم یزل و ال یزال با جان صاحبدالن چه کرده است و چه می
  اخالق و تصفیه نفس است کهاو باعث تهذیب 

 عاشقی گر زین سر و گر زان سر است
  

 عاقبت ما را بدان شه رهرب است 
  

دانیم که راه ریاضت راهی است دور و دراز چون کندن کوه عظیم است با نوک سوزن، و در  و از دگر سوی می
دارد عشق آنرا هموار و  اما راه عاشقی کوتاه است و اگر سختی و صعوبتیآنطریق هزاران خطر و حجابست. 

پای شوق راه کمال را در هم  سازد و از ایرنو نیز طریق عشاق و سکار که به نريوی مستی و به خوش و مطلوب می
و منصور حالج و عني هيلع چنانکه راه حسني بن علی «رجیح دارد ند بر روش زهاد و اصحاب معاملت تسرپ می

و بعد  »ناکسان و صوفیان محافظه کار کوره راهی بیش نبود... والقضاة و مولوی و شیخ احمد که راه زاهدان 
و بعضی از صوفیان نیز پرستش جمال و زیبائی را موجب تلطیف احساس و ظرافت روح و کند... اضافه می

اند و گاهی آنرا ظهور حق و یا حلول وی بنعت جمال  شمرده سرانجام سبب تهذیب اخالق و کمال انسانیت می
اند و سر دسته این گروه ابو حلمان دمشقی است که اصالً از مردم فارس و ایرانی نژاد بوده  انستهدر صور جمیله د

اند و به پريوی از پري خود  اند... حلمانیان مردمی با ذوق و خوش مشرب بوده خوانده و پريوانش را حلمانیه می
اند...  کرده اند و سجده می افتاده اک میروپوش و مالحظه و باشکار پیش وب بخ اند بی دیده هر زیبا روئی را می

رود که لفظ شاهد و حجت بمعنی زیبا روی در مصطلحات صوفیان از این عقیده سر چشمه گرفته  و گمان می
و عني » ه۵۲۰«اند. احمد غزاىل  است، بمناسبت آنکه زیبا رویان گواه یا دلیل جمال حق تعاىل فرض شده

 -ه ۶۶۸«و علی حریری » ق - ه ۶۳۵«الدین کرمانی  ظم صوفیه و اوحدو از اعا» ق -ه۵۲۵«القضاه میانجی 
اند و داستانهای شاهد بازی و جمال پرستی ایشان در  عقیده بودهبراین » ق-ه  ۶۸۸«و فخرالدین عراقی » ق

  الدین کرمانی است: کتب رجال و حکایات صوفیه مذکور است این رباعی از اوحد
 نگرم به چشم سر در صورت زان می

 این عالم صورت است و ما در صوریم
  

 زیرا که زمعنی است اثر در صورت 
 معنی نتوان دید مگر در صورت

  

البته دیدن جمال در انسان کامل که جامع جمال و کمال بوده بنحو اتم و اکمل هر دو بعد رابا هم دارد مقبول 
وفائی جمالند تنها در نزد بعضی عرفا همه عرفا است وىل جمال در اطفال و کودکان و نوجوانان که در عني شک

پسندیده است. وىل بنظر نگارنده این اختالف حاالت بسته به شاکله فردی و شخصیت روحی و زمینۀ انفعاىل 
با هم منافات ندارد. در هر مرتبه ومقام و حالت  چگونگی پرورش عرفانی و سلوک است وه سالک و منوط ب

ای نقص است و هستند  وت است و تنها درنگ و توقف در هر مرحلهنوع نگرش به جمال و ظهور عشق متفا
الطرق اىل الّله «گویند:  دانند و می کسانی که طریقه عشق و زهد و جمال شاهد و جمال پري را همه یکی می

دانند بلکه رسیدن را هدف  و موحدان و عرفای کامل تفاوتی در چگونه رفنت نمی »بعدد نفوس الخالیق
دانم چه ظهور گاهی در درخت است  گارنده روش شیخ احمد و هم روش مولوی هر دو را جایز میدانند و ن می
گاه در » حضرت یوسف«گاه در جوان  »حضرت مسیح در گهواره«کودک گاه در هيلع حضرت موسی «

وىل مقام والیت بعلت جامعیت اسماء و » بر مولوی«گاه بصورت شمس » بصورت دحیه کلبی«حربئيل 
ترین  اند بعنوان عاىل همواره برای آنانی که پرده بر چشم و گوش و دل نداشته »جمله جمال باشد که از«صفات 

مظهر زیبائی و آینه تمام نمای خدای جمیل هر دىل را بخود جذب نموده است. از قرآن کریم در سوره یوسف 
اند  در تفسري آن داد سخن دادهخداوند تبارک و تعاىل مسأله زیبائی و عشق را بنحو عاىل مطرح فرموده و عرفا 

خواهد اخالق مبتنی بر زیبائی و عشق بنویسد آن سوره را بخواند در این سوره زیبائی  خوب است که هر که می
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ا هَذَا فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلّهِ مَ« فرماید که  یوسف را با زیباترین کلمات مطرح می
که زنان خود مظهر جمالند چنانکه زیباییهای «یعنی تا آن زنان  ۳۱یوسف آیه  »بَشَرًا إِنْ هَذَا إِالَّ مَلَكٌ كَرِيمٌ 

و منظور از زنان با، جمال در مرحله نمود و عشق مجازی عالم مجردات که آخرتند بصورت زنان زیبا آمده 
شدند و دستهای خود را بریدند و گفتند این بشر نیست سیمای یوسف را دیدند شگفت زده و مدهوش  »است

شاید کلمه ». ملک یا فرشته صورت نوعیه و کلیه و شیئیّه است یعنی زیبائی مجرد«که یک ملک کریم است 
اند و  جمل حضرت حق بوده حسن و حسني که بمعنی زیباست بدلیل آن بوده که آن بزرگواران مظهر حسن و

ورزند چه رسول خدا فرمود:  عشق میهيلع ه که همه انسانهای آزاده جهان به حسني همان حسن، عشق آفرین گشت
رابطه جمال و عشق . شیخ احمد هم در تفسري سوره یوسف »ان للحسني محبة مکنونة فی قلوب المؤمنني«

ارگاه گوید: ب ه را بدینصورت مطرح فرموده میألدر سوانح این مس و مراتب آنها را بیان داشته و هم در سوانح.
ها شفاف آید او نیز  عشق ایوان جان است که در ازل از ارواح را داغ الست بربکم آنجا بار نهاده است اگر پرده

در درون حجب بتابد و اینجا سری بزرگ است که عشق این حدیث از درون بريون آید و عشق خلق از بريون در 
قد «اف است که قرآن کریم در حق زلیخا بیان کرده درون رود. اما پیداست تا کجا تواند رفت، نهایت او در شغ

و شغف پرده بريونی دل ست و دل وسط والیت است و تنزل اشراق عشق تابد و بود، و اگر تمام  »شغفها حباً
حجب برخیزد نفس نیز در کار آید اما عمری باید در این حدیث تا نفس در راه عشق آید مجال دنیا و خلق و 

  ».۳۳«های بريونی دل است نادر بود که بدل رسد و خود هرگز نرسد.  دهشهوات و امانی در پر
سخن از جمال و عشق در صدها دفرت نگنجد و ما ضمن شرح سوانح باز هم پرده از عروس سخن شیخ بر 

های  دایرم و در اینجا باین نکته بسنده میکنیم که سالک در سفر من الخلق اىل الحق نظر به صنع و جلوه می
کند و در سفر دوم من الحق اىل الحق مع الخلق باز با توجه به حق و صانع به خویشنت و  نوع میجمال مص

در جذب کامل بوده غرق و محو در  سالک» فی الحق«مصنوع هم نظر دارد و در سفر من الحق اىل الخلق 
از جمیل به جمال و  صانع و خري و جمال است و ظهوری ندارد وىل در سفر من الحق اىل الخلق از کل به جزء و

کند و شیخ همه این مراتب را داشته چنانکه رسول اکرم پس از عروج در سفر خلق  از صانع به مصنع نظر می
    فرموده. که مولوی در مثنوی آورده است و حافظ نیکو سروده:  »کلّمنی یا حمرياء«

 مرا بکار جهان هر گز التفات نبود
  

 رخ تو در نظر من چنني خوشش آراست 
  

  

  انتقاد بر شیخ احمد غزّاىل درباره وجد و سماع
  

ابن جوزی حنبلی که ذاتاً با تشیع و تصوف عناد دارد طبق مکتب کامالً ظاهری حنبلی که داشته و تعصب 
قشریگری خاص فرقه خود همواره در پی کوبیدن دیگران است تا خود را بزرگ جلوه دهد و در این مورد به 

گذشت آواز  روزی احمد غزاىل در راهی به چرخابی میاىل ایراد گرفته و گفته است: شیخ ابوالفتوح احمد غز
گردش دوالب حالت وجد بدو بخشید طیلسان خود را بر آن افکند و در میان گردش چرخ قطعه قطعه گردید 

نهی کرده ملسو هيلع هللا ىلص گوید نگاه کنید باین شخص جاهل و عمل تفریط او و درویش از علم. حاىل که رسول خدا می
  ».۳۴«است از تلف کردن مال ولو بمقدار دیناری باشد چگونه است این تفریط و تبذیر حرام؟ 

از حب الهی نچشیده بوده تا  ای زی حنبلی از مسأله دور بوده و حب مال شدید داشته و قطرهومعلوم است ابن ج
ن یوسف را دیدند زند حت از زنان مصر هم کمرت بوده که چون حس بداند عشق حق چگونه آتش به جان می
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دست خود بریدند. ایثار مال و جان در راه عشق حق نه تفریط است نه تبذیر اگر چنني است جان بخشیدن علی 
را هم باید بر غم این ظاهر پرست حنبلی تفریط و تبذیر بدانیم. البته خرقه هيلع و حضرت امام حسني هيلع 

الدین سهروردی در عوارف المعارف  . شیخ شهابدریدن و پاره کردن بدن وجد الهی امری باطل و ناپسند است
آن باشد که نویسد: عمده کار تصوف صدق است... ابوبکر کتانی گفته صاحب سماع  در بیان آداب سماع می

وجد و شوق محرّض و مهیج او باشد و ارادت غیبی بر او غالب باشد که وی را حرکتی و سکینتی نماند... مرید 
ادق و جوینده عاشق باید که به شعار تقوی که موجب دوام و ارادت غیبی و در طالب و مجد راغب و سالک ص

شتیاق لحظه به لحظه در درون وی اعقبی مثمر نجات و منیل درجات است خود را آراسته گرداند تا نوایر 
نکند اال  مشتعل تر شود و تائید ربانی که تحفه جهانیان است به روزگار او متواتر شود، تا تواند در سماع حرکت

طاقت شود، همچنانکه کسی وی را عطسه خواهد آمد و دفع آن نتواند... سری سقطی رحمه اللّه  آنوقت که بی
علیه گفته است که شرط واجد سماع شنونده و بانک کننده آنست که چنان بیخرب باشد که ا گر شمشري بر روی او 

ن مقام تواند بود اما باید که در وقت اضطرار در بانک و زنند او را ضربت شدت اِلَم خرب نباشد... و کم کس را ای
ناله و فغان آید و تا تواند تخریق خرقه نکند که اتالف مال و انفاق محال باشد... و بباید دانست که بر تخریق 

در وقت غلبه وجد و حال از عاشق صادق انکار نیست از بهر آنکه آن وجد کاروانی است از مصر حضرت خرقه 
دهد... چون روایح آن سمّات جذبات  با قمیص جذب که بوی پرياهن یوسف وصل جانان از او میاحدیت 

لطف بمشام جان عاشق رسد فغان برآورد... از غایت شعله آن جد، صاحب سماع خواهد که قفس برپدازد تا 
وجد خرقه پاره شهباز جان را به مرکز اعالی خود طريان کند چون از آن عاجز خرقه پاره کند... چون صاحب 

  ».۳۵«کند حاضران آن را پاره پاره کنند و هر یکی نصیبی برگريند 
نویسد:  هجویری در کشف المحجوب بابی را بسماع اختصاص داده و پس از برسی عالمانه و عارفانه می

گوید:  و در مرتبه اهل سماع می». ۳۶«بدانکه سماع وارد حق است و ترکیب این جسد از هزل و لهو است 
تائب را هر چه شنود ویرا مدد حسرت و ندامت شود مشتاق را مایه شوق و رؤیت و مؤمن را تأکید یقني و مرید 

تر دارم که  و من روشن» ۳۷«را تحقیق بیان و حجت را باعث انقطاع عالیق و فقري را  اساس نومیدی از کل... 
  ».۳۸«مبتدیان را به سماع نگذارند تا طبع ایشان بشولیده شود 

هرگاه دونفر یکدیگر را «داده و فرموده است: ود شیخ ابوالفتوح احمد غزاىل سماع مباح را توصیه و توضیح خ
این عمل او مباح است زیرا که » بوجد آمده و سماع کند«از بهر خدای تعاىل نسبت بدیگری تحرکی نشان دهد 

جة االسالم محمد غزاىل از روی مبانی او در این رساله مثل برادرش ح» ۳۹«در نظر او باطل راه نداشته است 
اخوان مناسب جایز و  فقهی و آیات و اخبار سماع را بر اهل عرفان در صورت حصول مشروط زمان و مکان و

داند و مدعیان حرمت سماع را مورد انتقاد قرار داده نظر آنان را مخالف  در صورت جذبات الهی واجب می
داند وىل بهمان  حتی دف زدن و آواز خواندن و رقص را نیز جایز میشمرد و  سنت پیغمرب دانسته و کفر می

داند که  شروطی که گفته شد و نظر ابو حنیفه و دیگران را در مورد منع سماع مربوط به مالهی و فسق و فجور می
هیچکس مخالف حرمت آن نیست. پس سماع حقیقی برای مریدان مستحب است از آنجهت که آنها را از 

کشاند. اما در مورد اولیاء که از ما سوی اللّه مجردند و در هر  کند و بجانب حق می فسانی تصفیه میکدرتهای ن
  ».۴۰«نگرند سماع واجب است  صورتی که هست معانی غیبی را می

اند، دلیل آنهم نه انکار سماع بطور مطلق  البته الزم به توضیح است که بسیاری از صوفیان از سماع اجتناب کرده
اند وىل کالً  وىل از آنجا که شرط تحقق آن جذبات الهی باشد چون مشکل است احتیاط را در ترک دانسته بوده
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اند که تأثري موسیقی و نفحات موزون در انسان از آن جهت  گفته ممدوح است چنانکه فیثاغورث و افالطون می
  گوید: ذا موالنا میل». ۴۱«آورد  کند ما را بوجد می است که یادگارهای گذشته را بیدار می

 های چرخ است اینکه خلق بانگ گردش
 مؤمنان گویند کاثار بهشت
 ایم ما همه اجزای آدم بوده

 پس غذای عاشقان آمد سماع
  

 سرایندش به طنبور رو به حلقمی 
 نغز گردانید هر آواز زشت

 ایم ها بشنوده در بهشت آن لحن
 که در او باشد خیال اجتماع

  

  گوید: اش بر سماع بوده در همان اول مثنوی می م که طریقهالبته خود موالنا ه
 بر سماع راست هر کس چري نیست

  

 طعمه هر مرغکی انجري نیست 
  

ذوالنون «شیخ عطار در تذکره االولیاء عقاید بزرگان عرفا را درباره سماع و ارزش آن بدینصورت آورده است: 
د و بر طلب وی حریص کند هر که آنرا بحق شنود بحق راه مصری گفته سماع وارد حق است که دلها بدو برانگیز

از شبلی پرسیدند در باب سماع؟ گفت: ظاهرش فتنه و باطنش عربت ». یابد و هر که بنفس شنود در زندقه افتد
کاران در خوف  قلوب توبهگوید: قلوب اهل محبت در وقت سماع در طرب آید و  است. سری سقطی می

که چون بر زمني طیب رسد سبز خرم همچو باران است زبانه زدن آید. مَثَل سماع بحرکت و آتش مشتاقان در 
های پاکیزه صافیه زاکیه درآید فوایدی که در وی مکنون و مستور باشد به ظهور آید  گردد سماع نیز چون بدل

یشه بنظاره کردند که عا کند رقص می گوید: اگر کسی از خویشنت حالتی ظاهر نمی امام محمد غزاىل می». ۴۲«
این، چند بار پای بر زمني زد چنانکه عادت  از شادی» تو از منی و من از تو«گفت: یا علی ملسو هيلع هللا ىلص شد رسول خدا 

وی نیز از شادی رقص » تو به من مانی به خلق و به خلق«عرب باشد که در نشاط شادی کنند و با جعفر گفت: 
گوید: این حرام  قص کرد از شادی پس کسی که میر» تو برادر و موالئی مائی«کرد و زیدبن حارثه را گفت: 

کند بلکه غایت آن اینست که بازی باشد و بازی نیز حرام نیست و کسی که بدان سبب کند  تا آن  است خطا می
تر شود آن خود محمود بوده اما جامه دریدن به اختیار نشاید که این ضایع  حال که در دل وی پیدا میاید قوی

چون مغلوب باشد روا بود و بدانکه در سماع سه چیز باید نگاهداشت زمان و مکان و کردن مال بود اما 
ها بیشرت  اخوان، که هر وقت دل مشغوىل باشد یا وقت نماز بود یا وقت طعام خوردن بود یا وقتی بود که دل

و تاریک بود یا  فایده بود. اما مکان چون راه گذری بود، یا جائی ناخوش پراکنده بود و مشغول باشد سماع بی
بود همه وقت شوریده بود. اما اخوان آن بود که هر که حاضر بود اهل دنیا حاضر بود یا سماع بخانه ظالمی 

رامنکر باشد یا متکلفی حاضر بود که وی هر زمان به تکلف حال و رقص کند یا قومی از اهل غفلت حاضر 
بکار نیاید. و معنی اینکه جنید گفته است که در سماع باشند یا قومی از زنان نظارگی کنند... این چنني سماع 

مکان و اخوان شرط است این است... پس چون کسانیکه اهل سماع باشند و بسماع نشینند ادب آنست  زمان و
که همه سر در پیش افکنند و در یکدیگر ننگرند و دست و سر نجبانند و بتکلف هیچ حرکت نکنند بلکه چنانکه 

نند و هم دل با حق تعاىل دارند و منتظر آن باشند که چه فتوح پدید آید از غیب بسبب سماع... در تشهد نماز نشی
ن. لذا شیخ احمد در موقع جذبات الهی ۴۳«و چون کسی به سبب غلبات وجد برخیزد با وی موافقت کنند 

  نموده و این از غلبات وجد و حال بوده است. سماع می
نویسد: نقل شده است از ابوالفضل مسعودی طرازی: وقتی  ز سمعانی میابن حجر در لسان المیزان بنقل ا

جماعتی از وصفیه مجلس سماعی حاضر کردند در این هنگام قوال چیزی گفت. در حال غزاىل برخاست و به 
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زد تا اینکه پاسی از  وجد و سماع پرداخت و در حاىل که سرش را بر زمني نهاده بود پاهایش در هوا چرخ می
  ».۴۴«ت و جماعت خسته شدند و او سرش بر زمني و پاهایش بر هوا بود شب گذش

اند معلوم است که  با وجودی که او خواسته عمل او را انتقاد کند وىل نزد اهل بصريت که جذبات الهی را دریافته
و این گردد  ای برای درک حقیقت می انگیزد و وسیله ی خدا بر میون صدای خوش، دل را بجستجـوبقول ذوالنّ

  حال نه از وی بوده بلکه جذبات الهی بوده
 دل وقت سماع سوی دلدار برد
 این زمزمه مر کسی است مر روح ترا

  

 جان را بسر پردهٔ اسرار برد 
 بردارد و خوش به عالم یار برد

  

» عبوارق االلماع فی الرد علی من یحرم السماع باجما« و اما نظر شیخ احمد را درباره سماع در شرح کتاب
وریم که در آن کتاب شیخ نظر آنانرا که سماع را حرام دانسته رد نموده و تحت شرایطی آ انشاءاللّه می» ۴۶«

یا واجب شمرده است. و یکی از عرفای قرن هفتم بنام احمدبن محمد الطوسی که  سماع را مباح یا مستحب
ی در سماع و فتوت نوشته و ضمن آوردن ا کنند رساله مردم او رابا شیخ احمد غزاىل طوسی اشتباه میعموماً 

نویسد: پس  دالیل عقلی و نقلی از صحیح مسلم و بخاری و ترمذی و انس بن مالک و مسند احمد بن حنبل می
معلوم به این که گفتم: سماع مباح است عوام را، و مباح تر است مریدان را و واجب است در حق اولیاء اللّه 

رود در سماع اشارت  شوند بواسطه موجودات و هر حرکت و سلوکی که می میزیرا که ایشان خطاب حق تعاىل 
است به معنئی، دایره دف اشارت است به دایره اکوان، و پوستی که بر دف مرکب است اشارت است بوجود 

شود اشارت است به رود واردات الهی که از باطن بطون بر وجود مطلق وارد  مطلق، و ضربی که بر دف وارد می
شود و آن نه  شود... و نی اشارت است به ذات انسانی که صفات حق تعاىل در باطن نی انسانی نافذ می می

زیرا رقص انتقال از مقامی به سوراخ او اشارت است به مراتب قلب... اگر صاحب سماع عارف بود رقص کند 
موحد بود بر جهد زیرا که حال مقام دیگر اگر محقق بود چرخ زند زیرا گرد دایرهٔ کائنات جوالن کند... اگر 

موحد الفی است و بر جسنت صورت فلا دارد و اگر سر عقل وی از حجاب بريون آید دستار را بردارد. اگر مغنی 
صاحب حال بود بوی دهد و گرنه دستار بوی دادن ظلم بود و اگر بر روی جمال غیبی منعقد گردد شخص دیگر 

جوالن کند تا به نور دل وی آن عقده منحل شود و اگر در کسی نظر را که صاحب حال وی بود بگريد و با وی 
کند و بدیدن او در دل وی انشراح پیدا آید ناصیه را پیش وی بر زمني نهد و سر بر زمني نهادن باالی پیشانی 

و اگر در حاضران نظر کند و فتحی و کشفی در دل »... هفت عضو در سجود باید بر زمني باشد«سجود نبود 
  ».۴۷«بیابد، بدیدن حاضران در میان حلقه سر بر زمني نهد و دایره بگردد...  خود

که صوفی و عارف خود حال خویش داند اگر واقعاً درحالت جذبه الهی قرار گرفت که از خود البته از آنجا 
ممکن است بیخود شد بدن بدون اراده بحرکت عروجی و کماىل حرکت افتاد باید به سماع پردازد، و از آنجا که 

کسی بدروغ و طبق وسواس نفسانی و شیطانی به سماع و رقص پردازد و چون تنها پريان طریقت بر حال 
نگرند که سماع آن سالک ربانی است یا شیطانی، حقیقت است یا مجاز و چون مباح و واجب با  آگاهند و می

اط و میانه رو چون شاه نعمه الهی های مقید به شریعت و محت شود بعضی از سلسله حرام و مکروه آمیخته می
دانند و مولوی با وجود جایز دانسنت شماع، سماع در خون یعنی شهادت را بهرتین دانسته  سماع را جایز نمی

  گوید: می
 رقص و بازی بر سر میدان کنند

  

 رقص اندر خون خود مردان کنند 
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 »ان المحب لمن یهواه زوار«ترانه  و عراقی چه خوب گفته: عشق مستوىل گشت سلوک ظاهر و باطن را به
برقص حرکت معنوی در آورد. تا ابداالباد نه این نغمه منقضی شود و نه آن رقص منقرض. چه مطلوب نامتناهی 

  ».۴۸«است 
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  اعرتاضات بر غزّاىل -۴تعلیقات فصل 
  
  .۵۳ص  ۱و شرح نهج البالغه ج  ۲۶۰ص  ۹المنتظم ج  ـ۱
  .۵۷۸عني الحیوه مصباح پنجم ص  ـ۲
  .۴مجالس برگ  ـ۳
  .۷۶ص  ۹کشف االسرار ج  ـ۴
  .۳۷۳کشف االسرار ج  ص  ـ۵
  .۲۶۰ص  ۹المنتظم ج  ـ۶
  .۹۶ص  ۱های عني القضاة ج  نامه ـ۷
وَلَمَّا جَاء مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ « فرماید:  سوره االعراف که خدای تعاىل می ۱۴۳قسمتی است از آیه  ـ۸

ا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَِل رِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّرَبِّ أَ
عرض كرد و چون موسى به ميعاد ما آمد و پروردگارش با او سخن گفت  یعنی:». جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ موسَى صَعِقًا

پروردگارا خود را به من بنماى تا بر تو بنگرم فرمود هرگز مرا نخواهى ديد ليكن به كوه بنگر پس اگر بر جاى 
خود قرار گرفت به زودى مرا خواهى ديد پس چون پروردگارش به كوه جلوه نمود آن را ريز ريز ساخت و موسى 

      .بيهوش بر زمني افتاد
  .۵۸وده. مرتجم مريزا ابوالحسن فقیهی ص بحر المحبه فی اسرار الم ـ۹
  .۲۶۲تا  ۲۶۰ص  ۹المنتظم ج  ـ۱۰
ای من  ه و معنی شعر این است که اگر هر بند ۴۲۸ص  ۲و کشف االسرار ج  ۹۶ص  ۱های عني القضاه ج  نامه ـ۱۱

  اند. دهادهم نسبت دا مو ابراهی هيلعکند شعر را به حسني بن علی  تکه تکه شود، دل بغري او به چیزی میل نمی
  .۶۴سوانح فصل  ـ۱۲
  که منت ترجمه شده. ۱۶۱ص  ۱کشف االسرار ج  ـ۱۳
  .۴۹تا  ۴۵الطواسني ص  ـ۱۴
  .۱۹و سوانح فصل  ۱۹۹تمهیدات ص  ـ۱۵
  .۲۴۴و  ۲۴۲نامه ص  مصیبت ـ۱۶
  .۱۱۱الهی نامه ص  ـ۱۷
  .۲۹۵تا  ۲۹۴الهی نامه ص  ـ۱۸
  مثنوی معنوی دفرت دوم. ـ۱۹
  .۲۶۷ص  ۱اصول کافی ج  ـ۲۰
  .۲۹مجالس برگ  ـ۲۱
  .۲۶مجالس برگ  ـ۲۲
  .۵۲مجالس برگ  ـ۲۳
  .۱۸۱حسنات العارفني برگ  ـ۲۴
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  .۲۶۷و تلبیس ابلیس ص  ۲۶۰ص ۹المنتظم ج  ـ۲۵
  .۲۶۷تلبیس ابلیس ص  ـ۲۶
  آثار البالد قزوینی. ـ۲۷
  .۲۹۳ص۱بنقل از آثار المیزان ج  ۴۱مجموعه آثار ص  ـ۲۸
  .۴۶ص  و مجموعه آثار ۴۸۹التدوین برگ  ـ۲۹
  کلیات عراقی. ـ۳۰
  .۵۹۱و  ۵۹۰نفحات االنس ص ـ۳۱
  .۳۱و  ۳۰شرح مثنوی شریف  ـ۳۲
  .۳۳سوانح فصل  ـ۳۳
  .۲۶۰ص  ۹والمنتظم ج  ۲۰۴لیس ص بتلبیس ا ـ۳۴
  .۶۷تا  ۶۵عوارف المعارف ص  ـ۳۵
  .۵۳۰کشف المحجوب ص  ـ۳۶
  .۵۳۱کشف المحجوب ص ـ۳۷
  .۵۴۶کشف المحجوب ص  ـ۳۸
  .۱۵۲فی الرد من یحرم السماع باجماع ص بوارق االلماع  ـ۳۹
  .۱۵۲بوارق االلماع فی الرد من یحرم السماع باجماع ص  ـ۴۰
  .۴سماع در تصوف ص  ـ۴۱
  بنقل از تذکره و رساله قشریه و سایر مآخذ. ۶سماع در تصوف ص  ـ۴۲
  .۳۸۹تا  ۳۸۱کیمیای سعادت چاپ دوم در آثار سماع و آداب آن ص  ـ۴۳
  بنقل از مجموعه آثار. ۲۹۳ص  ۱۰ لسان المیزان ج ـ۴۴
الدین عربی و  الدین کربی و از مصاحبني محی شعر از شیخ سعدالدین حموی است که از اصحاب شیخ نجم ـ۴۵

  .۶سماع در تصوف ص  -صدرالدین قونوی بوده
آقای پور  اند وىل اند و بعضی هم مورد تردید قرار داده در نسبت این کتاب به شیخ بعضی صرفاً انکار کرده ـ۴۶

  جوادی از او دانسته.
  .۱۰تا  ۱سماع و تصوف تألیف احم بن محمد الطوسی عارف قرن هفتم باهتمام احمد مجاهد ص  ـ۴۷
  .۳۵لمعات ص  ـ۴۸
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  نجمـصل پـف
  
  

  های صوفیه که به شیخ احمد منتسبند و بعد از وی جدا شدند سلسله
  
شده که یکی از آنها که نسبت تلقني ذکر باشد به شیخ  به چند طریق نقل سلسله سهروردیه - ـ سلسله سهروردیه۱

و اما نسبت تلقني «و در طرائق در ذکر شعب سلسله سهروردیه آمده که: » ۱«پیوندد چنانکه در عوارف  احمد می
از شیخ » سعیدالدین فرغانی مؤلف مشارق الداری شرح تائیه ابن فارض«ذکر این فقري یعنی شیخ سعیدالدین 

الدین علی بزغش تلقني گرفته و وی از شهاب الدین سهروردی و وی از عم خود شیخ  نجیبخرقه خد شیخ 
عبدالقاهر که از مریدان شیخ احمد بوده و از آن سه شعبه پدید آمد. فلا: بعد از عبدالقادر سهرردی، شیخ شهاب 

الدین محمد اداه  الدین سهروردی استاد سعدی بر مسند ارشاد نشست و سلسله اصلی سهروردیه و سپس امام
یافت. ج: بعد از عبدالقادر سهروردی از طریق عمار بن یاسر اندلسی سلسله کربویه ادامه یافته و خود به سلسله 

  » ۲«نوربخشیه و ذهبیه منقسم گردید. 
الدین  که احمد خطیب از شیخ احمد تلقني ذکر یافته و به بهاءالدین محمد و او به پسرش جالل ـ سلسله مولویه:۲

محمد مولوی القاء ذکر نموده ضمناً ملوی از طریق شمس تربیزی که مرید شیخ رکن الدین سجاسی و او مرید 
  رسد. رسد به سلسلۀ مولویه به دو طریق به شیخ ابوالفتوح احمد می ابونجیب سهروردی به شیخ احمد غزاىل می

زاهد گیالنی و او مری شیخ شهاب الدین  ـ سلسلۀ صفویّه: شیخ صفی الدین اردبیلی مرید تاج الدین ابراهیم۳
محمود ابهری و او رید شیخ رکن الدین سجاسی و او مرید قطب الدین ابهری و او رید شیخ ابوالنجیب 

  ».۳«سهروردی و او مرید شیخ احمد غزاىل بوده
این ترتیب که ـ سلسله نعمت اللهی که از طریق شیخ ابوالفضل بغدادی شاگرد و مرید شیخ احمد ادامه یافته. ب۴

پس از شیخ احمد ابوالفضل بغدادی، شیخ ابوالربکات، شیخ ابوسعود اندلسی، مدین اندلسی، شیخ ابوالفتوح 
الدین کوفی، شیخ صالح بربری شیخ عبداللّه یافعی، شاه نعمت اللّه وىل. و از شاه نعمت اللّه  سعیدی، شیخ کمال

  »۴«وىل تا کنون در سلسله اقطاب ادامه یافته.
الدین کربی است که چنانکه در سهروردیه اشاره شد بعد از شیخ احمد  سلسله کربویه مربوط به شیخ نجم ـ۵

الدین کربی... سلسله تا بامروز ادامه  غزاىل شیخ ابوالنجیب عبدالقاهر سهروردی، شیخ عمار یاسر اندلسی، نجم
  یافته.
  ای از کربویه است. اغتشاشیه که شعبهـ سلسله ذهبیه: ۶
  ای که از کربویه است. لسله نوربخشیه: که شعبهس ـ۷
سلسله رفاعیه بنا بنقل بستان السیاحه اینگونه است: سید احمد رفاعی، شیخ علی قاری، ابوالحسني عجمی،  ـ۸

  ابوالفضل بغدادی که چنانکه گذشت ابوالفضل بغدادی مرید و جانشني شیخ احمد غزاىل بوده.
پري جمال الدین احمد اردستانی مرید پري مرتضی علی اردستانی، شیخ ، سلسله پري جمالیه که ذکرش گذشت ـ۹

الدین عبدالسالم، خواجه امام الدین محمد،  الدین اصفهانی، زین ای، خواجه عزالدین حسینی، صاین محمد زواره
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الدین علی بزغش شريازی، شیخ شهاب الدین سهروردی، شیخ ابو نجیب سهروردی، شیخ احمد  شیخ نجیب
  .غزاىل

  سلسله صوفیه اصلی است. ۱۴سلسله از  ۹بدین ترتیب شیخ احمد قطب 
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  ها لهـسلس - ۵صل ـعلیقات فـت
  
  
  .۷ـ عوارف المعارف. باب ۱
  .۴۱۴تا  ۴۱۰ص  ۲ـ طرائق ج ۲
  و بستان السیاحه. ۳۶۶تا  ۴۱۰ص  ۲ـ طرائق ج ۳
  ـ اقطاب سلسله نعمت اللهی از شروع دوران غیبت تا کنون بشرح زیر است: ۴
ـ شیخ ۵ـ شیخ ابو عمران مغربی ۴ـ شیخ ابوعلی کاتب ۳ـ شیخ ابوعلی رودباری ۲قطب اول جنید بغدادی ـ۱

ـ ۱۰ـ شیخ ابوالربکات ۹ـ شیخ ابوالفضل بغدادی ۸ـ شیخ احمد غزاىل ۷ـ شیخ ابوبکر طوسی ۶ابوالقاسم گرگانی 
ـ ۱۵ـ شیخ صالح بربری ۱۴الدین کوفی  الـ شیخ کم۱۳ـ شیخ ابوالفتح ۱۲ـ شیخ ابومدین ۱۱شیخ ابو مسعود اندلسی 

ـ ۱۹ـ شاه حبیب الله محب الله اوا ۱۸ـ شاه برهان الدین خلیل الله اول ۱۷ـ شاه نعمت اللّه ۱۶شیخ عبدالل یافعی 
ـ مري ۲۲ـ مري شاه شمس الدین محمد اول ۲۱ـ مري شاه برهان الدین خلیل الله دوم ۲۰الدین عطیه الله اول  مري کمال

ـ ۲۵ـ مري شاه کمال الدین عطیه الله دوم ۲۴ـ مري شاه شمس الدین محمد دوم ۲۳الله محب الله دوم  شاه حبیب
ـ مجذوب ۳۰حسنعلی شاه اصفهانی  ۲۹ـ رضا علیشاه دکنی ۲۸ـ شیخ محمود دکنی ۲۶مري شاه شمس الدین سوم 

ـ ۳۳رحمتعلیشاه شريازی ـ ۳۲ـ مست علیشاه شريوانی ۳۱ »کوثرعلیشاهی بعد از ایشان پدیدآمد«علیشاه همدانی 
ـ ۳۴» علیشاه جدا شد علیشاه از رحمت ضمناً دو شاخه بنام ذوالریاستني و صفی«سعادتعلیشاه اصفهانی 

ـ حضرت سلطان العارفني ۳۷ـ صالح علیشاه گنابادی ۳۶ـ نورعلیشاه ثانی کنابادی ۳۵سلطانعلیشاه گنابادی 
  ».رائق و رهربان طریقتمآخذ ط«سلطانحسني تابنده گنابادی رضا علیشاه 
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  شمـصل شـف
  
  

  مدـیخ احـشیع شـت
  

وف چون مبتنی بر والیت است و شیعه در اصول معتقد به والیت است پس در فصل اول گفته شد که تّص
صرفنظر از جنبه فقهی که مربوط به فروع است تصوف در اصول همان تشیع است یعنی تصوف در ظاهر ممکن 

یا حنبلی یا مالکی یا جعفری یا زیدی بپوشد وىل در باطن که جوهره آن است شیعی است جامه حنفی یا شافعی 
اند و شیخ احمد  است لذا اقطاب صوفیه همانطور که ذکر شد سلسله بیعت و خرقه خود را از ائمه هدی داشته
و از زرگ شیعه هم از این قاعده مستثنی نیست. در تأیید سخنم الزم است از قول سید حیدر آملی که از علماء ب

و اصحاب «صوفیان بنام است که مجلسی هم او را ستوده و صاحب مجالس المؤمنني در حق او گفته است: 
امامیه متألني بوده او سید عارف محقق موحد بود او از علمای شیعه بود و او صاحب کتاب جامع االسرار و 

از اکابر شیعه النصوص معروف است. او که آن شرح به نص » ۱۵۰ورق » «منبع االنوار و شارح فصوص است
چنانکه شیعه حقیقی جز صوفی «باشد  است. سید حیدر مزبور ادعا کرده است که صوفی حقیقی جز شیعه نمی

  .»۲۵۲ورق » «۱» «باشد نمی
والیت و نبوت و بیان اینکه باطن نبوت، والیت مطلقه االسرار ضمن تشریح عالمانه شیخ حیدر آملی در جامع 

شود و طریقه  منتهی نمی» هيلععلی«گوید: و از ایرنو خرقه مشایخ جز به او  رح نظریات ابن عربی میاست و ش
گوید: پس از فراغت از  وی در آغاز کتاب فوق الذکر می» ۲«آنها به غري از جانشینان آن حضرت مستند نیست. 

رساله ارکان که مشتمل بر ارکان رساله منتخب األویل که مشتمل بر کتابهای آفاقی و انفسی خدای تعاىل است و 
خمسه: نماز و روزه و زکوه و حج و جهاد، و شریعت و طریقت و حقیقت است. و رساله امانت رساله تنزیه و 

ازمن خواستند تا برای آنها کتاب » رضای او «غري ذلک جماعتی از برادران صالح و سالک راه خدا برای 
سرار خدای تعاىل و اسرار خدای تعاىل و اسرار انبیاء و اولیاء است جامعی که مشتمل بر مهمرتین و باالترین ا
مبتنی بر قاعده موحدین و محققني از اهل اللّه است مسمٰى هستند که بنویسیم مخصوصاً در اسرار توحید... که 

را از موافق مذهب امامیه اثنی عشریه، که مطابق اصول و قواعد هر یک از آنان باشد بطوریکه بطور کلی نزاع 
و آن از این جهت است که در بني فِرَْق  و بعداً به کتاب دیگری احتیاج نداشته باشند... بني آنان مرتفع سازد

هیچکس مخالف آن نیست که طایفه صوفیه مثل طایفه شیعه است وىل «های مختلف محمدی  اسالمی و طایفه
رب آنها یکی است که مرجع جمیع آنها شیعه وىل با وجود آن، مأخذ و مش» ای مثل طایفه صوفیه نیست هر شیعه

و سپس به اوالد اوالد اوالد آن حضرت منتسب ملسو هيلع هللا ىلص باشد مخصوصاً طایفه امامیه جز به امريالمؤمنني علی  می
و همچنني صوفیه حقه علوم «شوند که آن بزرگواران مآخذ و مشرب و مسند علوم و مرجع اصول آنها هستند  نمی

چه یا نسبت » دارند منسوب نمیهيلع و بعد به اوالد و اوالد زادگان وی هيلع رت و خرقه خود را جز از آن حض
آنها به کمیل زیاد است که شاگرد خاص و مرید خالص حضرت بوده با به حسن بصری که از بزرگرتین شاگردان 

بوده منسوبند... و من هيلع که از اوالد حضرت علی هيلع و مریدان آن حضرت بوده ویا به جعفر محمد الصادق 
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غاز جوانیم بلکه از ایام طفولیت تا امروز که ایام پريی من است به عنایت و توفیق او در تحصیل عقائد اجداد آ
زرگواران همان شریعت مخصوص به طایفه شیعه بطریقه آن «ام که  آنها کوشا بوده طاهرین و معصومینم در طریقه

به طایفه صوفیه است از ارباب توحید و  امامیه از اهل فرق اسالم است و بحسب باطن همان حقیقت مخصوص
اهل اللّه تعاىل که بني آنها موافقت و مطابقت کامل برقرار است چنانکه بني طریقت و شریعت و ظاهر و باطن 

» ۳«همان حقیقت مخصوص به طایفه صوفیه است چنانکه بني طریقت و شریعت وظاهر و باطن موجود است. 
و منزلت آنان بلکه » شیعه امامیه و صوفیه«و شرف این دو طایفه ذکر شده گوید:  در جای دیگر همان کتاب می

صوفیه به «در ظاهر و باطن و حقیقت هيلع حقیقت آن دو بآن است که آن دو حامل اسرار انبیاء و اولیاء 
  ».۴«همچنانکه در بحث مؤمن ممتحن و غري ممتحن شناختی » حقیقت همان شیعه است

ان امرنا صعب مستصعب ال یحتمله اال ملک مقرب و نبی «ممتحن اینست: مؤمن ممتحن و غري اما حدیث 
یعنی مذهب ما دشوار و دشوار یاب است جز فرشته مقرب یا نبی » مرسل او مؤمن امتحن اللّه قلبه لالیمان

 طاقت آنرا ندارد. که سید حیدر» مؤمن ممتحن«های ایمان آزموده باشد  مرسل یا مؤمنی که خدا دلش را به رنج
و حدیث  »التقیه دینی و دین آبائی فمن ال تقیه له دین له«و تقیه » سرّ«در همان کتاب همراه با حدیث 

آورده عالم  »الناس ثالثه: فعالم ربانی و متعلّم علی سبیل النّجاه و همج الرعاع«فرماید  که میهيلع علی 
دانشجو و طالب راه «سبیل النجاه  حمل نموده و متعلم علیبر ائمه معصومني ملسو هيلع هللا ىلص ربانی را بعد از رسول خدا 

باشند زیرا تو  گوید غري از تو شیعی اسمی می داند که حامل اسرار ائمه هدی هستند و می را آنهائی می» نجات
پس » قیاس به نفس....«باشند  باشی و دیگران هم نمی خودت اقرار داری بانکه حامل اسرار آن بزرگواران نمی

باشند که مخصوص بحمل این  صوفیه موسوم به شیعه حقیقی و مؤمن ممتحن می«گوئیم: این جماعت همان  می
گوید: شیعی و صوفی دو اسم متغایر است که در حقیقت  میو در دنبال آن » باشند در بني سایر طوایف اسرار می

چون و سید حیدر آملی همه ائمه هدی را  دانند است و صوفیه امامیه را حقه می واحدند و آن شریعت محمدی
کند و حجت حاضر شیعه را همان قطب صوفیه  دانند قطب خطاب می کشفی و شهودی می دارای معرفت

در هيلع داند زیرا بنظر شیعیان زمني خاىل از امام معصوم نیست و صوفیان به امام معصم بنا به تعریف علی  می
قطب نیست. و بقول سید  گویند زمني هیچگاه خاىل از نامند و می نهج البالغه چنانکه گذشت قطب هم می

، پیش از سیدحیدر »۷«شوند  قطب و معصوم یا قطب و امام دو لفظند که بر شخص واحد اطالق می«حیدر: 
که شرح نهج البالغه را نوشته و بعد از حالج اسم عالم ربانی باو » ه۶۷۹متوفی «میثم بحرانی » ه۷۹۴«آملی 

باطن تشیع حقیقی است و تشیع در حکم شریعت و تصوف اطالق شده پیشقدم اثبات این نمته بوده که تصوف 
در حکم طریقت است و صوفیان حقه، شیعیانند و شیعیان عارفان، صوفیانند در شرح نهج البالغه میثم بحرانی 

نیز » ه۶۷۲متفی «یکی بودن تشیع حقیقی و تصوف حقیقی کامالً مشخص است. رضی الدین علی بن طاووس 
شوند. بطور کلی خاندان طاووس،  یان را در لفظ دانسته که به یک معنی اطالق میتقیه شیعیان و اسرار صوف

  »۹«شهر حلّه را مرکز هماهنگی تشیع و تصوف درآوردند. 
گوید: همه صوفیان و  باشد که در کشف الحق می یکی دیگر از بزرگان وحدت تصوف و تشیع عالمه حلّی می

  »۱۰«رسانند  میهيلع مرشدان راستني خرقه خود را به آنحضرت علی 
با توجه باین مقدمات شیخ احمد غزاىل گر چه بظاهر جامه فقه شافعی پوشیده وىل چون اصل، شخصیت 
وجودی و اعتقادی و طریقی و اصوىل تصوف است و تشیع باطن تصوف است مسلماً در اصول شیعی بوده 

شود و  ع برادرش شیخ احمد نیز اثبات میحال اگر کتاب سرالعالمني را از ابوحامد امام محمد غزاىل بدانیم تشی
چون ابوحامد چنانکه ذکر شد بوسیله برادرش شیخ احمد تغیري حال داد و در وادی فقر و فنا و تصوف قرار 
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گرفته تشیع شیخ احمد که قطب سلسله بوده بنحو اوىل محرز است چه همانطور که مکرر ذکر شد قطب بدون 
تواند بر این مسند بنشیند.  ب قبلی و او از قطب قبلش تا امام معصوم نمیاخذ خرقه بیعت و دریافت سرّ از قط

ست بعضی از اصول اگر بآثار ابوحامد پس از انقالب درونی مراجعه شود عالوه بر اصول تشیع که والیت ا
ده و شود. در کتاب سرالعالمني که بنام حجه االسالم ابوحامد غزاىل چاپ ش اجتماعی و سیاسیتشیع نیز دیده می

اند وىل ما تا وقتی که مئلف آن غري از غزاىل شناخته  بعضی از محققني نسبت آنرا مشکوک دانسته و رد کرده
من کنت مواله فعلی «فرمود ملسو هيلع هللا ىلص دانیم. آمده است که پس از روز غدیر خم که پیغمرب  نشود آنرا متعلق بوی می

و این تسلیم  »الی کل مؤمن و مؤمنهبخ بخ لک یا ابالحسن قد اصبحت موالی و مو«عمر گفت:  »الهوم
است سپس بعداز آن هوی و هوس برای حب ریاست غالب شد... و آن مسأله هيلع و رضا تحکیم خالفت علی 

فروشند. و پیامرب قبل از  و بد است آنچه می »فبئس ما یشرتون«مهم را پشت سر نهاده و بهای اندک فروختند 
د تا اینکه شکاالت امر خالفت را با نوشنت از بني بربم و در آن یاد کنم دوات و کاغذ برایم بیاوری«وفاتش فرمود: 

باطل شد هيلع نص خالفت علی «ها  که چه کسی مستحق خالفت است... و چون تعلق شما به تأویل نص
و این نقض سخن خودتان است که به نص استناد ...» باجماع رو آورید موىل را فقط دوست، معنی کردند و 

که آن سر موضوع خالفت ابوبکر  »و اذا اسر النبی اىل بعض ازواجه حدیثا«تفسري این آیه: جستند در  می
پس «بود. ضمناً عباس و اوالد او و علی و علی  و زن و فرزندانش در حلقه بیعت به ابوبکر حضور نداشتند 

دبن ابی بکر و سپس از محم» تحقق نیافت .».من کنت مواله.«ابالغ تحقق نیافته بود همانطور که نص 
 هيلعو بهمني منوال حقانیت علی ». ۱۱«آورد که پدر پرسید که ای پدر علی بر حق بودیا باطل؟ گفت: بر حق   می

در برابر والیت مطلقه بر کل هستی حکم هيلع را بر خالفت ظاهری اثبات می کند. اگر چه خالفت ظاهری علی 
مراتب عالم وجود منطوی است و خالفت ظاهر جز  ای در برابر دریا دارد و در واقع در وىل مطلق همۀ قطره

زحمت نیست مگر جهت تحبیب قلوب و اجرای عدالت اجتماعی چنانکه حضرت در موقع پذیرش خالفت 
  ظاهری همني مطلب را فرموده.

ای هم که به سلطان سنجر  را در کتاب سرالعالمني اثبات می کند در نامههيلع نه تنها مسأله خالفت علی ابوحامد 
آمدم و هيلع گوید: فرمان را به مشهد رضا  نویسد ضمن توجه دادن او به عدل می می ۵۰۳قی در سال سلج

  ». ۱۲«گویم که ای فرزند رسول، شفیع باش  نگاهداشت عهد خلیل را به لشگر گاه نیامدم و بر سر این مشهد می
ان و مریدان و رواه احادیث و همانطور که گفتم غري از انقالب روحی که شیخ احمد در برابر ایجاد کرد شاگرد

می و ابن شهر آشوب محدث و سنائی است که یمشایخی نیز تربیت کرد که از جمله آنها عبدالواحد آمدی تم
اسناد روایتهای خود » ۱۳«شیعی بودن هر سه محرز است. چه ابن شهر آشوب محدث بزرگ شیعه، در مناقب 

و اما بطور قاطع » ۱۴«صاحب ریاض العلماء بهمان استناد جسته را از طریق شیخ احمد از احیاء العلوم آورده و 
سنائی غزنوی و رها کردن مدح و هجو و رو آوردن به تصوف و عرفان و مدح توان گفت علت تغیري حال  می

رسد نفس شیخ احمد چه مستقیم و چه غري  اهل بیت صرفنظر از آنچه ظاهراً مجب تغیري روحیه او شده بنظر می
ام چه درباره امام غزاىل  چه من یافتهنهای وی در انقالب او موثر واقع شده. و آ طریق افکار و اندیشهمستقیم از 

و سنائی و دیگران این نکته است که بزرگان فوق قبل از تحول و انقالب روحی بر ظواهر  یو یا عطار و یا مولو
ت، طریقت و اصول تشیع را عرضه می اند و بعد از مالقات با مردان خدا که در بطن لباس شریع سنت بوده

کردند قرار گرفتند و دفرت از مامضی شستند و طریق عشق را که همان بطن تشیع است پذیرفتند و شدند آنچه باید 
  شدند. می
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اثنی  الدین در تذکره خالصه االشعار، و بعضی دیگر از صاحبان تذکره مذهب سنائی را شیعه بهر حال تقی
المؤمنني او را شیعی اند و قاضی نوراللّه شوشرتی در کتاب مجالس  هب جعفریش دانستهعشری شمرده و تابع مذ

گوید: در طریقت مرید خواجه یوسف همدانی است و در محبت خاندان نبوت از فدائیان و کتاب  دانسته می
و ساطع او حدیقه و دیوان او بر کمال رسوخ او در مذهب حق جعفری و مشرب توحید و فقر گسرتی دلیلی قاطع 

  اند: داند که گفته است و ابیات زیر را که پس از ذکر مدح خلفا آورده دلیل تشیع وی می
 ای سنائی بقوت ایمان
 در مدیحش مدایح مطلق

  

 مدح حیدر بگو پس از عثمان 
 »۱۵«زهق الباطل است وجاء الحق

  

سنت فتوی  به قتل وی دادند.  نموده بود علمای اهلهيلع حتی بخاطر غلو بسیاری که در مدح امري المئمنني  
عبدالواحد بن محمدبن » ۱۷«ن و هدیة العارفني ۱۶«دیگر از شاگردان شیخ احمد طبق نوشته کشف الظنون 

هيلع سخنان علی  »غرر الحکم و دررالکلم«باشد که  هجری می ۵۵۰عبدالواحد امدی تمیمم متوفی بسال 
از رجال احادیث شیعه بوده و در مقدمه شرح کتاب است جمع آوری نموده. بنا بنقل شاگردش ابن شهر آشوب 

  ».۱۸«اند  فوق مري جالل الدین حسینی ارموی و محمد علی انصاری شخصیت واالی او را ستوده
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  تشیع شیخ احمد – ۶تعلیقات فصل 
  
بن و ایران شناسی تالیف سید حیدر آملی با تصحیح پروفسور کر – ۴۵ـ مقدمه جامع االسرار و منبع االنوار ص ۱

  عثمان اسماعیل یحیی.
  .۴۰۱ـ جامع االسرار ص ۲
  .۴۰۱جامع االسرار ص  ـ۳
  .۱۲۹۲شماره  ۶۱۵جامع االسرار ص  ـ۴
  . ۳۷تا  ۳۲جامع االسرار ص  ـ۵
  .۳۸۰ـ اللمع ص ۶
  .۳۸۲ – ۳۸۰جامع االسرار ص  ـ۷
  .۳۴ص  ۱ـ شرح نهج البالغه میثم بحرانی ج ۸
  .۱۰۷ـ تشیع و تصوف ص ۹
  .۱۰۹فلا بنقل از تشیع و تصوف ص  ۱۲نهج الصدق ورقه  ـ کشف الحق و۱۰
  .۲۴ – ۲۰ـ سرالعالمني ص ۱۱
  .۱۲۷ـ غزاىل نامه ص ۱۲
  .۳۱و مجموعه آثار ص  ۶۰ـ مناقب ابن شهر آشوب ص ۱۳
  .۱۲۵ص  ۵ـ ریاض العلماء ج ۱۴
  .۶۸تا  ۶۲ـ مقدمه دیوان سنائی ص ۱۵
  .۶۱۶ص  ۱ـ کشف الظنون ج ۱۶
  .۶۳۵ص  ۱ـ هدیه العارفني ج ۱۷ 
و ترجمه  –مقدمه کتاب » محدث«الدین حسینی ارموی  ـ شرح غررالحکم و دررالکلم ب مقدمه مري جالل۱۸

   مقدمه کتاب. –غررالحکم از محمد علی انصاری 
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  فصل هفتم
  
  

  رحلت شیخ احمد غزّاىل
و » ۱«ذکر کرده  ۵۲۰سبکی در طبقات الشافعیه سال در مورد سال رحلت شیخ احمد اختالف نظر بسیار است. 

اند و چون زمان آنها نزدیک به شیخ احمد است همني  هم همني تاریخ را آورده» ۳«و ابن جوزی » ۲«ابن اثري 
در نفحات االنس آمده وقتی » ۴«دهیم.  ترجیح میباشد  ۵۲۷یا  ۵۱۷یا  ۵۰۴پذیریم و سایر اقوال که  میتاریخ را 

پیش وی گفتند یا به فراست دانست. گفت: ما چون فرود  دندمحتضر بود چهارپایان وی گشاده شدند و رم کر
تمول درویش و  دهد که شیخ احمد با وجود این موضوع نشان می» ۵« آمدیم هر که خواهد گو سوار شود.

کند: حضرت شیخ صدرالدین محمد  وارسته بوده و بمرگ ارادی خرقه تهی کرده. چنانکه حافظ کربالئی نقل می
بتدی در بیان آنکه کامالن صاحب بصريت که از ظلمات هوی منسلخ شده باشند و پیش از قونوی در تبصرة الم

مرگ طبیعی به مرگ ارادی مرده، دنیا ایشان را زیان ندارد. آورده که با خواجه احمد غزاىل رضی اللّه عنه گفتند 
و تو چندین طویله در گل  نمائی که تو همه روزه ذم دنیا و مدح فقر میکنی و خلق را بر قطع عالیق تحریص می

و این ثروت مسلماً از طرف کمک شاهان وامرا نبوده زیرا چنانکه صاحب عرفات » ۶«ام.  ام در دل نزده زده
  وی در جواب سلطان سنجر که گفته بود: ملک نیمروز ترا دهم. در جواب نوشت:» ۷«گوید:  العاشقني می

 بود هوس ملک سنجرمبا فقر اگر      چون چرت سنجری رخ بختم سیاه باد
  

ای که بسطان سنجر نوشته ضمن انتقاد از بیدادگری، ویرا  نه تنها شیخ احمد بلکه برادر وی ابوحامد هم در نامه 
  » ۸«به عدالت امر و استغنای خود را یادآور شده. 

  

  شیخ در قزوینمکان قرب 
اریخ گزیده حمدالله مستوفی متوفی سال قدیمیرتین مآخذی که دربارهٔ قرب شیخ در قزوین سخن به میان آورده ت

و ابن ماجه و خري النساج » شاهزاده حسني«باشد که از مقربهٔ حسني بن علی بن موسی الرضا  هجری می ۷۵۰
غري از تاریخ گزیده در لطائف اشرفی نیز آمده که » ۹«ابراهیم سنبّه و شیخ احمد غزاىل و بزرگان دیگر نام برده. 

در حبیب السري نیز به آن مقربه در قزوین اشاره شده که زیارتگاه » ۱۰«ن است و متربک. قرب شیخ احمد در قزوی
آورده قرب » ۱۳«در بستان السیاحه » ۱۲۵۳متوفی «عابدین شريوانی لکه مريزا زین او آنطور » ۱۱«اهل دل بوده. 

عصر مؤلف  تا«ده ش شیخ تا اواسط قرن سیزدهم در قزوین معمور بوده و زیارتگاه صاحبدالن محسوب می
عرضگی شاه بتحریک یکی از آخوندهای متعصب درباری آن  وىل در زمان محمد شاه قاجار بعلت بی» کتاب

ها داشت ارازل و اوباش شکستند و به غنیمت  امامزاده احمد بود و ضریح قیمتی و زیارتنامه مقربهٔ شریف که بنام
مجداالسالم کمر همت بربست تا  رسول خدا بنام  قمری مردی شریف از اوالد ۱۳۲۸در سال ». ۱۴«بردند 

بر آن محل ویران از نو مسجد و مدرسه ساخت و نام آنرا مسجد احمدیه  و اعتبار بخشد لذا بعلمای اسالم مجد
گذارد و قرب شیخ را حجرهٔ مقربهٔ خودش قرار داد که در آنجا دفن شود و بدینوسیله در برابر آن ویرانگر باقیات و 
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لیاقتی احمد  وىل بعد از آنهم بعلت بی» خداش رحمت کناد«اخت که هم مسجد باشد هم زیارتگاه صالحات س
توجهی رضا خان بامور مذهبی جهت تعمري آن بقعۀ متربکه و مسجد شریف اقدامی نشد تا اینکه آقای  شاه و بی

و صالح دوران حضرت آقای معزالدین مهدوی که خود از فقرای سلسلۀ شاه نعمت اللهی بود بدستور قطب زمان 
قمری کمر همت بر بست و آنجا را تعمري کرد و لوحه سنگ قرب ساخت و  ۱۳۶۲صالح علیشاه قدس سره در سال 

نگرد و تنها صاحبدالن و  هم اکنون مقربهٔ متربکۀ شیخ احمد در سرداب مسسجد غریب گونه بر اسالم غریب می
  ».۱۵«گريند  یوضات وی بهره میروند و از ف اهل دانش و فضیلت بزیارت آن می

اخريا نیز آقای حاج سید یوسف سعادت بانی چاپ کتاب حاضر جهت تعمري و بازسازی آن کمر همت بر میان 
  بسته، خدایش توفیق دهاد.
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  ۷علیقات فصل ـت
  
     
  ۵۴ص  ۴ـ طبقات شافعیه ج ۱
  ۲۲۴ص  ۱۰ـ کامل التواریخ ج ۲
  ۲۶۲تا  ۲۶۰ص  ۹ـ المنتظم ج ۳
  ۱۰۹تا  ۱۰۶ۀ آثار ص ـ مجموع۴
  ۳۷۵ـ نفحات االنس ص ۵
  ۳۴۲ص  ۲ـروضات الجنان و جنّات الجنان ج ۶
  .۲۱ـ عرفات العاشقني برگ ۷
  .۱۲۷غزاىل نامه ص  ـ۸
  .۷۸۴ -۷۸۳ـ تاریخ گزیده ص ۹
  لطائف اشرفی تألیف نظام الدین غریب ـ۱۰
  .۶۳۰و  ۶۲۹ص  ۳حبیب السري ج  ـ۱۱
  ۴۲۸بستان السیاحه ص  ـ۱۲
  .۳۷۳ائق السیلحه ص حد ـ۱۳
  .۳۴۹گنج دانش ص  ـ۱۴
  .۱۱۷تا  ۱۱۰مجموعۀ آثار ص  ـ۱۵
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  فصل هشتم
  
  

  مصنفّات و مؤلفات شیخ احمد غزّاىل
 ۸۳لبانی  کرد و مجلسی می گفت که صاعد بن فارس ، موعظه هم میشیخ غري از ارشادچنانکه یادآور شدیم 

اتی و تألیفاتی بسیار ارزنده داشته که بعضی از آنها در ایام بعالوه تصنیف» ۱«مجلس آنرا در دو مجلد گرد آورده 
نویسد: یکی از صوفیان از قزوین بطوس سفر کرد  گشته. رافعی در التدوین می حیات خود شیخ دست بدست می

و بخدمت امام غزاىل رسید امام از حال برادرش استفسار کرد صوفی حال احمد باز گفت: محمد پرسید آیا از 
ای را که همراه داشت به محمد داد. محمد پس  او چیزی با تو هست؟ جواب داد آری. سپس جزوه گفتارهای

همني مطلب را جامی در » ۲«کنیم احمد یافته است.  تأمل در آن گفت سبحان الله. آنچه را که ما جستجو می
  »۵«کند.  م نقل میو صاحب طرائق ه» ۴«و حافظ کربالئی در روضات الجنان آورده. » ۳«نفحات ذکر کرده. 

و این خود دلیل آنست که معرفت شهودی آنهم در شیوهٔ جذب و عشق با چراغ هدایت الهی راه پیمودن و با بال 
ولو همراه با ریاضات هم باشد با نور شمع راه یافنت و  ای عروج الهی پرواز نمودن است، در حالیکه علوم مدرسه

نه عصا زدن است. بهرحال قدیمیرتین کتابی را که شیخ تللیف کرده با پای چوبني گام برداشنت و یا کور کورا
گوید:  است چنانکه ابن خلکان می» الذخريه فی علم البصريه«و پس از آن » لباب االحیاء«ظاهراً کتاب

واختصر اخیه ابی حامد المسمّی باحیاء علوم فی مجلد واحد و سماه لباب االحیاء و له تنصیف آخر سماه «
مؤلف طبقات الشافعیه نیز عني این عبارت را آورده و کتاب لباب العلوم که » ۶» «ی علم البصريهالذخريه ف

  »۷«شمرد. ذخريه فی علم البصريه را از تألیفات شیخ میمختصر شده احیاء العلوم است و نیز کتاب ال
ه در این ظهور دارد زیرا جلوات عشقی ک گویا شیخ پس از این دو کتاب به تصنیف کتاب سوانح پرداخته باشد

ینه عني القضاه ئو شاید جلوات آن از آ» خام بدم، پخته شدم، سوختم«باید مربوط بدوران سنوختگی او باشد 
گوید:  اند جامی در نفحات می و سینه سوز شده. بهرحال محققان عرفاء دربارهٔ این کتاب داد سخن دادهگذشته 

ارد و یکی از آنها رسالۀ سوانح است که لمعات شیخ فخرالدین نظري د لیفات معترب و رسائل بیأتنصیفات و ت
ن بعالوه ۹«الدین حسینی در جواهر االسرار نیز همني بیان را آورده.  کمال» ۸«عراقی بر سنن آن واقع است. 

عزالدین کاشانی، امني احمد رازی، اوحدی حسینی، شريوانی و مريمعصوم علیشاه شريازی و هدایت در آثار خود 
های اوست به عني القضاه همدانی که از روی این مکتوبات حاالت استاد  اثر دیگر شیخ نامه» ۱۰«اند.  ر کردهذک

شود آقای احمد مجاهد در مجموعه آثار خود کتاب بحرالحقیقه را با تردید و رساله الطیور را  و شاگرد معلوم می
رسالۀ وصیت را از آثار شیخ برشمرده. ضمناً اقوال و  های عینیه و مقاله روح و با قاطعیت از شیخ دانسته و رساله

  »۱۱«آراء و عقاید و اشعار او را جمع آوری نموده. 
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  بررسی اجماىل مصنفّات شیخ احمد:
  
  ـ سوانح العشاق. که در جلد دوم به شرح آن خواهیم پرداخت.۱
از سري و سفر روح سخن بمیان  ـ بحرالحقیقه، کتاب کوچکی است در حکم رسالۀ عرفان نظری، که شیخ در آن۲
که ندای ارجعی حرکت شیخ در کتاب رساله الطیور که بعداً خواهد آمد سالک را از هفت وادی  آورد می
شود: حمد و ثنای  دهد. مقدمه باین عبارات شروع می گذراند وىل در این کتاب از هفت دریا عبور می می

ه ملکوت آسمان و زمني را و سرّ عارف را به کشف مشاهده مرپادشاه مشتاقان واله متحريان را که او آفرید
داد و آن  ای ابراز می بصريت داد معدن دلش را به نورهای معرفت ضیاء والیت داد... سپس شیخ نظر تازه

اینست که روح قبل از اینکه با قالب بشری مسافر این جهان گردد یک سفر نزوىل و صعودی را پیموده و این 
گوید: میثاقی در آن مجمع  ه به هسئت بشری است. او در این مورد با استناد از آیۀ میثاق میسفر دوم اوست ک

الست «داد آن که ارواح بنی آدم را در مظالم لطف بداشته بود که ندای حقی بدان ارواح پدید آمد که گفت: 
طفشان داشته بود و با و آن چنان بود که به هدایت خدای عز و جل و به ارادت او بود در مقام ل »بربکم

 را از راه مشاهده در روح مرکب کرد تا آنکه حضرت وی را هجرت افتاد.شان خو کرده آن معانی  مشاهده 
» بلی«چون شناخته داشته بود هم به تعریف اول. جواب » نه منم خداوند تو«پس ندا کرد که » نزول اول«

نی عدیل نبود. اکنون او را سفری دیگر فرمودند تا و از غوغای بشریت در آن سفر بدان مع» صعود اول« گفت
  »آن سفر را هجرت افتاد تا بدین جوارح مر او را والیتی باشد...

وجه قرار داده که دو کسبی است  ۴وفای بعهد را یادآور شده و رابر بعد دربارهٔ این سفر سخن بمیان آورده لزوم 
  شش باشد و از هفت بحر باید بگذرد که عبارتند از:و ک» برون«که بینش و روش باشد و دوعطیتی که برش 

  ـ بحر اول معرفت است و گوهر وی یقني است.۱
  بحر دوم جالل است و گوهر وی حريت است.  ـ۲
  ـ بحر سوم وحدانیّت است و گوهر وی حیات است.۳
  ـ بحر چهارم ربوبیّت است و گوهر وی لقاء است.۴
  ت.ـ بحر پنجم الوهیّت و گوهر وی رعایت اس۵
  ـ بحر ششم جمال و گوهر وی رعایت است.۶
  ـ بحر هفتم مشاهده و گوهر وی فقر است.۷

تواند برید که هرچه تحت قدم وی است محدث است  اما بباید دانست که مرد این بحر را چون بحر صورت نمی
گرداند و مر او  بریدن این بحر مسافری است که حق سبحانه و تعاىل به هر صفتی آثار خدائی خود را بر او کشف

که در مضمر است  را مستغرق آالء و نعماء خود گرداند و عقل او را مغلوب تابش این کشف کند تا آن معانی
ناظر مشاهده حق گردد از حق بحق ناظر آید، عقل از آن ادراک معزول باشد... هزاران هزاران قافله را بصالی 

هد آن معانی گردانیدند که هر که گفت رسیدم آن از وی مسلم این حدیث از مکان عافیت بريون آوردند تا کرا شا
  »نیست که رسندگان مغلوب عقلند که وصف توانند کرد...

گوید: آنها که سفر این بحر  و بعد خواجه به شرح هر یک از این دریاها می پردازد و دربارهٔ مسافران بحر اول می
یشان بودی بذل کردندی بشکرانۀ این نعمت و دربارهٔ کردند به هر قدمی صدهزاران هزار جان اگر در قبض ا

گوید: اما در این بحر غواصی باید کرد تا صدف یقني بکف آرد و از عدم صدف آن  شود می  آنچه عایدشان می
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که حضرت خضر و موسی علیهم  سفینهاشاره به «باید نشست  اما در سفینه عنایش می» درّی موجود آید...
داشت،  باید و دیده دربار باش، لطافت می »به سفینۀ نجات که اهل بیتند ا شکستند و اشارهالسالم نشستند و آنر

  کند. تا بار تصرف وی دیدهٔ وی را از رکن نگرداند. و سرانجام با این رباعی مطلب را تمام می
 این معرفت دوست عزیز است عزیز
 جان در سفر بحر فدا کن دل نیز

  

 زان محو زعارف خود تمییز 
 ر دیدن در نکو نیاید هر چیزد

  

کند او در  بهمني ترتیب بحرهای دیگر بسیار زیبا با تشبیهات و استعارات و استفاده از آیات و احادیث بیان می 
ل آیات یاتی که شیخ در این کتاب به تأویپردازد که برای نمونه آ این کتاب و دیگر کتابها به تأویل آیات می

آوریم و نخست دلیل ضرورت تأویل را   آیاتی که شیخ در این کتاب به تأویل پرداخته میپردازد که برای نمونه  می
  شویم. یادآور می

  ؟»چرا تأویل قرآن ضروری است«
قرآن کالم خداوند و حقّ اول است که در هر عالمی مطابق آن عالم ظهور کرده... و برای اینکه محیط و مشتمل 

اتم و اکمل می باشد آنرا قرآن و جمع الجمع و حقیقت محمدّیه نامند و  بر همۀ مراتب وجودات امکانیّه بنحو
چون قرآن در این مقام که اول ظهور کالم الهی و مقام اطالق او است ما فوق قوه و استعداد موجودات است و 

ق تنزل داده و آسمان و زمني و زمینیان طاقت شنیدن آنرا ندارند از ایرنو خداوند متعال کالم خود را از مقام اطال
های  در عالمی مطابق استعداد موجودات آن عالم ظاهر کرده تا بتوانند بشنوند و اول مرتبه که تنزل داد آنرا برپده

عالم عقلی پوشانید و عقول را مصداق قرآن قرار داد سپس آنرا داده و تعینات نفوس را ضمیمۀ خود تا نفوس 
نات نوریۀ مقداریه نمود و عالم مصداق رتبه پائني آورده وارد مرتبۀ تعیّهای آن واقع شوند آنگاه یکم کلیۀ مصداق

ترین مرتبۀ وجود در این عالم تنزل داد و بلباس حروف و گفنت و  آن واقع شدند. آنگاه آنرا بآخرین و ضعیف
بیان کنندهٔ هر نوشنت و خط درآورد تا چشم و گوش افراد بشر طاقت آنرا داشته باشند... پس قرآن ظاهر کننده و 

  چیز است و همه چیز در قرآن جمع است.
و تأویل عبادت است از رجوع دادن کالم الهی بمصادیق فوق الطبیعه و روحانی آن و چون کالم هنگام تنزل از 

گذرد از ایرنو منطبق نمودن آنرا بر هریک از مراتب بطون ارجاع نامند. و  مقامی عاىل خود بر همۀ مصادیق می
لذا تفسري و تأویل » هفت بطن که هر بطنی خود دارای بطن است یا هفتاد بطن«ن دارای بطنی است چون قرآ

آن الزم است. اما تفسري قرآن جایز نیست مگر با نص صریح و شناخنت موارد تنزیل قرآن. لذا تفسري محتاج 
های  ان نمونۀ مصداقبکسانی است که قرآن در خاندان آنها نازل شده وىل تأویل محتاج است باینکه انس

ان کتاب اللّه علی «فرمود:  هيلعخود بیابد و از ایرنو امام صادق  روحانی را که بطون قرآن است در وجود
اربعه اشیاء العبارة و االشارة واللطایف و الحقایق. فالعبارة للعوام. و االشارة للخواصّ. واللطائف 

ای چهار چیز است. عبارت و اشارت و لطائف و حقایق. دا دارخیعنی: کتاب  »لالولیاء. والحقایق لالنبیاء
  ».»۱۲«عبارت برای عوام است و اشارت برای خواصّ و لطائف برای اولیاء و حقایق برای انبیاء 

بلکه از » باشند اند که عرفا می نهاده بباطن وکسانیکه از ظاهر گذشته ر«اما شیخ ابوالفتوح غزاىل از زمرهٔ خواص 
های عالم کبري را در عالم وجود خود  جمله اولیائند چه آنها بعالم غیب متصلند و مصداق اقطاب از«اولیاء 
باشد اشارت و لطائفی درک کرده و ارائه نموده. البته باطنیون و دیگر عرفا نیز بدین مهم  می» بینند می

قریب و ظاهر را بکلی  معانی اند. اما باطنیون آنقدر در این طریق مبالغه کردند و راه افراط پیمودند که پرداخته
فراموش کرده و صرفاً بمعنای بعید اشارت و لطائفی در وجود خود بیابند لذا بسیاری اوقات دوچار وهم و خیال 
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را با ائمه هدی که والیت مطلقه کلیّه داشتند متصل شدند. و اما عرفا آنهائی که سلسلۀ بیعت و طریقت خود 
ند اشارات و لطائف قرآنی که ارائه نمودند قابل قبول است. اگر چه نمودند و از همان کأس علم نوشید

های هر کس برای خود او حجت است و الغري لیکن شیخ احمد چون قطب سلسله و جامع معقول و منقول  یافته
  و شریعت و طریقت و معرفت بود تأویالتش شهودی و قابل قبول است. 

  د از:و اما آیاتی که بتأویل آنها دست زد عبارتن
سورهٔ مائده  ۵۹ایشان خدا را. قسمتی از آیۀ یعنی خدا ایشانرا دوست دارد و  »یحبّهم و یحبونه«ـ آیۀ حّب : ۱

گوید:... در حکم ارادت من که ترا خواستم و  ه عباراتی بسیار شاعرانه دراین باره  آورده میاست در بحر الحقیق
شناختی و هدایت کردم تا به وحدانیت من بگرویدی و آن تو بخواست من مرا خواستی تعریف کردم تا مرا ب

  » ۲۲بحر الحقیقه «دوستی را خلعت تو کردم تا مراد دوست داشتی.. اکنون من دوست تو و تو دوست منی 
کند و  پردازد بخصوص در سوانح که فصل اول سوانح را بدان آغاز می شیخ در همۀ کتابهایش باین مضنون می

و ما در شرح سوانح به تأویل » ۱۳«أویل و تفسري آنست و در بحر المحبه نیز بدان پرداخته همۀ تاب پريامون ت
  آوریم. بسیار زیبا و دقیق آن پرداخته و تأویالت او را بطور مفصل می

و اذا خذربک من بنی آدم من ظهور هم و ذریتهم و اشهدهم علی «سورهٔ اعراف:  ۱۷۲ـ آیۀ میثاق ۲
یعنی و هنگامیکه پروردگار تو از بنی آدم از پشتهایشان فرزندانشان پیمان » و بلی...نفسهم الست بربکم قال

  »گواه گرفت آیا من پروردگار شما نیستم گفتند بلی...گرفت و ایشانرا بر نفس خودشان 
و در فصل  »حدیث –اول ما خلق اللّه روحی «گوید: روح در ازل بوجود آمد:  شیخ در فصل اول سوانح می

گوید فراق باالی وصال است و در بحر الحقیقه اساس عرفان نظری خود را بر این آیه گذاشته و برای  می ۲۸
روح دو سفر قائل است سفر اول که نزوىل و صعودی داشته و سفر دوم سفر بشریت آنست که نزول داشته و 

لحقیقه در مقدمه مصنّف دربارهٔ آن میثاق و سفر نزوىل و صعودی شیخ در بحراکند.  صعودش را شیخ بیان می
ندای حقی بدان ارواح پدید آمد که گفت الست بربکم و آن چنان بود که به هدایت خدای عز و «... گوید:  می

جل و به ارادت او بود. در مقام لطفشان داشته بود و با مشاهده شان خو کرده آن معانی را دّر با قیمت گردانید و 
چون او را شناخته بود هم به تعریف او جواب  »منم خداوند تو«که:  روح را صدف وی کرد. پس آن ندا کرد

گفت و هیچ چیز از غوغای بشریت در آن سفر بدان معنی عدیل نبود اکنون او را سفری دیگر فرمودند » بلی«
و سرّ چون از صدف دور ماند و همّت » ۱۴«تا آن صدف را هجرت افتاد تا بدین جوارح مر او را والیتی باشد. 

ز تصرف معزول ماند و دل از عبارت کن مقهور ماند در حکم آن انفراد از حد فردی ندای حقّی سماع کند که ا
و » الست بربکم«یگانه باش مر پادشاه خود را که مرا شریک نیست و من همان خواهم که روز میثاق ترا گفتم: 

من مشاهدهٔ تست. و عنایت من  جواب گفتی خلعت من تراست. کمال محبت» بلی«هدایت دادم ترا تا مرا 
  »۱۵«تست. وصال من راه تست. قرب من مشاهدهٔ تست. سماع تست. نداری من منشور 

ـ آیۀ امانت: این نیز مانند آیۀ حّب و میثاق مورد استناد اکثر عرفا قرار گرفته و درباره امانت و چیستی آن بحث ۳
سموات و االرض و الجبال فابني ان یحملنا و اشفقن انا عرضنا االمانة علی ال«زیاد شده آیه این است: 

یعنی: ما این امانت را بر آسمانها و زمني و » ۷۲آیه  -احزاب« »منها و حملها االنسان انه کان ظلوماً جهوال.
کوهها عرضه کردیم پس از حمل آن خودداری ورزیده و از سنگینی و سختی بار امانت از هم شکافتند وانسان 

آن بلی «فرماید:  که او بسیار ظلم کننده و جاهل بود. شیخ در بحر چهارم که بحر ربوبیّت است می آنرا حمل کرد
قبول کردن این امانت بود که بر کوهها و آسمانها و زمني عرضه کرد تحمل نتوانستند کردن. آن » آیه قبلی«گفتنش 

وبیت یافته بود و اظهار مشاهدهٔ او دیده معانی انسان را قبول کرد و آن نه با قوت خود کرد اما پرورش لطف رب
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نظر تست و بدان نظر نیز  بدان بساط قدم تست بشریّت توبه محل زمني است او مر این را قبول نکرد و کوه بمنزلۀ
را با خود الفتی و مؤانستی بود، و ترا در این داشنت از امانت  ای، اینها آمدند که اینهمه قبول نکردی سرباز زننده

باید بود در متابعت آن معانی که روز میثاق آن امانت قبول کردی ظالم باشی اگر از متابعت او بريون  می بیخودی
  »۱۶«باشی جاهل باشی اگر سرّ آن معانی در نیابی اکنون پرستش نگاهداشت امانت است. 

شود آیه این  یدهد در آثار عرفا دیده م این اساس عرفان عملی را تشکیل می» نفس مطمئنه«ـ آیه رجعت: ۴
 »وَادْخُلِي جَنَّتِي ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ«است 

یعنی: ای نفس مطمئنه بسوی پروردگارت باز گرد که از خدایت خشنودی و خدا از تو خشنود » ۲۸آیۀ  - فجر«
  اخل بندگانم گرد و به بهشتم وارد شو. است، پس د

اره و لوامه و مسوله و ملهمه و مطمئنه و راضیه باید به فرهنگ اصطالحات عرفانی مراجعه کرد در مورد نفس امّ
و در این زمینه تفسري کشف االسرار در تفسري این آیه مطالب جالبی دارد و نیز کتاب. الفرق بني الصدر و القلب 

  تألیف حکیم ترمذی درباره مراتب نفس و قلب بسیار ارزنده است. واللّب. والفؤاد
شیخ احمد » ۱۸«کالً نفس مطمئنه نفسی است که تحت فرمان احکام رام گردد و کراهیتش به رضا مبدل گردد 

پس چون مرد بقا از حال خود دیده است از بقا کی تواند «گوید:  در بحر الحقیقه در بحر اول معرفت است می
در حق وی » ارجعی«؟ ایشان بقا از بقای حق دیدند این بنزد ایشان فنا بود هر که را بقاء بجان است برخاست

درست نیاید در وقت نزاع آنها که زنده بحقند آن معانی با رب خویش انس و الفت داشته است اگر چه در دنیا 
وقت نزع باشد ندای ارجعی بوده است دوست خود را شناخته است و در هر لحظه بدو باز گشته است چون 

» ۱۹«بدان معانی رسد باز گردد به خداوند خویش پس تا بارها راهی را نرفته باشد این اشارت را وقف نگردد. 
پس بسوی خدا بگریزید » ۵۰آیۀ  –الذاریات « »فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِنيٌ «ـ آیۀ بخدا گریخنت: ۵

  ما را از او بیم کننده آشکارم.که من ش
فرماید: پس این ندا که بیان شد از آن طریقني باز خوانند که در  شیخ در دنبالۀ شرح ارجعی که در آیۀ باال آمد می

  » ۲۰«نشان نتواند کرد که از کدام طریق بحق گریخته است.  »ففروا اىل الله«دنیا 
محبت و دسوزانه یا عبادی آمده است. اوىل در سورهٔ عنکبوت آیۀ  ـ یاعبادی: در قرآن کریم در دو مورد لفظ با۶
یعنی: ای بندگان من که  »يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ«:فرماید است که می ۵۶

قُْل «فرماید:  است که می ۵۳ر آیه اید همانا زمني من فراخ است پس مرا برپستید. دومی در سورهٔ زم ایمان آورده
یعنی بگو ای  »مِيعًايَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِِهمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَ

آمرزد  ا را میبندگان من که بر خویش اسراف کردند از رحمت خدا نومید مشوید که خدا همه گناهان شم
بر طبق حدیث «بدرستیکه اوست آمرزنده مهربان. شیخ در بحرالحقیقه در مضوع بحر چهارم که ربوبیت است 

  بدینصورت تأویل کرده است:» العبودیه جوهره الربوبیه
آن باطن عبد است از پرتو این اظهار چهارمني دریا دریای ربوبیت است و ربوبیت اظهار خدائی است و مظهر 

شود اما باز این دید را از وی  ماند و سرّ وی صفا مییابد و ناظر تابش می مسافر از دید مقامات دل باز می نظر
گريند تا از خود بیخود و بیخرب گردد و در کوی بندگی حريان شود در این حالت این مرد را صاحب تجربه  می

باظهار خدائی علم یافته و به سرّ خطاب گویند. چه گوهر حقیقت را به چشم سر دید است نه با چشم صورت و 
بینا گشته و دریافته است که چه عزو منزلتی خداوند به وی داده است که او بندهٔ خود خوانده است. » یا عبادی«

گردد و البته بهمني  شود و بندهٔ حق می بدان است که روح از هر بندی آزاد میاز پرتو این اضافات و معرفت، 
گفت و لذا قبول امانتی کرد که کوهها که بمنزلۀ » بلی«پاسخ  »الست بربکم«یثاق به ندای دلیل بود که روز م
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مرادات اوست و آسمانها که بمنزلۀ اوست و زمني که بمنزلۀ بشریت اوست از قبول آن سرباز زدند. این عزت و 
  »۲۱«شرف صدف بحر ربوبیت است و دری که در صدف عزّ مضمر است گوهر بقا است 

یابد.  یعنی: آنان کر و گنگ و کورند و به خرد در نمی» ۱۷۲آیه  –بقره « »قلونصمّ بکم عمی فهم ال یع«ـ ۷
نویسد: بدان حضرت دل شکسته و با  خواجه احمد در تأویل این آیه در بحر الحقیقه در بحر سّوم وحدانیت می

ئی همت وی را بود و کری سر وگنگی دل که هیچ چیز را در دل وی منزل نمانده است نابینا نیاز این را خوانند
در حق این چنني محّ بود که این محّب را مدل خوانند که دلیل  »صمّ بکم عمی فهم الیعقلون«وی را بود 

  »۲۲«دوست باشد نه دلیل جز دوست، در دوستی محب را ذّل است. 
یان داشته از جمله در بحر هفتم ـ در بحر الحقیقه بسیاری را بر سبیل اشاره در مراتب عرفان نظری و عملی ب۸
سورهٔ والضحی است  ۱۱ای که نیکوئی مرا با بندگان بگوئید این عبارت ترجمۀ آیۀ  فرماید: پس پادشاها گفته می

ای گفته شد و به رمز و اشارت،  گوید: اکنون کلمه و در تأویل آن می »و اما بنعم ربک فحدّث«فرماید:  که می
کرد جز عالم را مرد عالم باید که چون بدان نعمتش رسانند بداند که حق با وی توان آن علوم مشاهده را وصف ن

ادب بود و احکام و ارکان هر مقامی نداند چون این عملش  چه کرد و آداب آن نگه تواند داشت که جاهل بی
  » ۲۳«نباشد آن نعمت نیابد سرّ این علم کی کشف گردد. 

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ «فرماید:  سورهٔ نحل که می ۹۹ ای است به آیۀ ـ حیات طیبه. اشاره۹
ای کند و  یعنی هر که کار شایسته »مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ 

  کردند. او دهیم و جزا دهیم ایشانرا مزدشان بهرت از آنچه میاو مؤمن باشد پس زندگی پاکیزه ب
گوید: اما بباید دانست هر که را مشاهدهٔ حق به سرّ کشف گردد وی  شیخ در بحر هفتم که بحر مشاهده است می

  حیات یابد..
نعمت سزاوار وی را زنده خوانند و آن زندگانی آنست که پاکیزه حیات باشد طیبه آنرا خوانند و هر که را بدین 

  »۲۴«کنند صدهزار نور مقدمه راه او کنند و از حّس بگذرانند که بی آن نور پاکی وی را حکم نکنند. 
نور یاد  ۱۵بمیان آورده ید حیات طیبه است و سخن ؤو بعد دربارهٔ نورها که بحث بحر هفتم بحر مشاهده و م

ـ نور ۶ـ نور وصال ۵ـ نور معرفت ۴» ۲۵« »استقامت«ـ نور ۳ـ نور عنایت ۲ـ نور هدایت ۱کند که عبارتند از:  می
ـ نور وحدانیت ۱۳ـ نور سعادت ۱۲ـ نور لطافت ۱۱ـ نور اجابت ۱۰ـ نور انابت ۹ـ نور رعایت ۸ـ نور صدق ۷یقني 
  »۲۶«ـ نور عظمت. ۱۵ـ نور جالل ۱۴
های عرفان  قه بهره جسته و پایهـ عالوه بر آیات فوق از دهها آیۀ دیگر بطور مستقیم یا غري مستقیم در بحرالحقی۱۰

نظری خود را محکم کرده و نیز دربارهٔ اسرار و رموز اصول شریعت و عبادت واحکام مطالب جالبی بیان داشته 
اما هر یکی را سرّیست: پنج نمازش فرمودند تا با حضور تمام علی الدوام در این پنج وقت تحریم آن معانی را 

است و بعد از آن در حکم آن باید بود تا کلمۀ یا عبادی را استعمال کرده باشد... و قیام آرد که امانت قبول کرده 
گوید: اما روز و سال خاصیگیان حق مشاهده حق است... از درون ماهی نهادند که آن را ماه  دربارهٔ روزه می
صیام باشد. و دربارٔه  اقبال آفتاب دوستی است... و سپس به ترتیب پس از ماه مشاهده که ماه نمحبت گویند و آ

گوید: اکنون بر گرفنت ایشان از هر دو عالم زکات دادن است... و غسل وی آن است که بهیچ چیز التفات  زکوة می
نکند تا یک نظر باقیست حکم جنایت دارد پس آفتاب معرفت حکم جنابت از او برگريد تا ناظر حق گردد نه 

ب بیخودی سازند و بر غیب ارادت نشینند، و محل تسلیم راست ناظر خلق... و حج این طایفه آنست که اسبا
کنند، زاد و راحلۀ خویش معرفت حق بینند، و راه دلیل از سارقات مرادات خود مهیا بینند، در بادیۀ دوستی 
درآیند و در عرفات همت خویش سر سرّ خود بینند به سنگ اندازان حرم دنیا و عقبی و خلق را بیندازند و از 
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ه نصیب خود است به تیغ صدق قربان نند پس به گرد همّت طواف کنند پس مناجات کنند که پادشاها اگر هرچ
  ».۲۷«همت بلند است و سرّ صفای دل به دوستی آراسته است اینها دیگرند و تو دیگر. چه 

زیرا که  گوید: آنرا که جمال است شهید حق است شیخ درباره شهید و شاهد عباراتی بسیار جالب آورده می
  شهیدی وی مشاهدهٔ حق است.

ـ رسالة الطیوریا داستان مرغان. این رساله با وجود اختصار که در حّد یک مقالۀ عرفانی است شامل یک طرح ۳
های  و عملی است. دربارهٔ تشبه انسان به پرندگان باید گفت صرفنظر از آثاری که در نقاشی کلی از عرفان نظری

باشد از دوران کشاورزی نیز  ن با طبیعت و میل پرواز میاهود است که بیانگر رابطۀ انسعصر حجر از پرندگان مش
مزدائی  های بسیار دربارهٔ شخصیت سمبولیکی پرندگان در ادیان هند و ایرانی و اروپائی مظهر تجلیات افسانه

شود  آمیز بسیاری دیده می اند در اساطري زردشتی پرندگان افسانه بوده بصورتهای گوناگون ظهور سمبولیک داشته
ماند و از آب کوهساران لربیز است سیمرغ بر  اش به ابر فراخی می که پرهای گسرتده» سئن یا سیمرغ«از جمله 

ها در میان دریای  و درخت عقاب و درخت داروهای نیک و حاوی تخم کلیه روئیدنی» گئو گرن«فراز درخت 
ریزد و هنگامی که بر  آید هزار شاخه گئو گرن بزمني می در میمسکن دارد وقتی از درخت برپواز » فراخکرت«

  »۲۸«سازد.  شکند و تخم موجود در آنها را بهر سو پراکنده می آید هزار شاخه را می فراز درخت فرود می
همني سیمرغ که مظهر عظمت، قدرت، حیات، نیکی و قهر است در داستان شاهنامه مظهر ربوبیت و علم و 

یابد  بندد و رستم با پر سیمرغ شفا می نسبت به زال و رستم با پر سیمرغ زخم رودابه را می حکمت و لطف است
  ضمناً نسبت بدشمنان آنها مظهر قر و غضب است.

شود و اگر  نام برده می» کم رش«در اساطري ایرانی عالوه بر شاهني که ذکر شد از پرندهٔ نريومند دیگری بنام 
رسد این پرنده بر فراز بلندترین کوههای بلند به پرواز در  ام شاهی پرندگان بو میسیمرغ در میان نبود بالشک مق

  »۲۹«کشد.  ای که دانه از زمني جمع می کند بمنقار می آید و غري ایرانیان را مانند پرنده می
و و این داستان شبیۀ پرندگان ابابیل است که در قرآن کریم آمده است پس این پرنده سمبل عنایت خاص  

  گريد... رحیمیت است که به مؤمنان تعلق می
بوده » پريوزی«مرغان است و یکی از تجلیات در شرغن است که تیز پرترین » شاهني» «وارغن«مرغ دیگر 

و آن پرندهٔ سحرآمیزی است و نريوی اسرار آمیز در اختیار دارد و » فرشتۀ فروغ«پیکی است بني خورشید و میثر 
  »۳۰«کند وىل فردوسی به سیمرغ نسبت داده.  که به زال کمک میدر واقع همني مرغ است 

کنند بعنوان  آوردن سروش آسمانی در آئني زرتشت بازی میکالم اینکه نقشی را که پرندگان در فرود ماحصل 
و حکمت و عرفان اسالمی وارد شده مثالً سیمرغ بعنوان ای و سمبولیکی در ادبیات فارسی  شخصیت نمونه
کنند.  مشابهت با وظاف آنها در آئني مزدیستا نیست پیدا می آمده و عرغان دیگر هم مقامی که بی مظهر عقل کل

بشکل » سوم«مده خورشید، آتش، زمني، گیاه مخدر و سکر آور آاین تصور سمبولیکی پرندگان در ریگ ودا 
  پرنده از آنها نام برده شده.

در افسانۀ خدایان یونان و رم » ۳۱«رود.  خدایان می بشکل عقابی بسوی قلمرو» اودین«در اساطري ایسلندی 
در داستان هزار و یک شب » ۳۲«اورند.  ها در می اید و مغز پرومته را عقاب هم ژوپیرت بشکل کبوتر و باز در می

یکی توجه به سري طبیعی کاملی است ها  هم از مرغی بنام رخ نام برده شده. علت توجه مردم به این اسطوره
آنست که در دوران ابتدائی پرندگان مفید و مضر بسیاری بشر را احاطه کرده بودند که تعطیل انسانها  علت دیگر

شد که آنها را موجودی ماورأ طبیعی و یا حامل امور ماوراء طبیعت و مظاهر  در علت وجودی آنها موجب می
رپواز آید و بعد مکان را چه بظاهر و چه ارباب انواع بدانند. البته عنصر خیال در پرواز انسان که چون پرندگان ب
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باطن از بني برد، عامل مهمی در این نمونه پردازی و سمبل سازی یبوده است چنانکه پارمیندس هم بر مرکبی 
و »  ۳۳«رود  راترک گفته به سوی روشنائی می» دوری و کثرت –هجران «نشیند و خامه شب  بالدار می

» ۳۴«این تمثیل را آورده و روح را به ارابه ران و اسب بالدار تشبیه کرده. » فایدروس«افالطون نیز در مکالمه 
نشیند بجای اینکه آنها پرواز  این مرحله که دوران تکامل فکری بشر است انسان بجای خدایان وارباب انواع می

فهمد و آنها را در  را می بینیم که در توراة و قرآن این انسان است که زبان پرندگان کند لذا می کنند انسان پرواز می
و ورث سلیمان داود و قال یا «فرماید:  می هيلعآورد چنانکه در قرآن کریم درباره حضرت سلیمان  خدمت می

یعنی: و »۱۶نمل آیۀ « »شئی انّ هذا الهوالفضل المبنيایها الناس علمنا منطق الطري و اوتینا من کلّ 
ما را نطق پرنده و همه چیز بما داده شد و این مزیتی آشکار  سلیمان وارث داود شد و گفت ای مردمان آموختند

تواند درک سخنان پرندگان یا زبان احساس و حال آنان و یا شخصیت تمثیلی آنان و مظهر  است. نطق پرنده می
هایی باشد که در قفس این جهان در بند طبیعت: لذا شیخ احمد در سوانح و رساله عینیه و پند نامه و این  انسان

  کند که در قفس تن اسري است. رسالۀ روح را به مرغی تشبیۀ می
حقیقت مطلق و عقل کل و جان جهان و سلطان «پس زبان مرغان زبان سالکان است زیرا سالکان راه سیمرغ 

بال دارند در قرآن توصیف شده چه  ۴یا  ۳یا  ۲هر کدام پروازهاسی دارند که تحت عنوان فرشتگانی که » عالم
مقام ملکیت برسد یا با دوبال شریعت و طریقت یا حقیقت و معرفت و امثال این موارد مالکیت در وجود هر که ب

قت و غريه بود تا بر دوست باال رفت پس یداشته و با همني بالهای عشق و معرفت و شریعت و طریقت و حق
های لذات  سرگرمی او بدانهرغ مرغ کنایه از روح است و زبان مرغ زبان روح و پرواز مرغ پرواز روح و توقف م

و تعلقات است و منظور از قفس جسم و عالم طبیعت و سیمرغ همان حقیقت مطلق و عقل کّل و جان جهان و 
  احدیت مطلق است که کثرات از آن زاید.

اند  و اما همانطور که ذکر شد در عالم اسالم کسانی که باین تمثیل تمسک جسته و آنرا بنحو عاىل ذکر کرده
کند او  کند و حدیث نفس را ر پرواز این مرغ بیان می ست ابن سینا در رساله الطري: روح را به مرغی تشبیه مینخ

که در کلیله دمنه آمده و از حکایات سمبولیکی هند است » دار کبوتر طوق«با استفاده از داستان حمامه مطوقه 
شود و  ای از مرغان در دام صیاد گرفتار می ان گلهکند: مرغ روح او در می حرکت مرغ روح خود را چنني ترسیم می

فتد و آنگاه با یاری آن مرغان آزاد  جماعتی از مرغان آزاد به یاد روزهای خوش گذشتۀ خویش میسپس با دیدن 
کند و  آید و بهمراهی آنها از راههای دراز و بیابانها و منزلها و کوهها به سختی عبور می از قفس بريون می

  شود. رسد و به فیض دیدار نائل می شهر پادشاه میسرانجام ب
غري از ابوعلی سینا گر چه در آثار عرفا به طري و پرواز آنها اشاره شده اولني کسی که به شیوه عرفانی وبهرت و 

ای در این مورد نوشته ابوحامد محمد غزاىل  کاملرت از ابوعلی سینا به پرواز طیور بعنوان پرواز روح توجه و رساله
خود را بزبان فارسی بسیار » زبان مرغان«است و پس از وی شیخ احمد که با استفادهٔ کامل از آن رسالة الطیور 

گر چه وی » آقای مجاهد معتقد است که رسالۀ عربی و فارسی هر دو از شیخ احمد است«کند  شیوا عرضه می
صیات آنرا بر شمرده وىل شرح سفر را بازگو در سوانح و عینیه و پندنامه هم روح را به مرغی تشبیه کرده و خصو

در تازیانۀ » آوریم در شرح سوانح می«گوید: او مرغ خود است و آشیان خود... الخ  کند مثالً در سوانح می نمی
بشنود پرواز گريد و بلندتر جای  »ارجعی اىل ربک«گوید اگر مرغ جان آشنا باشد چون اواز جلیل:  سلوک می

چون طبل باز ارجعی فرو کوبند و بدست ملک الموت از قفس بر «گوید:  یت نامه میدر وص» ۳۵«بنشیند. 
  »۳۶«کشند او مرغ شده است پر وبال بزند و بافق غیب فرو شود 
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 هو اما شیخ در این رساله با شرح سفر مرغان اهّم مسائل عرفان عملی را بطور خالصه و داستانی بیان کرده... ک
ار واقع گردید و منطق الطري که یکی از شاهکارهای ادبی و عرفانی است پدیده همان مورد استفاده شیخ عط

آورده است بعالوه شیخ اشراق در رساله طري در این باره داد سخن داده و در مقاالت شمس تربیزی هم 
پروازبسوی سیمرغ آمده. گر چه شیخ روزبهان در عبهرالعاشقني و شیخ شهاب الدین سهروردی و شمس مولوی 

  اند وىل هیچکدام چون منطق الطري کامل نیست. ه ذکر پرندهٔ روح پرداختهب
گوید: اگر چه مرغان بسیار بودند خوی و سرشت و آواز ایشان مختلف بود و  شیخ در آغاز این سفر روحانی می

اهی باید که هر یک از ایشان را کشش به آشیانه دگر و منزلگاه دیگر بود همگنان اتفاق کردند که ما را البد پادش
به هر وقت بدرگاه وی رویم و حاجت خویش بر وی عرضه داریم. پس اتفاق کردند که هیچکس را کاله 

گوید: والحمدللّه رب العالمني الصلوة والسّالم علی  تر نیست... و در آخر ان می مملکت و تخت پادشاهی زیبنده
  سیدالمرسلني محمد و آله اجمعني. 

به شاگرد و مرید خاص خود عني القضاه ای است که شیخ احمد غزاىل  له در واقع نامهرساله عینیه. این رساـ ۴
معروف است و درباره سلوک و » مکتوب احمد غزاىل به عني القضاه همدانی«نویسد: از ایرنو بنام  همدانی می

  »۳۷«معروف گشته! » تازیانه سلوک«اصول مبانی سلوک مشخص شده به نام 
بت اسم عني القضاة این رساله  را عینیه نا نهاده می گوید: مراسالت و مکاتبات میان او جامی در نفحات بمناس

و شیخ احمد غزاىل قدس سره بسیار است و از آن جمله است رساله عینیه که شیخ احمد به وی » عني القضاة«
ار مرحوم نصراللّه این رساله را نخستني ب». ۳۸«نوشته که در فصاحت و بالغت توان گفت او را نظريی نیست 

نمود. بار دوم آقای دکرت احمد مجاهد در مجموعه آثار با تصحیحات  تقوی تحت نان تازیانه سلوک عرضه
عالمانه خود معرفی نمود. آنچه بطور خالصه میتوان گفت اینکه همانطور که رساله الطیور ابوحامد غزاىل که به 

بنا بعقیده آقای مجاهد باحتمال قوی هر دو منت از « عربی است مأخذ رسالة الطیور شیخ احمد غزاىل است
با نصیحت نامه ابوحامد از نظر مضمون و محتوی بسیار نزدیک است » عینیه«این رساله » شیخ احمد است

تنها تفاوتی که دارد این است که ابوحامد محمد طبق شیوه عالمانه و فقیهانه و عارفانه خود سخن گفته و به 
های طریقتی را  بیشرت داده وىل شیخ احمد به اصول طریقت و لبّ و معنی پرداخته و جنبهمسائل ظاهر اهمیت 

اهمیت بخشیده. اختالف دیگر قلم سلیس و روان شیخ احمد است گر چه او در این رساله به تکلف ممدوح 
مه اللّه و سالم اللّه تعاىل علی الولد االعز عني القضاة و رح«گرائیده است آغاز این رساله این است: 

و سپس با آوردن آیات و احادیث  »اتخذ اىل ربه سبیال... للّه تعاىل: ان هذه تذکره فمن شاءبرکاته. قال ا
گوید: اگر نه انستی که سینه آن خالصه عصر ایده اللّه بالطاعه تأیید  و ضرب المثل عربی و بیتی بزبان عربی می

رازنامه نگشادی، چه طعم سخن حق گویان در کام ربانی منشرح است... این تصدیخ ندادی و سر این 
هواپرستان تلخ است... و محبت حقگویان نوریست که شکوفه هر درختی نیاید، و نوریست که جز در مشکات 

  متعرضان نفحات قدم نتابد
 ای شعر دالویز نگویدهر دلشده

  

 ای راه خرابات نپوید هر گمشده 
  

خواند و حکایت دخرت عمر بن  خویش را به یاد خدا و توجه بآخرت میپردازد و شاگرد  و سپس به موعظه می  
عبدالعزیز و حجاج بن یوسف و پادشاه پسر مرده و عابد بنی اسرائیل را اورده بآیات و احادیث و اقوال عرفا 

د اور و عشق سخن بمیان میو از مراحل سلوک و محبت  سازد آنرا مزین نموده دل را بیدار و خرد را هشیار می
می گوید: هر جا که محبت است شکایت نیست و هر جا که خوف است دلريی نیست و هر جا که وصلست 
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گوید: معرفت ثمره علم است و آشنائی ثمره صحبت،  فراغت نیست... و از علم و معرفت سخن بمیان آورده و می
ندامت سخن بمیان  عبارت جای دیگر است و کار جای دیگر. و سپس از توبه و سحر خیزی و تهجد و اشک

سود ندارد... و آنقدر در آوردن آیات و » بلٰى«گیود: هر که مست الست نیست او را خمار شکن  اورده می
ورزد که عبارات فارسی در میان مجموعه آن عبارات چون ماه  احادیث و کلمات بزرگان به زبان عربی اصرار می

گوید: آبادانی عالم به چهار کس است  سرانجام می کند و ها را جذب می درخشید و با سالست کامل دل می
عالمی که بعلم کار کند، و جاهلی که از آموخنت ننگ ندارد و توانگری که حق مال به شرع بگذارد و درویشی که 

  آخرت بدنیا نفروشد.
 شب رفت و حدیث ما بپایان نرسید

  

 شب را چه گنه حدیث ما بود دراز 
  

  ».۳۹«رمضان  ۱۸یوم االحد 
های شیخ غزاىل به عني القضاه. آقای دکرت احمد مجاهد در مجموعه آثار هفت نامه را که از نسخه بفرد  نامه ـ۵
  شود که بعضی نموده و ناقص است. تهیه کرده نام میربد و یادآور می» مراد متال«

نموده نوشته  که شاگدش از او درخواست» رویا«ها جوابیست که در پاسخ پنج سؤال و پنج واقعه  مضمون نامه
وع سؤال و جواب از اهم مسائل عرفان نظری و مشحون از آیات و احادیث است در نو چون ». ۴۰«است 

گوید: ای عزیز مقصود از  مجلدات بعد انشاء اللّه به شرح آن خواهیم پرداخت برای مثال شیخ درباره خواب می
صور، آن حقایق را  ند در لوح محفوظ بیک خواب بیند حقایق مطالعه میاینهمه آنست که هر چه آدمی در 

  ».۴۱«اقسامست، بعضی را در این عالم مثال نبود و هواالکثر و بعضی را بود... 
وصیت که در واقع پند شیخ است به مریدش عني القضاه و سایر مریدان آقای  رساله که» ها پندنامه«وصیت «ـ ۶

و مجمل و حاوی مسائل عرفان عملی است مثالً ورده وصیت اول بسیار پیچیده آمجاهد در مجموعه آثار 
فرماید: اگر دل یا وقت، یا غیب یا ذکر یا نقدی در حجاب افتد سه ورد باید. یکی آنچه دوست دارد از  می

مأکوالت ساخنت تا حد چهل بار و ناخوردن و به خداوندان دل دادن. دوم بر دوام بر سر وضو و غسل و 
گفنت به مدی تمام البد که  ال اله اال اللّهو انزوا بودن. سیم هر شب هزار بار  سکوت و مراجعه و تفرید واعزال
  .»۴۲«گم شده را باز یابد به وعده کریم 

فرماید: ای  تر است و آنهم در مسائل عرفان عملی و سري و سلوک است. مثالً می وصیت دوم با انشائی ساده
  ».۴۳«اند انبیاء علیهم السالم  ا یافتهعزیز من بدوام ذکر مشغول باش که همه سعادتها آنج

آقای احمد مجاهد عالوه بر شش رساله فوق روح، اشعار فارسی و اقوال و آرائی را از آثار او شمرده وىل چون 
آوریم  در مجلدات بعدی می» های غزاىل اندیشه«نها را تحت عنوان آهیچکدام مستقل نیست انشاءاللّه شرح 

  ».۴۴«زیر به شیخ احمد نسبت داده شده  عالوه بر آثار فارسی آثار
  به عربی که قطعاً از شیخ است و در طبقات الشافعیه به وی نسبت داده شده. الذخريه فی العلم البصريهـ ۱
  »۵۴« ال اله اال اللّهو در تفسري کلمه ـ الرتجید فی کلمه التوحید به عربی ۲
ه آقای مريزا ابوالحسن فقیهی به فارسی ترجمه کرده که تفسري یوسف است ک بحر المحبه فی اسرار الموده ـ۳

و خود مطالبی بآن افزوده چنانکه گاه عقاید مرتجم با مئلف درهم آمیخته شده و ما در مجلدات بعدی ترجمه 
وریم انشاءاللّه وىل انتساب آن به شیخ کامال آ آنرا با تطبیق با سایر تفسريهای عرفانی سوره یوسف در یک جا می

  ست.قطعی نی
  ».۴۶«که خالصه احیاء علوم الدین است که قبالً بیان شد  لباب االحیاء ـ۴



  

١٦٦ 

  سر االسرار فی کشف االنوار. ـ۵
  فرح االسماء. ـ۶
  لطائف الفکر. ـ۷
  که قبالً درباره آن صحبت شد. مجالس الغزالیه ـ۸
  مختصر السوه فی الخلوه. ـ۹
  منهج االلباب. ـ۱۰
  در سري و سلوک. میمونه ـ۱۱
  تایج الخلوه و لوایح الجلوه.ن ـ۱۲
اند  که درباره سماع نوشته شده و به شیخ نسبت داده بوارق االلماع فی الرد من یحرم السماع باالجماع ـ۱۳

  رسد. وىل انتساب باو صحیح بنظر نمی
در ند و باید تحقیقات جامعی صورت گريد ا البته درباره انتساب همه این آثار به شیخ احمد بعضی تردید کرده

  دهیم. خاتمه این مبحث تصویری کلی از چگونگی خصوصیت ادبی آثار شیخ ارائه می
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  شیخ احمد غزاىل و چگونگی نثر و نظم او.
  

که الحق  شیخ احمد بعلت حسن صورت و سريت زیبائی دوستی بسیار، آثارش بقدری زیبا و فصیح و بلیغ است
ز آثار گرانبهای ادب فارسی است. او از آنرو جمال االسالم از آثار بقدری زیبا و فصیح و بلیغ است که الحق ا

لقب یافت که وجودش مظهر جمال و آئینه دلدار شده و آثارش شعاع خورشید جمال بوده است که دلها را منور 
زند. او در شعر عربی سوز و ساز منصور و ابن فارض را دارد و  سوزاند و آتش در جان می کند و جانها را می می
و استعارات جاندار گذشته با خود بوی عطر و یاسمني و سنبل  ان حسن مضمون و لطافت بیان و تشبیهاتآنچن

  آورده است که انشاء اللّه در مجلدات بعدی با شرح بیشرت خواهد آمد.
و اما نثر غزاىل دریائی است پر موج و نظمش دریائی است آرام هر که در آن دریا رود هزاران گوهر حقیقت از 

با خواجه  فهای رنگارنگ استعارات و تشبیهات و احادیث و امثله بريون کشد. شاید بتوان گفت در نثرصد
شیخ » سوانح«عبدالله انصاری، عني القضاه همدانی، عراقی و روزبهان بقلی همپایه و در اوج عظمت است 

تعبريات و اصطالحات احمد قله مرتفعی است که کمرت کسی بدان دسرتسی یافته پر از رموز و اشارات و 
سمبلیکی است که بعنوان اشاره آمده است، و سنائی بسیاری از آن اصطالحات و تعبريات را با وجهی نیکو 

اندکه او بنیان گذار افکار و اصطالحات صوفیانه در شعر است. اما آئینه تمام  آورده آنچنانکه برخی گمان کرده
لوه جمال نثر شیخ احمد را دارد و لوایح او تقلید عالمانه و نمای شیخ شاگردش عني القضاه است که آثارش ج

عارفانه و مبتکرانه سوانح است، عطار هم در طرح منطق الطري که اثر جاودانه عرفان عملی است رساله الطیور 
خویش را به تقلید » لوایح«هم در هند » ه۶۴۳«بهره جسته و مجمل را به تفضیل کشیده. حمید الدین ناگوری 

خویش را بر همان سبک » لمعات«وانح نوشت، عراقی تحت تأثري تصوف عاشقانه و اشارت سوانح، از س
» مثنوی کنوز االسرار و رموز االحراز«را بنظم آورده و نام آنرا » سوانح«برشته تحریر کشیده  عزالدین کاشانی 

نجم الدین رازی در مرصاد العباد نهاده، بعالوه صدرالدین قونوی در کتاب تبصره المبتدی شیخ را تمجید نموده 
اشعاری از سوانح شیخ نقل کرده و مولوی و حافظ و اوحدی و دهها صوفی و عاشق و شاعر از مضامني حسن و 

ها و نوع نگرش او در مسأله وحدت عشق و عاشق و معشوق و مطلقیت و غريه  غريت و مالمت و دیگر سوژه
  اند. بهره جسته

احمد به عظمت معنی توجه داشته، گهگاه بر قامت زیبای حقایق لباسی دست  اما در نظم فارسی. چون شیخ
دوم پوشانده زیرا او عارف بوده نه شاعر و شعرش تنها حال بوده و از قال نشانی نداشته و لفظ هر چه بوده در 

  خدمت معنی و مقصود قرار داشته چنانکه مولوی گوید:
 قافیه اندیشم و دلدار من

  

 دیدار من گویدم مندیش جز 
  

او چنني بود وىل چون مثنوی و دیوان کبري مولوی دریاست هر موجی در آن و هر جزر و مدی بر آن طبیعی و 
های شیخ استخری را ماند که هر گونه موج و جزر و مد بر آن  شایسته و بایسته است وىل رباعیات و تک بیتی

  نابایست و ناشایست.
ش ضمن بیان رمزی و سمبلیکی و بطور اشاره است و عموماق های شعر شیخ هم همچون نثر سوژهاما 

موضوعاتی چون حسن، عشق، شراب می، وصال، هجران، دوست، جان، دلرب، عاشق، معشوق، دیده، دیدار و 
باشد و با رباعیات خواجه عبداللّه انصاری و شیخ ابو سعید ابوالخري و عني  آنچه میان عاشق و معشوق رود می
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و عراقی از نظر معنی و متوی هم سنگ، وىل از نظر قالب گاهی فروتر است و اینک چند نمونه القضاه و مولوی 
اند وىل قطعی نیست،  از اشعاری که مسلماً از شیخ است از میان بیش از صد بیت شعری که به وی نسبت داده

  ایم گرچه در بخش سوم ضمن شرح سوانح خواهید دید: برگزیده
  اه در تمهیدات به شیخ نسبت داده و آن اینست:ـ غزىل است که عني القض۱

 ای خدا آئینه روی جمالت این دل است
 وجود در جمال نور تو خود را ببینم بی

 در ازل موجود بودم سایه مر نور ترا
 عاشقان در عالم ق و حروف نون و ط
 گرهمی خواهی که دانی کاین چه حالست وکجاست
 از مراد خود برون آی و مراد دوست گري
 در نهاد تو همی محجوب ماند زین همه

  

 چون بلبل است عشق تو برگ گلست و جان ما 
 حاصل است یکی خود هر پس درین عالم مراد

در ابد هم شرب یکتائی که ما را منزل است 
 همنشینان خدا پس این مقام اول است
 در درون دو جهان آنجا که شهر بابل است

 قل استکاین چنني کس پیش محبوبان نجیب و عا
 »۵۰«خاک بادابرسرت کاین کارتوبس مشکل است

  

من «اما از رباعیاتی که قطعاً از شیخ احمد غزاىل است و خودش در فصل هیجدهم سوانح تصریح کرده که: 
  »ام بروز جوانی گفته

 تا جام نمای بر دست من است
 تا کعبه نیست قبله هست من است

  

 ازروی خرد چرخ برین پست من است 
 »۵۱«ه ما شیوه سودائی به واندر ر

  

که شرح سوانح است و نیز در مجلدات بعدی اشعار متعلق و » جلد دوّم«و ما در شرح آثار شیخ در بخش سوم 
  آوریم. یا منسوب به شیخ را با شرح آن می

  انشاءاللّه.
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  تعلیقات فصل هشتم
  
  .۵۴ص  ۴ـ طبقات شافعیه ج ۱
  .۸۱ـ التدوین ص ۲
  .۳۷۵ـ نفحات االنس ص ۳
  .۳۴۲ص  ۲ـ روضات الجنان ج ۴
  .۳۴۲ص  ۲طرائق الحقایق ج ـ ۵
  وفیات االعیان. ـ۶
  .۴طبقات الشافعیه ج  ـ۷
  .۳۷۴نفحات االنس ص  ۲لمعات ص  ـ۸
  .۱۵۷جواهر االسرار ص  ـ۹
  .۲۴۹ریاض السیاحه ص  -۳۱عرفات العاشقني ص  -۱۹۵ص  ۲هفت اقلیم ج  -مقدمه کنوز االسرار ـ۱۰
  احمد غزاىل تألیف دکرت مجاهد. مجموعه آثار ـ۱۱
کلیه مطالب این قسمت از مقدمه تفسري بیان السعاده تألیف حضرت سلطانعلیشاه قدس سره و ترجمه مقدمه  ـ۱۲

  اخذ شده. ۹۸تا  ۹۴تحت عنوان رهنمای سعادت تألیف حضرت سلطان حسني تابنده رضاعیشاه ص 
  .۲۲بحر الحقیقه تصحیح پور جوادی ص  ـ۱۳
  .۲  ۱ص » پ -ت «حقیقه بحر ال ـ۱۴
  .۳۸ص » پ -ت «بحر الحقیقه  ـ۱۵
  .۴۷و  ۴۶ص » پ -ت «بحر الحقیقه  ـ۱۶
  صالحیه تالیف مرحوم حاج مال علی نورعلیشاه ثانی. ـ۱۷
  .۸۴مصباح الهدایه ص  ـ۱۸
  .۱۸بحر الحقیقه ص  ـ۱۹
  .۱۸بحر الحقیقه ص  ـ۲۰
  .۱۵و ۱۴ بحر الحقیقه ص ـ۲۱
  .۴۰بحر الحقیقه ص  ـ۲۲
  .۷۳بحر الحقیقه ص  - ۲۳
  .۷۳بحر الحقیقه ص  ـ۲۴
نام این نور در کتاب نیامده وىل چون گفته است در آن استقامت باید و مهذب گردد نور استقامت ذکر  ـ۲۵

  کردیم.
  .۷۷تا ۷۴بحر الحقیقه ص  -۲۶
  .۵۱ -۴۸بحر الحقیقه ص  -۲۷



  

١٧٠ 

   .۴۶تربیز ص  -نکلنيفرا -ایرانی تالیف کارنوی ترجمه دکرت احمد طباطبائیاساطري ـ۲۸
  .۴۷و  ۴۶همان مآخذ باال ص  ـ۲۹
  .۴۷ایضاً مأخذ باال ص  ـ۳۰
  .۴۹ایضاً مأخذ باال ص  -۳۱
  شجاع الدین شفا.افسانه خدایان.  ـ۳۲
بنقل از مقدمه آقای پورجودای بر داستان  ۲۸۴ـ نخستني فیلسوفان یونان تالیف شرف الدین خراسانی ص ۳۳

  .  ۶مرغان ص 
   »۱۳۵۰تهران « ۱۹۰ص  ۲ثار افالطون ترجمه دکرت محمدحسن لطفی ج مجموعه آ ـ۳۴
  .۲۴تازیانه سلوک ص  ـ۳۵
  ۵۱۹و  ۵۱۸پندنامه از مجموعه آثار تالیف احمد مجاهد ص  ـ۳۶
  .۳۶۷مقدمه تازیانه سلوک و مجموعه آثار ص  ـ۳۷
  .۴۱۴ـ نفحات االنس ص ۳۸
  و رساله عینیه آقای مجاهد استفاده شده.تمام این مبحث از تازیانه سلوک مرحوم آقای تقوی  ـ۳۹
  .۴۶۲ها ص  مجموعه آثار نامه ـ۴۰
  ها مجموعه آثار نامه ـ۴۱
  مجموعه آثار  ـ۴۲
  ۵۲۰همان مآخذ ص  ـ۴۳
  .۵۴ص  ۴طبقات الشافعیه ج  ـ۴۴
  .۵۲۰سلطان طریقت ص  ـ۴۵
  .۵۴ص  ۴یات االعیان طبقات الشافعیه ج وف ـ۴۶
  .۲۷۷ -۲۶۵سلطان طریقت ص  ـ۴۷
  .۴۴ص  مجموعه آثار ـ۴۸
  .۴۵و  ۴۴ص مجموعه آثار ـ۴۹
  .۲۸۰تمهیدات ص  ـ۵۰
  .۴۴۰تمهیدات  ـ۵۱



  

١٧١ 

   فهرست آیاتی که جلد اول کتاب آیات حسن و عشق

  مورد استفاده واقع شده به ترتیب صفحات
  
  

 یسبّح للّه ما فی السموات و ما فی االرض...
  اللّه نور السموات و االرض...

  والنّهار اذا تجلّی
  الصّبح اذا تنفسو

  هو االول و اآلخر و الظاهر والباطن
  هی تّمر مرالسّحاب
  یکاد زیتها یضئی
  شیئا ان یقول له کن فیکونانما امره اذا اراد 
  یحبّهم و یحبّونه

  الیه المصري. الیه راجعون
  یسبح له السموات السبع 

  و ما لهم به علم ان یتبعون اال الظن
  و جعلنا من بني ایدیهم سدّا

  ؤتی الحکمه من یشاءی
  هم معکم اینما کنتم

  و علم ادم االسماء کّلها
  الرحمن علّم القرآن

  و ما کنت تتلو من قبله
  و فی کّل واد یهیمون

  هوالذی بعث فی االمیني رسوالً 
  و من اتبع هدای فال خوف علیهم و ال هم یحزنون

  انی جاعل فی االرض خلیفه
  انی جاعلک للناس اماما

  و عملو الصالحات اولئک خريالربیّه ان الذین آمنوا
  و یؤثرون علی انفسهم و لو کان بهم خصاصه

  یا ایها الناس انتم الفقراء
  للفقراء الذین احصرو

  واصربو نفسک مع الذین
  یحسبون ان یصنعون صنعا

۱  
  ۲و۱
۲  
۲  
۲  
۲  
۲  
۲  
  ۲۳۴ـ ۱۹۴ـ۴۲ ـ۲
۷  
۷  
۹  
۹  
۱۲  
۱۱۳  
۱۳  
۱۳  
۱۴  
۱۴  
۱۶  
۱۶  
  ۲۰ـ ۱۶
۱۶  
۱۸  
۱۹  
۱۹  
۱۹  
۱۹  
۲۲  



  

١٧٢ 

  ففرّوا اىل اللّه
  و لکم فی رسول اللّه اسوة حسنة
  فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن باللّه

  لیه اجراً اال المودة فی القربیقل ال اسألکم ع
  والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا

  فاسسئلوا اهل الذکر ان کنتم ال تعلمون
  استحوذ علیهم الشیطان فانسیٰهم ذکر اللّه اولئک

  حزب الشیطان اال ان حزب الشیطان هم الخاسرون
  فانذر عشريتک االقربني

  افتؤمنون ببعض و تکفرون ببعض
  عالمنين الان اللّه لغنی ع

  کل من علیها فان و یبقی وجه ربّک ذوالجالل واالکرام
  ما عندکم ینفد و  ما عنداللّه باق

  واآلخره خري وابقی
  تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض

  »۶۰ -کهف«انهم فتیه 
  ال یخافون لومة الئم

  ان اللّه یأمر بالعدل واالحسان
  انما المؤمنون اخوه

  لیس کمثله شئی 
  یل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه ادع اىل سب

  و جادلهم بالتی هی احسن 
  فبما رحمه من اللّه لنت لهم و لو کنت فظّاً

  غلیظ القلب ال نفضّوا من حولک
  و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه
  اتأمرون الناس بالرب و تنسون انفسکم

  فتبارک اللّه احسن الخالقني
  خلقتنی من نار و خلقته من طني

  رب و کان من الکافریناستک
  ربنا ظلمنا انفسنا

  نحن قسمنا
  فنسی و لم تجد له عزما
  و کلّم اللّه موسی تکلیما

  انظر اىل جبل فان استقرّ مکانه فسوف تریسی
  ان علیک لعنتی

  ۲۳۷ـ  ۲۲
۲۲  
۳۲  
۴۲  
۵۴  
۵۶  
  
۵۶  
۸۴  
۱۰۲  
۱۰۶  
۱۱۱  
۱۱۱  
۱۱۱  
۱۲۱  
۱۲۲  
۱۲۳  
۱۲۵  
۱۲۷  
۱۵۸  

  
۱۶۰  

  
۱۶۰  
۱۶۰  
۱۶۰  
  ۲۰۰ـ ۱۸۴
۱۸۴  
  ۱۸۶ـ ۱۸۵
  ۱۹۳ـ۱۹۰ـ۱۸۵
۱۸۶  
۱۸۶  
۱۸۷  
  ۲۱۳ـ۱۷۸
۱۸۸  



  

١٧٣ 

 فبعزتک ال غوینهم اجمعني
  و رحمتی وسعت کل شئی

  انا خري منه
  هذا من فضل ربی

  . و کواعب اترابا. و کلساً دهاقا.قني مفازا. حدائق و اعناباللمتّ انّ
  الیسمعون فیها لغوا و ال کذابا جزاً من ربک عطاءً حسابا

  فلما رأینه اکربنه و قطعّن ایدیهن و قلن حاش للّه ما
  هذا بشر ان هذا اال ملک کریم

  فد شغفها حبّاً 
  فبئس ما یشرتون

  و اذا اسرّ النبی اىل بعض ازواجه حدیثا
  م من ظهرم و ذریتهمو اذ اخذ ربک من بنی آد

  واشهدهم علی انفسهم الست بربکم قال بلٰى
  انا عرضنا االمانه علی السموات واالرض والجبال فابني او یحملنها

  اشفقهن منها و حملها االنسان انه کان ظلوماً جهوالو 
  یا ایّتها النّفس المطمئنه ارجعی اىل ربک

  راضیة مرضیة فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی
  بادی الذین امنو ان ارضی واسعة فایّای فاعبدونیا ع

  قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم ال تقنطوا من
  رحمه اللّه ان اللّه یغفر الذنوب جمیعا

  صمّ بکم عمی فهم ال یعقلون
  و اما بنعمه ربک فحدث

  من عمل صالحاً من ذر او انثی و هو مؤمن فلنحیینه حیوٰةً طیبةً
  باحسن ما کانوا یعلمونو لنجزینهم اجرهم 

  و ورث سلیمان داود و قال یا ایها الناس علمنا منطق الطري و
  اویتنا من کل شئی ان هذا لهوا الفضل المبني
  ان هذه تذکرة فمن شاء اتّخذ اىل ربّه سبیال 

  ال اله اال اللّه
  

  ۱۸۹ـ۱۸۸
۱۸۸  
  ۱۹۳ـ۱۹۰ـ۱۸۹
۱۹۴  

  
۱۹۹  

  
۲۰۶  
۲۰۶  
۲۲۲  
۲۲۲  

  
۲۳۱  

  
۲۳۵  

  
  ۳۴۳ـ ۲۳۶
۱۳۷  

  
۲۳۷  
۲۳۸  
۲۳۸  

  
۲۳۸  

  
  ۲۴۲ـ ۲۴۱
۲۴۴  
۲۴۶  

  



  

١٧٤ 

  

  

  فهرست احادیثی که در جلد اول کتاب آیات

  حسن و عشق مورد استناد واقع شده
  
  

 ان المحب لمن یهوه زوار
  یا سیوف خذینی
  کنت کنزاً مخفیاً

  العلم هوالیقني الذی ال یدخله االحتمال
  من اخلص للّه اربعني صباحاً لیس العلم بکثره التعلیم

  مسکیناً اللهم احینی 
  الفقر فخری

  الشریعه اقواىل و الطریقه افعاىل
  لوالک ما خلقت اال فالک

  خلقت اال شیاء ال جلک و خلقتک الجلی 
  من رآنی فقد رأی الحق
  سلکونی قبل ان تفقدونی

  لو کشف الغطاء ما ازددت یقیناً 
  ما رأیت شیئاً اال رأیت اللّه قبله و فیه و بعده

  قسیم المیزانیا علی انت صاحب الجنان و 
  حب علی حسنه ال یضّر معها شیئه

  علیکم بحفظ السّرائر
  اسرت ذهبک و ذهابک و مذهبک

  ال جرب و ال تفویض
  من عرف اللّه اعرض عمّا سواه

  ا اىل حارثهمن احب ان ینظر اىل عبدٍ نوّر اللّه قلبه فلینظرو
  کیف اصحبت

  سلمان منّا اهل البیت
  ان سلمان کان عبدا صالحاً

  شد دانست کافر می داند اگر اباذرمی آنچه را سلمان می»: ترجمه«
  آسمان بلند سایه نیفکنده راستگوتر از اباذر »: ترجمه«

  ۲۱۲ـ ۲
۳  
۹  
۱۱  
۱۲  
۱۲  
  ۵۶ـ ۱۹
  ۵۶ـ ۱۹
  ۲۷ـ ۲۲
۲۷  
۲۷  
۲۷  
۲۸  
۲۸  
۲۸  
۲۸  
۲۸  
۳۰  
۳۰  
  ۴۸ـ ۳۱
۳۳  
۳۴  
۳۴  
  ۳۶ـ ۳۵
۳۵  
۳۶  



  

١٧٥ 

  باشدابوذر در امت من مانند عیسی بن مریم در زهدش می»:ترجمه«
  مردی است در مسائل دین...» ابوذر«او  »:ترجمه«
  قومی ستمکار ترا خواهند کشت »:ترجمه«

  فلیجلس مع اهل التصوفیجلس مع اللّه من ارادان 
  وال تطعنوا علی اهل التصوف
  » اویس«خريالتابعني باحسان و عطف 

  من عرف اللّه ال یخفی علیه شیئ
   اطلبوا العلم و لو بالصّني

  باس الصوف تجدون حالوة االیمان فی قلوبکملعلیکم ب
  کان النبی یلبس الصوف و یرکب الحمار

  عهال تضیعی الثوب حتی ترق
  تصوف بر چهار حرف است ناء و صاد و واو و فاء »:ترجمه«
  صوفی کس است که لباس پشمینه را با صفای قلب پوشد »:ترجمه«

  و دنیا را پشت سر اندازد
  الهی فالینا ذکرک

  مداد العلماء افضل من دماء الشهدا
  من عرف اللّه اعرض ممّن سواه

  ال یصحّ العباده االّ بالتوبه
  خدا بر چهار چیز استوار است عبادت و اشارت و لطائف و حقائقکتاب  »:ترجمه«

  نحن معاشر االنبیاء نکلم النّاس علی قدر عقولهم
  نحن امرنا لنکلّم النّاس علی قدر عقولهم

  ان حدیث آل محمد صعب مستصعب ال یحمله اال ملک مقرب او
  نبی مرسل او عبدامتحن اللّه قلبه ال ایمان

  ن نارک و ال طعماً فی جنتک لکنالهی ما عبدتک خوفاً م
  وجدتک اهالً للعباده فعبدتک

  العباده ثالثه، قوم عبداللّه عزّ و جّل خوفاً فتلک عبادة
  العبید قوم عبدالله تبارک و تعاىل طلباً للثواب فتلک

  »هيلعامام صادق «عبادة االحرار و هی افضل العباده 
  لو کشف الغطاء ما ازددت یقینا

  خوئی باشد هر که نیکو خوتر صوفی تر تصوف نیکو »:ترجمه«
  هيلععز من قنع و ذل من ذل من طمع علی

  اللهم ارنا االشیاء کماهی
  الفتی اال علی ال سیف اال ذوالفقار

  جوانمردان امت ده عالمت دارند »:ترجمه«
  االنسان عدو علی ما جهلوا

۳۶  
۳۶  
۳۶  
  ۳۸ـ ۳۷
  ۵۶ـ۳۸
۳۸  
۳۹  
۴۸  
۵۳  
۵۳  
۵۳  
  ۵۵ـ ۳۷

  
۵۵  
۵۶  
۵۹  
۶۰  
۶۰  
۶۱  
۶۱  
۶۲  
  
  ۲۲ـ ۶۲
  
۶۲  
  
  
۶۲  
۷۳  
۸۶  
۱۰۵  
۱۰۹  
۱۲۱  
۱۲۵  
۱۵۳  



  

١٧٦ 

  لو دنوت احرتقت
  الخالیق» نفوس«الطریق اىل اللّه بعدد انفاس 

  »هل الدین االالحب«ان اال الحب هل االیم
  ان اللّه تعاىل ال ینظر اىل صورکم وال اىل

  اعمالکم و لکن ینظر اىل قلوبکم
  : امراللّه و لم یشاء و شاء و لم یأت،هيلععن الصادق 

  امر ابلیس ان یسجد آلدم و شاء ان ال یسجد ولو شاء
  اکل الشجره، وشاءان یسجد، سجد، نهی آدم عن 

  و لم یشاء، لم یأکلان یأکل منها و ل
  ان الّه جمیل و یحب الجمال

  اللهم انی اسألک من جمالک بالجمله و کل جمالک جمیل
  ان اللّه جمیل یحب الجمال سخی یحب السخاء نظیف یحب النظافه

  حب الشئی یعمی و یصم
  ان للحسني محبته مکنونه فی قلوب المؤمنني

  کلمینی یا حمرياء
  ال تقیه له ال دین لهالتقیه دینی و دین آبائی فمن 

  الناس ثالثه: عالم ربانی و متعلم علی سبیل النجاه و همج الرّعاع 
  من کنت مواله فعلی مواله

  بخ بخ لک یا اباالحسن قد اصبحت موالی و موالی کل مؤمن و مؤمنه
  العباده جوهره الربوبیه

۱۵۸  
  ۲۰۵ـ ۱۷۳
۱۷۴  

  
۱۸۱  

  
  
  

۱۹۲  
  ۱۹۹ـ  ۱۹۸
۱۹۸  
۱۹۹  
۲۰۱  
۲۰۶  
۲۰۶  
۲۲۱  
۲۲۱  
۲۲۲  
۲۲۲  
۲۳۷  

  



  

١٧٧ 

  

  

  ب اهل تصّوف که در این کتاب آمدههای و مکات فهرست سلسله
  
  
  

  کمیلیه:
  طیوریه:
  شطاریه:

  نقش بندیه:
  جنیدیه:

  نعمت اللهی:
  مولویه:
  کربویه:
  »:صفویان«صفویه 

  پري جمالیه:
  سهروردیه:

  شاذلیه:
  رفاعیه:
  قونویه:
  قادریه:
  سیاریه:
  سهلیه:
  نوریه:

  محاسبیه:
  قصاریه:
  »:مالمتی«مالمتیه 
  »:قلندری«قلندریه 
  ه:حکیمی
  خرازیه:

  حلمانیه:
  فارسیه:

  »:فتیان«اهل فتوت 

۴۰  
  ۱۰۹ـ ۷۹ـ ۷۸ـ ۶۵
  ۷۹ـ ۷۸ـ ۶۵
  ۱۷۴ـ ۹۲ـ ۸۹ـ ۷۹ـ ۶۵
  ۱۳۷ـ ۹۲ـ ۸۹
  ۲۱۸ـ ۲۱۶ـ ۲۱۲ـ ۹۲ـ ۸۹
  ۲۱۶ـ ۹۲ـ ۸۹
  ۲۱۷ـ ۲۱۶ـ ۹۲ـ ۸۹
  ۲۱۶ـ ۱۲۸ـ ۱۲۳ـ۹۲ـ ۸۹
  ـ۲۱۷ـ ۲۱۶ ـ۹۲ـ ۸۹
  ۲۱۷ـ ۲۱۶ـ ۱۶۸ـ۹۲ـ ۸۹
  ـ۹۲ـ ۸۹
  ۲۱۷ـ  ۸۹
۸۹  
۸۹  
  ۱۱۲ـ ۸۹
  ۱۱۰ـ ۹۰
  ۱۰۹ـ ۹۰
۱۰۷  
۱۰۷  
  ۱۲۳ـ ۱۰۸ـ ۱۰۷
  ۱۰۸ـ ۱۰۷
۱۱۱  
۱۱۱  
۱۱۳  
۱۱۳  
  ۱۲۳ـ ۱۲۲ـ ۱۲۱



  

١٧٨ 

  صوفیه سربداران:
  عیاران:

  معروفیه:
  نوربخشیه:

  ذهبیه:
  کوثرعلیشاهی:
  ذوالریاستینی:

  صفی علیشاهی:
  گنابادی:

  ۱۲۸ـ۱۲۳
  ۱۲۷ـ ۱۲۶ـ ۱۲۱
  ۱۷۶ـ ۱۶۹ـ ۱۳۷ـ ۱۳۵
  ۲۱۷ـ ۱۷۹
  ۲۱۷ـ ۲۱۶
۲۱۸  
۲۱۸  
۲۱۸  
۲۱۸  

  



  

١٧٩ 

 
 
 
 

  
  

  در ورودی مسجد احمدیه، مزار شیخ احمد غزاىل
  



  

١٨٠ 

 
 
 
 

  
  

  ای از حیاط مسجد احمدیه گوشه



  

١٨١ 

 
 
 
 

  
  

  مدخل زیر زمني مسجد



  

١٨٢ 

 
 
 
 

  
  

  مزار شیخ احمد غزاىل واقع در زیر زمني مسجد


