ﺟﺳﺗﺟو در ﻋرﻓﺎن اﺳﻼﻣﯽ
وﻗﺗﯽ ﮐﺗﺎب »ﻋرﻓﺎن و ﺗﺻوف« اﻧﺗﺷﺎر ﯾﺎﻓت طرح ﺟداﺋﯽ ﻋرﻓﺎن اﺳﻼﻣﯽ از ﻋرﻓﺎن اﻟﺗﻘﺎطﯽ ﻋﻧوان ﮔردﯾد ،اﯾن ﺣرﺑﮫ
از ﺻوﻓﯽ ﻣﺷرﺑﺎن ﮔرﻓﺗﮫ ﺷد ﮐﮫ اﻧﮑﺎر ﺗﺻوف را راﻣﺳﺎوی ﺑﺎ اﻧﮑﺎر ﻋرﻓﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﻗﻠﻣداد ﮐﻧﻧد و ﺑﺎ آن ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن ﺧود
را ﺑﮑوﺑﻧد و ﻧﯾز ﻣﺎﯾﮫ ی اﻣﯾد و دﻟﮕرﻣﯽ ﺑرای ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺟﺳﺗﺟوی ﻋرﻓﺎن ﻧﺎب و ﺧﺎﻟص اﺳﻼﻣﯽ ھﺳﺗﻧد  ،و آﻧﺎن
اﯾن ﺣﻘﯾﻘت را درﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ ﻋرﻓﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ اﺳت اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘذﯾر ﮐﮫ از ﺗوﺟﮫ اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ﻗرآن ﮐرﯾم و ﺳﻧت و
ﺳﺧﻧﺎن ﭘر ﻣﺣﺗوای رﺳول اﮐرم )ع( و اﺋﻣﮫ ی ﻣﻌﺻوﻣﯾن )ع( ﺑرای ﺳﺎﻟﮑﺎن ﺳﻠوک ﺷرﻋﯽ ﻣﯾﺳر ﻣﯽ ﮔردد و ﭘﯾﻣودن
راھﯽ ﺟز اﯾن راه ﺑرای ﺑﮫ دﺳت آوردن ﻋرﻓﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﻋﯾن ﺿﻼﻟت و ﻣﺣض ﮔﻣراھﯽ اﺳت و ﻟذا در ﺻدد ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ
ﻋرﻓﺎن را از ﺧود اﺳﻼم و ﻣﮑﺗب اھل ﺑﯾت اﺧذ ﮐﻧﻧد .
ﻧﮕﺎرﻧده در اﯾن ﺑﺎره ﺗﻼش ﻓراوان و ﻣطﺎﻟﻌﺎت وﺳﯾﻌﯽ ﻧﻣود ﺗﺎ ﺑداﻧد آﯾﺎ از ﻋﻠﻣﺎی ﻋﺎرف ﺷﯾﻌﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑرای
ﻋرﻓﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺎﻋده وﺿواﺑط اﺻوﻟﯽ ﺑﻧﺎ ﻧﮭﺎده ﺑﺎﺷﻧد و ﺑﺗواﻧﻧد ﺑرای ﻧوﺳﺎﻟﮑﺎن راه طرﯾﻘت  ،دﻟﯾل و ﻣرﺷد و
راھﻧﻣﺎی ﻣطﻣﺋن ﮔردﻧد ؟ ﭘس از ﻣطﺎﻟﻌﺎت زﯾﺎد ﺳراﻧﺟﺎم ﺑﮫ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ رﺳﯾد ﮐﮫ از ﻋﺎﻟﻣﺎن ﻋﺎرف ﺷﯾﻌﮫ ﮐﻣﺗر ﮐﺳﺎﻧﯽ
ﺑﮫ اﯾن ﻓﮑر اﻓﺗﺎده اﻧد ﺑﺎ اﯾﻧﮑﮫ در ﻣﯾﺎن ﻋﻠﻣﺎی ﺷﯾﻌﮫ اﻓراد زاھد وﻋﺎرف ﻓراوان ﺑوده و ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ در ﻋرﻓﺎن ﻋﻣﻠﯽ
ﺑﺎﻻﺗرﯾن ﻣدراج را طﯽ ﮐرده اﻧد ﮐﮫ ﺧود آﻧﮭﺎ ﻧﻣوﻧﮫ ی ﻋﺎرف واﻗﻌﯽ و راه و روﺷﺷﺎن ﺑﮭﺗرﯾن طرﯾق ﺳﯾر و ﺳﻠوک
ﺷرﻋﯽ اﺳت ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ آﺛﺎر ﻣﮑﺗوب در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ از آﻧﮭﺎ ﮐﻣﺗر ﺑﮫ ﺟﺎ ﻣﺎﻧده اﺳت و ھر روﺷﯽ ﮐﮫ داﺷﺗﮫ اﻧد ﻓﻘط ﺧودﺷﺎن
اﺳﺗﻔﺎده ﮐرده اﻧد و ﻟذا ﺗﻌداد رﺳﺎﻟﮫ ھﺎی ﻣﮑﺗوب درﺑﺎره ی ﺳﯾروﺳﻠوک ﺷرﻋﯽ ﺑﺳﯾﺎر اﻧدک اﺳت .و ﺑﻌﺿﯽ از آﻧﮭﺎ
ﻋﻼوه ﺑر اﯾﻧﮑﮫ اﺳﺗﺣﮑﺎم ﻻزم را ﻧدارﻧد  ،ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺳﯾروﺳﻠوک ﺧﺎﻟص ﺷرﻋﯽ ﻗﺎﺑل ﺗوﺻﯾﮫ ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد زﯾرا از آﻧﮭﺎ
ﺑوی ﺗﺻوف و ﺻوﻓﯾﮕری ﺑﮫ ﻣﺷﺎم ﻣﯽ رﺳد ﻓﯽ اﻟﻣﺛل رﺳﺎﻟﮫ ای ﺑﮫ ﻧﺎم »زاداﻟﺳﺎﻟﮏ« در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺳﯾر وﺳﻠوک ﺑﮫ
ﻣوﻻ ﻣﺣﻣد ﻓﯾض ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﻧﺳﺑت داده ﺷده اﺳت ﮐﮫ آن را ﻣرﺣوم ﻣﺣدث ارﻣوی ﺷرﺷﺢ ﮐرده و ﺑﮫ ﻧﺎم »رھﺗوﺷﮫ ی
رھروان« )در آب ﺳﯾروﺳﻠوک ﻣﻌﻧوی( ﭼﺎپ ﺷده اﺳت .ﻣرﺣوم ﻓﯾض در ﺿﻣن ﺑﯾﺎن »ﻣﻧﺎزل اﯾن ﺳﻔر« ﺗﻔﺎﺻﯾل اﯾن
ﻣﻧﺎزل و درﺟﺎت آن را ﺑﮫ ﮐﺗﺎب »ﻣﻧﺎزل اﻟﺳﺎﺋرﯾن« ارﺟﺎع داده اﺳت.
ﻣﺣدث »ارﻣوی« در ﺷرح آن ﻧوﺷﺗﮫ ﻣراد ﻣﺻﻧف »ﻣﻧﺎزل اﻟﺳﺎﺋرﯾن«» ،ﺧواﺟﮫ ﻋﺑدﷲ اﻧﺻﺎری«اﺳت و ﻣﻧﺎزل و
درﺟﺎت ﻣذﮐوره در آن ﮐﺗﺎب ﻣﻧﻘﺳم ﺑر ده ﻗﺳم و ھر ﻗﺳم ﻣﺷﺗﻣل ﺑر ده ﺑﺎب اﺳت و ھر ﺑﺎب در ﺑﯾﺎن ﯾﮏ اﻣر اﺳت  ،ﭘس
ﻣﻧﺎزل و درﺟﺎت ﻣﺷﺎر اﻟﯾﮭﺎ ﺻد ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .ﻣﺣدث ارﻣوی ﭘس ازﺑﯾﺎن ﻓﮭرﺳت آﻧﮭﺎ ﯾﺎدآور ﺷده اﺳت:
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»ﻟﯾﮑن ﻧﺎﮔﻔﺗﮫ ﻧﻣﺎﻧد ﮐﮫ از ﭘﺎره ی اﯾن اﻣور )ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب و ﮐﯾﻔﯾت(در اﺣﺎدﯾث اھل ﺑﯾت ﻋﺻﻣت و
طﮭﺎرت)ع( اﺛری ﻧﯾﺳت و ﮔوﯾﺎ ﻧظر ﺑﮫ اﯾن ﻧﮑﺗﮫ ﺑوده اﺳت ﮐﮫ ﻣﺻﻧف )ﻓﯾض( ﺑﮫ ذﮐر آﻧﮭﺎ ﻧﭘرداﺧﺗﮫ اﺳت  .ﭘس ﺑﺎﯾد
ﺳﺎﻟﮏ راه ﺧدا ،ﺑﮫ دﺳﺗورات ﻣﻧﺻوﺻﮫ در ﻗرآن و ﺣدﯾث اﮐﺗﻔﺎ ﺑﻔرﻣﺎﯾد و درھﻣﮫ ی اﺣوال و اﻣور ،از ﺗﺑﻌﯾت ﻏﯾر
ﻣﻌﺻوم ﺑﭘرھﯾزد ﮐﮫ ﺳﻌﺎدت دﻧﯾﺎ و آﺧرت در اﯾن اﺳت و ﺑس«.1
»ﻣﻼ ﻋﺑداﻟرزاق ﻓﯾﺎض ﻻھﯾﺟﯽ« )ھﻣرﯾش ﻓﯾض( ﺑﮫ ﺳﯾروﺳﻠوﮐﯽ ﮐﮫ ﺑزرﮔﺎن ﺻوﻓﯾﮫ ﺗﻧظﯾم ﮐرده اﻧد  ،ﺻرﯾﺣﺗر از
ﻓﯾض ﺗوﺻﯾﮫ ﮐرده اﺳت و ﮔﻔﺗﮫ :
»وﺑﺎﻟﺟﻣﻠﮫ ﻣﺣﻘﻘﯾن اﯾن طﺑﻘﮫ ،ارﺑﺎب ھﻣم ﻋﺎﻟﯾﮫ اﻧد ﮐﮫ ھﻣت ﺑر ذات ﯾﮕﺎﻧﮫ ی اﻟﮭﯽ ﻣﻘﺻور ﺳﺎزﻧد و ﺑﮫ ھﯾﭻ ﻣطﻠﺑﯽ
دﯾﮕر ﺑﮫ وﺟﮭﯽ از وﺟود ﻧﭘردازﻧد و اﯾن طﺎﺋﻔﮫ را در ﺳﻠوک راه ﺧدا ﻣﻘﺎﻣﺎت اﺳت ﮐﮫ اول آن ﺑﻌد از ﺗﯾﻘظ  ،ﺗوﺑﮫ ﮐردن
اﺳت از ﺗرک طﺎﻋﺎت و ارﺗﮑﺎب ﺳﯾﺋﺎت و آﺧرﯾن ﮔذﺷﺗن از ھر ﭼﯾز ﻏﯾر اوﺳت و ﺗوﺑﮫ ﮐردن از ﮔﻧﺎه ﺣﻘﯾﻘﯽ ﮐﮫ
ﻋﺑﺎرت از وﺟود ﻣﺟﺎزی اﺳت و ﭼﻧﺎﻧﮑﮫ ﮔﻔﺗﮫ اﻧد:
»وﺟودک ذﻧب ﻻﯾﻘﺎس ﺑﮫ ذﻧﺐ« و ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﻣﻘﺎﻣﯿﻦ  ،ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﻌﻀﯽ از اﮐﺎﺑﺮ اﯾﻦ طﺎﺋﻔﮫ ﺣﺼﺮ آن در
ھﺰار ﻣﻘﺎم ﮐﺮده و ﺧﻮاﺟﮫ ﻋﺒﺪﷲ اﻧﺼﺎری در ﮐﺘﺎب ﻣﻨﺎزل اﻟﺴﺎﺋﺮﯾﻦ اﯾﺮاد ﺻﺪ ﻣﻘﺎم ک اﺻﻮل ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﻨﺪ ﻧﻤﻮده ﮐﮫ ھﺮ
ﻣﻘﺎم از آن ﻣﻘﺴﻮم اﺳﺖ ﺑﮫ ده ﻗﺴﻢ ﮐﮫ ھﺮ ﻗﺴﻤﯽ از آن ﻣﻘﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﻋﻠﯽ ﺣﺪه و ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺮﺗﻘﯽ ﺑﮫ ھﺰار ﻗﺴﻢ ﺷﻮد.2«...
ﺑﮕﺬارﯾﻢ از اﯾﻨﮑﮫ ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ رﺳﺎﺋﻞ روﻧﻮﯾﺴﯽ از رﺳﺎﻟﮫ ھﺎی ﺻﻮﻓﯿﺎن اﺳﺖ ﻣﺜﻞ رﺳﺎﻟﮫ ﺳﯿﺮوﺳﻠﻮﮐﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﭘﺪر
ﻣﺮﺣﻮم ﻋﻼﻣﮫ ﻣﺠﻠﺴﯽ ﻣﻨﺴﻮب اﺳﺖ .
ﮔﻮﯾﺎ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ رﺳﺎﻟﮫ ای ک در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺷﺪه  ،رﺳﺎل ی ﺳﯿﺮو ﺳﻠﻮک ﻣﻨﺴﻮب ﺑﮫ ﻣﺮﺣﻮم ﺳﯿﺪ ﺑﺤﺮ اﻟﻌﻠﻮم اﺳﺖ ،
در اﯾﻨﮑﮫ ﺳﯿﺪ ﺑﺤﺮ اﻟﻌﻠﻮم ﻋﺎﻟﻢ و ﻋﺎرف وارﺳﺘﮫ ای ﺑﻮده  ،ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ ﻧﺴﺒﺖ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﮫ ﺑﮫ او از دو ﺟﮭﺖ ﺟﺎی
ﺗﺄﻣﻞ اﺳﺖ.
اوﻻ  :ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻧﺴﺒﺖ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﮫ را ﺑﮫ او اﻧﮑﺎر ﮐﺮده اﻧﺪ .
و ﺛﺎﻧﯿﺎ ً  :از ﻧﻈﺮ ﻣﺤﺘﻮا در ﺷﺄن آن ﻋﺎﻟﻢ ﻋﺎرف ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

 . ١رھﺗوﺷﮫ ی رھروان  ،ص .١٨
 . ٢ﮔوھر ﻣراد  ،ﭼﺎپ ﺟدﯾد  ،ص .۶٨٨
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ظﺎھﺮاً ﻋﻼﻣﮫ ی طﺒﺎطﺒﺎﺋﯽ ھﻢ از ﻣﯿﺎن رﺳﺎﻟﮫ ھﺎی ﺳﯿﺮو ﺳﻠﻮک ھﻤﺎن رﺳﺎﻟﮫ را ﺗﺮﺟﯿﺢ داده و ﻣﺒﻨﺎی ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار
داده اﺳﺖ 1و ﻣﺴﻠﻤﺎ ً ﺑﮫ اﺷﮑﺎﻻت آن ھﻢ ﺗﻮﺟﮫ داﺷﺘﮫ اﺳﺖ در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ رﺳﺎﻟﮫ ھﺎ  ،ﻣﺤﮑﻤﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺗﺮﯾﻦ رﺳﺎﻟﮫ
ﺳﯿﺮوﺳﻠﻮک ﺧﺎﻟﺺ ﺷﺮﻋﯽ  ،رﺳﺎﻟﮫ ی ﻋﻼﻣﮫ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﻣﺠﻠﺴﯽ اﺳﺖ و ﺑﮫ اطﻤﯿﻨﺎن ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ رﺳﺎﻟﮫ وی دﻗﯿﻘﺎ ً از
ﻗﺮآن و ﺣﺪﯾﺚ اﺧﺬ ﺷﺪه و ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ اﻧﺤﺮاﻓﯽ در آن ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮد وھﻤﮫ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎی آن ﺷﺮﻋﯽ
اﺳﺖ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﮫ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﮫ ﺧﻼﺻﮫ ای از ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﺳﻼم اﺳﺖ  .وﻋﻤﻞ ﺑﮫ آن  ،ﺷﺨﺼﺮا ﺑﮫ ﻣﺪارج ﻋﺎﻟﯽ ﻋﺮﻓﺎن و
ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ.
اﮔﺮ ﻋﺮﻓﺎن ھﻤﺎن ﻋﺮﻓﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﮫ از ﻗﺮآن و ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ وﺣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ی ﺳﯿﺮ و ﺳﻠﻮک ھﻢ ھﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﻣﺮﺣﻮم
ﻋﻼﻣﮫ ﻣﺠﻠﺴﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﺑﮫ ﻓﺮﻗﮫ ﺑﺎزی و ﺳﻠﺴﻠﮫ ﺳﺎزی ﻣﺜﻞ ﺻﻮﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﮫ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺮ
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﭘﯿﺮو اھﻞ ﺑﯿﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ و ﺑﮫ ﻣﺪارج ﻋﺎﻟﯽ ﻋﺮﻓﺎن ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮﺳﺪ و ﻟﺬا اﻓﺮاد زاھﺪ وﺑﺎ ﺗﻘﻮاﺋﯽ از ﺷﯿﻌﯿﺎن
ﺑﻮده و ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺪون ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ادﻋﺎ در اﺛﺮ ﻋﻤﻞ ﺑﮫ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﺳﻼم ﺑﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋﺎﻟﯽ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﻧﺎﺋﻞ آﻣﺪه اﻧﺪ .
ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ اس ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﺎرﻓﻦ ﺷﯿﻌﮫ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﻮﻓﯿﮫ ﺧﻮاﺳﺘﮫ اﻧﺪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺳﻠﺴﻠﮫ ای درﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﮫ اﻧﺪ ﺳﻠﺴﻠﮫ ی ﺧﻮد را ﻻاﻗﻞ ﻣﺜﻞ ﺻﻮﻓﯿﮫ ﺑﺎ ﺗﮑﻠﻒ  ،ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از اﺋﻤﮫ و ﯾﺎ ﺻﺤﺎﺑﮫ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ !!
در رﺳﺎﻟﮫ »ﻟﺐ اﻟﺒﺎب  ،در ﺳﯿﺮ و ﺳﻠﻮک اوﻟﯽ اﻻﻟﺒﺎب« )رﺳﺎﻟﮫ ﺳﯿﺮوﺳﻠﻮک ﻋﻼﻣﮫ ی طﺒﺎطﺒﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از
ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ آن را ﺗﻘﺮﯾﺮ ﮐﺮده و ﺑﮫ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﭼﮭﻠﻤﯿﻦ روز ﺷﮭﺎدت اﺳﺘﺎد ﻣﻄﮭﺮی آن را ﭼﺎپ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ( آﻣﺪه اﺳﺖ:
»ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻋﺮﻓﺎن از اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ )ع( ﻣﺄﺛﻮر اﺳﺖ و طﺮﻗﯽ ﮐﮫ ﯾﺪاً ﺑﯿﺪ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﻧﺸﺮ داده اﻧﺪ  ،از
ﯾﮑﺼﺪ ﻣﺘﺠﺎوز اﺳﺖ وﻟﯽ ﺻﻮل دﺳﺘﮫ ھﺎی ﺗﺼﻮف از  25دﺳﺘﮫ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ و ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﮫ ھﺎ ﻣﻨﺘﮭﯽ ﺑﮫ ﺣﻀﺮت
ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ )ع( ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﻓﻘﻂ در ﺑﯿﻦ اﯾﻦ  25ﻓﺮﻗﮫ دو ﺳﮫ ﻓﺮﻗﮫ از ﺧﺎﺻﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻘﯿﮫ ھﻤﮕﯽ از ﻋﺎﻣﮫ اﻧﺪ و
ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﮭﺎ ﺳﻠﺴﻠﮫ ﺷﺎن ﺑﮫ »ﻣﻌﺮوف ﮐﺮﺧﯽ« و از او ﺑﮫ اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( ﻣﻨﺘﮭﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد وﻟﯽ طﺮﯾﻘﮫ ی ﻣﺎ ﮐﮫ ھﻤﺎن
طﺮﯾﻘﮫ ی ﻣﺮﺣﻮم آﺧﻮﻧﺪ اﺳﺖ  ،ﺑﮫ ھﯿﭻ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﮫ ھﺎ ﻣﻨﺘﮭﯽ ﻧﯿﺴﺖ .
اﺟﻤﺎل ﺳﺨﻦ آﻧﮑﮫ در ﺣﺪود ﻣﺘﺠﺎوز از ﯾﮑﺼﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در ﺷﻮﺷﺘﺮ ﻋﺎﻟﻤﯽ ﺟﻠﯿﻞ اﻟﻘﺪر ﻣﺼﺪر ﻗﻀﺎء و ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﻋﺎﻣﮫ
ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﮫ ﻧﺎم »آﻗﺎ ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﺷﻮﺷﺘﺮی«  ،اﯾﺸﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻠﻤﺎی اﻋﻼم ﺑﮫ ﺗﺼﺪی اﻣﻮر ﻋﺎﻣﮫ از ﺗﺪرﯾﺲ و ﻗﻀﺎء
وﻣﺮﺟﻌﯿﺖ اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺘﮫ اﻧﺪ ﯾﮏ روز ﻧﺎﮔﮭﺎن ﮐﺴﯽ در ﻣﻨﺰل او را ﻣﯽ زﻧﺪ وﻗﺘﯽ ﮐﮫ از او ﺳﺆال ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ  :در
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را ﺑﺎزﮐﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﮐﺎری دارد ﻣﺮﺣﻮم آﻗﺎ ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ وﻗﺘﯽ در را ﺑﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﯿﺒﯿﻨﺪ ﺷﺨﺺ ﺟﻮﻻﺋﯽ )ﺑﺎﻓﻨﺪه ای( اﺳﺖ
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ  :ﭼﮫ ﮐﺎر دارﯾﺪ ؟ ﻣﺮد ﺟﻮﻻ در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ  :آن ﻣﻠﮏ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ طﻔﻞ ﺻﻐﯿﺮﯾﺘﯿﻤﯽ اﺳﺖ و ﻗﺒﺎﻟﮫ ی آن در
ﻓﻼن ﻣﺤﻞ دﻓﻦ اﺳﺖ .اﯾﻦ راھﯽ را ﮐﮫ ﺷﻤﺎ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﮫ اﯾﺪ  ،ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ و راه ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ  .آﯾﺔ ﷲ ﺷﻮﺷﺘﺮی در
ﺟﻮاب ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ  :ﻣﮕﺮ ﻣﻦ ﺧﻄﺎ رﻓﺘﮫ ام ؟ ﺟﻮﻻ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ  :ﺳﺨﻦ ھﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﮫ ﮔﻔﺘﻢ  .اﯾﻦ را ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ وﯾﻢ رود آﯾﺔ ﷲ در
ﻓﮑﺮ ﻓﺮو ﻣﯽ رود اﯾﻦ ﻣﺮد ﮐﮫ ﺑﻮد؟ و ﭼﮫ ﺳﺨﻨﯽ ﮔﻔﺖ ؟ در ﺻﺪد ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ در ھﻤﺎن ﻣﺤﻞ
ﻗﺒﺎﻟﮫ ی ﻣﻠﮏ طﻔﻞ ﯾﺘﯿﻢ ﻣﺪﻓﻮن اﺳﺖ و ﺷﮭﻮد ﺑﺮ ﻣﻠﮑﯿﺖ ﻓﻼن  ،ﺷﺎھﺪ زور ﺑﻮده اﻧﺪ  .ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽ ﺗﺮﺳﺪ و ﺑﺎ ﺧﻮد
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ  :ﻣﺒﺎدا ﺑﺴﯿﺎری ازﺣﮑﻤﮭﺎﺋﯽ را ﮐﮫ داده اﯾﻢ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ .درﺷﺐ ھﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ ﺟﻮﻻ در ﻣﯽ زﻧﺪ و ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﺪ  :آﻗﺎ ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﺷﻮﺷﺘﺮی راه اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ روﯾﺪ و درﺷﺐ ﺳﻮم ﻧﯿﺰ ﻋﯿﻦ واﻗﻌﮫ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﮑﺮار
ﻣﯿﺸﻮد و ﺟﻮﻻ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ  :ﻣﻌﻄﻞ ﻧﺸﻮﯾﺪ ﻓﻮراً ﺗﻤﺎم اﺛﺎث اﻟﺒﯿﺖ را ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮده ﺧﺎﻧﮫ ﺧﻮد را ﺑﻔﺮوﺷﯿﺪ وﺑﮫ ﻧﺠﻒ اﺷﺮف
ﻣﺸﺮف ﺷﻮﯾﺪ و وطﺎﺋﻔﯽ را ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﮫ ام اﻧﺠﺎم دھﯿﺪ و ﭘﺲ از ﺷﺶ ﻣﺎه در وادی اﻟﺴﻼم ﻧﺠﻒ اﺷﺮف ﺑﮫ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻦ
ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻣﺮﺣﻮم ﺷﻮﺷﺘﺮی ﺑﯽ درﻧﮓ ﻣﺸﻐﻮل اﻧﺠﺎم دﺳﺘﻮرات ﻣﯽ ﮔﺮدد  ،ﺧﺎﻧﮫ را ﻣﯽ ﻓﺮوﺷﺪ و ﺑﮫ ﻧﺠﻒ اﺷﺮف ﺣﺮﮐﺖ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ در اوﻟﯿﻦ وﺣﻠﮫ ای ﮐﮫ وارد ﻧﺠﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد در وادی اﻟﺴﻼم ھﻨﮕﻢ طﻠﻮع آﻓﺘﺎب  ،ﻣﺮد ﺟﻮﻻ را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ ﮐﮫ ﮔﻮﺋﯽ
از زﻣﯿﻦ ﺟﻮﺷﯿﺪه و در ﺑﺮاﺑﺮش ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮدﯾﺪ و دﺳﺘﻮراﺗﯽ داده و ﭘﻨﮭﺎن ﺷﺪ .ﻣﺮﺣﻮم ﺷﻮﺷﺘﺮی وارد ﻧﺠﻒ اﺷﺮف ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ و طﺒﻖ دﺳﺘﻮرات ﺟﻮﻻ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎﻣﯽ رﺳﻨﺪ ﺑﮫ درﺟﮫ و ﻣﻘﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﯿﺎن و ذﮐﺮ ﻧﯿﺴﺖ...
ﭘﺲ از ﻓﻮت ﻣﺮﺣﻮم ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﺷﻮﺷﺘﺮی  ،ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ﺑﮫ ﻧﺎم آﺧﻮﻧﺪ ﻣﻼﺣﺴﯿﻦ ﻗﻠﯽ درﺟﺰﯾﻨﯽ ھﻤﺪاﻧﯽ ﮐﮫ در
اﺧﻼق و ﻣﺠﺎھﺪه ی ﻧﻔﺲ ﺑﮫ ﻧﯿﻞ ﻣﻌﺎرف اﻟﮭﯽ ﺳﺮآﻣﺪ اﻗﺮان واز ﻋﺠﺎﺋﺐ روزﮔﺎر ﺑﻮد در ﻣﺴﻨﺪ وی ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﺪ ﻣﺮﺣﻮم
آﺧﻮﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺷﺎﮔﺮداﻧﯽ از ﺑﺲ ارﺟﻤﻨﺪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﮫ ھﺮ ﯾﮏ اﺳﻄﻮاﻧﮫ ای از ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﺗﻮﺣﯿﺪ و آﺋﯿﯿﻦ ﻋﻈﯿﻢ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽ آﻣﺪﻧﺪ و ا ز ﻣﺒﺮز ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﮑﺘﺐ آﺧﻮﻧﺪ ﻣﺮﺣﻮم »ﺣﺎج ﻣﯿﺮزا ﺟﻮاد آﻗﺎ ﻣﻠﮑﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰی«» ،ﻣﺮﺣﻮم آﻗﺎ ﺳﯿﺪ
ﮐﺮﺑﻼﺋﯽ« و »ﻣﺮﺣﻮم ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﺣﺒﻮﺑﯽ« و »ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﮭﺎری« را ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺎم ﺑﺮد.
اﺳﺘﺎد ﺑﺰرﮔﻮار ﻋﺎرف ﺑﯽ ﺑﺪﯾﻞ ﻣﺮﺣﻮم »ﺣﺎج ﻣﯿﺮزا ﻋﻠﯽ آﻗﺎ ﻗﺎﺿﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰی« )رﺿﻮان ﷲ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻋﻠﯿﮫ( از ﺷﺎﮔﺮدان
ﻣﮑﺘﺐ ﻣﺮﺣﻮم آﻗﺎ ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ ﮐﺮﺑﻼی ھﺴﺘﻨﺪ  .اﯾﻦ اﺳﺖ ﺳﻠﺴﻠﮫ ی اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺮﺣﻮم ﺷﻮﺷﺘﺮی وﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﮫ آن
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ﺷﺨﺺ ﺟﻮﻻ ﻣﻨﺘﮭﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد وﻟﯽ آن ﻣﺮد ﺟﻮﻻ ﭼﮫ ﮐﺴﯽ ﺑﻮده وﺑﮫ ﮐﺠﺎ ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﮫ و اﯾﻦ ﻣﻌﺎرف را از ﮐﺠﺎ و ﺑﮫ ﭼﮫ
وﺳﯿﻠﮫ ﺑﮫ دﺳﺖ آورده  ،ھﯿﭻ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ «.1
ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯽ م ﭘﺮ ﺟﺎذﺑﮫ ﺗﺮﯾﻦ طﺮﯾﻘﮫ ی ﻋﺮﻓﺎن در ﻣﯿﺎن ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺎ در ﻗﺮن اﺧﯿﺮ ﺑﮫ ھﯿﺞ ﯾﮏ از اﺋﻤﮫ و اﺻﺤﺎب آﻧﮭﺎ
ﻣﻨﺘﮭﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﺻﺎﺣﺒﺎن اﯾﻦ طﺮﯾﻘﮫ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﮫ اﻧﺪ ﺳﻠﺴﻠﮫ ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺧﻮد را ﺑﮫ اﺋﻤﮫ ی اطﮭﺎر )ع( ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ،
ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ اﻋﺘﺮاف ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﮫ ﺷﺨﺺ ﺟﻮﻻی ﻣﺠﮭﻮل اﻟﮭﻮﯾﮫ )ﻣﻼﻗﻠﯽ ﺟﻮﻻ( ﻣﻨﺘﮭﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺴﺎب ﺟﺎی اﯾﻦ
ﺳﺆال اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﺎن ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ اطﻤﯿﻨﺎن ﮐﺮده اﻧﺪ؟! آﻧﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻘﻠﯽ و اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﺑﺴﯿﺎر
دﻗﯿﻖ و ﮐﻨﺠﮑﺎو ﺑﻮده و ھﺴﺘﻨﺪ ﭼﻄﻮر ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻊ ﮐﺮده اﻧﺪ؟!

***
ﯾﮑﯽ از ﺧﯿﺎﻧﺘﮭﺎی آﺷﮑﺎر ﺻﻮﻓﯿﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮﺧﯽ ازﻋﻠﻤﺎی ﻋﺎرف ﻣﺴﻠﮏ و زھﺪ ﭘﯿﺸﮫ ی ﺷﯿﻌﮫ را ﺑﮫ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ
داده اﻧﺪ و از اﻋﺘﺒﺎر و ﻧﻔﻮذ آﻧﮭﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎده را ﺑﺮده اﻧﺪ  ،ﻏﺎﻓﻞ از اﯾﻨﮑﮫ ﻋﻠﻤﺎی ﻋﺎرف ﺷﯿﻌﮫ ھﺮﮔﺰ ﺻﻮﻓﯽ ﻧﺒﻮده و
از ﺻﻮﻓﯿﺎن ﺑﯿﺰار ﺑﻮده اﻧﺪ  ،ﻣﺜﻼً در اﯾﻦ اواﺧﺮ ﻣﺮﺣﻮم »ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﺣﺴﻨﻌﻠﯽ اﺻﻔﮭﺎﻧﯽ ﻧﺨﻮدﮐﯽ« را ﮐﮫ در ﺷﮭﺮ ﻣﻘﺪس
ﻣﺸﮭﺪ ﺑﮫ زھﺪ و ﺗﻘﻮا ﻣﻌﺮوف ﺑﻮد  ،ﺑﮫ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ داده اﻧﺪ  .اﻟﺒﺘﮫ ﻧﺎﮔﻔﺘﮫ ﻧﻤﺎﻧﺪ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﻘﺼﺮ اﺻﻠﯽ ﭘﺴﺮش آﻗﺎی
»ﻋﻠﯽ ﻣﻘﺪادی« اﺳﺖ ﮐﮫ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم »ﻧﺸﺎﻧﯽ از ﺑﯽ ﻧﺸﺎﻧﮭﺎ« ﺑﮫ او ﻧﺴﺒﺖ داده ﮐﮫ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻮی ﺻﻮﻓﯿﮕﺮی از آن ﺑﻠﻨﺪ اﺳﺖ
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﮔﻮﯾﻨﺪ اﯾﻦ آﻗﺎ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﮫ ﭘﺪرش ﻓﻮت ﮐﺮد  ،ﭼﮭﺎر ﺳﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺪاﺷﺖ و ﺣﺎﻻ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ او اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ
را از ﭼﮫ ﮐﺴﯽ ﮔﺮﻓﺘﮫ و ﭼﻘﺪر ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺷﺪه وﺑﮫ او ﻧﺴﺒﺖ داده اﺳﺖ  ،ﺧﺪا ﻣﯽ داﻧﺪ ! ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ آن ﻓﻘﯿﺪ ﺳﻌﯿﺪ را درک
ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ  ،ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﮫ آن ﻣﺮﺣﻮم ﯾﮏ ﻋﺎرف زاھﺪ وارﺳﺘﮫ اﯾﻦ ﺑﻮد ک ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﺘﺎب ﻓﻮق در ﺷﺄن او
ﻧﯿﺴﺖ .2
از ﺟﻤﻠﮫ ﺧﯿﺎﻧﺖ آﺷﮑﺎر ﺟﻤﻊ آوری ﮐﻨﻨﺪه ی اﯾﻦ ﮐﺘﺎب آن اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﻌﻀﯽ از رواﯾﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ درﮐﺘﺎﺑﮭﺎی ﺻﻮﻓﯿﮫ ﭘﯿﺪا
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ  ،ﻧﻘﻞ ﮐﺮده و ﺑﮫ ﮐﺘﺎﺑﮭﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﺬھﺒﯽ ﻧﺴﺒﺖ داده اﺳﺖ ﻓﯽ اﻟﻤﺜﻞ ﺑﺤﺎراﻻﻧﻮار ﻣﺮﺣﻮم ﻋﻼﻣﮫ ی ﻣﺠﻠﺴﯽ را

 . ١رﺳﺎﻟﮫ ﻟب اﻟﻠﺑﺎب در ﺳر و ﺳﻠوک اوﻟﯽ اﻻﻟﺑﺎب  ،ص  ١۵۴ﺗﺎ .١۵٨
٢

 .درﺑﺎره ی ﻧﺧودﮐﯽ ﺣرﻓﮭﺎی ﺿد و ﻧﻘﯾﺿﯽ ﺷﻧﯾده ﻣﯾﺷود  ،ﺑﺎﯾد درﺑﺎره ی او رد ﻓرﺻت

دﯾﮕر ﺗﺣﻘﯾق ﺑﯾﺷﺗری ﺷود.
۵

آدرس داده اﺳﺖ اوﻻً ﺑﺤﺎراﻻﻧﻮار ﯾﮏ درﯾﺎﺳﺖ از ﮐﺠﺎی ﺑﺤﺎر ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ  .ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﯾﻦ رواﯾﺖ را
از ﺑﺤﺎراﻻﻧﻮارﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ :
از رﺳﻮل ﺧﺪا )ص( رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:
»ﻗﺎل ﷲ ﺗﻌﺎﻟﯽ اذا ﻋﻠﻤﺖ ان اﻟﻐﺎﻟﺖ ﻋﻠﯽ ﻗﻠﺐ ﻋﺒﺪی اﻹﺷﺘﻐﺎل ﺑﯽ ﺟﻌﻠﺖ ﺷﮭﻮت ﻋﺒﺪی ﻓﯽ ﻣﺴﺄﻟﺘﯽ و ﻣﻨﺎﺟﺎﺗﯽ ﻓﺎذا ﮐﺎن
ﻋﺒﺪی ﮐﺬﻟﮏ ﻋﺸﻘﻨﯽ و ﻋﺸﻘﺘﮫ ﻓﺎذا ﮐﺎن ﻋﺒﺪی ﮐﺬﻟﮏ ﻓﺎراد ﯾﺴﮭﻮ ﻋﻨﯽ ﺣﻠﺖ ﺑﯿﻨﮫ و ﺑﯿﻦ ﺳﮭﻮ ﻋﻨﯽ  ،اوﻟﯿﮏ اوﻟﯿﺎﺋﯽ ﺣﻘﺎ ،
اوﻟﯿﮏ اﻷﯾﻄﺎل  ،اوﻟﺌﮏ اﻟﺬﯾﻦ اذا اردت اھﻞ اﻷرض ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ زوﯾﺘﮭﺎ ﻋﻨﮭﻢ اﻷﺟﻠﮭﻢ«.1
ﻓﮭﺮﺳﺖ ﮐﻞ ﺑﺤﺎراﻻﻧﻮرا از روی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻣﻼﺣﻈﮫ ﮔﺮدﯾﺪ رواﯾﺘﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺻﻮرت در آن ﻧﯿﺴﺖ اﻟﺒﺘﮫ در ﺑﺤﺎر رواﯾﺘﯽ
از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم )ص( ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﻗﺴﻤﺖ اول اﯾﻦ رواﯾﺖ در آن آﻣﺪه اﺳﺖ وﻟﯽ دﻧﺒﺎﻟﮫ ی آن ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ رواﯾﺖ
اﺳﺖ اﯾﻨﮏ ﻣﺘﻦ رواﯾﺖ ﺑﺤﺎراﻻﻧﻮار :
»ﻋﻦ اﻟﻨﺒﯽ)ص( ﻗﺎل ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﮫ  :اذا ﻋﻠﻤﺖ ان اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻋﻠﯽ ﻋﺒﺪی اﻻﺷﺘﻐﺎل ﺑﯽ ﻧﻘﻠﺖ ﺷﮭﻮﺗﮫ ﻓﯽ ﻣﺴﺄﻟﺘﯽ و ﻣﻨﺎﺟﺎﺗﯽ ﻓﺎذا
ﮐﺎن ﻋﺒﺪی ﮐﺬﻟﮏ ﻓﺎراد ان ﯾﺴﮭﻮ ﺣﻠﺖ ﺑﯿﻨﮫ و ﺑﯿﻦ ان ﯾﺴﮭﻮ ،اوﻟﺌﮏ ﺣﻘﺎ ً  ،اوﻟﺌﮏ اﻟﺬﯾﻦ اذا اردت ان اھﻠﮏ اھﻞ اﻻرض
ﻋﻘﻮﺑﺔ زوﯾﺘﮭﺎ ﻋﻨﮭﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ اوﻟﺌﮏ اﻻﺑﻄﺎل«)ﺑﺤﺎراﻻﻧﻮار  ،ج ، 93ص  .(162ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ رواﯾﺖ ﭼﮫ ﻗﺪ راﺑﺎ آن
ﻓﺮق دارد و اﯾﻦ ﯾﮏ ﺧﯿﺎﻧﺖ در ﻧﻘﻞ ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ  .و ﭼﻨﯿﻦ رواﯾﺘﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎ ً درﮐﺘﺐ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷﯿﻌﮫ وﺟﻮد ﻧﺪارد وھﻤﯿﻦ
ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ اﻧﺴﺎن در ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻄﺎﻟﺐ آن ﮐﺘﺎب ﺷﮏ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ از ﺻﻮﻓﯽ ﺑﻌﻀﯽ از ﻋﻠﻤﺎی ﻋﺎرف ﺷﯿﻌﮫ را ﺑﮫ اﯾﻦ ﻟﺤﺎظ ﺑﮫ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ داده اﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﻄﺎﻟﺐ وﻣﺒﺎﻧﯽ ﺻﻮﻓﯿﮫ را
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ  ،ﻣﺜﻼً ﻣﺮﺣﻮم »ﻣﻼ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ ﻣﺠﻠﺴﯽ« و »ﻓﯿﺾ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ« و اﻣﺜﺎل آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﺻﻮﻓﯿﮕﺮی ﻣﺘﮭﻢ ﮐﺮده اﻧﺪ،
ﻣﺴﻠﻤﺎ ً اﯾﻦ اﺗﮭﺎم درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ و اﮔﺮ ھﻢ روزی آﻧﺎن ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻼﺣﻈﺎت ،ﻣﺨﺘﺼﺮ ﮔﺮاﯾﺸﯽ ھﻢ داﺷﺘﻨﺪ  ،ﺑﻌﺪاً از
آن ﺑﺮﮔﺸﺘﮫ و ﺷﺪﯾﺪاً ﺗﻮﺑﮫ ﮐﺮده اﻧﺪ .
»ﻣﻼ ﻣﺤﺴﻦ ﻓﯿﺾ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ« ) (1091-1007ﺻﺎﺣﺐ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺻﺎﻓﯽ و ﮐﺘﺎب واﻓﯽ وﮐﺘﺎﺑﮭﺎی ﺑﺴﯿﺎر دﯾﮕﺮ ﮐﮫ از ﻓﺤﻮل ﻋﻠﻤﺎی
ﻧﺎﻣﯽ ﺷﯿﻌﮫ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر اﺳﺖ  ،اﮔﺮ ﭼﮫ ﻋﺎﻟﻤﯽ ﻓﻘﯿﮫ و ﻣﻔﺴﺮ ﺑﺰرگ و ﻣﺤﺪث ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﺑﻮد  ،وﻟﯿﮑﻦ روزﮔﺎری در ﮐﻠﻤﺎت
ﻓﻼﺳﻔﮫ و ﺣﮑﻤﺎ و ﻗﻮاﻋﺪ ﺻﻮﻓﯿﮫ ﻏﻮطﮫ ور ﺑﻮده و اﻏﻠﺐ ﮐﺘﺎﺑﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻧﻮﺷﺘﮫ  ،ﺣﺘﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺻﺎﻓﯽ ﺧﺎﻟﯽ از ﻣﻄﺎﻟﺐ

 . ١ﺑﮫ ﻧﻘل ﮐﺗﺎب ﻧﺷﺎﻧﯽ از ﺑﯽ ﻧﺷﺎﻧﮭﺎ  ،ص  ٢٢٢ازﺑﺣﺎراﻻﻧوار .
۶

ﺻﻮﻓﯿﮫ و ﻓﻼﺳﻔﮫ ﻧﯿﺴﺖ آﻧﮭﻢ ﺷﺎﯾﺪ از ﺟﮭﺖ اﻧﺲ ﺑﮫ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﺳﺘﺎد و ﭘﺪرزﻧﺶ آﺧﻮﻧﺪ ﻣﻼﺻﺪراﻟﺪﯾﻦ ﺷﯿﺮازی و ﻏﯿﺮه
ﺑﻮده اﺳﺖ.
وﻟﯿﮑﻦ ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ وﻋﺪه ﻓﺮﻣﻮده »واﻟﺬﯾﻦ ﺟﺎھﺪوا ﻓﯿﻨﺎ ﻟﻨﮭﺪﯾﻨﮭﻢ ﺳﺒﻠﻨﺎ« )ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ در راه ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻨﻨﺪ
 ،اﻟﺒﺘﮫ ﻣﺎ آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ راھﮭﺎی )ﺻﺤﯿﺢ( ﺧﻮدﻣﺎن ھﺪاﯾﺖ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد(  ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﮫ ﮐﮫ در ﻗﻠﺐ ﻓﯿﺾ ﺟﺰ ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﺟﻮﺋﯽ ﭼﯿﺰی ﻧﺒﻮده ھﺪاﯾﺖ ﺧﺎﺻﮫ ی اﻟﮭﯽ ﺷﺎﻣﻞ اﯾﺸﺎن ﺷﺪه از ھﺮ دو ﻣﺴﻠﮏ ﺗﺼﻮف و ﻓﻠﺴﻔﮫ ﺑﺮﮔﺸﺘﮫ از آﻧﮭﺎ اظﮭﺎر
ﺗﻨﻔﺮ و ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .
او در رﺳﺎﻟﮫ ی »اﻹﻧﺼﺎف« ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﺎل  1083ھـ ق .ﯾﻌﻨﯽ ھﺸﺖ ﺳﺎل ﺑﮫ آﺧﺮ ﻋﻤﺮش ﻣﺎﻧﺪه  ،ﺑﮫ ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﮕﺎﺷﺘﮫ از ﻧﻮﺷﺘﻦ
آﺛﺎری ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﺘﮑﻠﻤﯿﻦ  ،ﻓﻼﺳﻔﮫ و ﺻﻮﻓﯿﺎن اظﮭﺎر ﻧﺪاﻣﺖ ﮐﺮده و ﻧﻮﺷﺘﻦ آﻧﮭﺎ را ﺑﺮﺣﺴﺐ »ﺗﻤﺮﯾﻦ« داﻧﺴﺘﮫ
اﺳﺖ  .در اﺑﺘﺪای آن رﺳﺎﻟﮫ ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﺪ :
»ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻮﯾﺪ  :ﻣﮭﺘﺪی ﺑﮫ ﺷﺎه ار ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻣﺤﺴﻦ اﺑﻦ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﮐﮫ در ﻋﻨﻔﻮان ﺷﺒﺎب  ،ﭼﻮن در ﺗﻔﻘﮫ در دﯾﻦ و ﺗﺤﺼﯿﻞ
ﺑﺼﯿﺮت در اﻋﺘﻘﺎدات و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﺒﺎدات ﺑﮫ ﺗﻌﻠﯿﻢ اﺋﻤﮫ ی ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ )ع( آﺳﻮدم ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ درھﯿﭻ ﻣﺴﺄﻟﮫ ای ﻣﺤﺘﺎج ﺑﮫ ﺗﻘﻠﯿﺪ
ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺼﻮم ﻧﺒﻮدم  .ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ رﺳﯿﺪ ﮐﮫ در ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﻌﺮﻓﺖ اﺳﺮار دﯾﻦ و ﻋﻠﻮم راﺳﺨﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺳﻌﯽ ﻧﻤﺎﯾﻢ ﺷﺎﯾﺪ ﻧﻔﺲ
ﮐﻤﺎﻟﯽ ﯾﺎﺑﺪ  ،ﻟﯿﮑﻦ ﭼﻮن ﻋﻘﻞ را راھﯽ ﺑﮫ آن ﻧﺒﻮد  ،و ﻧﻔﺲ را در آن ﻣﺎﯾﮫ ی اﯾﻤﺎن ﮐﮫ ﺑﻮد  ،دری ﻧﻤﯽ ﮔﺸﻮد و ﺻﺒﺮ ﺑﺮ
ﺟﮭﺎﻟﺖ ھﻢ ﻧﺪاﺷﺖ ﻋﻠﯽ اﻟﺪوام ﻣﺮا رﻧﺠﮫ ﻣﯽ داﺷﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭼﻨﺪی درﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻣﺠﺎدﻻت ﻣﺘﮑﻠﻤﯿﻦ ﺧﻮض ﻣﯽ ﻧﻤﻮدم و ﺑﮫ آﻟﺖ ﺟﮭﻞ در ازاﻟﺖ ﺟﮭﻞ ﺳﺎﻋﯽ ﺑﻮدم و طﺮﯾﻖ
ﻣﮑﺎﻣﻼت ﻣﺘﻔﻠﺴﻔﯿﻦ را ﻧﯿﺰ ﭘﯿﻤﻮدم و ﯾﮏ ﭼﻨﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺮوازﯾﮭﺎی ﻣﺘﺼﻮﻓﮫ را در اﻗﺎوﯾﻞ اﯾﺸﺎن دﯾﺪم و ﯾﮏ ﭼﻨﺪ در
روﻋﻮﻧﺘﮭﺎی ﻣﻦ ﻋﻨﺪﯾﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪم ﺗﺎ آﻧﮑﮫ ﮔﺎھﯽ در ﺗﻠﺨﯿﺺ ﺳﺨﻨﺎن طﻮاﺋﻒ ارﺑﻊ ﮐﺘﺐ و رﺳﺎﺋﻞ ﻣﯽ ﻧﻮﺷﺘﻢ  ...ﺑﺪون آﻧﮑﮫ
ھﻤﮫ را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻢ ﯾﺎ ھﻤﮫ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻨﻢ  ،ﺑﻠﮑﮫ ﻣﻄﺎﻟﺐ آﻧﮭﺎ را ﻧﻘﻞ ﮐﺮدم و ﺑﺮ ﺳﺒﯿﻞ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﻧﻮﺷﺘﻢ.
از ﻣﺠﻤﻮع ﮔﻔﺘﺎر آﻧﮭﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﮫ ﻋﻄﺶ ﻣﺮا ﻓﺮو ﻧﺸﺎﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻢ را درﻣﺎن ﮐﻨﺪ  ،ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﺮﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﺗﺮﺳﯿﺪم
ﭘﺲ ﺑﮫ ﺧﺪا ﭘﻨﺎه ﺑﺮدم ﺗﺎ ﻣﺮا ﺑﮫ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﺎﺋﻞ ﮔﺮداﻧﺪ و ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫ ی اﻣﯿﺮﻣﺆﻣﻨﺎن)ع( ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
»أﻋﺬﻧﯽ اﻟﻠﮭﻢ ان اﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﺮأی ﻓﯿﻤﺎ ﻻﯾﺪک ﻗﻌﺮه اﻟﺒﺼﺮ وﻻ ﯾﺘﻐﻠﻐﻞ ﻓﯿﮫ اﻟﻔﮑﺮ« )ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺪاﯾﺎ ﺑﮫ ﺗﻮ ﭘﻨﺎه ﻣﯽ ﺑﺮم ﮐﮫ رأی
ﺑﺪھﻢ در ﭼﯿﺰی ﮐﮫ ﭼﺸﻢ ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻖ آن را درک ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ و ﻓﮑﺮھﻢ ھﺮﭼﻨﺪ ﺑﮫ ﻣﺸﻘﺖ ﺑﺎﺷﺪ  ،در آن راه ﻧﻤﯽ ﯾﺎﺑﺪ(.
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ﺑﮫ درﮔﺎه ﺧﺪا ﻧﺎﻟﯿﺪم و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد را ﺑﮫ ذات ﻣﻘﺪﺳﺶ ﺳﭙﺮدم  .ﺧﺪای ﻣﮭﺮﺑﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﺑﺮﮐﺖ دﯾﻦ ﭘﺎﯾﺪارش ﻣﺮا
رھﻨﻤﻮن ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ در اﺳﺮار ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ و اﺣﺎدﯾﺚ ﺳﺮور اﻧﺒﯿﺎء و اﺋﻤﮫ ی ھﺪی )ع( درﺳﺖ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﻢ و ﺑﮫ ﻗﺪر ﺣﻮﺻﻠﮫ و
درﺟﮫ ی اﯾﻤﺎﻧﻢ از ﻗﺮآن و ﺣﺪﯾﺚ ﭼﯿﺰھﺎ ﺑﮫ ﻣﻦ آﻣﻮﺧﺖ  ،دﻟﻢ اطﻤﯿﻨﺎن ﯾﺎﻓﺖ و وﺳﻮﺳﮫ ی ﺷﯿﻄﺎن را ازﻣﻦ دور ﮐﺮد ،
ﺧﺪا را ﺷﮑﺮ ﮐﮫ ﻣﺮا ﺑﮫ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﺎﺋﻞ ﮔﺮداﻧﯿﺪ«.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻓﯿﺾ ﺻﺮاﺣﺖ دارد ﮐﮫ آﻧﭽﮫ ﺑﺮ طﺮﯾﻘﮫ ی اﯾﻦ ﻣﺮاﻣﮭﺎ ﻧﮕﺎﺷﺘﮫ ﺻﺮﻓﺎ ً ﺟﻨﺒﮫ ی ﺗﻤﺮﯾﻦ و داﻧﺶ اﻧﺪوزی
ﺑﺮای ﺧﻮد وی ﺑﻮده اﺳﺖ او ﻧﺪاﻣﺖ و ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ ﺧﻮد را درﺑﺎره ی ﺧﺒﻄﯽ ﮐﮫ از وی ﺳﺮ زده و ﻓﺮﯾﺒﯽ ﮐﮫ ﺧﻮرده ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺷﻌﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ:
ﺧﺪﻋﻮﻧﯽ ﻧﮭﺒﻮﻧﯽ اﺧﺬوﻧﯽ ﻏﻠﺒﻮﻧﯽ

و ﻋﺪوﻧﯽ ﮐﺬﺑﻮﻧﯽ ﻓﺎﻟﯽ ﻣﻦ اﺗﻈﻠﻢ

وی در ﻗﺴﻤﺖ اﺧﯿﺮ رﺳﺎﻟﮫ درﺑﺎره ی ﺧﻮد ﺑﮫ ﺻﺮاﺣﺖ آورده اﺳﺖ ﮐﮫ » :ﻧﮫ ﻣﺘﮑﻠﻢ و ﻧﮫ ﻣﺘﻔﻠﺴﻒ و ﻧﮫ ﻣﺘﺼﻮﻓﻢ و ﻧﮫ
ﻣﺘﮑﻠﻒ ،ﺑﻠﮑﮫ ﻣﻘﻠﺪ ﻗﺮآن و ﺣﺪﯾﺚ و ﭘﯿﻐﻤﺒﺮم و ﺗﺎﺑﻊ اھﻞ ﺑﯿﺖ«.
اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﮫ ای اﺳﺖ ﮐﮫ ﻓﯿﺾ در طﻮل ﺳﺎﻟﮭﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻌﻤﻖ ﺑﮫ دﺳﺖ آورده و ﭼﻨﯿﻦ اظﮭﺎر داﺷﺘﮫ اﺳﺖ :
»در اﯾﻦ ﻣﺪت ﮐﮫ درﺑﺤﺚ و ﺗﻔﺘﯿﺶ و ﺗﻌﻤﻖ در ﻓﮑﺮھﺎی دوراﻧﺪﯾﺶ ﺑﻮدم طﺮق ﻣﺨﺘﻠﻔﮫ ﻗﻮم را آزﻣﻮدم و ﺑﮫ ﮐﻨﮫ ﺳﺨﻨﺎن
ھﺮ ﯾﮏ رﺳﯿﺪم«.
وی رﺳﺎﻟﮫ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺷﻌﺎری ﮐﮫ ﺣﺎﮐﯽ از ﺷﺪت ﻧﺪاﻣﺖ اوﺳﺖ  ،ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮده اﺳﺖ :
ھﺮ ﺟﻤﯿﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﺪﯾﺪﯾﻢ ﺑﺪو ﯾﺎر ﺷﺪﯾﻢ
ﮐﺒﺮﯾﺎی ﺣﺮم ﺣﺴﻦ ﺗﻮ ﭼﻮن روی ﻧﻤﻮد
ﺷﺮﺑﺖ ﻟﻌﻞ ﻟﺒﺖ ﺑﻮد ﺷﻔﺎی دل ﻣﺎ

ھﺮ ﺟﻤﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪﯾﻢ
ﭼﺎر ﺗﮑﺒﯿﺮ زدﯾﻢ از ھﻤﮫ ﺑﯿﺰار ﺷﺪﯾﻢ
ﺑﮫ ﻋﺒﺚ ﻣﺎ ز ﭘﯽ ﻧﺴﺨﮫ ی ﻋﻄﺎر ﺷﺪﯾﻢ

ﻓﯿﺾ درﮐﺘﺎب »ﻗﺮة اﻟﻌﯿﻮن« ﮐﮫ در ﺳﺎل  1378ﺑﮫ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه  ،ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
»اﻋﻠﻤﻮا اﺧﻮﻧﯽ  ،ھﺪاﮐﻢ ﷲ ﮐﻤﺎ ھﺪاﻧﯽ اﻧﯽ ﻣﺎ اھﺘﺪﯾﺖ اﻻ ﺑﻨﻮر اﻟﺜﻘﻠﯿﻦ و ﻣﺎ اﻗﺘﺪﯾﺖ اﻻ ﺑﺎﻷﺋﻤﺔ اﻟﻤﺼﻄﻔﯿﻦ و ﺑﺮﺋﺖ اﻟﯽ ﷲ
ﻣﻤﺎ ﺳﻮی ھﺪی ﷲ ﻓﺈن اﻟﮭﺪی ھﺪی ﷲ«.
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)ﻧﮫ ﻣﺘﮑﻠﻢ و ﻧﮫ ﻣﺘﻔﻠﺴﻒ ﻧﮫ ﻣﺘﺼﻮﻓﻢ و ﻧﮫ ﻣﺘﮑﻠﻒ  ،ﺑﻠﮑﮫ ﻣﻘﻠﺪ ﻗﺮآن و ﺣﺪﯾﺚ و ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺗﺎﺑﻊ اھﻞ ﺑﯿﺖ آن ﺳﺮور  ،از
ﺳﺨﻨﺎن ﺣﯿﺮت اﻓﺰاری طﻮاﺋﻒ ارﺑﻊ ﻣﻠﻮل و ﮐﺮاﻧﮫ و از ﻣﺎ ﺳﻮی ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ و ﺣﺪﯾﺚ اھﻞ ﺑﯿﺖ و آﻧﭽﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ دو آﺷﻨﺎ
ﻧﺒﺎﺷﺪ  ،ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ  ،ﻣﻦ ھﺮ ﭼﮫ ﺧﻮاﻧﺪه ام ھﻤﮫ از ﯾﺎد ﻣﻦ ﺑﺮﻓﺖ اﻻ ﺣﺪﯾﺚ دوﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﻢ(.1
ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﮑﮫ اﯾﻨﮭﺎ ﺳﺨﻨﺎن ﺣﮑﯿﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻋﻤﺮی را در راه ﮐﺴﺐ ﻓﻠﺴﻔﮫ ﯾﻮﻧﺎن و ﺗﺼﻮف ﺻﺮف ﮐﺮده و دوره ی ﮐﺎﻣﻞ
ﻋﻠﻮم ﻋﻘﻠﯽ را دﯾﺪه ﺗﺎ آﻧﮑﮫ ﺑﻌﺪاً ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺷﺪه ﮐﮫ از ﻗﻮاﻋﺪ و ﮐﻠﻤﺎت آﻧﮭﺎ دردی درﻣﺎن ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ ظﺎھﺮ ﻧﻤﯽ
ﮔﺮدد  ،ﭘﺲ ﺑﮫ ﺧﺪا ﭘﻨﺎه ﺑﺮده و ﺧﺪا او را ﺑﮫ ﺳﺮﭼﺸﻤﮫ ی ﺣﻘﯿﻘﯽ داﻧﺶ واﻗﻌﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺮآن و اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ )ع(
رﺳﺎﻧﯿﺪه اﺳﺖ.
ﭼﻘﺪر ﺑﺠﺎﺳﺖ ﮐﮫ آﯾﻨﺪﮔﺎن از ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن درس ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و از راھﯽ ﻧﺮوﻧﺪ ﮐﮫ دﯾﮕﺮان رﻓﺘﮫ و ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺑﺮﮔﺸﺘﮫ اﻧﺪ و ﻋﻤﺮ
ﮔﺬﺷﺘﮫ را ﺿﺎﯾﻊ ﮐﺮده اﻧﺪ .
ﻧﻈﯿﺮ ﻗﻀﯿﮫ ی ﻣﺮﺣﻮم ﻓﯿﺾ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ  ،ﻗﻀﯿﮫ ی ﻋﺎﻟﻢ وارﺳﺘﮫ ﻣﺮﺣﻮم »آﻗﺎ ﻣﯿﺮزا ﻣﮭﺪی اﺻﻔﮭﺎﻧﯽ« اﺳﺖ  .2ﺧﻮد اﯾﺸﺎن
ﮔﻔﺖ  :ﻣﻦ از اﺻﻔﮭﺎن رھﺴﭙﺎر ﻧﺠﻒ اﺷﺮف ﺷﺪم ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﻮار ﺷﺎه اوﻟﯿﺎء اﻣﯿﺮﻣﺆﻣﻨﺎن )ع( و اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻠﻮم
آن ﺣﻀﺮت ﻧﺰد اﺳﺎﺗﯿﺪ آن ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﮫ و در آﻧﺠﺎ ﺑﮫ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ اﺷﺘﻐﺎل ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻋﻠﻢ ﻋﺮﻓﺎن ﻧﯿﺰ ﺷﺪم و ﺑﺎ آﻧﮑﮫ در آن
زﻣﺎن »آﯾﺔ ﷲ آﻗﺎ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺎظﻢ طﺒﺎطﺒﺎﺋﯽ« ﺻﺎﺣﺐ »ﻋﺮوة اﻟﻮﺛﻘﯽ« ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﺘﺐ ﻓﻠﺴﻔﮫ و ﻋﺮﻓﺎن را ﺟﺎﯾﺰ ﻧﻤﯽ
داﻧﺴﺘﻨﺪ  ،ﻣﺎ در ﺧﻔﺎء ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺤﺼﯿﻞ آﻧﮭﺎ ﺑﻮدﯾﻢ .
و ﭼﻮن ﺗﺎ اﻧﺪازه ای ﺧﻮد را ﻓﺎرغ از آن دﯾﺪم و ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﻧﯿﻞ ﺑﮫ ﻣﻘﺼﻮد ﻧﺪﯾﺪم ﺑﺎ اﯾﻨﮑﮫ ﻧﺰد آﻗﺎ ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ ﮐﺮﺑﻼﺋﯽ ﮐﮫ
ﺷﺎﮔﺮد آﻣﯿﺮزا ﺣﺴﯿﻨﻘﻠﯽ ھﻤﺪاﻧﯽ ﺑﻮده وارد ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﺮﻓﺎن ﺷﺪه ﺑﻮدم و ﺳﺎﻟﯿﺎن درازی )ﻗﺮﯾﺐ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل( در آن رﺷﺘﮫ

 . ١ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺧن ﻣرﺣوم ﻓﯾض .
٢

 .ﻣﯾرزا ﻣﮭدی اﺻﻔﮭﺎﻧﯽ )ﺧراﺳﺎﻧﯽ( ) -١٣٠٣ق١٣۶۵ق( از ﻋﻠﻣﺎی ﺑزگ و ﻧوادر روزﮔﺎر

ﺑود  .ﻣوﻓﻘﯾت ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﻋﻠم و ﻋﻣل ﻧﺻﯾب اﯾن ﻋﺎﻟم رﺑﺎﻧﯽ و دﻟﺳوﺧﺗﮫ دﯾن ﮔﺷﺗﮫ ﺑود ﺑﮫ ﺧود
او ﻣﻧﺣﺻر ﻧﻣﺎﻧده ﺑﻠﮑﮫ اﺷﻌﮫ ی آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺑرﮐت ﺗرﺑت ﭘﺎک اﻣﺎم ھﺷﺗم ﺑﮫ ﺣوزه ی ﻋﻠﻣﯾﮫ ﻣﺷﮭد
ﺑﺗﺎﻓت وھم اﮐﻧون ﮐﮫ ﭘﯾش از ﻧﯾم ﻗرن از ﻓوت آن ﻣرﺣوم ﻣﯾﮕذرد آﺛﺎر وﺟودی و ﺑرﮐﺎت او ﻧﮫ
ﺗﻧﮭﺎ درﺣوزه ی ﺧراﺳﺎن ﺑﻠﮑﮫ در ﺣوزه ھﺎی دﯾﮕر ﻧﯾز ﻣﺷﮭود اﺳت )ﻣﮑﺗب ﺗﻔﮑﯾﮏ  ،ص ١٧۶
 .(١٩۵٩

ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﺮدم ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﮫ اﮐﺎﺑﺮ آن ﻣﺮﺣﻠﮫ ﻣﺮا اﺳﺘﺎد ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ و از ﺑﺮﮐﺎت ھﺪاﯾﺖ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮔﺎه ﻣﻠﺘﻔﺖ ﻣﯽ ﺷﺪم ﮐﮫ
ﻗﻮاﻋﺪ ﻓﻠﺴﻔﮫ و ﻋﺮﻓﺎن ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﮭﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﮐﻠﻤﺎت ﻗﺮآن و رواﯾﺎت دارد وﻟﯽ ﭼﻮن ﺳﺮﮔﺮم آن دو رﺷﺘﮫ ﺑﻮدم ﺑﮫ ھﻤﺎن
روﯾﮫ اداﻣﮫ ﻣﯽ دادم  ،ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺎ اطﻼع ﮐﺎﻣﻞ ﺑﮫ ﻗﻮاﻋﺪ و ﻣﺮام آﻧﮭﺎ ﺧﻮد را ﻗﺎﻧﻊ ﺑﮫ ﻣﻌﺎرف ﻧﻤﯽ دﯾﺪم.
ﺗﺎ ﯾﮏ وﻗﺖ ﻣﺘﻨﺒﮫ ﺷﺪم ﮐﮫ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﻼف دﯾﻦ وﻣﺬھﺐ اﺳﺖ ﺑﺎزی ﮐﺮدن ﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎدات دﯾﻨﯽ وﻣﺬھﺒﯽ ﮐﺎر آﺳﺎن ﻧﯿﺴﺖ
وﻋﻼوه  ،ھﻼﮐﺖ و ﻧﺠﺎت اﺑﺪی در ﭘﯿﺶ اﺳﺖ اﮔﺮ ﺑﮫ راه ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎﺷﻢ ﻧﺠﺎت اﺑﺪی و اﮔﺮ در راه ﺧﻄﺎ ﺑﺎﺷﻢ ھﻼﮐﺖ اﺑﺪی
ﺧﻮاھﻢ داﺷﺖ وﻟﯽ ﭼﻮن ﻏﺮق در اﻓﮑﺎر ﻋﺮﻓﺎن ﺑﻮدم ﺗﺨﻠﺺ از آﻧﮭﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﻮد  .و ﭼﻮن ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻢ ﮐﮫ راه ﻗﺮآن و
رواﯾﺎت و راه ﻓﻠﺴﻔﮫ ی ﯾﻮﻧﺎن و راه ﺗﺼﻮف و ﻋﺮﻓﺎن  ،در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺳﮫ راه ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﺄوﯾﻞ و ﺗﻮﺟﯿﮫ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﯾﺪ
اﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﻗﺮآن و رواﯾﺎت ﭼﺴﺒﺎﻧﯿﺪ و آﺧﺮ ھﻢ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ در ﺻﺪد ﺑﺮآﻣﺪم اﺳﺘﺎدی ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ ﮐﮫ ﻻﯾﻖ آن
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﺷﺪ ،و اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﺎ او درﻣﯿﺎن ﮔﺬارم در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﺮا در اﯾﻦ ﻓﻦ اﺳﺘﺎد ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﮫ ﻓﮑﺮم
رﺳﯿﺪ اﮐﻨﻮن ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ و اﺳﺘﺎدی ﮐﮫ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ اﻣﺖ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ آﺧﺮاﻟﺰﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﮫ ﺧﺪا اطﺎﻋﺖ او را ﺑﺮ ھﻤﮫ واﺟﺐ
ﮐﺮده اﺳﺖ  ،در ﭘﯿﺸﮕﺎه ﺧﺪا ﻧﺎﻟﯿﺪم و ﺗﻀﺮع و زاری ﺑﮫ ﺣﻀﺮت ﺑﻘﯿﺔ ﷲ ﻋﺠﻞ ﷲ ﻓﺮﺟﮫ ﻧﻤﻮدم ﻣﻮﻗﻌﯽ در ﻧﺰد ﻗﺒﺮ
ﺟﻨﺎب ھﻮد و ﺻﺎﻟﺢ در ﺣﺎل ﺗﻀﺮع و ﺗﻮﺳﻞ ﺑﮫ اﻣﺎم زﻣﺎن ﺑﻮدم ﮐﮫ در ﺑﯿﺪاری آن ﺣﻀﺮت را دﯾﺪم در ﺣﺎل اﯾﺴﺘﺎده و
ﮐﺎﻏﺬی ﮐﮫ ﺑﺎ آب طﻼ ﻣﺰﯾﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد روی ﺳﯿﻨﮫ ی آن ﺣﻀﺮت ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد دﯾﺪم وﺳﻂ ﺻﻔﺤﮫ ﺑﮫ ﺧﻂ ﻧﻮر ﺳﺒﺰ ﯾﮏ
ﺧﻂ ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺷﺪه ) :طﻠﺐ اﻟﻤﻌﺎرف ﻣﻦ ﻏﯿﺮﻧﺎ اھﻞ اﻟﺒﯿﺖ ﻣﺴﺎوق ﻻﻧﮑﺎرﻧﺎ( ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﻌﺎرف دﯾﻨﯽ از ﻏﯿﺮ ﻣﺎ اھﻞ
ﺑﯿﺖ درﺣﺪ ﻧﮑﺎر اﻣﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ (  .و ﭘﺎﺋﯿﻦ ﮐﺎﻏﺬ را دﯾﺪم ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﻂ رﯾﺰﺗﺮی ﻧﻮﺷﺘﮫ و اﻣﻀﺎء ﺷﺪه ﺑﻮد) و ﻗﺪ اﻗﻤﻨﯽ ﷲ و
اﻧﺎ اﻟﺤﺠﺔ اﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ( )ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺪا ﻣﺮا ﺑﭙﺎ داﺷﺘﮫ و ﻣﻦ ﺣﺠﺖ اﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ ھﺴﺘﻢ(.
از ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ ﻧﺎﻣﮫ ی ﻣﺒﺎرک  ،ﭼﻨﺎن روﺷﻦ ﺷﺪم ﮐﮫ ﻧﻮراﻧﯿﺘﯽ درﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﺮدم و ﭼﻨﺎن ذھﻦ ﻣﻦ روﺷﻦ
ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮدﮐﮫ ﮔﻮﯾﺎ ﺗﻤﺎم ﻓﺴﺎدھﺎی ﻗﻮاﻋﺪ ﻓﻠﺴﻔﮫ و ﻋﺮﻓﺎن در ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻣﺠﺴﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ آﻧﮭﺎ را ﺑﺎ ﻣﻌﺎرف دﯾﻦ
اﺳﻼم آﺷﮑﺎر ﻣﯽ دﯾﺪم«.1

***
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 .اﯾن ﻣطﺎﻟب را آﻗﺎﺳﯾد ﻣﺣﻣد ﺑﺎﻗر ﻧﺟﻔﯽ ﻓرزﻧد ﻣرﺣوم ﺳﯾد ﻋﺑداﻟﺣﯽ طﺑﺎطﺑﺎﺋﯽ ﻧﻘل ﮐرده و در

ﮐﺗﺎب ﭼﮭﺎرم ﺧﻼﺻﮫ ﻣطﺎﻟﺑﯽ از دﯾن اﺳﻼم  ،ﭼﺎپ ﺷده اﺳت.
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ﺑﻌﻀﯿﮭﺎ ﻣﺮﺣﻮم ﻋﻼﻣﮫ طﺒﺎطﺒﺎﺋﯽ رااز طﺮﻓﺪاران ﺻﻮﻓﯿﮫ ﺷﻤﺮده اﻧﺪ  ،ﺑﺮای اﯾﻨﮑﮫ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻼﺋﻢ داﺷﺘﮫ اﺳﺖ.
ﻏﺎﻓﻞ از اﯾﻨﮑﮫ آن ﻣﺮﺣﻮم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺻﻮﻓﯿﮫ اﺗﻘﺎدھﺎی اﺻﻮﻟﯽ واﺳﺎﺳﯽ داﺷﺘﮫ اﺳﺖ وی درﺑﺎره ی ﻋﻠﻞ اﻧﺤﻄﺎط و
اﻧﺤﺮاف ﺗﺼﻮف ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ :
»ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺻﻮﻓﯿﮫ ﮔﻔﺘﮫ اﻧﺪ  :طﺮﯾﻘﮫ ی ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻧﻔﺲ  ،اﻣﺮی اﺳﺖ اﺧﺘﺮاﻋﯽ ﮐﮫ ﺻﺎﺣﺐ ﺷﺮﯾﻌﺖ درﺑﺎره ی آن
ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻔﺘﮫ اﺳﺖ  .ﻟﯿﮑﻦ طﺮﯾﻘﮫ ی ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺧﺪای ﺳﺒﺤﺎن آن را ﻣﯽ ﭘﺴﻨﺪد ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ طﺮﯾﻘﮫ ی رھﺒﺎﻧﯿﺖ را ﻧﯿﺰ ﮐﮫ
در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﭘﯿﺪا ﻧﺸﺪ  ،ﭘﺴﻨﺪﯾﺪ  ،ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ :
»رھﺒﺎﻧﯿﺘﯽ را اﺧﺘﺮاع ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﺎ آن را وظﯿﻔﮫ ی آﻧﺎن ﻗﺮار ﻧﺪاده ﺑﻮدﯾﻢ ﻣﺎ طﻠﺐ رﺿﺎی ﺧﺪا را وظﯿﻔﮫ ی اﯾﺎﺷﺎن ﻗﺮار
داده ﺑﻮدﯾﻢ و آﻧﺎن ﺣﻖ آن رھﺒﺎﻧﯿﺖ )ﺗﺮک دﻧﯿﺎ( را ﻧﯿﺰ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮدﻧﺪ و آداب آن را ﺑﺠﺎی ﻧﯿﺎوردﻧﺪ« )ﺳﻮره ی ﺣﺪﯾﺪ  :آﯾﮫ
.(27:
و اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺻﻮﻓﯿﮫ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ وھﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﺳﻠﻮک آداب و رﺳﻮﻣﯽ ﭘﺪﯾﺪ آورﻧﺪ ﮐﮫ در دﯾﻦ
ﺳﺎﺑﻘﮫ ﻧﺪاﺷﺖ اﯾﻦ ﺷﺪ ﮐﮫ ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ ﺑﺪﻋﺘﯽ ﺗﺎزه ﺑﮫ وﺟﻮد آﻣﺪ و ﺳﻨﺘﯽ ﺷﺮﻋﯽ ﺗﺮک ﻣﯽ ﺷﺪ و ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺷﺮﯾﻌﺖ درطﺮﻓﯽ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و طﺮﯾﻘﺖ در طﺮف دﯾﮕﺮ و ﺑﮫ طﺒﻊ ﮐﺎر ﺑﮫ ارﺗﮑﺎب ﻣﺤﺮﻣﺎت و ﺗﺮک واﺟﺒﺎت و ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ
ﺷﺮﻋﯽ ﮐﺸﯿﺪ و اﻧﺪک اﻧﺪک ﻓﺮﻗﮫ ھﺎی اﻣﺜﺎل ﻗﻠﻨﺪرﯾﮫ ظﮭﻮر ﮐﺮدﻧﺪ واز ﺗﺼﻮف ﺟﺰ ﺗﮑﺪی و اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻓﯿﻮن و ﭼﺮس
ﯾﻌﻨﯽ ﻓﻨﺎ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﺎﻧﺪ«.1
ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﮔﺮدان آن ﻣﺮﺣﻮم ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ :
»ﻓﺨﺮ اﻟﻤﻔﺴﺮﯾﻦ و ﺳﻨﺪ اﻟﻤﺤﻘﻘﯽ اﺳﺘﺎد ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﺎ ﺣﻀﺮت ﻋﻼم ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ طﺒﺎطﺒﺎﺋﯽ ﺑﺎ آﻧﮑﮫ از اول ﻋﻤﺮ ﺑﺎ دو
ﺑﺎل ﻋﻠﻢ وﻋﻤﻞ ﺣﺮﮐﺖ داﺷﺖ و ھﻢ در ﻣﮑﺘﺐ ﻓﻠﺴﻔﮫ و ھﻢ درﻣﮑﺘﺐ ﻋﺮﻓﺎن ﻧﺰد ﻣﺮﺣﻮم ﻗﺎﺿﯽ طﯽ طﺮﯾﻖ ﻣﯽ ﻧﻤﻮد و ﺑﺎ
ﺳﭙﺮی ﻧﻤﻮدن ﻋﻤﺮی در ﻗﯿﺎس و ﺑﺮھﺎن و ﺧﻄﺎﺑﮫ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻋﻠﻮم ﻓﮑﺮﯾﮫ از »اﺷﺎرات« و »اﺳﻔﺎر« و »ﺷﻔﺎم و ﺗﺤﺸﯿﮫ ی
آﻧﮭﺎ در ﻋﯿﻦ اﺷﺘﻐﺎل ﮐﺎﻣﻞ ﺑﮫ ﺧﻠﻮﺗﮭﺎی ﺑﺎطﻨﯽ و اﺳﺮار اﻟﮭﯽ و ﻣﺮاﻗﺒﮫ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ  ،ﺑﺎﻻﺧﺮه راﺣﻠﮫ ﺧﻮد را در آﺳﺘﺎن
ﻣﻘﺪس ﻗﺮآن ﯾﮑﺴﺮه ﻓﺮود آورده ﭼﻨﺎن ﻣﺘﻮﻏﻞ درآﯾﺎت ﺳﺒﺤﺎﻧﯿﮫ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﮫ ﺑﺤﺚ و ﺗﻔﮑﺮ ﻗﺮاﺋﺖ و ﺗﻼوت و ﺗﻔﺴﯿﺮ

 . ١اﻟﻣﯾزان  ،ج  ، ۵ص .٣٠۶
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وﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﺄول آﯾﺎت ﻗﺮآن ﺑﺮای اﯾﺸﺎن از ھﺮ ذﮐﺮی و ﻓﮑﺮی ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺮ و ﺗﺪﺑﺮ در آﻧﮭﺎ از ھﺮ ﻗﯿﺎﺳﯽ و ﺑﺮھﺎﻧﯽ دﻟﭙﺬﯾﺮ ﺗﺮ
و ﻣﺴﺮت ﺑﺨﺶ ﺗﺮ وﮐﺎﻧﮫ ﻏﯿﺮ از ﺗﻌﺒﺪ ﻣﺤﺾ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺻﺎﺣﺐ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻏﺮاء اوﺻﯿﺎی ﮔﺮاﻣﯿﺶ ھﯿﭻ ﻧﺪارد« .1
ﻧﻈﯿﺮ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را درﺑﺎره ی اﺳﺘﺎد ﺷﮭﯿﺪ آﯾﺔ ﷲ ﻣﻄﮭﺮی ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﮫ اﻧﺪ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﮫ اﺳﺘﺎد در داﻧﺸﮕﺎه درس ﻋﺮﻓﺎن ﻣﯽ
ﮔﻔﺘﻨﺪ در ﺟﺰوه ی درﺳﯽ ﺻﻮﻓﯿﺎن را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻋﺎرف و ﻣﻄﺎﻟﺐ آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻋﺮﻓﺎن ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
اﯾﻦ اﺳﺘﻨﺒﺎط ھﻢ دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎ ً اﺳﺘﺎد ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺻﻮﻓﯿﮫ راﻋﺮﻓﻦ ﺧﺎﻟﺺ اﺳﻼﻣﯽ و ﺧﻮد آﻧﮭﺎ را ﻋﺎرف واﻗﻌﯽ ﻧﻤﯽ
داﻧﺴﺖ  .ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ در ﮐﺘﺎب »ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﺳﻼم و اﯾﺮان« ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ:
»ﻋﺮف و ﻣﺘﺼﻮﻓﮫ ھﺮﭼﻨﺪ ﯾﮏ اﻧﺘﺸﻌﺎب ﻣﺬھﺒﯽ در اﺳﻼم ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﻣﺪﻋﯽ ﭼﻨﯿﻦ اﻧﺸﻌﺎﺑﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و در
ھﻤﮫ ی ﻓﺮق و ﻣﺬاھﺐ اﺳﻠﻤﯽ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ درﻋﯿﻨﻦ ﺣﺎل ﯾﮏ ﮔﺮوه واﺑﺴﺘﮫ وﺑﮭﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ھﺴﺘﻨﺪ وﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﮫ
اﻓﮑﺎر و اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎی و ﺣﺘﯽ آداب ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ در ﻣﻌﺎﺷﺮﺗﮭﺎ و ﻟﺒﺎس ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﮭﺎ و اﺣﯿﺎﻧﺎ ً آراﯾﺶ ﺳﺮ و ﺻﻮرت و
ﺳﮑﻮﻧﺖ در ﺧﺎﻧﻘﺎھﮭﺎ و ﻏﯿﺮه ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﺮﻗﮫ ی ﺧﺼﻮص ﻣﺬھﺒﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ رﻧﮓ ﻣﺨﺼﻮص داده و ﻣﯽ
دھﺪ و اﻟﺒﺘﮫ ھﻤﻮاره – ﺧﺼﻮﺻﺎ ً در ﻣﯿﺎن ﺷﯿﻌﮫ – ﻋﺮﻓﺎﺋﯽ ﺑﻮده و ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ھﯿﭻ اﻣﺘﯿﺎز ظﺎھﺮی ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﻧﺪارﻧﺪ و در
ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻋﻤﯿﻘﺎ ً اھﻞ ﺳﯿﺮ وﺳﻠﻮک ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و درﺣﻘﯿﻘﺖ ﻋﺮﻓﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ اﯾﻦ طﺒﻘﮫ اﻧﺪ ﻧﮫ ﮔﺮوھﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺻﺪھﺎ
آداب از ﺧﻮد اﺧﺘﺮاع ﮐﺮده و ﺑﺪﻋﺘﮭﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﻧﺪ « .2
ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﺘﺎﺑﮭﺎی آﻧﮭﺎ دﻟﯿﻞ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﻣﻄﺎﻟﺐ آﻧﮭﺎ درﺳﺖ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﺧﯿﻠﯽ از اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺣﻮزه ﺑﻮدﻧﺪ و ھﺴﺘﻨﺪ
ﮐﮫ از ﻗﺒﯿﻞ ﻓﺼﻮص اﻟﺤﮑﻢ را ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﮫ ﻣﻄﺎﻟﺐ آﻧﮭﺎ اﻋﺘﻘﺎد ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﮫ ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮد اﮐﯿﺪاً ﺗﻮﺻﯿﮫ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ از ﮐﺘﺎﺑﮭﺎی آﻧﮭﺎ ﻋﻘﯿﺪه ی ﺻﺤﯿﺢ اﺳﻼﻣﯽ در ﻧﻤﯽ آﯾﺪ و ﻋﻘﯿﺪه را ﺑﺎﯾﺪ از ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ و اھﻞ ﺑﯿﺖ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﺳﺮان ﺻﻮﻓﯽ ﻋﻤﻮﻣﺎ ً از اھﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺮای ﯾﮏ ﻓﺮد ﺷﯿﻌﮫ ﻋﻤﻞ آﻧﮭﺎ و ﺳﺨﻨﺎن آﻧﮭﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺠﺖ ﺑﺎﺷﺪ
و ﻟﺬا ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻠﻤﺎی ﺻﻮﻓﯽ ﻣﺸﺮب ﺑﺮای اﯾﻨﮑﮫ ﻣﺮدم را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻧﺰدﯾﮏ و ﺧﻮﺷﺒﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ  ،ﺳﻌﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ آﻧﮭﺎ
را ھﺮ طﻮری ﺷﺪه  ،ﺷﯿﻌﮫ و دوﺳﺘﺪار اھﻞ ﺑﯿﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻨﺪ وﻟﻮ اﯾﻨﮑﮫ ﺑﮫ ﺗﮑﻠﻒ و ﺳﺨﺘﯽ ھﻢ اﻓﺘﺎده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺜﻼً »ﻣﺤﯿﯽ
اﻟﺪﯾﻦ ﻋﺮﺑﯽ« » ،ﻣﻮﻟﻮی« » ،ﺣﺎﻓﻆ« و »ﺳﻌﺪی« و  ...را ﺑﺎ اﯾﻨﮑﮫ ﺳﻨﯽ و ﺟﺒﺮی ﺑﻮدﻧﺸﺎن ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ  ،ﺑﮫ طﻮر ﺑﺎور
ﻧﮑﺮدﻧﯽ ﺷﯿﻌﮫ ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮده اﻧﺪ !

 . ١ﻟب اﻟﺑﺎب  ،ص .١٨
 . ٢ﺧدﻣﺎت ﻣﺗﻘﺎﺑل اﺳﻼم و اﯾران  ،ص .۶٢٩
١٢

ﮐﺞ اﻧﺪﯾﺸﯿﮭﺎی ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن
ﺻﺎﺣﺐ »روح ﻣﺠﺮد« ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ:
»روزی ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺣﻀﺮت اﺳﺘﺎد ﻧﺎﻷﮐﺮم ﺣﻀﺮت ﻋﻼﻣﮫ ﻓﻘﯿﺪ طﺒﺎطﺒﺎﺋﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ھﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﮫ درازا اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ
ﭼﻮن اﯾﺸﺎن ﻣﯽ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ  :ﭼﮫ طﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد »ﻣﺤﯿﯽ اﻟﺪﯾﻦ« را اھﻞ طﺮﯾﻖ داﻧﺴﺖ ﺑﺎ وﺟﻮدی ﮐﮫ ﻣﺘﻮﮐﻞ را از اوﻟﯿﺎی
ﺧﺪا ﻣﯽ داﻧﺪ؟ ﻋﺮض ﮐﺮدم  :اﮔﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد اﯾﻦ ﮐﻼم ال اوﺳﺖ وﺗﺤﺮﯾﻔﯽ در ﻧﻘﻞ ﺑﮫ ﻋﻤﻞ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ »ﺷﻌﺮاﻧﯽ«
ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ  :در »ﻓﺘﻮﺣﺎت« اﺑﻦ ﻋﺮﺑﯽ ﺗﺤﺮﯾﻔﺎت ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﺻﻮت ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ  ،ﺑﺎ ﻓﺮض آﻧﮑﮫ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ او ﻣﺮد
ﻣﻨﺼﻔﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﭘﺲ از ﺛﺒﻮت ﺣﻖ اﻧﮑﺎر ﻧﻤﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ  ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﯿﺮ اﯾﻦ ﻧﻮع از ﻣﻄﺎﻟﺐ او را
از زﻣﺮه ی ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر آورﯾﻢ ؟ اﯾﺸﺎن)ﻋﻼﻣﮫ طﺒﺎطﺒﺎﺋﯽ( ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﻨﮑﺮاﻧﮫ زدﻧﺪ و ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ  :آﺧﺮ ﻣﺤﯿﯽ اﻟﺪﯾﻦ از
ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ اﺳﺖ ؟! ﻋﺮض ﮐﺮدم  :ﭼﮫ اﺷﮑﺎل دارد ؟ وﻗﺘﯽ ﻣﻨﺎط اﺳﺘﻀﻌﺎف  ،ﻋﺪم وﺻﻮل ﺑﮫ ﻣﺘﻦ واﻗﻊ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد
آﻧﮑﮫ طﺎﻟﺐ در ﺻﺪد وﺻﻮل ﺑﻮده و ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ .1«...
ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺘﺎب »روح ﻣﺠﺮد« ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺻﻔﺤﮫ ازﮐﺘﺎب ﺧﻮد را ﺑﮫ »ﻣﺤﯿﯽ اﻟﺪﯾﻦ« اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ دھﺪ و آﻧﻘﺪر ﺗﻌﺮﯾﻒ و
ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺧﻮد ﺧﺴﺘﮫ ﻣﯿﺸﻮد و در ﭘﺎﯾﺎن ﯾﻢ ﮔﻮﯾﺪ  :ﺑﺎری ﺳﺨﻦ درﺑﺎره ی ھﻮﯾﺖ و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺤﯽ اﻟﺪﯾﻦ طﻮل
ﮐﺸﯿﺪ وﻟﯽ طﻮﻟﯽ ﻣﻤﺪوح و ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﺑﻮد ﭼﺮا ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﺮد ﺻﺎﺣﺐ ﻓﻀﯿﻠﺖ در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﻣﻈﻠﻮم واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ
ﻣﻄﺎﻟﺐ راھﮕﺸﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺳﺮوران و ﺑﺰرﮔﺎن ﻧﻈﺎره ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﻻﺧﺺ طﻼب ذوی اﻟﻐﺰة واﻹﺣﺘﺮام ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﯿﻦ
ﮐﺮم و رﺿﺎ ﺑﻨﮕﺮﻧﺪ و ﺑﺮ ﺣﻘﯿﺮ ﻓﻘﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﺧﺮده ﻧﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐﮫ :
و ﻋﯿﻦ اﻟﺮﺿﺎ ﻋﻦ ﮐﻞ ﻋﯿﺐ ﮐﻠﯿﻠﺔ

وﻟﮑﻦ ﻋﯿﻦ اﻟﺴﺨﻂ ﺗﺒﺪی اﻟﻤﺴﺎوﯾﺎ
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ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺘﺎب روح ﻣﺠﺮد از ﻣﻈﻠﻮﻣﯿﺖ ﻣﺤﯿﯽ اﻟﺪﯾﻦ ﻋﺮﺑﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﺷﯿﻌﯿﺎن زﺑﺎن ﺑﮫ ﺷﮑﻮه ﮔﺸﻮده و ﺑﺎ
ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﻮﺻﯿﻒ زﯾﺎد ازﺣﺪ ھﻮﯾﺖ و ﺷﺨﺼﯿﺖ وی ﺑﮫ ﻣﻘﺎم دﻓﺎع ﺑﺮآﻣﺪه اﺳﺖ .

 . ١روح ﻣﺟرد  ،ص  ، ۴١١ﭘﺎورﻗﯽ.
 . ٢ھﻣﺎن ﮐﺗﺎب  ،ص .۴٣٣ ، ۴٣٢
١٣

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ھﻤﮫ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﻣﺤﯿﯽ اﻟﺪﯾﻦ ﻋﺮﺑﯽ و آﺛﺎر ﻋﻠﻤﯿﺶ در ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﮫ اﺳﺖ و ﺑﺮ ﻓﺼﻮص
اﻟﺤﮑﻤﺶ ﺷﺮوح و ﺗﻌﻠﯿﮫ ھﯿﺎ زﯾﺎدی ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﺑﻌﻀﯽ ﺣﻮزه ھﺎ از ﮐﺘﺐ درﺳﯽ ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ  ،ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺣﺴﺎب آﯾﺎ او در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﻣﻈﻠﻮم واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ؟! ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ ﺻﺎﺣﺐ روح ﻣﺠﺮد از ﻣﻈﻠﻮﻣﯿﺖ آﺑﺎء و اﺟﺪاد
ﺧﻮد اﺋﻤﮫ ی اھﻞ ﺑﯿﺖ )ع( ﮐﮫ ﻣﻈﻠﻮﻣﯿﺘﺸﺎن ﻣﺎ ﺑﯿﻦ زﻣﯿﻦ و آﺳﻤﺎن و ﭘﮭﻨﺎی ﺗﺎرﯾﺦ را ﭘﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ  ،ﺷﮑﻮه ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ و
ﻧﺎراﺣﺖ ﻧﯿﺴﺖ از اﯾﻨﮑﮫ ﭼﺮا ﻧﮭﺞ اﻟﺒﻼﻏﮫ ی اﻣﺎم ﻋﻠﯽ )ع( و ﺻﺤﯿﻔﮫ ی ﺳﺠﺎدﯾﮫ اﻣﺎم ﺳﺠﺎد )ع( در ﺣﻮزه ھﺎی ﺷﯿﻌﮫ
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﮫ ﻧﯿﺴﺖ؟! ﭼﺮا ﺷﺮوح و ﺗﻌﻠﯿﻘﮫ ھﺎی ﻣﻔﺼﻞ وﻣﺤﮑﻢ از طﺮف ﻋﻠﻤﺎی ﺑﺰرگ ﺷﯿﻌﮫ ﻧﻮﺷﺘﮫ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و در
طﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮح را »اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺤﺪﯾﺪ« ﯾﮏ ﻋﺎﻟﻢ ﺳﻨﯽ ﻧﻮﺷﺘﮫ اﺳﺖ آﯾﺎ اﯾﻦ درد آور ﻧﯿﺴﺖ ؟! اﺋﻤﮫ ی اطﮭﺎر)ع(
ﺣﺘﯽ در ﻣﯿﺎن ﺷﯿﻌﮫ ھﺎ و ﺣﻮزه ھﺎی ﻋﻠﻤﯿﮫ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺻﺤﻒ ادﻋﯿﮫ و اذﮐﺎری ﮐﮫ از آﻧﺎن ﺻﺎدر ﺷﺪه و ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ
ﻣﻘﺎﻣﺎت و ﻣﺪارج ﻋﺎﻟﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ  ،از ﻣﺘﻮن ﮐﺘﺐ درﺳﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ؟!!
ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺘﺎب روح ﻣﺠﺮد ﺑﺎ ﺗﺄﺳﻒ و ﺗﺄﺛﺮ ﻓﺮاوان ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
»اﻣﺎ ﺻﺪ ﺣﯿﻒ و ھﺰار اﻓﺴﻮس ﮐﮫ ﻣﺎ ﻗﺪر و ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﺎن را ﻧﺪاﻧﺴﺘﯿﻢ و ﻣﻌﺎﻧﯽ اﺷﻌﺎرﺷﺎن را ﺑﮫ اﻣﻮر ﻣﺒﺘﺬل ﺣﻤﻞ
ﮐﺮدﯾﻢ و ﯾﺎ اﮔﺮ ﺷﺮح در اﺣﻮال آﻧﮭﺎ ﻧﮕﺎﺷﺘﯿﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ از ﻋﮭﺪه ی ﺷﺮح و ﺷﮑﺎﻓﺘﻦ آن ﻣﻌﺎﻧﯽ و اﺳﺮار ﺑﺮآﺋﯿﻢ ﺗﺎ
ﺧﺎرﺟﯿﺎن و ﮐﻔﺎر آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﺮای ﺧﻮد ﻋﺮﻓﺎن ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﻋﺮﻓﺎن را از اﺳﻼم ﺟﺪا ﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﻣﻘﺎم ﻋﻈﯿﻢ ﻋﺮﻓﺎن و ﻋﺮﻓﺎ را ﮐﮫ
ﻣﺦ واس و رﯾﺸﮫ اﺳﻼم اﺳﺖ  ،اﻣﺮی ﻣﺒﺎﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت دﯾﻨﯽ واﻧﻤﻮد ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮای ﻣﺎ ﻋﺮﻓﻦ اﯾﺮان و ھﻨﺪی و روﻣﯽ
ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ھﻤﮫ را ﺧﻄﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻂ اﺳﻼم و راھﯽ ﻏﯿﺮ از ﻣﺴﯿﺮ دﯾﻦ ﻧﻤﻮدار ﻧﻤﻮدﻧﺪ و رﯾﺸﮫ ی ﻋﺮﻓﺎن ﻣﻮﻟﻮی و
ﺣﺎﻓﻆ ﺷﯿﺮازی و ﻣﻐﺮﺑﯽ و اﻣﺜﺎﻟﮭﻢ را ﻋﺮﻓﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ روح اﺳﻼم ﺳﺎزﮔﺎرﻧﺒﺎﺷﺪ« .1
اﮔﺮ ﺑﺎ دﯾﺪ اﻧﺼﺎف ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ در اﯾﻨﺠﺎ ﺣﻖ ﺑﺎ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ آری آﻧﮭﺎ ﺧﻮب ﻓﮭﻤﯿﺪه اﻧﺪ ﮐﮫ ﻋﺮﻓﺎن
ﻣﻮﻟﻮی وﻣﻐﺮﺑﯽ و ﺣﺎﻓﻆ و اﻣﺜﺎل اﯾﻨﮭﺎ ﻋﺮﻓﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﮫ ازاﺳﻼم ﻧﯿﺴﺖ و ﻋﺮﻓﺎن آﻧﮭﺎ اﻟﺘﻘﺎطﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه ی
آن را از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﯾﺮاﻧﯽ  ،ھﻨﺪی و روﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎ ً اﯾﻦ ﻧﻮع ﻋﺮﻓﺎن از اﺳﻼم ﺟﺪاﺳﺖ و ﺑﺎ روح اﺳﻼم ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﻤﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻄﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻂ اﺳﻼم و راھﯽ ﻏﯿﺮ ازﻣﺴﯿﺮ دﯾﻦ اﺳﺖ .
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ی ﻣﺰﺑﻮر درﺑﺎره ی ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﻗﺪرﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:

 . ١روح ﮐﺗﺎب  ،ص .۴٨٨
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»اﯾﻨﮭﺎ ھﻤﮫ و ھﻤﮫ ﻧﺘﯿﺠﮫ ی ﺟﻤﻮد و ﺗﺤﺠﺮ ﯾﮏ ﭼﺸﻤﯽ ﺑﮫ ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﻦ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻦ اﺳﺖ و ﺣﺴﺎب ﺗﻮﺣﯿﺪ را از ﻋﺎﻟﻢ اﻣﺮ و
ﺧﻠﻖ ﺟﺪا ﻧﻤﻮدن و ﺑﮫ اﺋﻤﮫ و ﻟﻮادران ﻋﺮﻓﺎن ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﻮﺟﻮدات ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه ی ﺑﺪون ﺗﮑﻠﯿﻒ و ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻦ اﺳﺖ
ﮐﮫ ﻣﺎ را دﭼﺎر اﯾﻦ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻋﻈﻤﯽ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯽ ﮐﮫ اﯾﻨﮏ ﺑﺮای آﻧﮑﮫ از آﻧﮭﺎ ﻋﻘﺐ ﻧﻤﺎﻧﯿﻢ و در اﯾﻦ ﺑﺎزی  ،ﻣﺤﮑﻮم و
ﺳﺮاﻓﮑﻨﺪه ﻧﮕﺮدﯾﻢ  ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ھﺰار دﻟﯿﻞ اﺛﺒﺎت ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﻋﺮﻓﺎن ﺣﺎﻓﻆ و ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﺘﺨﺬ از روح ﻗﺮآن و روح ﻧﺒﻮت و وﻻﯾﺖ
اﺳﺖ« .1
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﻧﺘﻈﺎر دارد ھﻤﮫ ی ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﻌﮫ ﻣﺜﻞ او ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺜﻞ او ﻧﺮم و ﮔﺸﺎده و ﺳﻌﮫ ی در داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ !!
وﻣﻌﯿﺎرھﺎی ﺷﺮﻋﯽ راﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﻧﺪ و ﺑﮫ ﻋﺮﻓﺎن اﻟﺘﻘﺎطﯽ  ،ﺟﺬب ﺷﻮﻧﺪ و در ﺻﺪد ﺗﻄﺒﯿﻖ آن ﺑﺎﻣﺒﺎﻧﯽ ﺷﺮع وﻣﮑﺘﺐ اھﻞ
ﺑﯿﺖ و اﺛﺒﺎت ﻋﯿﻨﯿﺖ آن دو ﺑﺮآﯾﻨﺪ  .و ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﭘﺮﺳﯿﺪ اﮔﺮ واﻗﻌﺎ ً ﻋﺮﻓﺎن اﻧﮭﺎ از روح ﻗﺮآن و روح ﻧﺒﻮت و وﻻﯾﺖ
ﺑﺎﺷﺪ  ،دﯾﮕﺮ اﺛﺒﺎت آن ھﺰار دﻟﯿﻞ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﺪ دﻟﯿﻞ اﮔﺮ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﯾﮑﯽ دو ﺗﺎ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ .
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ی ﮐﺘﺎب »روح ﻣﺠﺮد« ک ﺑﮫ ﻋﻘﯿﺪه ی ﺧﻮد ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺮاﺣﻞ و ﻣﻨﺎزل ﺳﻠﻮک را طﯽ ﮐﺮده و ﺑﮫ ﻣﺪارج ﻋﺎﻟﯽ
ﺗﻮﺣﯿﺪ وﻋﺮﻓﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ آﻧﺠﺎ ﮐﮫ درﺑﺎره ی ﻟﺰوم اﺳﺘﺎد در طﺮﯾﻘﺖ ﺑﺤﺚ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  ،ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
»ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻓﺮادی از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﯾﺎ از ﺷﯿﻌﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب و ظﺎھﺮاﻟﺼﻼح و دارای ﻧﯿﺖ و روش ﭘﺎک ھﻢ
ﺑﺎﺷﻨﺪ و و اﻗﻌﺎ ً ھﻢ ﻣﻌﺮض از دﻧﯿﺎ و ﻣﺘﻮﺟﮫ ﻋﺎﻟﻢ ﻋﻘﺒﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ ھﻨﻮز ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﮫ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻣﺤﺾ و»ﻻ اﻟﮫ اﻻ ﷲ واﺣﺪ و
ﺣﺪه« ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ  .اﯾﻨﮭﺎ ﺣﻖ ارﺷﺎد و دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻧﺪارﻧﺪ  ،ﭼﺮا ﮐﮫ از ﭘﯿﻐﻤﺒﺮان )ع( ﮐﮫ ﺑﺮﺗﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و اﻣﺮوز اﮔﺮ
ﭘﯿﻐﻤﺒﺮی از ﭘﯿﻐﻤﺒﺮان زﻧﺪه ﺷﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻈﯿﻤﺘﺮﯾﻦ آﻧﮭﺎ  ،ھﻤﭽﻮن ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ و ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ )ع(  ،ﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ
ﺑﮫ آﻧﮭﺎ رﺟﻮع ﮐﻨﯿﻢ و دﺳﺘﻮر ﺑﺨﻮاھﯿﻢ درﺑﺎره ی ﺳﯿﺮ وﺳﻠﻮک اﻟﮭﯽ در ﺗﺤﺖ وﻻﯾﺘﺸﺎن در آﺋﯿﻢ ﺑﮫ ﺳﺒﺐ آﻧﮑﮫ ﺑﺎ وﺟﻮد
ﺷﺮﯾﻌﺖ و وﻻﯾﺖ ﺧﺎﺗﻢ اﻟﻤﺮﺳﻠﯿﻦ آﻧﺎن درﻣﻘﺎم و درﺟﮫ ای ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺗﺮ واﻗﻌﻨﺪ و ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﻣﺠﺮی و ﻣﻤﺸﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﻢ
و ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺗﻮﺣﯿﺪ از اﯾﻦ طﺮﯾﻖ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ ﮐﮫ اﮐﻤﻞ و اﻓﻀﻞ ﻣﺮاﺗﺐ ﺗﻮﺣﯿﺪ اﺳﺖ« .2
اﯾﻦ ﺟﻨﺎب ﻋﺎرف ! ﻋﻘﻠﺶ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ و ﺣﻀﺮﯾﺖ ﻋﯿﺴﯽ)ع( از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان اوﻟﻮاﻟﻌﺰم و
دارای ﻋﺼﻤﺖ و ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺎﻣﻞ ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ ھﺴﺘﻨﺪ  ،ﻧﺴﺦ ﺟﻤﯿﻊ ﺷﺮاﯾﻊ ﻏﯿﺮ از اﺳﻼم  ،ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ وﻻﯾﺖ

 . ١ھﻣﺎن ﮐﺗﺎب  ،ص .۴٨٩ ، ۴٨٨
 . ٢روح ﻣﺟرد  ،ص .۵٩٢
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آن اﻧﺒﯿﺎء و اوﻟﯿﺎء ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺴﻮخ اﺳﺖ ادﯾﺎن آﺳﻤﺎﻧﯽ در اﺻﻞ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺒﺎﯾﻨﺖ ﻧﺪارﻧﺪ اﺻﻮل و اﺳﺎس ھﻤﮫ ی ﺷﺮاﯾﻊ
آﺳﻤﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ اﺳﺖ و ﺗﻔﺎوت آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻔﺎوت ﻧﺎﻗﺺ ﺑﺎ ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم )ص( در رواﯾﺘﯽ ﻓﺮﻣﻮد :
»ﻣﺜﻞ ﻣﻦ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﮔﺬﺷﺘﮫ ھﻤﭽﻮن ﻣﺮدی اﺳﺖ ﮐﮫ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎ ﺷﮑﻮھﯽ را ﺑﻨﺎ ﮐﻨﺪ ﺗﻨﮭﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺨﺘﺼﺮی از آن را
ﻧﺎﻗﺺ ﺑﮕﺬارد  ،ﻣﺮدم ھﻤﯿﻦ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺑﻨﺎی ﺑﺎﺷﮑﻮه را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ از اﯾﻨﮑﮫ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺨﺘﺼﺮی از آن ﻧﺎﻗﺺ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ در
ﺣﯿﺮت و ﺗﻌﺠﺐ ﻓﺮو ﻣﯽ روﻧﺪ و ﺑﺎﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﭼﺮا ﺳﺎزﻧﺪه ی اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺨﺘﺼﺮی را ﻧﺎﻗﺺ ﮔﺬاﺷﺘﮫ
اﺳﺖ«.
رﺳﻮل اﮐﺮم )ص( ﺑﻌﺪ از ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﺜﻞ ﻓﺮﻣﻮد:
»ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ھﻤﺎن آﺟﺮی اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮای ﺗﮑﻤﻞ ﺑﻨﺎ ﻻزم اﺳﺖ وﻣﻦ ﺧﺎﺗﻢ اﻧﺒﯿﺎء وﺗﻤﺎم ﮐﻨﻨﺪه ی ﻣﺮاﺗﺐ ﻧﺒﻮت و رﺳﺎﻟﺖ
ھﺴﺘﻢ«.1
ﺣﻀﺮت ﻋﺎرف ! ﺷﺄن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﺑﺰرگ اﻟﮭﯽ را ﺑﮫ اﯾﻦ ﺧﺎطﺮ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻣﯽ آورد ﮐﮫ ﻣﺸﺎﯾﺦ واﺳﺎﺗﯿﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎﻻﺗﺮ از آﻧﮭﺎ
ﻧﺸﺎن دھﺪ  ،ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﮫ اﯾﻦ آﻗﺎ ﺑﮕﻮﯾﺪ آﻗﺎی ﻋﺰﯾﺰ ! ﺷﻤﺎ ھﺮﭼﮫ دﻟﺖ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺧﻮد را ﺑﺰرگ ﻧﺸﺎن ﺑﺪه وﻟﯽ ﺑﺎ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان اﻟﮭﯽ ﭼﮫ ﮐﺎر داری ؟!
وی راﺟﻊ ﺑﮫ اﺳﺘﺎد ﺧﻮد در ﻧﺠﻒ اﺷﺮف ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ :
»ﺣﻘﯿﺮ در اﯾﺎﻣﯽ ﮐﮫ از ﻧﺠﻒ اﺷﺮف ﺑﺮای زﯾﺎرت و ﻣﻼﻗﺎت ﺣﻀﺮت »آﯾﺔ ﷲ ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد اﻧﺼﺎری ھﻤﺪاﻧﯽ«
)ﻧﻌﻤﺪه ﷲ ﺑﺮﺿﻮاﻧﮫ( ﺑﮫ ھﻤﺪان آﻣﺪه ﺑﻮدم  ،روزی ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎﺧﻮد ﺑﮫ ﺳﻮی ﻣﺤﻞ ﻧﻤﺎز ظﮭﺮ اﯾﺸﺎن در ﻣﺴﺠﺪ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﮫ
ﻣﺴﺠﺪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮﻣﯽ رﻓﺘﻢ ﺑﮫ ﺳﺒﺰه ﻣﯿﺪان ﮐﮫ رﺳﯿﺪم اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ آﻣﺪ ﮐﮫ  :ﻣﻦ ﭼﮫ ﻗﺪ راﯾﺸﺎن را ﻗﺒﻮل دارم ؟! دﯾﺪم در
ﺣﺪود ﯾﮏ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﻟﮭﯽ! ﻣﻦ واﻗﻌﺎ ً ﺑﮫ ﮐﻤﺎل و ﺷﺮف و ﺗﻮﺣﯿﺪ و ﻓﻀﺎﺋﻞ اﺧﻼﻗﯽ وﻣﻌﻨﻮی اﯾﺸﺎن در ﺣﺪود اﯾﻤﺎن ﺑﮫ ﯾﮏ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﯾﻤﺎن و ﯾﻘﯿﻦ دارم  .زﯾﺮا اﮔﺮ اﻻن ﺣﻀﺮت ﯾﻮﺳﻒ و ﯾﺎ ﺷﻌﯿﺐ و ﺑﺎﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ و ﻋﯿﺴﯽ )ع( زﻧﺪه ﺷﻮﻧﺪ و
ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ اﻣﺮ و ﻧﮭﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﻨﺪ  ،ﻣﻦ ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ ً ﺑﮫ ﻗﺪر اطﺎﻋﺖ و اﻧﻘﯿﺎد و اﯾﻤﺎن ﺑﮫ ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ آن اﻧﺒﯿﺎء ﺑﮫ اﯾﻦ رادﻣﺮد ﺑﺰرگ و
اﻟﮭﯽ اﯾﻤﺎن اﯾﻘﺎن دارم«.

١

 .ﺻﺣﯾﺢ ﺑﺧﺎری  ،ج  ، ۴ﺑﺎب ﺧﺎﺗم اﻟﻧﺑﯾﯾن – ﻣﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎن  ،ذﯾل آﯾﮫ » ﻣﺎ ﮐﺎن ﻣﺣﻣد أﺑﺎ أﺣد

ﻣن رﺟﺎﻟﮑم«...
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اﻟﺒﺘﮫ ھﺮ ﺷﺎﮔﺮدی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ درﺑﺎره ی اﺳﺘﺎد ﺧﻮد ﻏﻠﻮ ﮐﻨﺪ وﺣﺮف ھﺎی زاﻓﮫ آﻣﯿﺰ در ﺣﻖ او ﺑﮕﻮﯾﺪ  ،وﻟﯽ ﻧﮫ اﯾﻨﻘﺪر!
ﺑﮫ ﻋﻘﯿﺪه ی ﺻﺎﺣﺐ روح ﻣﺠﺮد ﻣﺮﺣﻮم »اﻧﺼﺎری« ﻣﺮدی ﭘﺎک و زاھﺪ وآراﺳﺘﮫ ﺑﻮد  ،وﻟﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ی او ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ،
آن ھﻢ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان اوﻟﻮاﻟﻌﺰم ﮐﺎر درﺳﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ او را از ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ و ﻋﯿﺴﯽ )ع( ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺷﻤﺎرد  ،اﮔﺮ
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﮫ ﻗﻀﺎوت ﮐﻨﯿﻢ  ،ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺑﯽ اﻧﺼﺎﻓﯽ و ﮐﺞ ﻓﮭﻤﯽ اﺳﺖ!! ﻣﺴﻠﻤﺎ ً اﮔﺮ ﻣﺮﺣﻮم اﻧﺼﺎری از ﭼﻨﯿﻦ اﻋﺘﻘﺎد ﻏﻠﻮ آﻣﯿﺰ
ﺷﺎﮔﺮد ﺧﻮد ﺑﺎﺧﺒﺮ ﻣﯿﺸﺪ ،او را ﺑﮫ ﺷﺪت ﺗﻮﺑﯿﺦ ﻣﯽ ﻧﻤﻮد ﭼﮫ ﺑﺴﺎ او را از ﺧﻮد دور ﻣﯽ ﮐﺮد!
دﻟﯿﻠﯽ ﮐﮫ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺘﺎب »روح ﻣﺠﺮد« ﺑﺮ ادﻋﺎی ﺧﻮد آورده اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :
»ﺷﺎھﺪی ھﻢ دارﯾﻢ  ،ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﺑﻌﻀﯽ ذﮐﺮ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﮫ » :ﻋﻠﻤﺎء اﻣﺘﯽ ﮐﮫ اﻧﺒﯿﺎء ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ«  ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮای
اﻧﻄﺒﺎق آن ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺮﻋﻠﻤﺎء اﻣﺖ ﮐﺪام ﻋﺎﻟﻤﯽ را راﺳﺘﯿﻦ ﺗﺮ و ﻣﻮﺣﺪﺗﺮ و ﺑﮫ ﻣﻌﺎرف ﺣﻘﮫ ی ﺣﻘﯿﻘﯿﮫ ی اﻟﮭﯿﮫ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ از
اﯾﺸﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯿﻢ ؟! ﺑﮫ ﻋﻠﺖ آﻧﮑﮫ ﻣﻨﺎط رﺳﺎﻟﺖ و ﻧﺒﻮت اﻣﻮر ظﺎھﺮی از ﮐﺴﺐ ﮐﺎر و ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ و ﺣﺴﺐ وﻧﺴﺐ وﻋﻠﻮم
ظﺎھﺮی و ﻓﻨﻮن دﻧﯿﺎﺋﯽ ﻧﯿﺴﺖ اﮔﺮ آﻗﺎی اﻧﺼﺎری را از ﻣﻌﻤﻢ ﺑﻮدن وﻓﻘﯿﮫ ﺑﻮدن  ،و اﻣﺎم ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﻮدن و ھﮑﺬا ﻧﻈﺎﺋﺮ
اﯾﻦ اﻣﻮر ﺧﻠﻊ ﮐﻨﯿﻢ  ،ﻣﻼک ارادت و ﻋﻈﻤﺖ اﯾﻦ ﻣﺮد ﺗﺠﻠﯿﺎﺗﺖ اﻟﮭﯿﮫ ای اﺳﺖ ﮐﮫ در راه طﻮﻻﻧﯽ ﺑﺎ ﺟﮭﺎد اﮐﺒﺮ ﺑﺮای وی
ﺷﺪه اﺳﺖ و او راﺑﮫ ﺳﺮﺣﺪ ﯾﮏ ﻋﺎرف اﻟﮭﯽ در آورده و در ﻣﻘﺎم و ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺗﻤﮑﯿﻦ ﻧﺸﺎﻧﺪه اﺳﺖ« .1
دﻟﯿﻠﯽ ﮐﮫ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺘﺎب »روح ﻣﺠﺮد« ﺑﺮ ﻣﺪﻋﺎی ﺧﻮد ذﮐﺮ ﮐﺮده ھﻤﯿﻦ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺧﻮد وی در ﭘﺎورﻗﯽ ھﻤﯿﻦ
ﺻﻔﺤﮫ درﺑﺎره ی آن رواﯾﺖ ﮔﻔﺘﮫ اﺳﺖ:
»اﯾﻦ رواﯾﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در اﻟﺴﻨﮫ ﻣﺸﮭﻮر و ﺑﺮ ﺳﺮ زﺑﺎﻧﮭﺎ ﻣﺘﺪاول اﺳﺖ وﻟﯿﮑﻦ اﺑﺪاً ﺳﻨﺪی را ﺑﺮای آن ﻧﯿﺎﻓﺘﯿﻢ ﺑﺎ ﮐﺜﺮت
ﺗﺘﺒﻌﯽ ﮐﮫ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻧﻤﻮدﯾﻢ .ﻣﺤﺪث و ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺘﻀﻠﻊ ﺧﺒﯿﺮ »ﺳﯿﺪ ﻋﺒﺪﷲ ﺷﺒﺮ« در ﮐﺘﺎب »ﻣﺼﺎﺑﯿﺢ اﻻﻧﻮار ﻓﯽ ﺣﻞ
ﻣﺸﮑﻼت اﻻﺧﺒﺎر« در ﺟﻠﺪ اول ص  434از طﺒﻊ ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﺰھﺮاء ﺑﻐﺪاد ﺑﮫ ﺷﻤﺎره ی ﺣﺪﯾﺚ 83آورده اﺳﺖ ﮐﮫ  :آﻧﭽﮫ از
ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ )ص( رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ » :ﻋﻠﻤﺎء اﻣﺘﯽ اﻧﺒﯿﺎء ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ أو ﮐﺎﻧﺒﯿﺎء ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ  ،أو أﻓﻀﻞ ﻣﻦ أﻧﺒﯿﺎء ﺑﻨﯽ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ« ؛ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ در اﺻﻮل ﻣﺎ و اﺧﺒﺎر ﻣﺎ ﭘﺲ از ﻓﺤﺺ و ﺗﺘﺒﻊ ﺗﺎم اﺑﺪاً ﻣﺪرﮐﯽ ﻧﯿﺎﻓﺘﯿﻢ و ظﺎھﺮاً از دﺳﺖ
ﭘﺮورده ھﺎ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻋﺎﻣﮫ اﺳﺖ واز ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﻣﯿﺎن ﻋﻠﻤﺎء ﻣﺎ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﮫ ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﺑﻮدن آن ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻣﺤﺪﯾﺚ
»ﺷﯿﺦ ﺣﺮ ﻋﺎﻣﻠﯽ« اﺳﺖ ﮐﮫ درﮐﺘﺎب »اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻄﻮﺳﯿﮫ« و ﻣﺤﺪث »ﺷﺮﯾﻒ ﺟﺰاﺋﺮی«.
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اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺷﯿﻌﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺧﻮد ﺻﺎﺣﺐ روح ﻣﺠﺮد ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺳﭙﺲ اﻓﺰوده :
ﺣﻘﯿﺮ ﺑﮫ ﮐﺘﺎب »اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﻐﯿﺮ« ﺳﯿﻮطﯽ و »ﮐﻮز اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ« ﻣﻨﺎوی و »ﻧﮭﺞ اﻟﻔﺼﺎﺣﮫ ی« ﭘﺎﯾﻨﺪه و »ﻧﮭﺞ اﻟﻔﺼﺎﺣﮫ ی«
اﻋﻠﻤﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﻐﺎر ﺳﯿﺪاﻟﺒﺸﺮ ﺗﺪوﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ  ،ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﺮدم از طﺮﯾﻖ ﻋﺎﻣﮫ در آﻧﺠﺎ ھﻢ ﻧﺒﻮد و درﮐﺘﺎب
»ﭼﻨﺔ اﻟﻤﺄوی« »ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ آل ﮐﺎﺷﻒ اﻟﻐﻄﺎء« در ﺻﻔﺤﮫ ی  197در ﺿﻤﻦ ﺳﺌﻮاﻟﯽ ﮐﮫ ﮐﺘﺒﺎ ً از اﯾﺸﺎن از ﻣﻌﻨﯽ اﯾﻦ
ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد واﯾﺸﺎن ﭘﻨﺞ وﺟﮫ را در ﻣﻌﻨﯽ و ﺗﻔﺴﯿﺮ آن اﺣﺘﻤﺎل داده اﻧﺪ در ﺗﻌﻠﯿﻔﮫ ی آن ﻣﺮﺣﻮم »ﻗﺎﺿﯽ طﺒﺎطﺒﺎﺋﯽ«
ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﮫ آﻧﭽﮫ ﮔﻔﺘﯿﻢ  ،ﻧﻤﻮده اﻧﺪ و ﭼﻨﯿﻦ ذﮐﺮ ﮐﺮده ان ﮐﮫ اﯾﻦ ﺣﺪث از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﺳﺖ « .1
ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺑﺮای اطﻤﯿﻨﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ ﻓﮭﺮﺳﺖ دﻗﯿﻖ »ﮐﻨﺰاﻟﻌﻤﺎل« ھﻨﺪی ﻧﯿﺰ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﻧﻤﻮدم و در آن ﮐﺘﺎب ھﻢ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ.
ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺘﺎب روح ﻣﺠﺮد دﻟﯿﻠﯽ را ﮐﮫ ﺑﺮ ﻣﺪﻋﺎی ﺧﻮﯾﺶ ذﮐﺮ ﮐﺮده ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ن را رد ﮐﺮده و ﺑﺮ ﺑﯽ ﺳﻨﺪ و ﺟﻌﻠﯽ ﺑﻮدن
آن رواﯾﺖ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ  ،اﯾﻨﮑﮫ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه »ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد اﻧﺼﺎری ھﻤﺪاﻧﯽ« را در ﺣﺪود ﯾﮏ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ
اﻟﮭﯽ و آن ھﻢ از از ﻧﻮع اوﻟﻮاﻟﻌﺰم ﭼﻮن ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ و ﻋﯿﺴﯽ )ع( ﻗﺒﻮل دارد:
اﻟﻮﻻ  :ادﻋﺎی ﺑﺪون دﻟﯿﻞ اﺳﺖ.
ﺛﺎﻧﯿﺎ ً  :ﺑﺮﺧﻼف آﯾﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺷﺄن اﯾﻦ دو ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺑﺰرﮔﻮار ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺛﺎﻟﺜﺎ ً  :دﻗﯿﻘﺎ ً ﺑﺮﺧﻼف ﻣﻌﺘﻘﺪات ﺗﻤﺎم ﻓﺮق اﺳﻼﻣﯽ اﻋﻢ از ﺷﯿﻌﮫ و ﺳﻨﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ از ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﺧﻮد را ﻋﺎرف ﺷﯿﻌﯽ
ﻣﯽ داﻧﺪ  ،ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ!
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﮫ ﻋﻠﻤﺎی ﻋﺎرف ﺷﯿﻌﮫ ﮐﮫ دارای ﻣﻘﺎم ﻣﻌﺮﻓﺔ ﷲ و ﻣﺘﺨﻠﻖ ﺑﮫ اﺧﻼق و ﺗﮭﺬﯾﺐ ﺑﻮدﻧﺪ  ،ﺻﻮﻓﯿﮫ و دراوﯾﺶ را
ﺷﺪﯾﺪاً اﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و آﻧﮭﺎ را ﻣﺒﺘﺪع و ﺑﺪﻋﺘﮕﺬار ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ اﺳﺘﺎد ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺘﺎب روح ﻣﺠﺮد ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺮان
ﺻﻮﻓﯿﮫ را ﮐﮫ ﺑﮫ دﺳﺘﻮر ﻓﻘﮭﺎء و ﻣﺮاﺟﻊ وﻗﺖ اﻋﺪام ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ  ،از اوﻟﯿﺎء ﺧﺪا ﻣﯽ داﻧﺴﺖ و از اﻋﺪام آﻧﮭﺎ ﺷﺪﯾﺪاً اظﮭﺎر
ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد.
ﻣﺆﻟﻒ »روح ﻣﺠﺮد « ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ  :در ﻟﯿﻠﮫ ی ﺟﻤﻌﮫ ی دوازدھﻢ ﺷﮭﺮ ﺟﻤﺎدی اﻟﺜﺎﻧﯿﮫ ﺳﻨﮫ ی  1377ھﺠﺮﯾﮫ ی ﻗﻤﺮﯾﮫ ﮐﮫ ﺣﻘﯿﺮ
در ھﻤﺪان و در ﻣﻨﺰل و ﻣﺤﻀﺮ ﺣﻀﺮت آﯾﺔ ﷲ ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد اﻧﺼﺎری ھﻤﺪاﻧﯽ ﻣﺸﺮف ﺑﻮدم  ،اﯾﺸﺎن در
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ﺿﻤﻦ ﻧﺼﺎﯾﺢ و ﻣﻮاﻋﻆ و ﻗﻀﺎﯾﺎ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ » :آﻗﺎ ﺳﯿﺪ ﻣﻌﺼﻮم ﻋﻠﯿﺸﺎه« را »آﻗﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﺑﮭﺒﮭﺎﻧﯽ« )1216 -1144ھـ ق( در
ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﮐﺸﺖ  .آﻗﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﺳﮫ ﻧﻔﺮ ازاوﻟﯿﺎی ﺧﺪا را ﮐﺸﺖ  .ﺳﻮﻣﯽ آﻧﮭﺎ »ﺑُﺪﻻ« ﺑﻮد ﮐﮫ ﻓﺮﻣﺎن ﻗﺘﻞ او را ﺻﺎدر ﮐﺮده
ﺑﻮد »ﺑُﺪﻻ« ﺑﮫ او ﮔﻔﺖ  :اﮔﺮ ﻣﺮا ﺑﮑﺸﯽ ﺗﻮ ﻗﺒﻞ ازﻣﻦ ﺧﺎک ﺧﻮاھﯽ رﻓﺖ ! آﻗﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﺑﮫ وی ﮔﻔﺖ ... :
وﺳﯿﺪ ﻣﻌﺼﻮم ﻋﻠﯽ ﺷﺎه ﮐﮫ از ﺗﻮ ﻣﮭﻤﺘﺮ ﺑﻮﻧﺪ  ،ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﺠﺰه ای ﻧﮑﺮدﻧﺪ  ،ﺗﻮ ﺣﺎﻻ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯽ ﺑﮑﻨﯽ ؟! »ﺑُﺪﻻ« ھﻤﯿﻨﻄﻮر
اﺳﺖ ﭼﻮن آﻧﮭﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻮﻧﺪ ﻣﺮگ وﺣﯿﺎت در ﻧﺰدﺷﺎن ﺗﻔﺎوت ﻧﺪاﺷﺖ  ،وﻟﯽ ﻣﻦ ھﻨﻮز ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺸﺪه ام و ﻧﺎرس ھﺴﺘﻢ اﮔﺮ
ﻣﺮا ﺑﮑﺸﯽ ﺑﮫ ﻣﻦ ظﻠﻢ ﮐﺮده ای؟!
آﻗﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﺑﮫ ﺣﺮف او اﻋﺘﻨﺎ ﻧﮑﺮد و او راﮐﺸﺖ ھﻨﻮز ﺟﻨﺎزه ی ﺑﺪﻻ روی زﻣﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ آﻗﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ از زﯾﺮ
داﻻﻧﯽ ﻋﺒﻮر ﻣﯿﮑﺮد ﻧﺎﮔﮭﺎن ﺳﻘﻒ ﺧﺮاب ﺷﺪ و در زﯾﺮ ﺳﻘﻒ ﺟﺎن ﺳﭙﺮد  .ﻓﻮراً ﭼﻮن ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺸﮭﻮر و ﻣﻌﺮوف ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه
ﺑﻮد و اﺣﺘﺮاﻣﯽ ﻣﺨﺼﻮص درﻣﯿﺎن ﻣﺮدم داﺷﺖ  ،ﺟﻨﺎزه اش را ﺗﺸﯿﯿﻊ و دﻓﻦ ﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎ در اﯾﻦ اﺣﯿﺎن ﮐﺴﯽ ﺑﮫ ﺑﺪﻻ ﺗﻮﺟﮫ
ﻧﺪاﺷﺖ و ﺟﻨﺎزه ی وی درﮔﻮﺷﮫ ای اﻓﺘﺎده ﺑﻮد و ھﻨﻮز دﻓﻦ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد«.
ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺘﺎب روح ﻣﺠﺮد ﭘﺲ از ﻧﻘﻞ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :
» ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺔ ﷲ اﻧﺼﺎری ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ  :ﮔﺮ ﭼﮫ  ...ﻋﻠﯿﺸﺎه و ﺳﯿﺪ ﻣﻌﺼﻮم ﻋﻠﯿﺸﺎه ﺑﺪﻻ ﻣﺴﻠﮏ دروﯾﺸﯽ داﺷﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﺴﻠﮏ
ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﻗﺘﻞ اوﻟﯿﺎی ﺧﺪا را ﺻﺎرد ﮐﺮدن ﮐﺎر آﺳﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ« .1
ﺣﺎﻻ ﺑﺤﺚ ﺑﮫ اﯾﻨﺠﺎ ﮐﺸﯿﺪ  ،ﺑﺪﻧﯿﺴﺖ اﯾﻦ ﺳﮫ ﺗﻦ ﺑﮫ اﺻﻄﻼح اوﻟﯿﺎی ﺧﺪا را ﮐﮫ در زﻣﺎن ﻓﺘﺤﻌﻠﯽ ﺷﺎه از ھﻨﺪ ﺑﮫ اﯾﺮان آﻣﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ و ﺷﯿﺦ اﻧﺼﺎری ﻣﺜﻞ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از اﻋﺪام آﻧﮭﺎ ﻧﺎراﺣﺖ اﺳﺖ  .ﺑﮭﺘﺮ ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ :
ﮔﻮﯾﻨﺪ  :ﺳﯿﺪ ﻣﻌﺼﻮم ﻋﻠﯿﺸﺎه ﺷﺎﮔﺮد ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ دﮐﻨﯽ ﺑﻮد و در دﮐﻦ ﮐﮫ از ﺑﻼد ھﻨﺪ اﺳﺖ  ،زﯾﺴﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﻮد ﭘﺲ
ازﻣﺪﺗﯽ از ھﻨﺪ ﺑﮫ اﯾﺮان آﻣﺪ.
ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده ﻟﻮﺣﺎﻧﮫ اﺳﺖ اﮔﺮ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ در ﺑﻠﻮای ﺻﻮﻓﯿﺎن درزﻣﺎن ﻓﺘﺤﻌﻠﯽ ﺷﺎ در اﯾﺮان  ،دﺳﺖ اﻧﮕﻠﯿﺴﮭﺎ در ﮐﺎر ﻧﺒﻮده
اﺳﺖ و ﺷﺨﺺ ﻣﺮﻣﻮزی ﮐﮫ ﺧﻮد راﺳﯿﺪ ﻣﻌﺼﻮم ﻋﻠﯿﺸﺎه ھﻨﺪی ﻣﺮﯾﺪ ﺷﺎه ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ھﻨﺪی دﮐﻨﯽ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪ ﺑﮫ اﺧﺘﯿﺎ ر
ھﺰﯾﻨﮫ ی ﺧﻮد ﺑﮫ اﯾﺮان آﻣﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ ﻣﺮدم ﮔﻤﺮاه اﯾﺮان ار ﮐﮫ ازﺻﻮﻓﯿﮕﺮی ﺑﻮﺋﯽ ﻧﺒﺮده ﻧﺪ  ،ارﺷﺎد ﮐﻨﺪ و ﺑﮫ ﻣﺸﺮب
ﺗﺼﻮف آﺷﻨﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ھﻨﺪ ﺷﺮﻗﯽ درآن ھﯿﭻ دﺧﺎﻟﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﮫ اﺳﺖ؟!

 . ١روح ﻣﺟرد  ،ص .٣۶٣ -٣۶١
١٩

»ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ ﻣﺪرﺳﯽ ﭼﮭﺎردھﯽ« ﮐﮫ ﻣﺪﺗﮭﺎ ﺧﻮد از ﺳﺮان ﺻﻮﻓﯿﮫ ﺑﻮده در ﻣﻘﺪم ﮐﺘﺎب »ﺳﻠﺴﻠﮫ ی ﺻﻮﻓﯿﮫ اﯾﺮان« زﯾﺮ
ﻋﻨﻮان »ﺻﻮﻓﯿﺎن  ،زﻣﯿﻨﮫ ﺳﺎز اﺳﺘﻌﻤﺎر« ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ :
» ...دز زﻣﺎن زﻣﺎﻣﺪاری ﻓﺘﺤﻌﻠﯽ ﺷﺎه ﺗﻨﯽ ﭼﻨﺪ از ﺑﺰرﮔﺎن ﺻﻮﻓﯿﮫ از ﺟﺎﻧﺐ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ھﻨﺪ ﺑﮫ اﯾﺮان آﻣﺪه ﺑﺎ ﮐﻮﺷﺶ و
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت داﻣﻨﮫ دار و ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ درﮔﺴﺘﺮش و ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺗﺼﻮف دراﯾﺮان ﺳﻌﯽ ﺑﻠﯿﻎ ﻣﻌﻤﻮل داﺷﺘﻨﺪ و ﺗﺎ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ھﺮ ﯾﮏ
ﺑﮫ زی ﺻﻮﻓﯿﮫ در ﻣﯽ آﻣﺪ درﺧﺎﻧﻘﺎه ﺑﮫ ﺳﺮ ﺑﺮده و ﺑﮫ ﮐﺎری اﺷﺘﻐﺎل ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ« .1
و ﻧﯿﺰ درﮐﺘﺎﺑﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ درﺑﺎره ی ﻓﺮاﻣﺎﺳﻮﻧﺮی در اﯾﺮان ﻧﻮﺷﺖ ﺷﺪه  ،ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﺑﮫ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد ﮐﮫ ﺑﻌﻀﯽ ﺻﺮﯾﺢ
وﺑﻌﻀﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ واﺑﺴﺘﮕﯽ آﻧﮭﺎ راﺑﮫ اﺳﺘﻌﻤﺎر ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ  ،و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴﯽ از اﯾﻦ ﺻﻮﻓﯿﺎن ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی
ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺳﺮو ﺳ ّﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .2
ﻏﺮض » ،ﺳﯿﺪ ﻣﻌﺼﻮﻣﻌﻠﯿﺸﺎه« ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻏﻠﺐ ﺟﻮﮐﯿﺎن ھﻨﺪ ﻣﺮدی ﻣﺮﺗﺎض و در اﻋﻤﺎل ﻏﺮﯾﺒﮫ اﺳﺘﺎد ﺑﻮده اﺳﺖ ھﻤﯿﻦ اﻣﺮ
ﻣﻮﺟﺐ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﺮﯾﺪان وی ﮔﺸﺘﮫ و ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮐﮫ او از اوﻟﯿﺎء ﷲ اﺳﺴﺖ و اﯾﻦ ﮐﺎرھﺎی ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ از راه
ﮐﺸﻒ و ﺷﮭﻮد ﺑﺮای او ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮔﻮﯾﻨﺪ  :ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﮫ دﺳﺖ ارادت ﺑﮫ وی داد  ،ﻓﯿﺾ ﻋﻠﯿﺸﺎه و ﺑﻌﺪ از او ﭘﺴﺮش ﻧﻮر ﻋﻠﯿﺸﺎه ﺑﻮد  ،ﻧﻮر ﻋﻠﯿﺸﺎه
ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ و اﻣﺮد و دارای ﭼﮭﺮه ی زﯾﺒﺎ و ﻣﺸﮑﯿﻦ ﻣﻮی ﺑﻮد و طﺒﻌﯽ ﻣﻮزون وﻗﺎﻣﺘﯽ دﻟﮑﺶ و ﺻﻮرﺗﯽ طﺮب
اﻧﮕﯿﺰ داﺷﺖ و ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﯿﻞ اﯾﻦ ﻗﻠﻨﺪر ﺷﮭﻮت ﭘﺮﺳﺖ ﺑﻮد و او ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺷﮑﺎری ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ دام »ﻣﻌﺼﻮﻣﻌﻠﯽ ﺻﯿﺎد
ﭼﻮﮐﯽ« ﻋﻨﺎن ﮔﺴﯿﺨﺘﮫ اﻓﺘﺎد .
ﺻﺎﺣﺐ طﺮاﺋﻖ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ :
»ﻧﻮر ﻋﻠﯿﺸﺎه در ﺳﻔﺮ و ﺣﻀﺮ ﻣﺮاﻗﺐ ﻣﻌﺼﻮﻣﻌﻠﯽ و ﻣﻮاظﺐ او ﺑﻮد و در رﻧﺞ و راﺣﺖ ﺑﺎ وی ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺖ و
ظﺎھﺮاً و ﺑﺎطﻨﺎ ً  ،ﻗﻠﺒﺎ ً و ﻗﺎﻟﺒﺎ ً و ﺣﻀﻮراً و ﻏﯿﺎﺑﺎ ً آﻧﯽ و زﻣﺎﻧﯽ از ﻣﻌﺼﻮﻣﻌﻠﯽ ﻏﺎﺋﺐ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ« .3

 . ١ﻣدرﺳﯽ ﭼﮭﺎردھﯽ  ،ﺳﻠﺳﻠﮫ ﺻوﻓﯾﮫ اﯾران ﻣﻘدﻣﮫ  ،ص.۴ -٣
 . ٢ﮐﺗﯾراﺋﯽ ،ﻣﺣﻣود  ،ﻓراﻣﺎﺳوﻧری در اﯾران  ،ص . ٩٨
 . ٣ﺑﮫ ﻧﻘل آﻗﺎی دواﻧﯽ در ﮐﺗﺎب وﺣﯾد ﺑﮭﺑﮭﺎﻧﯽ  ،ص .٢٩۶
٢٠

ﻣﻌﺼﻮﻣﻌﻠﯿﺸﺎه ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﮫ ﻧﻮر ﻋﻠﯿﺸﺎه را ﺑﺎ ﮐﻤﻨﺪ اﻓﺴﻮن ﺑﮫ زﯾﺮ ﺧﺮﻗﮫ ﮐﺸﯿﺪ  ،ﺟﻮان ﺳﺎده ﻟﻮح دﯾﮕﺮی ﺑﮫ ﻧﺎم ﻣﺸﺘﺎﻗﻌﻠﯽ
اﺻﻔﮭﺎﻧﯽ را ﮐﮫ ﻣﺮدی ﻋﺎﻣﯽ و ﺗﺎرزن ﻣﺎھﺮی ﺑﻮد اﺳﯿﺮ ﮐﻤﻨﺪ ﺧﻮد ﮔﺮداﻧﯿﺪ .
ﻣﯿﺮزا ﻣﻠﮑﻢ ﺧﺎن ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ :
»ﺗﺎر را ﺧﻮب ﻣﯽ ﻧﻮاﺧﺖ ،ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﮫ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﯽ زد ﮐﮫ ھﺮ ﮐﺲ در ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻮد  ،ﺑﯽ اﺧﺘﯿﺎر ﺑﮫ ﮔﺮﯾﮫ ﻣﯽ اﻓﺘﺎد« .1
»ﻧﻮر ﻋﻠﯿﺸﺎه« و »ﻣﺸﺘﺎﻗﻌﻠﯽ« ھﺮ ﮐﺪام از ﻟﺤﺎظ زﯾﺒﺎﺋﯽ و ﮔﯿﺮای ﻧﻘﺼﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ آﻧﮭﺎ از طﺮف ﻣﻌﺼﻮﻣﻌﻠﯽ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ
ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﮫ در ﺷﮭﺮھﺎ ﺑﮕﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﺗﺼﻨﯿﻒ و ﺳﺮود و اﺷﻌﺎر ﺷﻮراﻧﮕﯿﺰ ﻣﻌﺮﮐﮫ ﺑﭙﺎ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﻣﺮدم ﺑﺴﯿﺎری
ﺑﮫ ﻣﻌﺼﻮﻣﻌﻠﯽ ﺳﺮ ﺳﭙﺮدﻧﺪ و ﮐﺎر ﺑﮫ ﺟﺎﺋﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﮫ ﻋﻮام ﮐﺎﻷﻧﻌﺎم دﺳﺘﮫ دﺳﺘﮫ از ﮐﺎر و ﮐﺴﺐ و زﻧﺪﮔﯽ دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪه و
از اﻧﺠﺎم اﻣﻮر دﯾﻨﯽ و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻣﺬھﺒﯽ ﺳﺮﺑﺎز زده ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﺻﻮﻓﯿﺎن اﻓﺘﺎدﻧﺪ و ﺑﺎﻣﻌﺮﮐﮫ ﮔﯿﺮی در ﺳﺮ ﻣﺤﻠﮫ ھﺎ و ﮐﻮﭼﮫ
ھﺎ آراﻣﺶ ﺷﮭﺮھﺎ و ﮐﺸﻮر را ﺑﮭﻢ زده ﺑﺮ ﺿﺪ ﻋﻠﻤﺎء وﻣﺮاﺟﻊ وﻣﺠﺘﮭﺪﯾﻦ ﮐﮫ ﯾﮕﺎﻧﮫ ﻣﺎﻧﻊ اﻋﻤﺎل آﻧﮭﺎ ﺑﻮدﻧﺪ  ،ﺗﻈﺎھﺮات
ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﻓﺘﻨﮫ و ﻓﺴﺎد و ﮐﺸﺘﺎر ﺟﻤﻌﯽ از آﻧﮭﺎ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﮔﺎه ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﮫ ﻣﻌﺼﻮﻣﻌﻠﯽ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺧﻮد ﮐﮫ ھﻤﮫ درواﯾﺶ ﭘﺸﻢ ﭘﻮش ﺑﺎ ﮐﻼھﮭﺎی ﺑﻮﻗﺜﯽ و ﺗﺒﺮزﯾﻦ وﮐﺸﮑﻮل و
ﺳﺒﯿﻠﮭﺎی ﮐﺖ وﮐﻠﻔﺖ و ﺷﺎرﺑﮭﺎی از ﻟﺐ زﯾﺮﯾﻦ در رﻓﺘﮫ و ﭼﺸﻤﮭﺎی از ﺣﺪﻗﮫ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ﺑﮫ را اﻓﺘﺎده و ﻋﺒﻮر اﯾﻦ
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ آﻧﮭﺎ را دوﻟﺖ ﺷﺎرب ﻧﺎﻣﯿﺪ ازﺷﮭﺮھﺎ ﺑﺎ وﺿﻌﯽ ﺧﺎص ﻣﻮاﺟﮫ ﻣﯽ ﮔﺸﺖ و ﻣﺤﺸﺮی ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﺪون اﻏﺮاق  ،اﮔﺮ ﻣﺒﺎرزات »آﻗﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ« ﻣﺠﺘﮭﺪ ﺑﺰرگ ﻋﺼﺮ ﺑﺎ ﺻﻮﻓﯿﮫ ﺑﮫ ﺳﺮﮐﺮدﮔﯽ ﻣﻌﺼﻮﻣﻌﻠﯽ ﺷﺎه ﺟﻮﮐﯽ
ھﻨﺪی  ،ﺑﺪان ﮔﻮﻧﮫ ﺷﺪﯾﺪ و ﭘﯽ ﮔﯿﺮ و ﻗﺎطﻊ ﻧﺒﻮد ﮐﮫ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﮫ ﻗﻠﻊ وﻗﻤﻊ ﮐﺎﻣﻞ ﺻﻮﻓﯽ در اﯾﺮان اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ف ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﻮد
ﺑﺎ راه و روﺷﯽ ﮐﮫ دروﯾﺸﺎن دوره ﮔﺮد ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ  ،ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﺮان آن روز ﭼﮫ ﻣﯽ آﻣﺪ ؟ و ﮐﺎر ﺳﺴﺖ  ،ﺗﻨﺒﻞ و ﺑﯽ
ﻏﯿﺮت ﮔﺮداﻧﯿﺪه ﺟﺎﻣﻌﮫ را از آﺑﺎدی و ﺗﺮﻗﯽ ﺑﺎز ﻣﯽ دارد و زﻣﯿﻨﮫ را ﺟﮭﺖ اﺳﺘﻌﻤﺎر درﮐﺸﻮر ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ آورد .
ﺑﮫ ﻗﻮل ﺑﻌﻀﯽ :ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﮫ آﮔﺎھﯽ و وﻗﻮف ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ – واﺑﺴﺘﮕﯽ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ اﺳﺘﻌﻤﺎر – ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﺑﻮد
ﮐﮫ آن ﻣﺠﺘﮭﺪ ﻏﯿﻮر را ﺑﺮ اﻧﮕﯿﺨﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﺰدوران اﺳﺘﻌﻤﺎر را اﺑﺘﺪا ﺑﮫ ﺣﺒﺲ ﮐﺸﯿﺪه و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺎ ﻗﺘﻞ اﯾﺸﺎن ﻣﻠﺖ
وﻣﻤﻠﮑﺖ را از ﺧﻄﺮی ﮐﮫ دﺷﻤﻦ ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﺪارک دﯾﺪه ﺑﻮد  ،ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸﺪ .2

 . ١ﻣدرک ﻗﺑل.
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 .از ﻣﺷﺎھده ی ﻋﮑﺳﯽ ﮐﮫ از ﻣﻌﺻوﻣﻌﻠﯽ ﺷﺎه در ﮐﺗﺎب ﮔﻠزار ﺣﺟت ﺑﻼﻏﯽ ص  ٣٨١ﭼﺎپ

ﺷده اﺳت  ،ﻣﯽ ﺗوان ﭘﯽ ﺑﮫ ﻣﺎھﯾت او ﺑرد.
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ﮔﻤﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻢ در اﯾﻨﺠﺎ ھﻤﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﻣﻌﺼﻮﻣﻌﻠﯽ ﺷﺎه ھﻨﺪی ﺷﺎه دروﯾﺸﺎن ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ .1
ﺟﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻌﺠﺐ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺷﯿﺦ اﻧﺼﺎری ھﻤﺪاﻧﯽ از ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪن ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﻧﺎﭘﺎﮐﯽ اظﮭﺎر ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ وﻣﺮﺟﻊ
ﺑﺰرگ وﻗﺖ وﺳﺎﯾﺮ ﻣﺠﺘﮭﺪﯾﻦ آن ﻋﺼﺮ را ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗﺘﻞ او ﻓﺘﻮا داده اﻧﺪ  ،ﺑﮫ ﺑﺎد اﻧﺘﻔﺎد ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و از آن ﻋﺠﯿﺐ ﺗﺮ اﯾﻨﮑﮫ
ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺘﺎب »روح ﻣﺠﺮد« اﯾﻦ ﺣﻀﺮت را در ردﯾﻒ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮاﻧﯽ ھﻤﭽﻮن ﻣﻮﺳﯽ و ﻋﯿﺴﯽ )ع( ذﮐﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  .و ﺑﻠﮑﮫ از
آﻧﮭﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽ داﻧﺪ  .اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ از ﺗﻌﺠﺐ ﺷﺎخ در ﺑﯿﺎود  ،ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ ﻧﯿﺴﺖ!!!
ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺗﺼﻮف در اﺳﻼم
ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ زﻣﯿﻨﮫ و اﻧﮕﯿﺰه ی ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﭘﺪﯾﺪه ی ﭘﯿﭽﯿﺪه ای ﭼﻮن ﺗﺼﻮف در ﺟﮭﺎن اﺳﻼم ﻻزم اﺳﺖ ﭘﯿﺶ از ھﻤﮫ ،
ﺗﺼﻮﯾﺮ روﺷﻨﯽ از وﺿﻊ ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﮐﮫ ﺗﺼﻮف از آن ﺳﺮﺑﺮ آورده اﺳﺖ  ،داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﻢ  .ﻣﯽ داﻧﯿﻢ در دوران رﺳﺎﻟﺖ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم )ص( ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﻋﺮب ﻣﮑﮫ و ﻣﺪﯾﻨﮫ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺷﺮاف ﺑﮫ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻠﻤﮫ ﻋﻤﻼً در
آن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و در آن ﺳﺎزﻣﺎن ھﺮ ﻓﺮﻣﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﯾﺎ اداری ھﻤﭽﻮن ﺣﮑﻢ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﻟﮭﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ و در
ﺳﺎﻟﮭﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﯿﺨﯿﻦ ﺗﺎ ﺣﺪودی ھﻤﺎن وﺿﻊ اداﻣﮫ داﺷﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ ﭘﻨﺪاﺷﺖ ﮐﮫ ﺷﯿﻮه ی زﻧﺪﮔﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ و
ﻋﻤﺮ ﺑﮫ راﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﺷﯿﻮه ی زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭼﻨﺪان ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .
ﻟﯿﮑﻦ در زﻣﺎن ﻋﺜﻤﺎن ﺧﻠﯿﻔﮫ ی ﺳﻮم ﺑﻮد ﮐﮫ ﺷﯿﻮه ی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﮫ ﮐﻠﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد و روﺷﻦ اﺳﺖ ﺷﻮری ﮐﮫ درزﻣﺎن او
آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﮫ ﻗﺘﻞ وی اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ﺑﮫ آن دﻟﯿﻞ ﺑﻮد ﮐﮫ او ﺳﯿﺮه ی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و ﺣﺘﯽ ﺷﯿﻮه ی ﺷﯿﺨﯿﻦ را ﻧﻘﺾ ﮐﺮد.
ﺟﺎﻣﻌﮫ از اﯾﻦ اﻣﺮ ﺧﺸﻤﻨﺎک ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ﻋﺜﻤﺎن ﭼﻨﺪ ﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﻮﯾﺶ در آورده  ،رﻣﮫ ھﺎ ی ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ داده
 ،زﻣﯿﻨﮭﺎﺋﯽ را ﺗﺼﺎﺣﺐ ﮐﺮده و ﺑﮫ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪاﻧﺶ ﺛﺮوت زﯾﺎدی ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖ داﺧﻠﯽ ﻋﺜﻤﺎن در طﯽ دوازده
ﺳﺎل ﺧﻼﻓﺖ ﻣﻨﺘﮭﯽ ﺑﮫ ﺑﺮوز ﻧﺎرﺿﺎﺋﯽ ھﺎی ﺷﺪﯾﺪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﻮرش و ﻗﺘﻞ ﻋﺜﻤﺎن اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ  .ﻗﺘﻞ ﻋﺜﻤﺎن ﺳﺮ آﻏﺎز
ﻣﺒﺎرزه ای ﺑﺮای ﺑﮫ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻮد ﮐﮫ در ھﻤﮫ ی دوران ﮐﻮﺗﺎه ﺧﻼﻓﺖ ﻋﻠﯽ )ع( اداﻣﮫ داﺷﺖ  .و ﺑﺎ ﺷﮭﺎدت
ﻋﻠﯽ )ع( ﺧﻼﻓﺖ ﺑﮫ دﺳﺖ ﻣﻌﺎوﯾﮫ – ﭘﺴﺮ اﺑﻮﺳﻔﯿﺎن ﮐﮫ ﺗﺎ ﻓﺘﺢ ﻣﮑﮫ ھﻤﮫ ﺟﺎ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮده ﺑﻮد – اﻓﺘﺎد .ﺑﺎ ﻣﻌﺎوﯾﮫ
ﺧﻼﻓﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﻣﻮروﺛﯽ ﺷﺪ ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﮫ ﺧﻼﻓﺖ اﺳﻼﻣﯽ – ﮐﮫ درآن ھﻤﮫ ی ﻗﺪرﺗﮭﺎ ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﮑﻢ ﺧﺪاﺋﯽ ﺑﻮد – ﺑﮫ دﺳﺖ
ﺧﺎﻧﻮاده ای اﻓﺘﺎد ﮐﮫ اﺳﻼم را ﺑﺎﻣﯿﻞ ﻋﻼﻗﮫ ی ﺧﻮد ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ و در زﻣﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻔﺲ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ آن
ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﮫ ﻗﻮل ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﻟﯽ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻣﻌﺎﺻﺮی ﻣﺼﺮی » :اﻋﻤﺎل ﻣﻌﻮﯾﮫ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺳﻔﯿﺎن  ،ﭼﮫ ﻗﺒﻞ از

 . ١در ﺟﺎی دﯾﮕر درﺑﺎره ی او ﺳﺧن ﺧواھﯾم ﮔﻔت .
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ﺧﻼﻓﺖ و ﭼﮫ در دوره ی ﺧﻼﻓﺖ  ،ﺻﺮﻓﺎ ً ﺑﺮای اﯾﺠﺎد اﻣﮑﺎﻧﺎت  ،ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن رژﯾﻢ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮑﯽ اﺳﻼﻣﯽ در
ﻣﯿﺪان ﺳﯿﺎﺳﺖ وﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﯿﺪان اﻗﺘﺼﺎد و روی ﮐﺎر آوردن ﺧﺎﻧﻮاده ی »ﻋﺒﺪاﻟﺸﻤﺲ« ﺑﻮد ﮐﮫ ھﻤﺎﻧﻨﺪ
رژﯾﻢ »دی ﺑﻮرﯾﺒﻮن« ﯾﺎ »ھﺎﺑﺴﺒﻮرک« در اروﭘﺎ و رژﯾﻢ »ﮐﺴﺮاﺋﯽ« و »ھﺮﻗﻠﯽ« ﺑﺎﺷﺪ » ،اﺑﻮذر« ﻣﺨﺎﻟﻒ اﯾﻦ رژﯾﻢ ﺑﻮد« .1
و ﻧﯿﺰ دﮐﺘﺮ ﺣﺴﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺣﺴﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ی ﻣﻌﺮوف ﻣﺼﺮی ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ :
»ﻣﻌﺎوﯾﮫ ﺧﻼﻓﺖ را ﺑﮫ زور ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﺧﺪﻋﮫ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﮫ دﺳﺖ آورد. ...
اﺳﺘﺎد »ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﻧﯿﮑﻠﺴﻦ« ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ  :ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻏﻠﺒﮫ ﺑﻨﯽ اﻣﯿﮫ را ﮐﮫ ﻣﻌﺎوﯾﮫ در رأس آﻧﮭﺎ ﻗﺮار داﺷﺖ  ،ﺑﮫ ﻣﻨﺰﻟﮫ ی
ﻏﻠﺒﮫ ی دﺳﺘﮫ ی اﺷﺮاف ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ  ،اﯾﻨﮭﺎ اﺷﺮاف ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ و ﯾﺎران او ﺑﮫ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ و ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﭼﻨﮓ ﮐﺮد ﺗﺎ اﺳﺎس اﺷﺮاﻓﯿﺖ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ و ﯾﺎران او ﺑﮫ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﺒﺎرزه
ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ وﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﺟﻨﮓ ﮐﺮد ﺗﺎ اﺳﺎس اﺷﺮاﻓﯿﺖ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﯽ را از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺖ و دﯾﻦ اﺳﻼم را رواج داد« .2
اﻣﻮﯾﮭﺎ ﺧﻼﻓﺖ را ﺑﮫ ﻧﻮﻋﯽ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﻮروث دﻧﯿﻮی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدﻧﺪ از اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ  ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻠﻔﺎ ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﮫ ﺟﻨﺒﮫ ی
ﻣﺬھﺒﯽ و ﻗﺪاﺳﺖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده و ﺑﮫ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﺷﺮاﻓﯽ ﺑﺪل ﺷﺪ .ﺑﻨﯽ اﻣﯿﮫ ﺑﺮای ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮد ھﻤﮫ ی
ﻣﺪﻋﯿﺎن اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺧﻼﻓﺖ و در ﻣﺮﺣﻠﮫ ی اول اوﻻد ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ )ع( را ﺑﯽ رﺣﻤﺎﻧﮫ از دم ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮔﺬراﻧﺪﻧﺪ و ھﯿﭻ
رﺳﻢ و ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺠﺎوزات آﻧﮭﺎ ﻧﺒﻮد و ﺣﺘﯽ ﻣﮑﮫ در زﻣﺎن ﻣﻌﺎوﯾﮫ و ﯾﺰﯾﺪ ﺑﮫ ﺻﺤﻨﮫ ی ﺗﺼﺎدﻣﺎت ﺧﻮﻧﯿﻦ ﺑﺪل ﺷﺪ و
ﻣﻮرد ﺗﺎﺧﺖ و ﺗﺎزه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .
ازﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﻨﯽ اﻣﯿﮫ  ،ﭘﯿﺮون و طﺮﻓﺪران ﺧﻮد را ﺑﺎھﺪاﯾﺎی ﺳﺨﺎوﺗﻤﻨﺪاﻧﮫ از ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﺗﻄﻤﯿﻊ ﮐﺮدﻧﺪ و اﻣﻮال ﮐﻼﻧﯽ
در اﺧﺘﯿﺎر »آﻧﮭﺎ ﻗﺮار دادﻧﺪ  ،اﻟﺒﺘﮫ اﯾﻦ ﺑﺬل و ﺑﺨﺸﺶ اﯾﺠﺎب ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﮫ ﺧﺰاﺋﻦ ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ اﻧﺒﺎﺷﺘﮫ ﺗﺮ ﺷﻮد از اﯾﻦ رو ﺗﺎراج
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ھﺎی ﻓﺘﺢ ﺷﺪه ﺷﺪت ﯾﺎﻓﺖ و ھﻨﮕﺎم ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻏﻨﺎﺋﻢ ﺟﻨﮕﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺳﺨﻨﯽ از ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﻧﺒﻮد و ﺣﻘﻮق
ﻣﺤﺮوﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎع  ،طﺒﻘﺎت زﺣﻤﺘﮑﺶ  ،ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ ی رﺑﺎ ﺧﻮران و ﺑﺮده ﻓﺮوﺷﺎن و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان واﺷﺮاف ﮐﮫ ﺗﻤﺎس
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻼﻓﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﭘﺎﯾﻤﺎل ﮔﺸﺖ ﺗﻔﺎوت ﺑﺰرﮔﯽ از ﻟﺤﺎظ ﺧﻮاﺳﺘﮫ وﺛﺮوت ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﭘﺪﯾﺪار ﮔﺮدﯾﺪ و در

١

 .ﻏزاﻟﯽ  ،ﻣﺣﻣد » ،اﻹﺳﻼم اﻟﻣﻔﺗری ﻋﻠﯾﮫ ﺑﯾن اﻟﺷﯾوﻋﯾﯾن و اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﯾن«  ،ص  ، ٨۴طﺑﻊ

ﭼﮭﺎرم.
 . ٢دﮐﺗر اﺑراھﯾم ﺣﺳن  ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯾﺎﺳﯽ اﺳﻼم ،ج  ، ١ص .٣٠٨
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ﺿﻤﻦ وﺿﻊ آن ﮔﺮوه از ﻣﺮدم ﮐﮫ ﻓﻘﯿﺮ و ﺗﮭﯿﺪﺳﺖ ﺑﻮدﻧﺪ  ،ﻓﻼﮐﺖ ﺑﺎر ﺷﺪ و اﺧﺘﻼف ﻋﻤﯿﻖ طﺒﻘﺎﺗﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ.
در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﺋﻄﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﻨﯽ اﻣﯿﮫ ﺑﺎ ﺑﺬل و ﺑﺨﺸﺶ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﺑﯿﻦ ﻣﺤﺪﺛﺎن اﻓﺮادی راﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺮای ﺗﻮﺟﯿﮫ و
ﺗﺒﺮﺋﮫ اﻗﺪاﻣﺎت زﻣﺎﻣﺪاران و ﺣﮑﺎم ﺑﮫ ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﺟﻌﻞ وﺳﺎﺧﺘﮫ ﮐﺎری دﺳﺖ ﺑﺰﻧﻨﺪ .اﻟﺒﺘﮫ ﻣﺤﺪﺛﺎن آن روز از اﺣﺘﺮام ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ .اﻣﺎ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ اﻋﻤﺎل ﺑﻨﯽ اﻣﯿﮫ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﺮدم ﮔﺮدﯾﺪ و اﯾﻦ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ در ﺷﻮرﺷﮭﺎی
و ﻗﯿﺎﻣﮭﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺗﺠﻠﯽ ﮐﺮد  ،ﻣﺮدم از ﻣﺤﺪﺛﺎن اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻨﺪ در اﯾﻦ ﺷﺮاﺋﻂ ﻣﺤﺪﺛﺎن از ﺣﻘﻮق ﺑﮫ ﯾﻐﻤﺎ رﻓﺘﮫ ی
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن دﻓﺎع ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﺮدم اطﻤﯿﻨﺎن ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﺤﺪﺛﺎن ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ از ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم دﻓﺎع ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﮫ
آﺷﮑﺎرا ﺟﺎﻧﺐ ﺣﮑﺎم را ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ اوﺿﺎع ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد ﻣﺮدم از آﻧﮭﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺄﯾﻮس ﺷﺪﻧﺪ .
در اﯾﻦ ﮔﯿﺮ و دار ﺟﻨﮕﮭﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺷﻌﻠﮫ ور ﮔﺮدﯾﺪ و ﺣﮑﺎم از دﺳﺘﻮرات دﯾﻦ ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺧﻮن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را
ﺑﺮ ﺧﺎک ﻣﯽ رﯾﺨﺘﻨﺪ و ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮐﮫ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺷﺪﯾﺪی ﺑﮫ اﻣﺮ دﯾﻦ داﺷﺘﻨﺪ  ،ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ ھﯿﭻ ﮔﺮوھﯽ را روا ﻧﻤﯽ
داﻧﺴﺘﻨﺪ و در ﺑﻼﺗﮑﻠﯿﻔﯽ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺑﮫ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻮﺣﺶ ﺑﻮدﻧﺪ از اﯾﻨﮏ ﻣﮑﺎﻓﺘﯽ ﮐﮫ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص(ﺧﺒﺮ داده ﺑﻮد ،
داﻣﻦ آﻧﺎن را ﺑﮕﯿﺮد  .اﯾﻦ ﺗﺮس و وﺣﺸﺖ از ﺟﺰای ﺣﺘﻤﯽ  ،آﻧﺎن را وادار ﻣﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽ ﺧﻮد را آﻣﺎده
ﺳﺎزﻧﺪ و ﻟﺬا از ﻟﺬات دﻧﯿﺎﯾﯽ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﮫ از ﮐﯿﻔﺮ رھﺎﺋﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ و ﭘﺎداش ﻣﻮﻋﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ
روﺣﯿﮫ ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺑﮫ اﻣﺮ ﻋﺒﺎدت اھﺘﻤﺎم ﺷﺪﯾﺪ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ و از ﯾﺎد ﺧﺪا ﻏﺎﻓﻞ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎن ﭘﺎﮐﺪﻻن ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ و ﻧﺎراﺿﯽ از ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﺑﯿﺮون آﻣﺪه و ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺳﺮﺳﺨﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺌﻮداﻟﯽ و اﺷﺮاﻓﯽ ﺑﻨﯽ
اﻣﯿﮫ ﺑﻮدﻧﺪ و از زﺧﺎرف و زﯾﻨﺘﮭﺎ و ﺧﻮﺷﯿﮭﺎ ی دﻧﯿﻮی ﭘﺮھﯿﺰ داﺷﺘﻨﺪ .
»ﺗﻔﺎوت ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﯿﻦ ﺣﻼل و ﺣﺮام در زﻧﺪﮔﯽ آﻧﮭﺎ اھﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی داﺷﺖ در اﯾﻦ ﺑﺎره  ،ﮐﮫ ﮐﺪام دﺳﺘﻤﺰد را ﻣﯽ ﺗﻮان
ﺑﮫ طﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺣﻼل داﻧﺴﺖ  ،ﻣﺒﺎﺣﺜﺎﺗﯽ در ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ و ھﻤﮕﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﯽ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﮫ ھﺮﮔﻮﻧﮫ ھﺪﯾﮫ وﺑﺨﺸﺸﯽ را
از ﺟﺎﻧﺐ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﺎن و ﻧﺰدﯾﮑﺎن آﻧﮭﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ و ﭼﻮن و ﭼﺮا ﺣﺮام داﻧﺴﺖ زﯾﺮا ﺛﺮوت ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪان از دﺳﺘﻤﺰد
ﮐﺎر ﺷﺮاﻓﺘﻤﻨﺪاﻧﮫ ﻧﺒﻮده و از راه زور ﺑﮫ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ  .ﺳﺮ ﺗﺎ ﭘﺎی زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﮫ ی زاھﺪﯾﻦ ﺳﺪه ھﺎی ﻧﺨﺴﺖ ھﺠﺮی
ﺣﺎﮐﯽ از داﺳﺘﺎن ھﺎی اﺳﺖ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮐﮫ ﭼﮕﻮﻧﮫ اﯾﻦ ﻣﺮدم ﭘﺎک و ﻣﻨﺰه از درﯾﺎﻓﺖ ھﺮ ﻧﻮع ھﺪﯾﮫ ای از ﺧﻠﯿﻔﮫ و ﯾﺎ از
ﻧﺰدﯾﮑﺎن او ﻣﻄﻠﻘﺎ ً ﺧﻮدداری ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ  .ﯾﮑﯽ از آﻧﮭﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﺮغ ﺧﻮﯾﺶ را از اﯾﻦ رو ﺑﺮﺧﻮد ﺣﺮام ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﮫ ﻣﺮغ
او ﺑﮫ ﺑﺎم ھﻤﺴﺎﯾﮫ ﮐﮫ از ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﻧﮕﮭﺒﺎن ﺧﻠﯿﻔﮫ ﺑﻮده  ،رﻓﺘﮫ و در آﻧﺠﺎ داﻧﮫ ﺧﻮرده اﺳﺖ 1آﻧﮭﺎ وظﯿﻔﮫ ی ﺧﻮد ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ

١

 .ﺑﻧﮕرﯾد  :ﻓﺿﯾل ﺑن ﻋﯾﺎض در ﺗذﮐرة اﻷوﻟﯾﺎء  ،ﭼﺎپ ﻧﯾﮑﻠﺳن.
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ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﮑﻤﺮاﻧﺎن اﻧﺪرز ﺑﺪھﻨﺪ وﻟﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺣﺘﯽ ﻟﻘﻤﮫ ﻧﺎﻧﯽ از آﻧﺎن ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ  .وﯾﮋﮔﯽ زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﮫ ی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ زھﺎد
در آن اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﯾﮑﯽ از دو ﺷﯿﻮه ی ﺑﮫ دﺳﺖ آوردن ﻧﺎن را ﺑﮫ آﻧﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ  :آﻧﮭﺎ ﯾﺎ در ﺻﺤﺮا ﺧﺎر ﻣﯿﮑﻨﺪﻧﺪ و
ﺧﺎرﮐﺸﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و در ﺑﺎزار آن را ﻣﯽ ﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﺑﮫ آﺑﮑﺸﯽ و ﺳﻘﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ« .1
اﻟﺒﺘﮫ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ زھﺎد ﮐﮫ ﯾﮏ ﻧﻮع ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺛﺮوت اﻧﺪوزی و ﺗﺠﻤﻞ ﮔﺮاﺋﯽ ﺑﻮد  ،در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﮏ ﻧﻮع واﮐﻨﺸﯽ ﺑﻮد
ازﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭘﺎک و ﻣﺨﻠﺺ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﮑﺎم ﺳﺘﻢ ﭘﯿﺸﮫ و اﻓﺴﺎر ﮔﺴﯿﺨﺘﮫ و ﻣﺴﺘﺒﺪ ﮐﮫ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دادﻧﺪ  .ﺑﺎﻻﺧﺮه
ﺧﺮوج ﺧﻼﻓﺖ دﯾﻨﯽ از ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺻﻠﯽ ﺧﻮﯾﺶ و ﻋﺪم ﺑﺎزﮔﺸﺖ آن  ،ھﻤﮫ و ھﻤﮫ دﺳﺖ ﺑﮫ دﺳﺖ ھﻢ دادﻧﺪ و ﺟﻨﺒﺶ
ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی ﺑﮫ ﻋﻨﻮان زھﺪ و ﻣﺒﺎرزه ﻣﻨﻔﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻼﻓﺖ ﺑﺮوز و ظﮭﻮر ﮐﺮد و ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن رواج ﯾﺎﻓﺖ .
ﮔﺮﭼﮫ اﯾﻦ زھﺪ و اﯾﻨﮕﻮﻧﮫ از ﭘﺎرﺳﺎﺋﯽ درآﻏﺎز ﺻﺒﻐﮫ ای دﯾﻨﯽ داﺷﺖ وﻟﯽ طﻮﻟﯽ ﻧﮑﺸﯿﺪ ﮐﮫ از ﺣﺪ اﻋﺘﺪال ﺧﺎرج ﺷﺪ و
ازﻣﺤﻮری ﮐﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺮﮔﺮد آن ﺑﭽﺮﺧﺪ  ،دور ﺷﺪ و ﻋﻤﻼً زھﺪ ﮔﺮاﺋﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﮫ رھﺒﺎﻧﯿﺖ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﮔﺮدﯾﺪ و
رھﺒﺎﻧﯿﺖ از ﺑﺪﻋﺘﮭﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﮔﺬارده اﻧﺪ 2و رواﯾﺖ ﻣﺸﮭﻮر »ﻻ رھﺒﺎﻧﯿﺔ ﻓﯽ اﻹﺳﻼم« )در اﺳﻼم رھﺒﺎﻧﯿﺖ
ﻧﯿﺴﺖ( از رواﯾﺎت ﻣﺸﮭﻮری اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( ﻧﺴﺒﺖ داده اﻧﺪ و آﯾﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﻗﺮآن  ،آﺷﮑﺎرا ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن وﻣﺆﻣﻨﺎن
راﻣﻨﻊ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﮫ زﯾﻨﺘﮭﺎی ﺧﺪا و ﻧﻌﻤﺘﮭﺎی اﻟﮭﯽ را ﺑﺮ ﺧﻮد ﺣﺮام ﮐﻨﻨﺪ و از آﻧﮭﺎ ﻟﺬت ﻧﺒﺮﻧﺪ  3اﻟﺒﺘﮫ ﺑﺪون ﺟﮭﺖ ﺑﮫ
ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ زﺟﺮ دادن و از ﻧﻌﻤﺎت زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺤﺮوم ﺷﺪن و اﯾﻦ ﺳﺨﺘﮕﯿﺮی ﺑﮫ ﺧﻮد را ﻣﻮﺟﺐ رﺿﺎی ﺧﺪا ﭘﻨﺪاﺷﺘﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺮﯾﻢ در ذھﻦ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻧﺎﻣﻌﻘﻮﻟﯽ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺘﮫ اﺳﺖ.
ﺑﺎری در ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﮫ زھﺪ  ،ﺗﻤﺎم ﺑﻼد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ از ﻋﺮاق وﺧﺮاﺳﺎن و ﻣﺼﺮ و ﺣﺠﺎز ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻮدﻧﺪ و در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻧﻘﺎط
ﮐﺴﺎﻧﯽ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ رواج ﻓﺴﺎد و ﺷﯿﻮع ﻋﯿﺶ و ﻋﺸﺮت در ﺑﯿﻦ ﻋﺎﻣﮫ ﻣﻌﺘﺮض ﺑﻮدﻧﺪ و روی آوردن ﺑﮫ
ﺧﺪا را ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ وﺳﯿﻠﮫ رھﺎﺋﯽ از اﯾﻦ ﮔﺮداب ﺑﻼ ﻣﯽ ﺷﻤﺮدﻧﺪ ﺣﺘﯽ در ﺑﯿﻦ ﻓﻘﮭﺎ و اھﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎ ﻗﻮت
داﺷﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ ﻋﺒﺪﷲ ﺑﻦ ﻣﺒﺎرک  ،ﻓﻘﯿﮫ و ﻣﺤﺪث ﻣﺸﮭﻮر ﺗﻤﺎﯾﻼت زاھﺪاﻧﮫ داﺷﺖ .اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ﺣﻨﺒﻞ ﺑﺎ ﺻﻮﻓﯿﮫ ﻧﺸﺴﺖ
وﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﻣﯿﮑﺮد و اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﮫ و اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ را ھﻢ ﺻﻮﻓﯿﮫ از ﭘﯿﺸﺮون طﺮﯾﻘﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯿﺸﻤﺎرﻧﺪ« .4

 . ١ﺗﺻوف و ادﺑﯾﺎت و ﺗﺻوف  ،ص .٨
 . ٢ﺳوره ی ﺣدﯾد  ،آﯾﮫ .٢٨ :
. ٣ﺳوره ی ﻣﺎﺋده  ،آﯾﮫ  ٨٧ :و  – ٨٨و ﻗﺻص آﯾﮫ .٧٧ :
 . ٤ارزش ﻣﯾراث ﺻوﻓﯾﮫ  ،ص .۵۶
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اﻧﺪﯾﺸﮫ ی زھﺪ و ﭘﺎرﺳﺎﺋﯽ و ﺗﺎرک دﻧﯿﺎﺋﯽ ﮐﮫ در آﻏﺎز ﭘﯿﺪاﯾﺶ  ،ﻣﻨﺘﮭﯽ ﺑﮫ ﻧﻮﻋﯽ ﻧﮭﻀﺖ اﻣﺮ ﺑﮫ ﻣﻌﺮوف و ﻧﮭﯽ از
ﻣﻨﮑﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﺎﺣﺮﻓﮭﺎی ﺗﺎزه ھﻤﺮاه ﺷﺪ و رﻧﮕﯽ ﺗﺎزه ﯾﺎﻓﺖ .ھﻢ زھﺪ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺟﮭﺖ ﺗﻨﺪروﯾﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ داﺷﺖ و
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ً ﺑﮫ ﺟﮭﺖ رﯾﺎﺿﺘﮭﺎی ﺳﺨﺘﯽ ﮐﮫ ﺻﻮﻓﯿﮫ ﺑﺮﺧﻮد ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎﺣﺪی از ﺣﺪود ﺷﺮﯾﻌﺖ اﻧﺤﺮاف ﺟﺴﺖ و ھﻢ
ﭘﯿﺪاﯾﺶ اﻧﺪﯾﺸﮫ ی ﺗﺄوﯾﻞ ظﺎھﺮ و ﻓﮑﺮ رﺟﻮع ﺑﮫ ﺑﺎطﻦ اﺣﮑﺎم ﮐﮫ ﻧﺰد آﻧﮭﺎ ﻗﻮت ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺪﮔﻤﺎﻧﯽ ﻋﺎﻣﮫ ی ﻣﺮدم در
ﺣﻖ آﻧﮭﺎ ﮔﺸﺖ.
ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ازاﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﮫ در ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺗﺼﻮف در ﺟﮭﺎن اﺳﻼم ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﯿﻦ و ﺑﮫ ﭘﯿﺮوی از آﻧﮭﺎ
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺆﻟﻔﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﮐﮫ درﺑﺎره ی ﺗﺼﻮف ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺮده و ﮐﺘﺎب ﻧﻮﺷﺘﮫ اﻧﺪ اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ﮐﮫ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺧﺎرج
ازﻣﺘﻦ اﺳﻼم در ﭘﯿﺪاﯾﺶ و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻋﻘﺎﺋﺪ و اﻓﮑﺎر ﺻﻮﻓﯿﮫ ﺗﺄﺛﯿﺮ داﺷﺘﮫ اﻧﺪ .1
و »ﮔﻠﺪزﯾﮭﺮ« ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﮫ زھﺪ زاﺋﯿﺪه ی ﻣﺘﻦ اﺳﻼم وﻗﺮآن اﺳﺖ وﻟﯽ ﺗﺼﻮف از ﻋﻘﺎﺋﺪ و اﻓﮑﺎر ﺧﺎرج از اﺳﻼم ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ 2ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﺼﻮف ﻣﻌﺠﻮﻧﯽ اﺳﺖ از زھﺪ و ﭘﺎرﺳﺎﺋﯽ وﻟﯽ زھﺪ و ﭘﺎرﺳﺎﺋﯽ اﻏﺮاق آﻣﯿﺰ )رھﺒﺎﻧﯿﺖ(
ﺧﻤﯿﺮﻣﺎﯾﮫ ی آن از ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﻗﺮآن ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه و ﻧﺤﻮه ی ﻣﻌﺘﻘﺪات اﻗﻮام ﻏﯿﺮ ﻋﺮب از ﻗﺒﯿﻞ ﺑﻮداﺋﯿﺎن  ،ﻣﺎﻧﻮﯾﺎن  ،زرﺗﺸﺘﯿﺎن
ﺻﻮﻓﯿﺎن ﻣﺴﯿﺤﯽ و اﻓﻼطﻮﻧﯽ ﻧﻮ و ﮐﻨﻮﺳﯽ و زرواﻧﯽ و ﻣﺴﯽ ﺑﺪان رﻧﮓ داده اﺳﺖ وﻟﯽ اﺷﺘﺒﺎه ﻧﺸﻮد ﻧﺺ ھﺎی ﻗﺮآﻧﯽ
در طﺮﯾﻘﺖ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺳﺎدﮔﯽ اﺻﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه و ﺣﺘﯽ ﺷﺄن ﻧﺰول آﻧﮭﺎ از ﺧﺎطﺮ رﻓﺘﮫ و در ﻋﻮض ﺑﺎ ﯾﮏ روش
ﺑﯿﻤﺎر ﮔﻮﻧﮫ ﻣﻄﻠﻖ روش ﺧﻮد ر ،آﻧﮭﺎ را ﺗﺄوﯾﻞ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺮده اﻧﺪ .
ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺻﻮﻓﯿﺎﻧﮫ ﮐﮫ در دﺳﺖ دارﯾﻢ  ،ﻧﻮﺷﺘﮫ ھﺎی ﺣﺎرث ﺑﻦ اﺳﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﯽ)ﻣﺘﻮﻓﯽ  (243ﺑﮫ روﺷﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ از
ﻧﺼﺮاﻧﯿﺖ دﻻﻟﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﯽ ﮐﺘﺎب »اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ ﻟﺤﻘﻮق ﷲ« را ﺑﺎﻣﺜﻞ ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ )ع( )ﺑﺬر اﻓﺸﺎﻧﯽ در زﻣﯿﻦ
ﻧﯿﮏ ﯾﺎﺑﺪ( ﺷﺮوع ﮐﺮده و ﮐﺘﺎب دﯾﮕﺮش ظﺎھﺮاً وﺻﺎﯾﺎ را ﻣﯿﺘﻮان ﺻﻮرت ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﻣﻮﻋﻈﮫ ﺟﺒﻞ ﺷﻤﺮد .درھﯿﭻ دوره
ای ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺮن ﭼﮭﺎرم  ،ﻣﺤﯿﻂ اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺮ از آن ھﻤﮫ ﻣﺪﻋﯽ اﻟﻮھﯿﺖ ھﺒﻮد ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﮫ دﯾﮕﺮﻣﺮز ﺧﺪاوﻧﺪﮔﺎر و ﺑﻨﺪه از
ﻣﯿﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﮫ و ﺑﻌﻀﯽ ﺻﻮﻓﯿﺎن ﻣﺪﻋﯽ رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ﭘﺎﯾﮫ ی اﺗﺤﺎدﯾﮫ ﺑﺎ ذات ﺧﺪا ﺷﺪﻧﺪ .3
»اﺑﻮاﻟﻌﻼء« از ﻗﻮل ﯾﮑﯽ از ﺣﻠﻮﻟﯿﮫ ﺷﻌﺮی ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﻧﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ:

١

 .در ﮐﺗﺎب ﻋرﻓﺎن و ﺗﺻوف  ،ﺑﮫ ﺑﺣث ﭘﯾداﯾش ﺗﺻوف درﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﺳﻼﻣﯽ از ﺻﻔﺣﮫ  ٢۵ﺑﮫ

ﺑﻌد ﻣراﺟﻌﮫ ﺷود.
 . ٢ﭘﯾدای و ﺳﯾر ﺗﺻوف  ،ﻧﯾﮑﻠﺳون  ،ص .٣٧-١٠
 . ٣آدم ﻣﯾﺗز  ،ﺗﻣدن اﺳﻼﻣﯽ ،ص  ١٧ﺗرﺟﻣﮫ ی ذﮐﺎوﺗﯽ ﭼﺎپ اﻣﯾرﮐﺑﯾر.
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ﭘﺮوردﮔﺎرم را در »ﺑﺎزارﭼﮫ ﯾﺤﯿﯽ« 1روان دﯾﺪم ﻻﻟﮑﺎ  2در ﭘﺎی  ،از دھﺸﺖ و ﺷﻮف  ،ﺑﺲ ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﺑﺮ ﺧﻮدﺑﺸﮑﺎﻓﻢ .
ﭘﺮﺳﯿﺪﻣﺶ  :آﯾﺎ اﻣﯿﺪ وﺻﺎل ھﺴﺖ ؟ ﮔﻔﺖ  :ھﯿﮭﺎت و زﻧﮭﺎر!.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ زھﺎد و ﭘﺎرﺳﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﻋﺸﺮت طﻠﺒﯿﮭﺎ ﻋﺎﻣﮫ ی اﻋﺮاض ﻧﻤﻮده و در ﺧﺎﻧﻘﮭﻤﺎ و زاوﯾﮫ ھﺎ ﻣﻌﺘﮑﻒ ﺷﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ رﻓﺘﮫ رﻓﺘﮫ ﺧﻮد ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺠﺎﻣﻌﯽ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ و آداب و رﺳﻮﻣﯽ ﭘﺪﯾﺪ آوردﻧﺪ ﮐﮫ در دﯾﻦ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﻧﺪاﺷﺖ و ھﻤﯿﻦ ﺑﯿﻦ
ﺻﻮﻓﯿﮫ و ﻣﺘﺸﺮﻋﺎن ﺟﺪاﺋﯽ اﻓﮑﻨﺪ  .ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺸﻘﻮ اﻟﮭﯽ ھﻢ ﻣﺘﺸﺮﻋﮫ را از آﻧﮭﺎ ﻧﺎراﺿﯽ ﮐﺮد و رﻓﺘﮫ رﻓﺘﮫ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﺑﯽ
ﭘﺮوا از ﺻﻮﻓﯿﮫ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﮫ ﮔﻮﺋﯽ ﻓﻘﮭﺎء و اھﻞ ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﮫ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ.
از ﺟﻤﻠﮫ ﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﮐﺴﯽ ﺑﺎ ﺑﺸﺮ ﺣﺎﻓﯽ ﻣﺸﺎورت ﮐﺮد ﮐﮫ دو ھﺰار درم دارم ﺣﻼل  ،ﻣﯽ ﺧﻮاھﻢ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﺞ ﺷﻮم  .ﮔﻔﺖ ﺗﻮ ﺑﮫ
ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣﯽ روی اﮔﺮ ﺑﺮای رﺿﺎی ﺧﺪا ﻣﯽ روی ﺑﺮو و وام ﮐﯽ ﺑﮕﺰر ﯾﺎ ﺑﺪه ﺑﮫ ﯾﺘﯿﻢ ﯾﺎ ﺑﮫ ﻣﺮدی ﻣﺜﻞ ﺣﺎل ﮐﮫ آن راﺣﺘﮏ
ه ﺑﮫ دل ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ رﺳﺪ از ﺻﺪ ﺣﺞ اﺳﻼم ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﮔﻔﺖ  :رﻋﺒﺖ ﺣﺞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ ﮔﻔﺖ :رﻋﺒﺖ ﺣﺞ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻣﯿﺒﯿﻨﻢ ﮔﻔﺖ از آﻧﮑﮫ اﯾﻦ ﻣﺎﻟﮭﺎ ﻧﮫ از وﺟﮫ ﻧﯿﮑﻮ ﺑﮫ دﺳﺖ آورده ای ﺗﺎ ﺑﮫ ﻧﺎوﺟﻮه ﺧﺮج ﻧﮑﻨﯽ ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮی« .3
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ روزی ﭘﯿﺶ ﺷﺒﻠﯽ ﺳﺨﻦ ازﺑﮭﺸﺖ و دوزخ ﻣﯽ رﻓﺖ  ،ﮔﻔﺖ  :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮭﺸﺖ و دوزخ راﻧﮭﺎن
ﮐﻦ ﺗﺎ ﺗﺮا ﺑﯽ واﺳﻄﮫ ﭘﺮﺳﺘﻨﺪ .4
اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﺳﺨﻨﺎن رﻓﺘﮫ رﻓﺘﮫ ﻋﺎﻣﮫ ی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ اﯾﻦ طﺎﺋﻔﮫ ﺑﮫ ﺷﮏ اﻧﺪاﺧﺖ  .ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ً ﮐﮫ داﺳﺘﺎن ﻋﺸﻖ
اﻟﮭﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﻣﯿﺎن آﻣﺪ و ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰوﻧﯽ ﻧﻔﺮت ﻣﺘﺸﺮﻋﮫ ﺷﺪ  .اﻧﺪک اﻧﺪک ﺳﺨﻨﺎن دﯾﮕﺮی ھﻢ از ﻗﺒﯿﻞ وﺣﺪت و اﺗﺤﺎد از
ﺻﻮﻓﯿﮫ ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪ ﮐﮫ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻋﻘﺎﺋﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻮد ﺗﻮﺟﮫ ﺻﻮﻓﯿﮫ ﺑﮫ ﺷﻌﺮ و ذوق ھﻢ ﻣﻨﺘﮭﯽ ﺑﮫ وﺟﺪ وﺳﻤﺎع
ﺷﺪوﮐﺎر ﺑﮫ رﻗﺺ و ﭘﺎﯾﮑﻮﺑﯽ ﮐﺸﯿﺪ.
»آدم ﻣﯿﺘﺰ« ﻣﺴﺘﺸﺮق ﻣﻌﺮوف ﺿﻤﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺧﻮد درﺑﺎره ی ﺻﻮﻓﯿﮫ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ » :در ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ رﻗﺺ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺳﺎز و
آواز اﻓﺰوده ﺷﺪ« .ھﺠﻮﯾﺮی ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ » :ﻣﻦ دﯾﺪم از ﻋﻮام ﮔﺮوھﯽ ﻣﯽ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﺬھﺐ ﺗﺼﻮف ﺟﺰ رﻗﺺ ﻧﯿﺴﺖ«.

 . ١ﻣﺣﻠﯽ در ﺑﻐداد ﺑوده .
 . ٢ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ ﮐﻔش دم ﭘﺎﺋﯽ.
 . ٣ارزش  ،ﻣﯾراث ﺻوﻓﯾﮫ  ،ص .۵۶
 . ٤ﺷرح ﺗﻌرف  ،ج  ، ١ص .١٣
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»اﺑﻮاﻟﻌﻼء ﻣﻌﺮی« در ﻧﮑﻮھﺶ رﻗﺺ ﺻﻮﻓﯿﺎن ﺷﻌﺮی ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن دارد :
آن ﺻﻮﻓﯽ طﺒﻞ ﺧﻮاره ی ﻣﻨﮓ
ﺑﺪﮐﺎره و ﭘﺮﺧﻮر و ﻓﻀﻮﻟﯽ

از ﺑﻨﮓ وﺳﺎوس و ھﻮی دﻧﮓ
ﺷﻄﺎح و ﻣﺒﺎﺣﯽ و ﺣﻠﻮﻟﯽ

دﺳﺘﮏ زن و ﭘﺎﯾﮑﻮب و رﻗﺼﺎن

دﻋﻮی ﺑﮑﻨﺪ زﻋﺸﻖ ﯾﺰدان

زﻧﺎن ﻋﺎدت داﺷﺘﻨﺪ ﮐﮫ از ﭘﺸﺖ ﺑﺎم وﻏﯿﺮه ﺑﮫ ﺗﻤﺎﺷﺎی رﻗﺺ ﺻﻮﻓﯿﺎن ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ  .ھُﺠﻮﯾﺮی ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺟﮭﺎت ﻧﻮﺳﻠﻮﮐﺎن را
از آﻓﺖ ﺳﻤﺎع ﺑﺮ ﺣﺬر ﻣﯽ دارد  1دﯾﺮی ﻧﮕﺬﺷﺖ ﮐﮫ ﻣﻨﺼﻮﻓﮫ درﺧﯿﺎﻟﺒﺎﻓﯽ ھﺎی ﺧﻮد ﺻﻨﺪﻟﯽ ھﺎﺋﯽ درﺑﮭﺸﺖ ﺗﺼﻮر
ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺧﺎص ﺻﻮﻓﯿﺎن اﺳﺖ ﮐﮫ ﺧﻮد ﺑﮫ ﺧﻮد ﭼﺮﺧﺎن و رﻗﺼﺎن اﺳﺖ و ﺻﻮﻓﯽ ﺑﯽ ھﯿﭻ زﺣﻤﺘﯽ در آن  ،ﺳﻤﺎع
ﺑﮭﺸﺘﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﮫ ﮐﮫ ﺧﺪا ﺑﺮای اھﻞ ﺑﮭﺸﺖ ﮐﮫ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ و ﻣﺨﺪه ﻧﺸﺴﺘﮫ اﻧﺪ ﻣﻄﺒﺎﻧﯽ از ﺣﻮراﻟﻌﯿﻦ ﻣﯿﻔﺮﺳﺘﺪ
ﺳﻔﺎرش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﯾﻦ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮا ﮐﮫ ﻧﻔﺴﯽ ﺧﻮﯾﺶ را از ﻟﺬﺗﮭﺎی دﻧﯿﺎ ﭘﺎک ﻧﮕﮫ داﺷﺘﻨﺪ  ،ﻟﺬت ﻏﻨﺎ و ﺳﻤﺎع ﺑﭽﺸﺎﯾﻨﺪ .2 «...
ﻏﺮض از آﻏﺎز ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻣﺴﻠﮏ ﺗﺼﻮف در اﺳﻼم ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﯿﺎن ﺻﻮﻓﯿﺎن و ﻋﻠﻤﺎی دﯾﻨﯽ اﺧﺘﻼف و درﮔﯿﺮی ﭘﯿﺪا ﺷﺪه و
ھﺮ ﮔﺮوه ﺑﮫ دﯾﮕﺮی ﻧﺴﺒﺘﮭﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ داده اﻧﺪ .
ﺻﻮﻓﯿﺎن ﺑﮫ ﺟﮭﺖ ﻧﮕﺮش ﺧﺎص ﺧﻮد  ،ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت دﯾﻨﯽ و اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﮫ دو ﺻﻮرت ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﯾﮑﯽ ﻋﻠﻢ
ﺷﺮﯾﻌﺖ ﯾﺎ ﻋﻠﻢ ظﺎھﺮ ﮐﮫ ﻣﺨﺼﻮص ﻓﻘﯿﮭﺎن وﻋﻠﻤﺎی دﯾﻨﯽ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ و دﯾﮕﺮ ﻋﻠﻢ طﺮﯾﻘﺖ ﯾﺎ ﻋﻠﻢ ﺣﻘﺎﺋﻖ و ﻋﻠﻢ ﺑﺎطﻦ
ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻋﻠﻢ ﺷﺮﯾﻌﺖ را ﻋﻠﻢ ظﺎھﺮ و ﻋﻠﻢ ﺗﺼﻮف را ﻋﻠﻢ ﺑﺎطﻦ ﻧﺎم ﻧﮭﺎده اﻧﺪ .3
» رُوَﯾﻢ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ« )303ھـ( در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺘﮫ اﺳﺖ :
»ﺧﻠﻘﺎن ھﻤﮫ رﺳﻢ ﻧﮕﺎھﺪارﻧﺪ و اﯾﻦ طﺎﺋﻔﮫ ﺣﻘﯿﻘﺖ« 4ﺻﻮﻓﯿﮫ  ،ﻓﻘﮭﺎء و ﻣﺤﺪﺛﺎن راﺑﮫ دﯾﺪه ی ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻣﯿﻨﮕﺮﯾﺴﺘﻨﺪ و آﻧﮭﺎ را
اھﻞ ظﺎھﺮ و ﺧﻮد را ﺻﺎﺣﺐ اﺳﺮار ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺪﻋﯽ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﺎطﻦ وﻋﻠﻢ ﻗﻠﺐ ﺑﻮدﻧﺪ.

 . ١ﮐﺷف اﻟﻣﺣﺟوب  ،ص .۴٢٠ ، ۴١۶
 . ٢ﺗﻣدان اﺳﻼﻣﯽ  ،ج  ، ٢ص  ، ٢۵آدم ﻣﯾﺗز.
 . ٣ﺗﻠﺑﯾس اﺑﻠﯾس  ،ص .٣٢١
 . ٤ﻧﻔﺣﺎت اﻷﻧس ٌ ص .١۵١ -٣٣
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ﺻﻮﻓﯿﺎن ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻘﺴﯿﻤﯽ راه ﺧﻮد را از ﻓﻘﮭﺎء و اھﻞ ﺷﺮع ﺟﺪا ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ آﻧﮑﮫ در اﺑﺘﺪا ﻓﺎﺻﻠﮫ اﻧﺪک ﺑﻮد وﻟﯽ
رﻓﺘﮫ رﻓﺘﮫ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن  ،ﺟﺪاﺋﯽ و درﮔﯿﺮﯾﮭﺎ زﯾﺎدﺗﺮ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﺎر اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﺼﻮف ﭼﻨﺎن ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﮫ ﺑﺮﺧﯽ از
ﺳﺮان ﺻﻮﻓﯿﮫ را ﺑﺮ ﺳﺮ دار ﮐﺮد و ﻣﻮﺟﺐ ﺗﮑﻔﯿﺮ ﺟﻤﻌﯽ از ﺷﯿﻮخ ﺗﺼﻮف ﺷﺪ  .و اوج اﯾﻦ درﮔﯿﺮی ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺗﮑﻔﯿﺮ
و دار زدن ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر ﺣﻼج ) 109ھـ( ﻧﻤﻮدار ﮔﺸﺖ.
اﺳﺘﺎد ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻣﯿﻨﻮی در ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﮐﻤﮫ و ﻗﺘﻞ ﺣﻼج ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ :
»ھﺸﺘﺎد و ﭼﮭﺎر ﻧﻔﺮ از ﻣﺸﺎھﯿﺮ و ﻗﺮاء ﻋﺼﺮ ﻓﺘﻮی دادﻧﺪ ﮐﮫ ﺻﻼح ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ در ﮐﺸﺘﻦ اوﺳﺖ« .1
دار ﮐﺸﯿﺪن ﺣﻼج ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺻﻮﻓﯿﺎن دوﺑﺎره ﻣﺤﺘﺎط ﺑﺎﺷﻨﺪ و ازﮔﻔﺘﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﺑﯿﺮون از ﭼﮭﺎر ﭼﻮب ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ
ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ  .ﺧﻮاﺟﮫ ﻋﺒﺪﷲ اﻧﺼﺎری )م 481ھـ( ﻧﻮﺷﺘﮫ اﺳﺖ:
»ﺣﻼج ﮔﻔﺖ  :اﻧﺎ اﻟﺤﻖ  ،ﻗﺘﻞ ﮐﺮدﻧﺪ  .آن ﭼﮫ او ﮔﻔﺖ  :ﻣﻦ ھﻤﺎن ﮔﻮﯾﻢ او آﺷﮑﺎرا ﮔﻔﺖ و ﻣﻦ ﭘﻨﮭﺎن ﮔﻮﯾﻢ« .2
وﻟﯽ ﺑﺎ ھﻤﮫ ی اﯾﻦ ﭘﻨﮭﺎن ﮔﻮﺋﯿﮭﺎ ﺑﺎزھﻢ ﺻﻮﻓﯿﺎن ﻣﻮرد رد و اﻧﮑﺎر ﻓﻘﯿﮭﺎن و اھﻞ ﺷﺮع ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ و اﮔﺮ ﭼﮫ ﯾﮏ
ﭼﻨﺪ اﻣﺎم ﻏﺰاﻟﯽ ،ﻗِﺸﯿﺮی و ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ﮔﯿﻼﻧﯽ و اﻣﺜﺎل آﻧﮭﺎ آﺷﺘﯽ ﮔﻮﻧﮫ ای ﺑﯿﻦ دو طﺎﺋﻔﮫ ﭘﺪﯾﺪ آوردﻧﺪ ﻟﯿﮑﻦ ﺑﮫ ﺟﮭﺖ دوام
و ﺑﻘﺎء اﺳﺒﺎب ﺗﻌﺎرض و ﺗﺒﺎﯾﻦ ھﻤﭽﻨﺎن اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ واز ﺗﻨﺪروﯾﺎی ﺻﻮﻓﯿﺎن اﻧﺘﻘﺎد ﻣﯽ ﺷﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ ﺳﻨﺎﺋﯽ
ﻏﺰﻧﻮی ) 525ھـ( در ﺑﺮاﺑﺮ اﻋﺘﺮاض واﻧﺘﻘﺎد ﻓﻘﯿﮭﺎن ﻣﺤﻠﯽ ﻧﺴﺨﮫ ای از ﮐﺘﺎب ﺣﺪﯾﻘﮫ اش را ﺑﺮای داوری ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﮫ ﺑﻐﺪاد
ﻓﺮﺳﺘﺎد .3
ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﻦ ﺟﻮزی ) 597ھـ( ﻣﻘﺪار ﻓﺮاواﻧﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﻄﺎﻟﺐ آﺋﯿﻦ ﺗﺼﻮف و ﮔﻔﺘﺎر ﺻﻮﻓﯿﺎن را ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺮده و در
ﮐﺘﺎب ﺧﻮد »ﺗﻠﺒﯿﺲ اﺑﻠﯿﺲ« ﺷﺪﯾﺪاً آﻧﮭﺎ راﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار داد .4
ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻤﺎی ﺷﺎﻓﻌﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم »ﺑﺮھﺎن اﻟﺪﯾﻦ ﺑﻘﺎﻋﯽ« )م855ھـ( ﮐﮫ ﺧﻮد را ﻋﻀﻮ ﺟﻤﻌﯿﺖ »ﯾﺎران ﺳﻨﺖ ﻣﺤﻤﺪی« ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪ
 ،ﺑﺮ در ﺻﻮﻓﯿﮫ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻧﻮﺷﺖ و آن را »ﻣﺼﺮع اﻟﺘﺼﻮف« ﻧﺎم ﮔﺬاﺷﺖ و ﺻﻮﻓﯿﺎن را ﻣﻨﮭﺪم ﮐﻨﻨﺪه ی ﺷﺮع اﺳﻼم ﻣﻌﺮﻓﯽ

 . ١ﻣﯾﻧوی  ،ﻧﻘد ﺣﺎل  ،ج  ، ٢ص .۴١
 . ٢ﻧزھﺔ اﻟﻘﻠوب  ،ص .٩۵
 . ٣ﻣﮑﺎﺗﯾب ﺳﻧﺎﺋﯽ  ،ص .١١٧
 . ٤ﺗﻠﺑﯾس اﺑﻠﯾس  ،ﺑﺎب دھم  ،ص  ١۶١ﺗﺎ .٣٧٨
٢٩

ﮐﺮد .و ﻧﮫ ﻓﻘﻂ ﮐﺴﺎﻧﯽ از ﻋﻠﻤﺎی اھﻞ ﺳﻨﺖ ﻣﺜﻼﯾﻦ ﺟﻮزی و ﺑﻘﺎﻋﯽ  ،ﺑﻠﮑﮫ اﯾﻦ ﺣﺰم اﻧﺪاﺳﯽ و اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﮫ و اﺑﻦ ﻗﯿﻢ
اﻟﺠﻮزﯾﺔ و دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ در ﻧﻘﺪ و طﻌﻦ ﺑﺮ ﺻﻮﻓﯿﮫ اﺻﺮار داﺷﺘﻨﺪ .
ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﮫ ﻣﻮرد ﻧﺰاع ﺑﯿﻦ ﻋﺎﻣﻠﻤﺎن ﻣﺬھﺒﯽ و ﺻﻮﻓﯿﺎن ﺑﻮد  .در ﮐﺘﺎﺑﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﺮ رد ﺻﻮﻓﯿﺎن ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺷﺪه  ،ﺑﮫ ﺗﻤﺎم آن
ﻣﺴﺎﺋﻞ آن اﺷﺎره ﮔﺮدﯾﺪه و از آﻧﮭﺎ اﻧﺘﻘﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ از آن ﻋﻠﻞ و ﻋﻮاﻣﻞ درﮔﯿﺮﯾﮭﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :
 -1ﺻﻮﻓﯿﮫ ﺑﯿﻦ ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﻔﺮﻗﮫ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺧﻮد را اھﻞ ﺣﻘﯿﻘﺖ و ﻓﻘﮭﺎء را اھﻞ ﺷﺮﯾﻌﺖ و اھﻞ ظﺎھﺮ ﻣﯽ
ﺷﻤﺎرﻧﺪ و در واﻗﻊ از ھﻤﯿﻦ روﺳﺖ ﮐﮫ ﺻﻮﻓﯿﮫ ﻣﺜﻞ ﺑﺎطﻨﮫ ﻏﻼة ﺑﮫ ﺗﺄوﯾﻞ ﮔﺮاﺋﯿﺪه اﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﮭﺎ ﻣﺜﻞ اﺑﻦ
ﻋﺮﺑﯽ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﮫ ﻋﻠﻢ ﺷﺮﯾﻌﺖ را از ھﻤﺎن ﻧﺎﺣﯿﮫ ای ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﮫ ﭘﯿﻐﻤﯿﺮ ﻋﻠﻢ ﺧﻮﯾﺶ را از آﻧﺠﺎ اﺧﺬ ﮐﺮده اﺳﺖ
و ﻓﻘﮭﺎ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﺳﺨﻨﺎن ﺻﻮﻓﯿﮫ را – ﮐﮫ ﺑﻌﻀﯽ از ﺧﻮد ﺻﻮﻓﯿﮫ ﻧﯿﺰ ازاﻣﺜﺎل آن ﺳﺨﻨﺎن اﺑﺎ و ﺗﺤﺎﺷﯽ داﺷﺘﮫ اﻧﺪ – دﺳﺘﺎوﯾﺰ
طﻌﻦ ﺑﺮ آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﮫ اﻧﺪ و ﺑﺮ آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺗﺎﺧﺘﮫ اﻧﺪ .1
 -2اﯾﺮاد دﯾﮕﺮی ﮐﮫ ﻓﻘﮭﺎء ﺑﺮ ﺻﻮﻓﯿﮫ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از »ﺗﻌﺒﺪ ﺑﻤﺎ ﻟﻢ ﯾﺸﺮع ﷲ« و ﻓﻘﮭﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ اﺟﺘﮭﺎد در اﯾﻦ
اﻣﻮر ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ و ﺻﻮﻓﯿﮫ در اﯾﻦ اﻣﻮر ﮔﻮﺋﯽ ﺑﺪﻋﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  .ﭼﻨﺎن ﮐﮫ ﺗﺮک ﻧﮑﺎح راﺻﻮﻓﯿﮫ از ﺑﺎب زھﺪ و از ﺟﮭﺖ
اﺣﺘﺮاز از اﺷﺘﻐﺎل ﺑﮫ اﻣﺮ دﻧﯿﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ً ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺧﻼف ﺳﻨﺖ اﺳﺖ ﺑﮫ ﻋﻼو ﺗﺮک
ﮔﻮﺷﺖ و ﻟﺒﺲ ﺧﺸﻦ ھﻢ ﮐﮫ از ﺟﮭﺖ زھﺪ و ﺗﻘﺮب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﮫ ﻋﻘﯿﺪه ی ﻓﻘﮭﺎء اﻟﺒﺘﮫ ﺳﺘﻮده ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﮫ ﮐﺎر راھﺒﺎن ﺷﺒﺎھﺖ
دارد و اﺻﻮﻻً ﻓﻘﮭﺎ در اﯾﺮاد ﺑﺮ ﺻﻮﻓﯿﮫ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ رﯾﺎﺿﺎت و ﻋﺒﺎدات ﺑﮫ ﻣﻨﺰﻟﮫ ی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ اﻣﻮر ﻣﺒﺎح
را ﻣﮑﺮوه ﯾﺎ ﻣﺴﺘﺤﺐ ﻧﯿﺴﺖ واﺟﺐ ﯾﺎ ﻣﺴﺘﺤﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و اﯾﻦ ﺧﻮد »ﺗﺸﺮﯾﻊ ﺑﻤﺎﻟﻢ ﯾﺸﺮع« و ﺑﺪﻋﺖ و ﻣﻌﺼﯿﺖ اﺳﺖ .2
 -3ﺻﻮﻓﯿﺎن ﺑﺎﮔﻔﺘﮫ ھﺎ و ﻧﻮﺷﺘﮫ ھﺎی ﺧﻮﯾﺶ  ،ﺣﺪ و ﻣﺮز ﮐﻠﻤﺎت و ﻣﻔﺎھﯿﻢ و ﻣﻌﺎﻧﯽ دﯾﻨﯽ راﻣﯽ ﺷﮑﻨﻨﺪ و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از
ارزش ﮐﻠﻤﺎت ﻣﻘﺪس ﺷﺮﻋﯽ ﻣﯽ ﮐﺎﺳﺘﻨﺪ ﻧﺎم و ﺻﻔﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ و دﯾﮕﺮ واژه ھﺎی ﺗﻮﻓﯿﻘﯽ دﯾﻨﯽ را ازوﺿﻊ اوﻟﯿﮫ ی ﺧﻮد
ﺑﯿﺮون ﺑﺮده ﺑﮫ ﺟﺎی آن ﯾﮏ دﺳﺘﮫ اﻟﻔﺎظ رﻣﺰی و ﻣﺠﺎزی ﻣﺎﻧﻨﺪ  :ﺳﺎﻗﯽ  ،ﺷﺎھﺪ ،ﻋﺸﻖ  ،ﻣﯽ  ،زﻧﺎر و ﻏﯿﺮ آن ﻗﺮار ﻣﯽ
دادﻧﺪ .3
درﺑﺎره ی ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ واژه ھﺎ  ،ھﺎﺗﻒ اﺻﻔﮭﺎﻧﯽ در ﺑﺨﺸﯽ از ﯾﮏ ﺗﺮﺟﯿﻊ ﺑﻨﺪ ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :

 . ١ارزش ﻣﯾراث ﺻوﻓﯾﮫ  ،ص .١۶٢
 . ٢ھﻣﺎن ﻣدرک.
 . ٣ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﺎﻧﻘﺎه دراﯾران ﻓص .۵١٧
٣٠

ھﺎﺗﻒ ! ارﺑﺎب ﻣﻌﺮﻓﺖ ﮐﮫ ﮔﮭﯽ

ﻣﺴﺖ ﺧﻮاﻧﻨﺪﺷﺎن و ﮔﮫ ھﺸﯿﺎر

از ﻣﯽ و ﺟﺎم  ،ﺳﺎﻗﯽ و ﻣﻄﺮب

وز ﻣﻎ و دﯾﺮ وﺷﺎھﺎد و زﻧﺎر

ﻗﺼﺪ اﯾﺸﺎن ﻧﮭﻔﺘﮫ اﺳﺮارﯾﺴﺖ

ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾﻤﺎ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اظﮭﺎر

ﭘﯽ ﺑﺮی ﮔﺮ ﺑﮫ رازﺷﺎن داﻧﯽ
ﮐﮫ ﯾﮑﯽ ھﺴﺖ و ھﯿﭻ ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ او

ﮐﮫ ﺟﺰ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﺳﺮ آن اﺳﺮار
وﺣﺪه ﻻ اﻟﮫ اﻻ ھﻮ

و ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﺑﺮﺧﯽ ﺟﻤﻼت دﯾﻨﯽ راھﻢ دﮔﺮﮔﻮن ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ  ،در ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮔﻔﺘﮫ ﺷﺪه  :ﮔﻨﺎه ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ » .1اﺑﻦ ﻋﺮﺑﯽ« ﻣﯽ ﮔﻔﺖ:
ﺗﺮک ﮔﻨﺎه  ،ﮔﻨﺎه اﺳﺖ ﺑﻨﺎ ﺑﮫ دﺳﺘﻮر ﺷﺮع  ،ﺷﯿﻄﺎن ﻟﻌﻨﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد » ،اﺣﻤﺪ ﻏﺰاﻟﯽ« )526ھـ( ﻣﯽ ﮔﻔﺖ  :ھﺮﮐﮫ ﺗﻌﻠﯽ ﺗﻮﺣﯿﺪ
از اﺑﻠﯿﺲ ﻧﮕﺮﻓﺖ زﻧﺪﯾﻖ اﺳﺖ  .2ﯾﺎ »ﺣﺎﻓﻆ« ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :
ﻣﻦ ﮐﮫ اﻣﺮوزم ﺑﮭﺸﺖ ﻧﻘﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد
وﻋﺪه ی ﻓﺮدای زاه را ﭼﺮا ﺑﺎور ﮐﻨﻢ
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 -4در ﻧﻈﺮ ﺻﻮﻓﯿﺎن ھﻤﮫ ی ادﯾﺎن ﯾﮑﺴﺎﻧﻨﺪ  ،اﺳﻼم ﺑﺎ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ و ﮐﻌﺒﮫ و ﻣﯿﺨﺎﻧﮫ و ﺻﻤﺪ و ﺻﻨﻢ ﯾﮑﯽ
اﺳﺖ و ﺻﻮﻓﯽ ﭘﺨﺘﮫ ھﯿﭻ وﻗﺖ ﻧﺎظﺮ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ اﻧﺴﺎن ﭘﯿﺮو ﭼﮫ ﻣﺬھﺒﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺻﻮرت ﻋﺒﺎدت او ﭼﯿﺴﺖ ؟ ﮐﻌﺒﮫ
ی ﺣﻘﯿﻘﯽ ﮐﻌﺒﮫ ی دل اﺳﺖ ﻧﮫ ﺧﺎﻧﮫ ی ﺳﻨﮓ و ﮔﻞ  ،آﻧﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺧﺪا را در آﻓﺘﺎب ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  ،ﺧﺪا را آﻓﺘﺎب ﻣﯽ
ﺑﯿﻨﻨﺪ  ،آﻧﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ او را در ﻣﻮﺟﻮدات ذی ﺣﯿﺎت ﻣﯽ ﺳﺘﺎﯾﻨﺪ  ،ﺧﺪا را ﺟﺎﻧﺪارای ﻣﯽ ﭘﻨﺪارﻧﺪ و آﻧﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ در ﻏﯿﺮ ﺟﺎﻧﺪار
ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺘﻨﺪ ﺧﺪا را ﭼﯿﺰ ﺑﯽ ﺟﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻤﺮﻧﺪ و ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ او راﺑﮫ ﺻﻔﺖ وﺟﻮد واﺣﺪ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮی ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﮫ ﺧﺪا ﻣﺜﻞ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺪارد ﻋﺎرف واﻗﻌﯽ ﺧﻮد را ﺑﮫ ھﯿﭻ ﯾﮏ از اﯾﻦ طﺮق ﻣﻘﯿﺪ ﻧﺴﺎزد ﺗﺎ اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﺑﮫ ﺗﺮﺟﯿﺢ
ﺑﻐﺾ ﻣﺴﺎﻟﮏ ﺑﺮﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ ﻻ زم ﺷﻮد .ﺑﮫ ﻗﻮل ﺣﺎﻓﻆ :
ﻏﻼم ھﻤﺖ آﻧﻢ ﮐﮫ زﯾﺮ ﭼﺮخ ﮐﺒﻮد

زھﺮ ﭼﮫ رﻧﮓ ﺗﻌﻠﻖ ﭘﺬﯾﺮد آزاد اﺳﺖ

 . ١ﺣﺳﻧﺎت اﻟﻌﺎرﻓﯾن  ،ص .٣٢ ، ٣٧
 . ٢ﺣﺳﻧﺎت اﻟﻌﺎرﻓﯾن  ،ص .٣٧ ، ٣٢
 . ٣دﯾوان ﺣﺎﻓظ  ،ﭼﺎپ اﻧﺟوی  ،ص .٢٠۵
٣١
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 -5ﺷﺮﯾﻌﺖ از ﻧﻈﺮ ﺑﺰرﮔﺎن ﺻﻮﻓﯿﮫ وﺳﯿﻠﮫ ی ﮐﻤﺎل ﺳﺎﻟﮏ اﺳﺖ و ﭼﻮن ﺳﺎﻟﮏ ﺑﮫ ﻣﺮﺗﺒﮫ ی ﮐﻤﺎل و ﺷﮭﻮد وﺻﻮل ﺑﮫ
ﺣﻖ رﺳﯿﺪ  ،ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺷﺮﻋﯿﮫ از او ﺳﺎﻗﻂ اﺳﺖ از اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﮔﻔﺘﮫ اﻧﺪ  :ﺗﻘﯿﺪ ﺑﮫ اﺣﮑﺎم ﺷﺮﯾﻌﺖ وظﯿﻔﮫ ی ﻋﻮام اﺳﺖ و
ﺣﺎل ﺧﻮاص و اھﻞ ﺣﻘﯿﻘﺖ از آن ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ رﺳﻮم ظﺎھﺮ ﻣﻘﯿﺪ ﺷﻮﻧﺪ .

ﺧﺪا را ﯾﺎﻓﺘﻢ دﯾﺪم ﺣﻘﯿﻘﺖ

ﺑﺮون رﻓﺘﻢ ﻣﻦ از ﻗﯿﺪ ﺷﺮﯾﻌﺖ

از اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﮫ اﺑﻦ ﺣﺰم ﺻﻮﻓﯿﮫ را ﺑﮫ ﺗﻤﺎﯾﻼت اﺑﺎﺣﯽ ﻣﻨﺴﻮب داﺷﺘﮫ و ﮔﻔﺘﮫ اﺳﺖ :
»ﺑﺮﺧﯽ از ﺻﻮﻓﯿﺎن ﮔﻮﯾﻨﺪ ھﺮ ﮐﮫ ﺧﺪا را ﺷﻨﺎﺧﺖ  ،ﺣﮑﻢ ﺷﺮﯾﻌﺖ از او ﺳﺎﻗﻂ ﺷﻮد و ﺑﺮﺧﯽ ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ وﺻﺎل ﻣﯽ
رﺳﺪ  ،دراﯾﻦ زﻣﺎن ﺻﻮﻓﺌﯽ در ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ھﺴﺖ ﮐﮫ »اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ اﺑﻮاﻟﺨﯿﺮ« ﻟﻘﺐ دارد  ،ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮔﺎه ﭘﯿﺸﻤﯿﻨﮫ و ﮔﺎه ﺣﺮﯾﺮ ﮐﮫ ﺑﺮ
ﻣﺮد ﺣﺮام اﺳﺖ ﻣﯽ ﭘﻮﺷﺪ  ،ﮔﺎه ﺷﺒﺎﻧﮫ روز ھﺰار رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﻣﯽ ﮔﺰارد و ﮔﺎه از واﺟﺐ و ﻣﺴﺘﺤﺐ ھﯿﭻ ﻧﻤﺎز ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ
و اﯾﻦ ﮐﻔﺮ ﻣﺤﺾ اﺳﺖ و ﺑﮫ ﺧﺪای از ﮔﻤﺮاھﯽ ﭘﻨﺎه ﻣﯽ ﺑﺮم .«...
وی در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ :
»ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﯾﻦ ﺑﺮﺧﯽ ﺻﻮﻓﯿﮫ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ از اوﻟﯿﺎء ﺧﺪا ﮐﮫ از ھﻤﮫ ی ﭘﯿﻐﻤﺒﺮان و ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺖ و ﻧﯿﺰ
ﮔﻔﺘﮫ اﻧﺪ ھﺮ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﮭﺎﯾﺖ وﻻﯾﺖ ﺑﺮﺳﺪ  ،ﺗﮑﻠﯿﻒ روزه و ﻧﻤﺎز و زﮐﺎت و ﻏﯿﺮه از او ﺑﺮﺧﯿﺰد و ﺷﺮاب و زﻧﺎ وﻣﺎﻧﻨﺪ آن
او را ﺣﺮام ﻧﺒﺎﺷﺪ و زن دﯾﮕﺮان او را ﻣﺒﺎح ﺷﻮد وﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﯽ ﺻﻮﻓﯿﮫ ﮔﻔﺘﮫ اﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﺎﺧﺪای را ﻣﯽ ﺑﯿﻦ م و ﺑﺎ او ﺳﺨﻦ ﻣﯽ
ﮔﻮﺋﯿﻢ و ھﺮﭼﮫ دردل ﻣﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺣﻖ اﺳﺖ« .2
ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﮫ ﻗﻮل ﺑﮫ وﺣﺪت وﺟﻮد را ﮐﮫ ﺑﻌﻀﯽ از ﺻﻮﻓﯽ ﺑﺪان ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮده اﻧﺪ ﻣﺘﮑﻠﻤﺎن ﻏﺎﻟﺒﺎ ً ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻗﻮل ﺑﮫ ﺳﻘﻮط ﺗﮑﻠﯿﻒ
ﻣﯽ ﺷﻤﺮده اﻧﺪ و ﻣﯿﮕﻔﺘﮫ اﻧﺪ ﮐﮫ ﻻزﻣﮫ ی اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد ﺻﻮﻓﯿﮫ آن اﺳﺖ ﮐﮫ رب و ﻣﺮﺑﻮب و ﺧﺎﻟﻖ و ﻣﺨﻠﻮﻗﯽ در ﮐﺎر ﻧﺒﺎﺷﺪ
و در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﺸﺮﯾﻊ و ﺗﮑﻠﯿﻒ و ﺛﻮاب و ﻋﻘﺎب و ﺣﻼل و ﺣﺮام ھﻢ در ﮐﺎر ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد .3
 -6در اﺷﻌﺎر و ﻏﺰﻟﯿﺎت ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﻨﮭﯿﺎت و ﻣﻨﮑﺮات ﺷﺮﻋﯽ  ،اظﮭﺎر ﻋﻼﻗﮫ ﺷﺪه و ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﻓﺮاد ﺳﺎده و ﻋﺎﻣﯽ ﺑﮫ
ﻻ اﺑﺎﻟﯿﮕﺮی و ﻓﺴﻖ و ﮔﻤﺮاھﯽ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .

 . ١دﮐﺗر ﻏﻧﯽ  ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺻوف در اﺳﻼم  ،ص .۴٢۶
 . ٢اﺑن ﺣزم  ،اﻟﻔﺻل ج  ، ۴ص .١١٨ -٢٢۶
 . ٣ارزش ﻣﯾراث ﺻوﻓﯾﮫ  ،ص .١۶٣
٣٢

»ﺣﺎﻓﻆ« درﺑﺎره ی ﺷﺮاب ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :

آن ﺗﻠﺦ وش ﮐﮫ ﺻﻮﻓﯽ اُ ّم اﻟﺨﺒﺎﺋﺜﺶ ﺧﻮاﻧﺪ
اﺷﮭﯽ ﻟﻨﺎ واﺣﻠﯽ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﺔ اﻟﻌﺬار

1

ﮔﺮﺑﯿﺖ اﻟﺤﺮام ﺧﻢ ﺣﺎﻓﻆ
ﮔﺮ ﻧﻤﯿﺮد ﺑﮫ ﺳﺮ ﺑﭙﻮﯾﺪ ﺑﺎز

2

»ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ« ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :
ﻣﺮا ﺳﺠﺪه ﮐﮫ ﺑﯿﺖ ﺑﻨﺖ اﻟﻌﻨﺐ ﺑﺲ

ﮐﮫ از ﺑﯿﺖ اُ ّم اﻟﻘِﺮی ﻣﯽ ﮔﺮﯾﺰم
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 -7ﻓﺴﺎد اﺧﻼﻗﯽ  ،ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ آﻓﺎت اﺧﻼﻗﯽ ﺻﻮﻓﯿﮫ  ،ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ ﻧﺎﺟﻨﺲ و دوﺳﺘﯽ زﻧﺎن ﺑﻮد  .ﺑﮫ ﻗﻮل »آدم ﻣﺘﺰ« اﯾﻦ ھﻤﺎن
ﮔﺮﻓﺘﺎری ﻋﻼج ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺑﻮد ﮐﮫ رھﺒﺎﻧﺎن ﻣﺴﯿﺤﯽ در ﻗﺮون وﺳﻄﯽ داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺮ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﮫ ﻓﺴﺎد اﺧﻼﻗﯽ ﺧﺎص ﯾﻌﻨﯽ
ﺑﭽﮫ ﺑﺎزی را اﻓﺰود ﮐﮫ ﺻﻮﻓﯿﮫ ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺪی ﺑﺪان ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .از »اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺧﺮاز« ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﮫ ﮔﻔﺖ  :ﺷﺒﯽ
اﺑﻠﯿﺲ را در ﺧﻮاب دﯾﺪم ﮐﮫ از ﻣﻦ دوری ﻣﯽ ﮐﺮد ﮔﻔﺘﻢ  :ﺑﯿﺎ ،از ﭼﮫ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ؟! ﮔﻔﺖ  :ﻣﻦ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺻﻮﻓﯿﮫ ﮐﺎری ﻧﺪرام
ﭼﻮن ﭼﯿﺰی را ﮐﮫ ﻣﻦ ﺑﺪان وﺳﯿﻠﮫ ﻣﺮدم را از راه ﻣﯽ ﺑﺮم دور اﻧﺪاﺧﺘﮫ اﯾﺪ ،ﭘﺮﺳﯿﺪم آن ﭼﯿﺴﺖ ؟ .ﮔﻔﺖ  :دﻧﯿﺎ ﭘﺮﺳﺘﯽ .
آﻧﮕﺎه ﺳﺮ ﺑﺮ ﮔﺮداﻧﺪ وﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﻣﻦ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ  :اﻣﺎ ﻧﮑﺘﮫ ای ھﺴﺖ  ،ﭘﺮﺳﯿﺪم آن ﭼﯿﺴﺖ ؟ ﮔﻔﺖ :ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺑﺎ ﭘﺴﺮان« .4
 -8درﯾﺎﻓﺘﮭﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﺻﻮﻓﯿﺎن ﺑﮫ ﺟﺎی ﻣﺴﺎﺋﻞ وﺣﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ ﻣﺜﻼً ﺑﮫ ﺟﺎی آﻧﮑﮫ ﮔﻔﺘﮫ ﺷﻮد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮد ،
ﮔﻔﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﺪ :ﺣﺪﺛﻨﯽ ﻗﻠﺒﯽ ﻋﻦ رﺑﯽ  5دﻟﻢ از ﺧﺪاﯾﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻮﯾﺪ  .در ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ »ﺑﻮﺳﻌﯿﺪ« ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﺮده  ،ﺷﺨﺼﯽ

 . ١دﯾوان ﺣﺎﻓظ  ،دﮐﺗر ﻏﻧﯽ  ،ص .٩٩
 . ٢دﯾوان ﺣﺎﻓظ  ،ص .٢٣٣
 . ٣دﯾوا ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ  ،ص .٢۴٧

 . ٤ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻣدن اﺳﻼﻣﯽ در ﻗرون ﭼﮭﺎرم ھﺟری  ،ج  ، ٢ص .٢۶
 . ٥ﺗﻠﺑﯾس اﺑﻠﯾس  ،ص.٣٢١
٣٣

ﺑﺪو اﻋﺘﺮاض ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ  :اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﮐﮫ ﺗﻮ ﻣﯽ ﮔﻮﺋﯽ درھﻔﺖ ﺳﺒﻊ ﻗﺮآن ﻧﯿﺴﺖ »ﺑﻮﺳﻌﯿﺪ« در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ  :در
ﺳﺒﻊ ھﺸﺘﻢ اﺳﺖ ﺳﺒﻊ ھﺸﺘﻢ ﯾﻌﻨﯽ آﻧﭽﮫ ﺑﮫ دل ﺑﻨﺪﮔﺎن رﺳﺎﻧﺪ در ﺣﺼﺮ و ﻋﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ و ﻣﻨﻘﻄﻊ ﻧﮕﺮدد  .1وﮔﺎھﯽ ھﻢ ﺑﺮﺧﯽ از
ﺑﺪﻋﺘﮭﺎ و ﻧﻮآورﯾﮭﺎی اوﻟﯿﺎء و ﻣﺸﺎﯾﺦ و درﺣﺪ و ﻣﺮﺗﺒﮫ ی واﻻی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ) 2اﻟﺒﺪﻋﺔ اﻟﺤﺴﻨﺔ اﻟﺼﺎدرة
ﻋﻦ ﮐﻤﻞ اﻷوﻟﯿﺎء ﮐﺎﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﻨﯿﺔ اﻟﻮاردة ﻋﻦ اﻷﻧﺒﯿﺎء(
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 -9ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ ی ﺧﺪوﻧﺪ ﺑﮫ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻤﺎع و رﻗﺺ و اﺳﺘﻔﺎده از آﻻت ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ،ﻋﻤﻠﯽ ﻧﺎروا و ﺧﻼﻓﺖ ﺷﺮع ﺷﻤﺮده
ﻣﯽ ﺷﺪ ،اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﯿﻦ ﺻﻮﻓﯿﮫ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻮد و اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ .4
 -10اﺳﺘﺪﻻﻟﮭﺎی ﻋﻠﻤﯽ درﺑﺎره ی ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺑﺰر ﮐﺎر ﻋﻠﻤﺎ و ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﻮد از ﻧﻈﺮ ﺻﻮﻓﯿﺎن  ،ﻣﺎﻧﻊ و
ﺣﺠﺎب ﺑﯿﻦ ﺑﻨﺪه و ﺧﺎﻟﻖ ﺷﻤﺮده ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ .5
 -11ﻣﺴﺄﻟﮫ ی وﺣﺪت وﺟﻮد ﻧﯿﺰ ﺻﻮرت ﻣﺆدﺑﺎﻧﮫ ای از ھﻤﮫ ﺧﺪاﺋﯽ )ﻓﺴﺒﺤﺎن ﻣﻦ أظﮭﺮ اﻷﺷﯿﺎء و ھﻮ ﻋﯿﻨﮭﺎ( ﻣﻨﺰه اﺳﺖ
ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﭘﺪﯾﺪ آورده ﻣﻮﺟﻮدات را و ﺧﻮد ﻋﯿﻦ ھﻤﺎن ﻣﻮﺟﻮدات اﺳﺖ  .6اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺪﯾﺪاً ﻣﻮرد اﻋﺘﺮاض ﻗﺮار
داﺷﺖ.7
اﻟﺒﺘﮫ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ درﯾﺎﻓﺘﮭﺎ و ﺑﺮداﺷﺘﮭﺎ  ،ﻧﻮﻋﯽ طﻐﯿﺎن و ﺳﺮﮐﺸﯽ د ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻠﻤﺎی ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ آورد در ﺑﺮاﺑﺮ
آن ھﻤﮫ اﻋﺘﺮاﺿﺎت و اﻧﺘﻘﺎدات ﻓﻘﯿﮭﺎن و ﻣﺤﺪﺛﺎن  ،ﺻﻮﻓﯿﺎن  ،ﺿﻤﻦ ﺗﺄوﯾﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ  ،و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽ ﺑﮫ اﻧﺘﻘﺎدات

 . ١اﺳرار اﻟﺗوﺣﯾد ﻓص ١٠٢
 . ٢ﻣﻧﺎﻗب اﻟﻌﺎرﻓﯾن  ،ج  ، ٢ص.۵٧٨
 . ٣اﻟﺣﮑﯾم اﻟﺗرﻣذی و ﻧظرﺑﺗﮫ ﻓﯽ اﻟوﻻﯾﺔ  ،ج  ، ١ص .٣۶۶
 . ٤ﻣﺻﺑﺎح اﻟﮭداﯾﺔ  ،ص .١٧٩
 . ٥ﺷرح اﺣوال و آﺛﺎر ﺑﺎﺑﺎطﺎھر  ،ص .١٣
 . ٦ﻓﺻوص اﻟﺣﮑم .٢۵ ،
 . ٧ﻧﻔﺣﺎت  ،ص .۵۴۶
٣۴

ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺷﺮﯾﻌﺖ و ذﮐﺮ دﻻﺋﻞ ﺷﺮﻋﯽ  ،ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺬھﺒﯽ را ﻗﺸﺮی و اھﻞ ظﺎھﺮ و ﺑﯽ ﺧﺒﺮ از ﺣﺎﻻت ﻣﻌﻨﻮی و ﻣﻌﺮض و
ﺟﺎه طﻠﺐ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و آﻧﺎن را ﺑﮫ داﺷﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺻﻔﺎﺗﯽ ﻧﮑﻮھﺶ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ 1ھﺠﻮﯾﺮی ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ :
»ﭼﻮن اﯾﻦ طﺎﺋﻔﮫ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺮ اﻗﺮان ﺧﻮد اﺳﺘﺨﻔﺎف ﮐﻨﻨﺪوی را داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺧﻮاﻧﻨﺪ  ...ﻣﺮادﺷﺎن ﻧﮑﻮھﺶ وی ﺑﻮد ﺑﮫ ﺗﺮک
ﻣﻌﺎﻣﻠﺖ«.2
در ﯾﮏ ﻣﻨﻈﺮه ای ﮐﮫ ﺑﯿﻦ »ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﺟﺎم ژﻧﺪه ﭘﯿﻞ«) 536ھـ( و ﺷﺨﺼﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم »ﺳﯿﺪ زﯾﺎدﯾﻦ« روی داد ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﺟﺎم ﺑﮫ
ﺧﻮد ﮔﻤﺎن ﺑﺮﺗﺮی ﺑﺮده و ﺑﺎ ﻧﻮﻋﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺮﺧﺎش ﺑﺪو ﮔﻔﺖ :
»ﺧﺎﻣﻮش ای ﺑﯽ ادب ﻋﻠﻢ ﺗﻮ از ﻣﯿﺎن ﭘﺎی ﻣﺴﺘﺤﺎﺿﮫ ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﺸﻮد ﺗﻮ ﺑﺎ اﺣﻤﺪ ﻋﻠﻢ ﺗﻮﺣﯿﺪﻣﯽ ﮔﻮﺋﯽ«.3
ﺧﻼﺻﮫ ﻣﺴﺄﻟﮫ ی درﮔﯿﺮی و ﻧﺰاع طﺮﯾﻘﺖ و ﺷﺮﯾﻌﺖ در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم ھﻤﭽﻨﺎن اداﻣﮫ داﺷﺘﮫ و
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﮫ ﺗﺮک ﺑﺮﺧﯽ از اﻋﻤﺎل ﺧﺎﻧﻘﺎھﯽ و رﮐﻮد ﺑﺎزار طﺮﯾﻘﺖ ﭘﺎﯾﺎن ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ  ،ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ آن اﺳﺖ ﮐﮫ
ﻣﺴﻠﮏ ﺗﺼﻮف اﺳﺘﻘﻼل ذاﺗﯽ ﻧﺪارد و ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ درﮐﻨﺎر ﻓﺮﻗﮫ ھﺎ و ﻣﺬاھﺐ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ﺣﯿﺎت ﺧﻮد اداﻣﮫ دھﺪ و از ﻓﺮھﻨﮓ
دﯾﻨﯽ ﺗﻐﺬﯾﮫ ﮐﻨﺪ  ،ﻧﺎﭼﺎر در ﺑﺮاﺑﺮ ھﺠﻮم و اﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ و ﻣﺪاﻓﻊ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ  ،و ﻧﻘﺶ
ﺗﮭﺎﺟﻤﯽ ﻧﺪاﺷﺖ و اﮔﺮ ﺣﻤﻠﮫ ھﺎی ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺷﺮﯾﻌﺖ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺷﺪه و دﺳﺘﮕﺎه ﺳﯿﺎﺳﯽ ھﻢ آن را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﺮد  ،ﺣﯿﺎت
ﻣﺴﻠﮏ ﺗﺼﻮف ﺑﮫ ﻣﺨﺎطﺮه اﻓﺘﺎده و ﮐﺎﻧﻮﻧﮭﺎی ﺗﺠﻤﻊ ﺻﻮﻓﯿﺎن از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ رﻓﺖ  .4و اﮔﺮ اوﺿﺎع ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻣﯽ ﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ
دﺳﺘﮕﺎه ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺴﻠﮏ ﺗﺼﻮف را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﻧﻤﻮد و در رواج ﮐﺎر ﺻﻮﻓﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻮﺷﯿﺪ ﮐﺎر ﺻﻮﻓﯿﺎن از روﻧﻖ و رواج
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ ﮔﺸﺖ.

***
ﻏﺰاﻟﯽ و ﻧﻘﺶ او در ﺗﺼﻮف

١

 .ﮐﯾﻣﯾﺎی ﺳﻌﺎدت  ،ص  – ٢٩ -٣٠روﺿﺎت اﻟﺟﻧﺎن  ،ج  ، ١ص  – ٧٢ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﺎﻧﻘﺎه در

اﯾران  ،ص .۵١٩
 . ٢ﮐﺷف اﻟﻣﺣﺟوب ،ص .۴٩٨
 . ٣ﻣﻘﺎﻣﺎت ژﻧده ﭘﯾل  ،ص .۵۴
 . ٤ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﺎﻧﻘﺎه دراﯾران  ،ص .۵٢٠ ، ۵١٩
٣۵

آﻣﯿﺰش ﺑﯿﻦ ﻋﺮﻓﺎن و ﻓﻠﺴﻔﮫ  ،ﺗﺼﻮف را ﯾﮫ ﺳﻮی اﻓﺮاط ﮐﺸﺎﻧﯿﺪ و ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺸﻖ و ﻣﺤﺒﺖ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﮫ دﻋﻮی اﺗﺤﺎد
ﻣﻨﺘﮭﯽ ﺷﺪ و ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺳﺨﻦ از »اﻧﺎﻟﺤﻖ« ھﻢ رﻓﺖ  .ﻗﻮل ﺑﮫ اﺗﺤﺎد و ﺣﻠﻮل ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ً در ﺳﺨﻨﺎن »ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ ﺑﺴﻄﺎﻣﯽ« )261ھـ(
ﻣﺠﺎل ﺑﯿﺎن ﯾﺎﻓﺖ  .اﯾﻦ ﺑﺎ ﯾﺰﯾﺪ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮد و ﭘﺪراﻧﺶ ﭘﯿﺮو آﺋﯿﻦ زرﺗﺸﺖ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺧﻮد او ﭘﯿﺶ از ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﮫ ﺗﺼﻮف  ،اھﻞ
ﺗﺸﺮع ﺑﻮد  ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻤﺮش در ﺑﺴﻄﺎم ﮔﺬﺷﺖ ﺑﺎ ﯾﺰﯾﺪ ﺑﮫ زھﺪ و ﻋﺰﻟﺖ رﻏﺒﺖ داﺷﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﮫ ﮔﮫ ﮔﺎه ﺳﺨﻨﺎن ﺑﯽ ﭘﺮوا و
ﮔﺴﺘﺎﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ زﺑﺎن ﻣﯽ آورد و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﻣﮑﺮر ﻣﻮرد طﻌﻦ ﻣﺮدم ﻣﯽ ﺷﺪ واز ﺷﮭﺮ او را ﻣﯽ راﻧﺪﻧﺪ .ﮔﻮﯾﻨﺪ وﻗﺘﯽ
ﻣﺆذن ﺑﺎﻧﮓ در داد »:ﷲ اﮐﺒﺮ« ﺑﺎ ﯾﺰﯾﺪ اﻓﺰود » :و اﻧﺎ اﮐﺒﺮﻣﻨﮫ« وﻗﺖ دﯾﮕﺮ »ﺳﺒﺤﺎن ﷲ« ﺷﻨﯿﺪ  ،ﮔﻔﺖ » :ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ ﻣﺎ اﻋﻈﻢ
ﺷﺄﻧﯽ!« اﯾﻨﮕﻮﻧﮫ ﺳﺨﻨﺎن ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ در ﮔﻮش ھﯿﭻ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ آﺳﺎن و ﺳﺒﮏ ﻧﻤﯽ ﻧﻤﻮد و ﻧﺎﭼﺎر ﺟﺰ ﺧﺸﻢ و ﻧﻔﺮت ﻋﺎﻣﮫ را ﻧﻤﯽ
اﻓﺰود ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﮫ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﺣﺎﮐﯽ از اﻋﺘﻘﺎد ﺑﮫ ﺣﻠﻮل و اﺗﺤﺎد ﺑﻮد ﺗﺄوﯾﻠﮭﺎ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻋﺬرھﺎ ﻣﯽ آوردﻧﺪ» .ﺑﺎ ﯾﺰﯾﺪ«
ﻧﻮﻋﯽ ﻣﻌﺮاج روﺣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺷﺒﯿﮫ ﻣﻌﺮاج ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم)ص( ﺑﺮای ﺧﻮﯾﺶ ادﻋﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ اﯾﻨﮕﻮﻧﮫ ادﻋﺎھﺎی ﮔﺴﺘﺎﺧﺎﻧﮫ ﮐﮫ
ﺻﻮﻓﯿﮫ »ﺷﻄﺤﯿﺎت« ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪ  ،ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ از ﺻﻮﻓﯿﮫ ﮐﮫ ﺗﻨﺪروی و ﺑﯽ ﭘﺮواﺋﯽ او را ﻓﺎﻗﺪ ﺑﻮدﻧﺪ اﺳﺒﺎب دردﺳﺮ ﺷﺪ
و ﻧﺎﭼﺎر در ﺗﺄوﯾﻞ آﻧﮭﺎ ﺳﻌﯽ ﻓﺮاوان ﮐﺮدﻧﺪ و ﺣﺘﯽ »ﺟُﻨﯿﺪ« ﺑﮫ ﺗﺄوﯾﻞ ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﮭﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺎ ﺻﻮﻓﯿﮫ را از ﺗﮭﻤﺘﮭﺎی
ﮔﺮان ﺑﺮھﺎﻧﺪ .1
ﺧﻼﺻﮫ روز ﺑﮫ روز ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺻﻮﻓﯿﮫ ﺑﺎ اھﻞ ﺷﺮع زﯾﺎدﺗﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴﯽ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﮫ
ﺻﻮﻓﯿﮫ را ﻣﺴﻠﻤﺎن و اھﻞ ﺷﺮع ﺑﺪاﻧﺪ دراﯾﻦ ﺷﺮاﺋﻂ ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺮان ﺻﻮﻓﯿﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ اﻓﺘﺎدﻧﺪ ﻣﯿﺎن اھﻞ ﺷﺮع و
ﺻﻮﻓﯿﮫ آﺷﺘﯽ ﺑﮫ وﺟﻮد آورﻧﺪ و از ﻧﻔﺮت ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺻﻮﻓﯿﮫ ﺑﮑﺎھﻨﺪ.
از ﺟﻤﻠﮫ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﺳﺮان ﺻﻮﻓﯿﮫ از ﮔﺴﺘﺎﺧﯿﮭﺎ و ﺗﻨﺪروﯾﮭﺎی ﺻﻮﻓﯿﺎن ﺑﮫ ﺷﺪت اﻧﺘﻘﺎد ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎم »ﻗﺸﯿﺮی«
)465ھـ( ﺑﻮد اﺛﺮ ﻋﻤﺪه او »اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻘﺸﯿﺮﯾﺔ« اﺳﺖ ﮐﮫ آن را در ﺳﺎل 438ھـ ﺗﻤﺎم ﮐﺮده اﺳﺖ وﻟﯽ در اﯾﻦ رﺳﺎﻟﮫ اﻧﺤﺮاف
و ﻓﺴﺎد زﯾﺎدی ﺑﮫ ﺻﻮﻓﯿﮫ ی ﻋﺼﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﻧﺴﺒﺖ داده و از آن ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .
در آﻏﺎز رﺳﺎﻟﮫ ﻧﻮﺷﺘﮫ اﺳﺖ :
»ﺑﮫ راﺳﺘﯽ ﮐﮫ طﺮﯾﻘﺖ ﻓﺮﺳﻮده ﮔﺸﺘﮫ و ﭘﯿﺮاﻧﯽ ﮐﮫ رھﺒﺮی را ﺷﺎﯾﻨﺪ و ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ از اﯾﺸﺎن ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﻨﺪ و رھﺒﺮ و
طﺮﯾﻘﮫ ی اﯾﺸﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ  ،ﻧﻤﺎﻧﺪه اﻧﺪ ﭘﺎرﺳﺎﺋﯽ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪه و ﺑﺴﺎطﺶ ﺑﺮﭼﯿﺪه ﮔﺸﺘﮫ ﺑﺎز ﻧﯿﺮو ﮔﺮﻓﺘﮫ و رﯾﺴﻤﺎﻧﺶ اﺳﺘﻮار
ﮔﺸﺘﮫ  ،ﭘﺎس ﺷﺮﯾﻌﺖ از دﻟﮭﺎ رﺧﺖ ﺑﺮﺑﺴﺘﮫ  ،ﺳﮭﻞ اﻧﮕﺎری در اﻣﺮ دﯾﻦ را ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ دﺳﺖ آوﯾﺰ ﻣﯽ ﺷﻤﺎرﻧﺪ و ﻓﺮق ﺣﻼل
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و ﺣﺮام ﻧﻤﯽ ﮔﺬارﻧﺪ  ،ﻋﺒﺎدﺗﮭﺎ ﺧﻮار اﻧﮕﺎرﻧﺪ و روزه و ﻧﻤﺎز ﻧﮕﺬارﻧﺪ در ﻣﯿﺪان ﻏﻔﻠﺖ ﻣﯽ ﺗﺎزﻧﺪ و در ﭘﯿﺮوی ﺷﮭﻮات و
ﻻ ﻗﯿﺪی و ارﺗﮑﺎب ﻣﻨﮭﯿﺎت و ﺣﺮاﻣﺨﻮارﮔﯽ ﻣﺎل ﺑﺎزارﯾﺎن و ﻋﺎﻣﯿﺎن و زﻧﺎن و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﺎی ﻣﯽ اﻓﺸﺎرﻧﺪ وﺑﮫ اﯾﻦ ھﻤﮫ
ﺑﺪ ﮐﺎرﮔﯽ ﺑﺲ ﻧﮑﺮده ﺳﺨﻦ از ﺣﺎل و ﻣﻘﺎﻣﺎت وﮐﺸﻒ و ﮐﺮاﻣﺎت ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ و اﯾﻨﮑﮫ از ﺑﻨﺪ رﺳﺘﮫ اﻧﺪ و ﺑﮫ ﺑﺎرﮔﺎه وﺻﺎل
راه ﺟﺴﺘﮫ اﻧﺪ وﻣﺪﻋﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﮫ ﺣﻘﻨﺪ و ﻣﺤﮑﻮم ﺑﮫ اﺣﮑﺎم آن  ،و ﻣﺤﻮر در ﺣﻘﻨﺪ و ھﺮ ﭼﮫ را ﺑﭙﺴﻨﺪﻧﺪ ﺧﺪا اﯾﺸﺎن
را ﻋﺘﺎب و ﺳﺮزﻧﺶ ﻧﮑﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﮫ اﺳﺮار اﺣﺪﯾﺚ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺟﻠﻮه ﮔﺮ ﺷﺪه و اﯾﺸﺎن را از ﺧﻮد رﺑﻮده و ﺳﺮاﭘﺎﯾﺸﺎن را در
ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ و اﺣﮑﺎم ﺑﺸﺮﯾﺖ از اﯾﺸﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﮫ اﺳﺖ« .1
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ھﻢ ﺷﺮوح ﻣﺘﻌﺪد ﺑﮫ ﻋﺮﺑﯽ دارد و ھﻢ ﺗﺮﺟﻤﮫ ھﺎﺋﯽ ﺑﮫ ﻓﺎرﺳﯽ واﯾﻦ ھﻤﮫ ﺣﺎﮐﯽ اﺳﺖ از رواج و ﻗﺒﻮل ﻓﻮق
اﻟﻌﺎده ی آن در ﻣﺤﯿﻂ ﺻﻮﻓﯿﮫ  ...ﺗﺼﻮف وی ﻧﻤﻮﻧﮫ ای اﺳﺖ از ﯾﮏ ﺗﺼﻮف ﻣﻌﺘﺪل و ﻣﻼﯾﻢ  ،ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﺷﺮﯾﻌﺖ و دور
از دﻋﻮی ﻧﺎﻣﺄﻧﻮس ﻣﺸﺎﯾﺦ  .ﻗﺸﯿﺮی ھﻤﮫ ﺟﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ رﻋﺎﯾﺖ ظﻮاھﺮ ﺷﺮع ﺿﺮوری اﺳﺖ و ﺑﯽ ﻣﺮاﻋﺎت آﻧﮭﺎ
ﺳﺎﻟﮏ در طﺮﯾﻘﺖ ﺑﮫ ﺟﺎﺋﯽ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ  .و ﺑﺮای اﻣﺎم ﻗﺸﯿﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻘﮭﺎء ﺗﻨﺪروﯾﮭﺎ و ﮔﺴﺘﺎﺧﯿﮭﺎی ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺮان ﺻﻮﻓﯿﮫ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﺒﻮد  .ﻗﺸﯿﺮی ﺑﮫ ﻧﻘﻞ از ﺷﯿﺦ اﺑﻮﻋﺒﺪﻟﺮﺣﻤﻦ ﺳﻠﻤﯽ از اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ دﻣﺸﻘﯽ رواﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ »اﺑﻮﻋﻠﯽ
رودﺑﺎری« را ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ  :ﭼﮫ ﮔﻮﺋﯽ در ﺣﻖ ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻟﮭﻮ ﮔﻮش ﻓﺮا دارد و ﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺮا روا ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ واﺻﻞ ﺷﺪه ام ﺑﮫ
ﭘﺎﯾﮫ ای ﮐﮫ ﮔﻮﻧﮫ ﮔﻮﻧﯽ اﺣﻮال را ﺑﺮ ﻣﻦ اﺛﺮ ﻧﺒﻮد  ،ﭘﺎﺳﺦ داد  :آری واﺻﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻟﯿﮏ ﺑﮫ دوزخ« .2
ﺷﯿﺦ دﯾﮕﺮ ﺧﺮاﺳﺎن – ﺧﻮاﺟﮫ ﻋﺒﺪﷲ اﻧﺼﺎری – )م  481ھـ( ﻧﯿﺰ در رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺮﯾﻌﺖ دﻗﺖ و اﺣﺘﯿﺎط ﺗﻤﺎم داﺷﺖ وی ﻓﻘﯿﮫ و
ﻣﺤﺪث ﺑﻮد و ﺑﮫ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻋﻼﻗﮫ ﻓﺮاوان داﺷﺖ اﻣﺎ در ﺗﺼﻮف ﺑﺎ وﺟﻮد ذوق ﻣﺤﺒﺘﯽ ﮐﮫ داﺷﺖ ﺑﮫ ﺣﻔﻆ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﯿﺪ
و ﺑﻌﻀﯽ او را ﺑﮫ زھﺪ ﺧﺸﮏ ﻣﻨﺴﻮب ﮐﺮده اﻧﺪ .3
ﺧﻮاﺟﮫ ﻋﺒﺪﷲ اﺗﺒﺎع ﺷﺮﯾﻌﺖ را ﻻزﻣﮫ ی ﺳﻠﻮک طﺮﯾﻘﺖ و ﺣﺼﻮل ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﯽ داﻧﺴﺖ وﻟﯽ ﺷﺮﯾﻌﺖ دور از طﺮﯾﻘﺖ را
ﺟﻮن ﮐﺎﻟﺒﺪ ﺑﯽ دل و ﺟﺎن ﻣﯽ ﺷﻤﺮد ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ در رﺳﺎﻟﮫ ی واردات ﮔﻮﯾﺪ :
»ﺷﺮﯾﻌﺖ را ﺗﻦ ﺷﻤﺮ ،طﺮﯾﻘﺖ را دل  ،و ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺟﺎن«.

 . ١رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻘﺷﯾرﯾﺔ  ،ص .٣ -٢
 . ٢ﮐﺷف اﻟﻣﺣﺟوب  ،ص  -۴٩٩ﻗﺷﯾری  ،ص .٢۶
 . ٣ارزش ﻣﯾراث ﺻوﻓﯾﮫ  ،ص .۶٨
٣٧

در ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺻﺪاﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ دﻓﺎع ﺻﻮﻓﯿﮫ ﺑﺮ آﻣﺪ ﺻﺪای »اﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﻟﯽ« ) 505 -455ھـ( ﺑﻮد ﮐﮫ
ﺷﮭﺮت و ﻧﻔﻮذ ﻣﻌﻨﻮی و ﻋﻠﻤﯽ او ﺳﺒﺐ ﻣﺰﯾﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﺗﺼﻮف ﺷﺪ در ﺑﯿﻦ ﻋﺎﻣﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﺴﺒﺐ ﺗﻨﺪروﯾﮭﺎی ﺻﻮﻓﯿﮫ ﯾﮏ
ﭼﻨﺪ از آن ﺳﺮﺧﻮرده ﺑﻮدﻧﺪ .1
درﺣﻘﯿﻘﺖ ﮔﺮاﯾﺶ ﻏﺰاﻟﯽ ﺑﮫ ﺗﺼﻮف از آن ﺟﮭﺖ ﺑﻮد ﮐﮫ او در ھﺮ را ه دﯾﮕﺮ ﮐﮫ رﻓﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﻣﻮاﺟﮫ ﯾﺎﻓﺖ ،
آن ﯾﻘﯿﻨﯽ راﮐﮫ ﻏﺰاﻟﯽ در ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮ ﺟﻮﯾﺎی آن ﺑﻮد  ،در ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺘﮑﻠﻤﺎن  ،اﻗﻮال ﻓﻠﺴﻔﮫ و اھﻞ ﻣﺬاھﺐ ھﻤﮫ ﺟﺎ ﺑﺎ ﻧﮭﺎﯾﺖ
ﺷﻮر و ﺷﻮق دﻧﺒﺎل ﮐﺮده ﺑﻮد ﻓﻘﻂ در طﺮﯾﻘﮫ ﺻﻮﻓﯿﮫ ﯾﺎﻓﺖ و از آﻧﺠﺎ ﮐﮫ اﯾﻦ ﯾﻘﯿﻦ »ﮔﻤﺸﺪه ی« ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮ او ﺑﻮد  ،ﻏﺰاﻟﯽ
ﺑﮫ ﺧﻮد ﺣﻖ ﻣﯽ داد ﮐﮫ ﻧﻈﺎﻣﯿﮫ ﺑﻐﺪاد و ﺗﻤﺎم ﺟﺎه و ﺣﺸﻤﺖ اﺳﺘﺎدی ﻓﻘﮫ ﻣﺪرﺳﮫ را در راه آن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﻏﺰاﻟﯽ
ﺧﺮوج از دﻧﯿﺎی ﻗﯿﻞ و ﻗﺎل را ﯾﮕﺎﻧﮫ طﺮﯾﻖ ﻧﯿﻞ ﺑﮫ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﯾﻘﯿﻨﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ در ﺗﻮﺟﯿﮫ طﺮﯾﻖ ﺗﺼﻔﯿﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻠﻢ اﻧﺒﯿﺎء ،
ﻣﻨﺘﮭﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و ازﻋﻠﻢ ﺣﮑﻤﺎء وﯾﻘﯿﻨﯽ ﺗﺮ و ﻗﻄﻌﯽ ﺗﺮ اﺳﺖ ﺗﻤﺜﯿﻞ ﻣﺸﮭﻮری دارد ﮐﮫ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﺣﮑﻤﺎء و ﻋﻠﻤﺎء ﻣﯽ
ﮐﻮﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﻋﻠﻢ را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻨﺪ و آن را ﺑﮫ ﻗﻠﺐ ﺧﻮﯾﺶ درون آورﻧﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﺻﻮﻓﯿﮫ و اوﻟﯿﺎء ﻣﯽ ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻋﻠﻢ را
ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻨﺪ و آن را ﺑﮫ ﻗﻠﺐ ﺧﻮﯾﺶ درون آورﻧﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﺻﻮﻓﯿﮫ و اوﻟﯿﺎء ﻣﯽ ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻓﻘﻂ ﻗﻠﺐ را ﺟﻼ دھﻨﺪ و
آن را از ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ زﻧﮕﺎری ﺑﺰداﯾﻨﺪ .2
ﻣﺴﺄﻟﮫ ی اﺻﻠﯽ ﮐﮫ او ﻣﯿﺨﻮاھﺪ ان را ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﺪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از رﻓﻊ ﺗﻀﺎد و ﺑﺮﻗﺮاری آﺷﺘﯽ ﺑﯿﻦ ﻋﻠﻢ و دﯾﻦ و در وھﻠﮫ
ی ﻧﺨﺴﺖ ﻣﯿﺎن ﻋﻠﻮم ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ در دوران اﺳﻼﻣﯽ رﺷﺪ ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﻮد و دﯾﻦ  .او در اﯾﻦ دوران ﭘﮋوھﺸﮭﺎی ﭘﯽ ﮔﯿﺮ  ،ﺑﺎ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺗﺼﻮف روﺑﺮو ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺗﻀﺎد را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫ ی ﺗﺼﻮف از ﻣﯿﺎن
ﺑﺮداﺷﺖ« .3
ﺑﮫ اﻋﺘﺮاف ﻏﺰاﻟﯽ ،ﻣﺬھﺐ رﺳﻤﯽ ﺳﻨﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺸﮏ و ظﺎھﺮی اﺳﺖ و و ظﺎﺋﻒ ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ را در اﺟﺮای ﻣﺤﺾ آداب و
ﺳﻨﺖ ﻣﯽ داﻧﺪ  .ﻣﺬھﺐ ﺳﻨﺖ ھﯿﭻ ﺟﺎﺋﯽ ﺑﺮای اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﮔﺬارد و از اﯾﻦ رو ﺗﻨﮭﺎ ﺗﻨﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ آن ﺳﺎزش
داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ  .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ آن ﺳﺎن ﮐﮫ دﯾﺪﯾﻢ در ﺗﺼﻮف اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ دارد .4

 . ١ھﻣﺎن ﮐﺗﺎب ،ص .۶٩
 . ٢ﻓرار از ﻣدرﺳﮫ  ،دﮐﺗر زرﯾن ﮐوب  ،ص .١٢٢
 . ٣ﺗﺻوف و اﺋﺑﯾﺎت ﺗﺛوف  ،ص .۵١-۵٠
 . ٤ﺗﺻوف و ادﺑﯾﺎت ﺗوﺻف  ،ص .۵١ - ۵٠
٣٨

ﻏﺰاﻟﯽ ﭘﺲ از اﻧﮑﮫ ﻣﺬاھﺐ ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن وﺑﺎطﻨﯿﺎن را ﻣﯽ آزﻣﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺗﺼﻮف روی ﻣﯽ آورد و ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﺘﺎب »ﻗﻮت
اﻟﻘﻠﻮب« اﺑﻮطﺎﻟﺐ ﻣﮑﯽ وﮐﺘﺐ ﺣﺎرث ﻣﺤﺎﺳﺒﯽ و آﺛﺎر ﺟﻨﯿﺪ و ﺷﺒﻠﯽ و ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ و دﯾﮕﺮان  ،ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﮫ دﻧﯿﺎی ﺻﻮﻓﯿﺎن
ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ وﭼﻮن ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ ﮐﮫ ﻋﻠﻢ ﺗﻨﮭﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ  ،ده ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﺑﮫ ﺧﻠﻮت و رﯾﺎﺿﺖ و ﻣﺠﺎھﺪت ﺑﺎ ﻧﻔﺲ وﺗﮭﺬﯾﺐ
درون ﻣﯽ ﭘﺮدازد و ﺑﮫ ﻗﻮل ﺧﻮدش »ﺣﻘﺎﺋﻘﯽ در اﯾﻦ دوران ﺑﺮ او ﻣﮑﺸﻮف ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽ آِﯾﺪ« و ﺑﮫ ﯾﻘﯿﻦ در
ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﮫ »ﺻﻮﻓﯿﺎن از ﭘﯿﺸﺘﺎزان ﺧﻠﻖ ﺑﮫ ﺳﻮی ﺧﺪاﯾﻨﺪ و ﺳﯿﺮﺗﺸﺎن ﻧﯿﮑﻮﺗﺮﯾﻦ ﺳﯿﺮﺗﮭﺎ و راھﺸﺎن درﺳﺖ ﺗﺮﯾﻦ راه ھﺎ و
اﺧﻼﻗﺸﺎن ﭘﺎﮐﯿﺰه ﺗﺮﯾﻦ اﺧﻼﻗﮭﺎﺳﺖ .ھﻤﮫ ی ﺣﺮﮐﺎت و ﺳﮑﻨﺎت ظﺎھﺮ و ﺑﺎطﻨﺸﺎن ﻣﻘﺘﺒﺲ از ﻧﻮر ﭼﺮاﻏﺪان ﻧﺒﻮت اﺳﺖ«
.1
ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﮫ وی ﺷﺪﯾﺪاً ﻧﺎﻗﺪ ﺗﺼﻮف و ﺻﻮﻓﯿﺎن اﺳﺖ وﺑﮫ ﻋﻘﯿﺪه ی او ﺗﺼﻮف در ھﻤﮫ ﺟﺎ ﻣﻌﯿﺎر را در ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﺧﻮد
رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮده و ﮔﺎه ﺑﺮﺧﻮردی ﺳﺨﺖ ﺑﺎ دﯾﻦ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺗﺼﻮف در ﻧﺰد او ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از »دل را ﺑﺮای ﺧﺪا ﺧﺎﻟﯽ
ﮐﺮدن و ﻏﯿﺮ ﺧﺪا را ﺣﻘﯿﺮ ﺷﻤﺮدن« .2
ﻏﺰاﻟﯽ ﺑﺮای روﻧﻖ و ﺷﮑﻔﺘﮕﯽ اﻟﮭﯿﺎت ،ﻓﺎز دﯾﺪ ﺧﻮد  ،راھﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :او ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﺗﺼﻮف را ﺑﮫ دﯾﻦ ﻣﯽ
اﻓﺰاﯾﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎن ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺣﺴﺎس و ﻋﺸﻖ  ،ﺑﮫ ﺳﻨﺖ ﺧﺸﮏ رﻣﻖ و ھﯿﺠﺎن ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ .3
ﻏﺰاﻟﯽ ﮐﮫ ﭘﺲ از ﺷﻨﺎوری در درﯾﺎی ﭘﺮ ﺗﻼطﻢ ﻋﻠﻢ ﭘﺎی در دﺷﺖ ﻓﺮاخ ﺗﺼﻮف ﻣﯽ ﻧﮭﺪ ﺑﮫ ھﯿﭻ وﺟﮫ ﺑﺎور ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ
ﮐﺴﯽ ﺗﺼﻮف را ﭼﻨﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ داﻧﺶ اﻧﺪروزی ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن اﯾﻦ ﺷﺒﮭﮫ در زﻣﺎن وی  ،اذھﺎن ﺑﻌﻀﯿﮭﺎ
راﻣﺸﻮب ﻣﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ او ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺻﻮﻓﯽ ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﮫ ﺻﻮﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻻزم اﺳﺖ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ وی درﺑﺎره ی ﺗﻔﺎوت
ﻋﺎﻟﻤﺎن و ﺻﻮﻓﯿﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ :
»ﺻﻮﻓﯽ ﺟﺰ از ﺣﺎل ﺧﻮد ﺳﺨﻦ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﺪ و از اﯾﻦ رو ﭘﺎﺳﺨﮭﺎی ﺻﻮﻓﯿﺎن ﺑﮫ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺸﺎﺑﮫ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ وﻟﯽ ﻋﺎﻟﻢ
ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﻖ را ﭼﻨﺎن ﮐﮫ ھﺴﺖ درﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﺮای دﯾﺪن واﻗﻊ ﺑﮫ ﺣﺎل ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ  ...اﮔﺮ از ﺻﺪ
ﺻﻮﻓﯽ ﻧﮑﺘﮫ ای را ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ ﺻﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﻨﯿﺪ  ...وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﻧﻮر ﻋﻠﻢ ﺑﺘﺎﺑﺪ ھﻤﮫ ﺟﺎ را ﻓﺮا ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و

 . ١ﻏزاﻟﯽ ،اﻟﻣﺗﻘذ ﻣن اﻟظﻼل )ﺷﮏ و ﺷﻧﺎﺧت( ص  ۴٩ﺗرﺟﻣﮫ آﺋﯾﻧﮫ وﻧد.
 . ٢اﺣﯾﺎءﻋﻠوم اﻟدﯾن  ،ج .٢۵٠
 . ٣ﺗﺻوف و ادﺑﯾﺎت ﺗﺻوف  ،ص .۵١
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ﺣﺠﺎﺑﮭﺎ راﻣﯽ درد و اﺧﺘﻼﻓﺎت را ﻣﺤﻮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  .1ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎ ﻋﻠﻢ در ﻧﯿﺎﯾﺪ و ﺗﺎ اﻗﻮال ﺷﺨﺼﯽ ﺻﻮﻓﯿﺎن در ﺗﺮازوی داوری
ﻋﺎﻟﻤﺎن ﻧﻨﺸﯿﻨﺪ ﺑﺮ آﻧﮭﺎ اﻋﺘﻤﺎد روا ﻧﯿﺴﺖ و ﮐﺎروان ﺳﻌﺎدت ﺑﮫ ﻣﻘﺼﺪ ﻧﺨﻮاھﺪ رﺳﯿﺪ .2
در زﻣﺎن ﻏﺰاﻟﯽ راﺑﻄﮫ ی »ﻋﻠﻢ« و »ﺗﺼﻮف« آﻧﭽﻨﺎن ﺗﯿﺮه ﺑﻮد ﮐﮫ »ﺻﻮﻓﯽ ﻋﺎﻟﻢ  ،را ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺗﻨﺎﻗﺾ آﻣﯿﺰ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ و ﺟﮭﻞ را ﺷﺮط ﺻﻮﻓﯽ ﺑﻮدن ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ و ﻟﺬا در ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﺳﺆال  :آﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻋﻠﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در
ﺧﺎﻧﻘﺎھﯽ ھﻢ ﺑﮫ ﺳﻠﻮک ﺻﻮﻓﯿﺎﻧﮫ ﻣﺸﺘﻐﻞ اﺳﺖ  ،ﺣﻖ دارد ﺧﻮد را »ﺻﻮﻓﯽ« ﺑﻨﺎﻣﺪ و ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﮐﮫ از اﻣﻮال ﻣﻮﻗﻮف ﺑﺮ
ﺻﻮﻓﯿﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ؟ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﯽ دھﺪ و ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ  » :ﻓﻘﯿﮫ ﺑﻮدﻧﺶ ﺑﺎ ﺻﻮﻓﯽ ﺑﻮدﻧﺶ ﻣﻨﺎﻓﺎت ﻧﺪارد و آن ﮐﺲ ﮐﮫ
ﺗﺼﻮف را ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﺪ ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﮫ ﺟﮭﻞ ﺷﺮط ﺻﻮﻓﯽ ﺑﻮدن ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﮫ ﺧﺮاﺑﺎت ﭘﺎره ای از اﺣﻤﻘﺎن اﻋﺘﻨﺎء ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﻨﺪ  :ﻋﻠﻢ ﺣﺠﺎب اﺳﺖ .ﺣﻖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺟﮭﻞ ﺣﺠﺎب اﺳﺖ« .3
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻏﺰاﻟﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﮫ ﺟﮭﻞ ﺷﺮطﯽ ﺻﻮﻓﯽ ﺑﻮدن ﻧﯿﺴﺖ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﻮﺿﯿﺢ در ﺑﺎب ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻋﺎﻟﻤﯽ
ﺻﻮﻓﯽ ﺑﻮد و ﺷﯿﻮه ی ﺻﻮﻓﯿﺎن رﺳﺎﺳﺘﯿﻦ ر ا ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺑﻮد و دﻓﺎﻋﯽ اﺳﺖ از راھﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ رﻓﺖ و ﻣﻨﺰل واﭘﺴﯿﻨﯽ ﮐﮫ
درآن ﺑﺎر اﻗﺎﻣﺖ اﻓﮑﻨﺪه ﺑﻮد .
ﻏﺰاﻟﯽ ھﻤﭽﻨﺎن در ﻧﻘﺪ ﺻﻮﻓﯿﮕﺮی ﺟﮭﻞ را از آن وﺗﺼﻮﻓﯽ ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﮫ را ﻣﯽ ﭘﺴﻨﺪد در ﻧﻘﺪ ﺻﻮﻓﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﯽ ﭘﺮوا و دﻟﯿﺮ
اﺳﺖ .او از ﺻﻮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺳﺨﺖ در رﻧﺞ ﺑﻮد وﻗﺘﯽ ﻣﯽ دﯾﺪﮐﮫ ﺻﻮﻓﯿﺎن اﻧﺴﯽ ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺪارﻧﺪ و در ﺧﻠﻮت ذﮐﺮی ﻧﻤﯽ
ﮔﻮﯾﻨﺪ و ﺑﺎ ﻧﻔﺲ ﻣﺠﺎھﺪﺗﯽ ﻧﻤﯽ ورزﻧﺪ و از ﺗﺼﻮف ﺟﺰ ﺑﻄﺎﻟﺖ و ﮐﺴﺎﻟﺖ و ﮔﺪاﺋﯽ و ﻧﺎداﻧﯽ ﻧﺼﯿﺒﯽ ﻧﺒﺮده اﻧﺪ  ،و در
ﺧﺎﻧﻘﺎھﮭﺎ ﺟﺎ ﺧﻮش ﮐﺮده اﻧﺪ و ﺳﺨﻨﺎن ﺻﻮﻓﯿﺎن راﺳﺘﯿﻦ را ﺑﺮ زﺑﺎن ﻣﯽ راﻧﻨﺪ و ﺟﺎﻣﮫ ی ﭘﺮ وﺻﻠﮫ ﺑﺮ ﺗﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﮫ
ﺳﻔﺮھﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ و از ﺟﻮﺷﺶ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺮ اطﺮاف ﺧﻮﯾﺶ ﺑﮫ وﺟﺪ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ و ﺑﮫ راﺳﺘﯽ ﮔﻤﺎن ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﮐﮫ
ﮐﺴﯽ ھﺴﺘﻨﺪ و ﭼﯿﺰی ﺷﺪه اﻧﺪ  ،ﮔﻮﺋﯽ ھﺮ ﮔﺮدی ﮔﺮدوﺳﺖ و ھﺮ اﻣﺎس ﻓﺮﺑﮭﯽ اﺳﺖ .
»ﻓﯿﻈﻨﻮن ﺑﺎﻧﻔﺴﮭﻢ ﺧﯿﺮاً و ﯾﺤﺴﺒﻮن اﻧﮭﻢ ﯾﺤﺴﻨﻮن ﺻﻨﻌﺎ ً و ﯾﻌﺘﻘﺪون ﮐﻞ ﺳﻮداء و ﯾﻌﺘﻘﺪون ﮐﻞ ﺳﻮه داء ﺗﻤﺮة«

 . ١اﺣﯾﺎء ﻋﻠوم اﻟدﯾن  ،ج ، ٢ص .٢۴٣ ، ٢۴٢
 . ٢دﮐﺗر ﺳروش  ،ﻗﺻﮫ ی ارﺑﺎب ﻣﻌرﻓت  ،ص .۶٠
 . ٣اﺣﯾﺎء ﻋﻠوم اﻟدﯾن  ،ج  ٢ص .١۵۴- ١۵٣
۴٠

ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽ زدﻧﻨﺪ ﮐﮫ درﯾﻐﺎ ھﻤﮫ ی اﻣﻮر دﯾﻨﯽ ﺳﺴﺖ و ﺗﺒﺎه ﺷﺪه اﻧﺪ ﻣﮕﺮ ﺗﺼﻮف ﮐﮫ ﭘﺎک ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪه اﺳﺖ« .1
در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ طﻮاﺋﻒ ﺑﺴﯿﺎری از ﺻﻮﻓﯿﺎن ﻣﻐﺮور و ﻣﺤﺠﻮب و ﻣﺰور ﺑﺎ ﺑﮫ ﺻﻔﺖ ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪ .
در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ طﻮاﺋﻒ ﺑﺴﯿﺎری از ﺻﻮﻓﯿﺎن ﻣﻐﺮور و ﻣﺤﺠﻮب و ﻣﺮﻣﻮز را ﺑﮫ ﺻﻔﺖ ﺑﺎز ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﺎﻧﺪ  .دﺳﺘﮫ ای ﻣﻐﺮور
ﺑﮫ زی و ھﯿﺄت و ﺳﺨﻨﺎن ﺻﻮﻓﯿﺎﻧﻨﺪ و ﺳﻤﺎع و رﻗﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮﺳﺮ ﺳﺠﺎده ھﺎ ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﻨﺪ و ﺳﺮ را ﺑﮫ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻣﯽ
اﻓﮑﻨﻨﺪ و ﻧﻔﺴﮭﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ و آھﺴﺘﮫ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ و دﺳﺘﮫ ی دﯾﮕﺮ ﻣﺮﻓﻌﺎت ﮔﺮاﻧﺒﮭﺎ و ﺟﺎﻣﮫ ھﺎی ﻧﺮم و ﻟﻄﯿﻒ
ﻣﯽ ﭘﻮﺷﻨﺪ و ﺑﺮ ﺳﺮ ﺳﺠﺎده ھﺎی رﻧﮕﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﻨﺪ و از ﺗﺼﻮف ﺑﮫ رﻧﮓ و ﺟﺎﻣﮫ ﺑﺴﻨﺪه ﮐﺮده اﻧﺪ و دﺳﺘﮫ ی دﯾﮕﺮ
ﻣﺪﻋﻮی ﻣﺸﺎھﺪه ی ﺣﻖ دارﻧﺪ و ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﻣﻼزم ﻗﺮب ﻣﯽ داﻧﺪ و ﻗﻮم دﯾﮕﺮ ﺑﮫ ورطﮫ ی اﺑﺎﺣﮫ اﻓﺘﺎده اﻧﺪ و ﺑﺴﺎط ﺷﺮع
را در ﻧﻮر دﯾﺪه اﻧﺪ و ﺣﻼل وﺣﺮام را ﯾﮑﺴﺎن ﮐﺮده اﻧﺪ و ﻗﻮم دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ ﺣﺪ ھﻢ ﮔﺬاﺷﺘﮫ اﻧﺪ واز ﻋﻤﻞ دوری ﮔﺰﯾﺪه اﻧﺪ
و ﺣﻼل و ﺣﺮام را طﻼق داده اﻧﺪ و ﺑﮫ ﺗﻔﻘﺪ اﺣﻮال ﻗﻠﺐ ﻣﺸﺘﻐﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ و ادﻋﺎی رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت زھﺪ  ،ﺗﻮ ﮐﻞ  ،رﺿﺎ
و ﺣﺐ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﻓﺮﻗﮫ ی دﯾﮕﺮ ﭼﻨﺪان در طﻠﺐ ﻗﻮت ﺣﻼل ﺧﺎﻟﺺ دوﯾﺪه اﻧﺪ و ﺑﺮھﻤﯿﻦ ﯾﮏ ﻣﮭﻢ ھﻤﺖ ﮔﻤﺎﺷﺘﮫ اﻧﺪ ﮐﮫ از
ﺗﻔﻘﺪ ﻗﻠﺐ و ﺟﻮارح ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ و دﺳﺘﮫ ی دﯾﮕﺮ ﻣﺘﮑﺒﺮاﻧﮫ اظﮭﺎر ﺗﻮاﺿﻊ و رﯾﺎﮐﺎراﻧﮫ ﺧﺪﻣﺖ ﺻﻮﻓﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻓﺮﻗﮫ
ی دﯾﮕﺮ ﺑﮫ ﺟﺎی ﻣﺠﺎھﺪ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺎ ﻧﻔﺲ و ﺗﻄﮭﯿﺮ آن  ،ﺑﮫ ﺑﺤﺚ و ﻓﺤﺺ ﻟﻔﻈﯽ و ﻋﻤﻠﯽ از ﻋﯿﻮب و آﻓﺎت ﻧﻔﺲ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪه
اﻧﺪ و ﺟﻤﻊ دﯾﮕﺮ ﮐﮫ از اﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﮫ در ﮔﺬﺷﺘﮫ اﻧﺪ و ﭘﺎی در ﺟﺎده ﺳﻠﻮک ﻧﮭﺎده اﻧﺪ ﺑﮫ ﺷﻨﯿﺪن ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ راﺋﺤﮫ ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ
ﻓﺮﺣﻨﺎک وﻣﻌﺠﺐ و ﻣﻐﺮور ﺷﺪه اﻧﺪ و دﺳﺘﮫ ی دﯾﮕﺮ از اﯾﻨﮭﺎ ھﻢ در ﮔﺬﺷﺘﮫ اﻧﺪ و ﺑﮫ ﻧﯿﻢ ﻗﺮﺑﯽ رﺳﯿﺪه و ﭘﻨﺪاﺷﺘﮫ اﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ
وادی ﻧﮭﺎﯾﯽ ﻗﺮب وارد ﺷﺪه اﻧﺪ و ﮐﻮس اﻧﺎﻟﺤﻖ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ و دﻋﺎوی ﻧﺎروا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .2
در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﻏﺰاﻟﯽ ﺗﻤﺎم ﻣﺪﻋﯿﺎن ﺗﻮﺻﻒ را ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار داده و ﺗﻨﮭﺎ از ﯾﮏ ﮔﺮوه ﻧﺎم ﺑﺮده ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﯿﻤﮫ
ﻗﺮﺑﯽ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ و آ ﻧﮭﺎ ھﻢ از آﻓﺖ ﮐﺒﺮ و ﻏﺮور ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﻠﯿﺲ ﻣﺼﻮن ﻧﻤﺎﻧﺪه از ھﻤﺎﻧﺠﺎ راﻧﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ اﯾﻨﮭﺎ ھﻤﮫ اوﺻﺎف
ﺻﻮﻓﯿﺎن روزﮔﺎر ﻏﺰاﻟﯽ اﺳﺖ  ،ﺻﻮﻓﯿﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﻮدﻧﺸﺎن  ،ﺑﺮ ﻧﺒﻮدن ﺗﺼﻮف ﮔﻮاھﯽ ﺻﺎدق ﺑﻮد .
ﻏﺰاﻟﯽ از ﺷﻄﺢ و طﺎﻣﺎت ﮔﻔﺘﻦ و دﻋﺎوی ﻋﺮﯾﺾ و طﻮﯾﻞ ﺻﻮﻓﯿﺎن در ﻋﺸﻖ ورزی ﺑﮫ ﺧﺪاوﻧﺪ و وﺻﺎل ﺑﺎ وی و
رﺳﯿﺪن ﺑﮫ اﺗﺤﺎد و ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ ﺣﺠﺎب و ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ روﯾﺎروی ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ  ،ھﻤﭽﻮن ﺳﺨﻦ ﺣﻼج ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ  :اﻧﺎاﻟﺤﻖ و ﯾﺎ
اﺑﻮ ﯾﺰﯾﺪ ﺑﺴﻄﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ  :ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ  ،ﭼﻨﺪان از ﺳﺨﻨﺎن ﯾﺎوه ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗﺘﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﻄﺢ ﮔﻮﯾﺎن
ﻓﺘﻮا ﻣﯽ دھﺪ و ﮐﺸﺘﻦ ﯾﮏ ﺗﻦ از آﻧﺎن را ﺑﺮاﺑﺮ زﻧﺪه ﮐﺮدن ده ﺗﻦ ﻣﯽ ﺷﻤﺎرد ودر ﺻﺤﺖ اﺳﻨﺎد ﺳﺨﻦ ﻣﻨﻘﻮل از ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ ﺑﮫ

 . ١اﺣﯾﺎء ﻋﻠوم اﻟدﯾن  ،ج  ، ٢ص .٢۵٠
 . ٢اﺣﯾﺎء ﻋﻠوم اﻟدﯾن  ،ج  ، ٢ص .۴٠٧ ، ۴٠۴
۴١

وی ﺗﺮدﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﮫ ﻓﺮض ﺻﺤﺖ  ،آن را ﺑﺎزﺧﻮادن و وا ﮔﻔﺘﻦ ﮐﻼم ﺧﺪا ﻣﯽ داﻧﺪ ھﻤﭽﻮن ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ آﯾﮫ ی »إﻧﻨﯽ
اَﻧﺎ ﷲ ﻻ

إﻻ أﻧﺎ ﻓﺎﻋﺒﺪوﻧﯽ « طﺎﻣﺎت ﺻﻮﻓﯿﺎن  ،ﻋﻼوه ﺑﺮ آراﺳﺘﻦ ظﺎھﺮ و آﻣﯿﺨﺘﻦ ﮐﻼم ﺑﮫ دﻋﺎوی ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ  ،ﻣﺘﻀﻤﻦ

ﮔﺮداﻧﺪن اﻟﻔﺎظ ﺷﺮع از ظﻮاھﺮ و روی ﮐﺮدن ﺑﮫ ﺗﺄوﯾﻼت ﺑﻌﯿﺪه ﻧﯿﺰ ھﺴﺖ ﻓﯽ اﻟﻤﺜﻞ آﯾﮫ ی »إذھﺐ إﻟﯽ ﻓﺮﻋﻮن إﻧﮫ
طﻐﯽ« .1
را ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪ و ﺑﮫ دل اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﻦ ﮐﮫ اﯾﻦ اﺳﺖ ھﻤﺎن ﻓﺮﻋﻮن طﺎﻏﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺟﻨﮓ او رﻓﺖ ﯾﺎ »اﻟﻖ ﻋﺼﺎک« را
ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ  :ﺟﺰ ﺧﺪا ھﺮﭼﮫ ﺗﮑﯿﮫ ﮔﺎه ﺗﺴﺖ ﻓﺮو اﻓﮑﻦ .
اﯾﻨﮕﻮﻧﮫ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺎطﻨﯽ ﻣﺂﺑﺎﻧﮫ ﮐﮫ »ﺟﺰ اﻧﮭﺪام ﺷﺮاﯾﻊ وم ﺗﻄﺒﯿﻖ آﻧﮭﺎ ﺑﺮ رأی و ﻣﯿﻞ اﺻﺤﺎب رأی ﭘﯿﺎﻣﺪی دﯾﮕﺮ
ﻧﺪارد« و ﻟﺬا ﻏﺰاﻟﯽ در ﮐﺘﺎب اﻟﻤﺴﺘﻈﮭﺮی ﺑﮫ ﺷﺮح و رد آن ﭘﺮداﺧﺘﮫ و آن را در اﺣﯿﺎء ﻋﻠﻮم اﻟﺪﯾﻦ ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ وﺿﻊ
وﺟﻌﻞ ﺣﺪﯾﺚ داﻧﺴﺘﮫ اﺳﺖ .2
»اﺑﻮﺣﺎﻣﺪ« ﻣﺪﻋﯿﺎن ﻋﺼﺮ ﺧﻮﯾﺶ را »اﺑﺎﺣﺘﯿﺎن و ﻣﺒﻄﻮﻗﺎن ﺑﯽ ﺣﺎﺻﻞ«

3

ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ ﮐﮫ »ھﺮﮔﺰ اﯾﺸﺎن را ﺧﻮد اﯾﻦ ﺣﺎل ﻧﺒﻮده اﺳﺖ« و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ » :ﺷﻐﻞ اﯾﺸﺎن آن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ھﻤﮫ روز
ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻨﺪ و ﺑﮫ ﻓﻮطﮫ و ﻣﺮﻗﻤﻊ و ﺳﺠﺎده ﻣﯽ آراﯾﻨﺪ و آﻧﮕﺎه ﻋﻠﻢ و ﻋﻠﻤﺎء را ﻣﺬﻣﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  ،اﯾﺸﺎن ﮐﺸﺘﯽ اﻧﺪ و ﺷﯿﻄﺎن
ﺧﻠﻘﻨﺪ و دﺷﻤﻦ ﺧﺪای و رﺳﻮﻟﻨﺪ«.4
ﻏﺰاﻟﯽ ﺣﺎل اﯾﻦ ﻣﺪﻋﯿﺎن را ﮐﮫ ﺧﻮد ﻧﮫ از ﮐﺸﻒ ﺑﮭﺮه دارن ﻧﮫ ﻋﻠﻢ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮده اﻧﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﮫ در ﻋﻠﻢ طﻌﻨﮫ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ
 ،ﺑﮫ ﺣﺎل ﮐﺴﯽ ﺗﺸﺒﯿﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺷﻨﯿﺪه ﺑﺎش ﮐﯿﻤﯿﺎ از زر ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﮫ از ﮐﯿﻤﯿﺎ زر ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺣﺎﺻﻞ آﯾﺪ.

 . ١ﺳوره ی طﮫ آﯾﮫ .١۵-١۴
 . ٢اﺣﯾﺎء اﻟدﯾن ج  ، ١ﮐﺗﺎب اﻟﻌﻠم رﺑﻊ ﻋﺎدات .
 ٣ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ھواﯾن ﻧﻔس ﭘﯾروی ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .
 . ٤ﮐﯾﻣﯾﺎی ﺳﻌﺎدت  .ص ٣٣- ٣١
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آﻧﮕﺎه ﭼﻮن ﮔﻨﺠﮭﺎی زر ﺑﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﻋﺮض دارﻧﺪ دﺳﺖ ﺑﺪان ﻧﺒﺮد و ﮔﻮﯾﺪ زر ﺑﮫ ﭼﮫ ﮐﺎر آﯾﺪ  ،آﻧﭽﮫ ﻣﮭﻢ اﺳﺖ
ﮐﯿﻤﯿﺎﺳﺖ ﮐﮫ اﺻﻞ آﻧﺴﺖ ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﮫ »زر ﻓﺮاﻧﺴﺘﺎﻧﺪ و ﮐﯿﻤﯿﺎ ﺧﻮد ھﺮﮔﺰ ﻧﺪاﻧﺴﺘﮫ ﺑﻮد ﻣﺪﺑﺮ و ﻣﻔﻠﺲ و ﮔﺮﺳﻨﮫ ﺑﻤﺎﻧﺪ و از
ﺷﺎدی اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﮐﮫ »ﻣﻦ ﺧﻮد ﺑﮫ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﮫ ﮐﯿﻤﯿﺎ از زر ﺑﮭﺘﺮ ﺑﻮد« ،طﺮب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻻف ﻣﯽ زﻧﺪ «  .1ودر ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﯿﻤﯿﺎ
طﺎﻟﺐ ﺑﺴﯿﺎر دارد »و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ طﻠﺐ آن ﺑﺮ ﻣﯽ ﺧﯿﺰﻧﺪ ﺣﺎﺻﻞ اﯾﺸﺎن ﻗﻼﺑﯽ ﺑﻮد و ﮐﺎر ﺻﻮﻓﯿﺎن ﻧﯿﺰ ھﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺑﺎﺷﺪ« ﺑﮫ ﻋﻼوه ھﺮﮐﺲ را از ﺣﺎﻟﺖ ﺻﻮﻓﯿﺎن ﭼﯿﺰی ﺣﺎﺻﻞ آﯾﺪ  ،ﻧﯿﺮوی را ﺑﺪان ﻣﻘﺪار ﺑﺮ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺮﺗﺮی ﻧﺒﺎﺷﺪ ﭼﺮا ﮐﮫ
اﻟﺒﺘﮫ »اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ھﺰار دﯾﻨﺎر زر دارد« و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺻﻮﻓﯿﺎن ھﻢ ھﻤﯿﻦ ﺣﺎل دارﻧﺪ »از اواﺋﻞ ﮐﺎر ﺑﺪﯾﺸﺎن ﭼﯿﺰی ﭘﯿﺪا ﻣﯽ
آﯾﺪ و آﻧﮕﺎه از آن ﺑﯿﻔﺘﺪ و ﺗﻤﺎم ﻧﺸﻮد ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﮭﺎ ھﭽﻨﺎﻧﺴﺖ ﮐﮫ »ﺳﻮداﺋﯽ و ﺧﯿﺎﻟﯽ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻏﺎﻟﺐ ﺷﻮد و آن را ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ
ﻧﺒﺎﺷﺪ و اﯾﺸﺎن ﭘﻨﺪارﻧﺪ ﮐﮫ آن ﮐﺎری اﺳﺖ وازده ﻧﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ« .2
ﻏﺰاﻟﯽ اﺻﻞ ﺗﺼﻮف را ﻣﯽ ﭘﺴﻨﺪد و آن را از طﺮﯾﻘﯽ ﮐﮫ ﻋﻠﻤﺎی ظﺎھﺮ طﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮﺗﺮ ﻣﯽ داﻧﺪ و ﺗﺼﺪﯾﻖ ھﻢ دارد
ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﺪﻋﯿﺎن راه ھﻢ ﮐﮫ در اﯾﻦ ﻋﺼﺮ – ﻋﺼﺮ وی – ﺑﺴﯿﺎرﻧﺪ »ھﺮ ﮐﮫ از اﯾﺸﺎن در ﻋﻠﻢ و ﻋﻠﻤﺎ طﻌﻦ ﮐﻨﺪ  ...از ﺑﯽ
ﺣﺎﺻﻠﯽ ﮐﻨﺪ« .3
اﺑﺎﺣﺖ و ﺟﮭﺎﻟﺘﯽ را ھﻢ ﮐﮫ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﺪﻋﯿﺎن از ﺣﺪود ﺣﮑﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ دﺳﺖ ﺑﺮدارﻧﺪ  ،ﻧﺎﺷﯽ از آن ﻣﯽ داﻧﺪ
ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﻣﻐﺮور ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﺎ را ﻣﻌﺼﯿﺘﯽ زﯾﺎن ﻧﺪراد ﮐﮫ دﯾﻦ ﻣﺎ دوﻗﻠﮫ – ﺑﮫ اﻧﺪازه ی دو ﺧﻢ
ﺑﺰرگ – ﮔﺸﺘﮫ اﺳﺖ  ،ﻧﺠﺎﺳﺖ ﻧﭙﺬﯾﺮد  ،ﻏﺰاﻟﯽ اﯾﻨﮕﻮﻧﮫ دﻋﻮﯾﮭﺎ را در ﺧﻮر طﻌﻦ و اﺳﺘﮭﺰاء ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ  :اﯾﻦ
اﺑﻠﮭﺎن ﮐﮫ در ﻣﺮدی ھﺮﮔﺰ »دوﻗﻠﮫ« ﻧﺸﺪه اﻧﺪ و ھﻨﻮز اﮔﺮ در ﯾﮏ ﺳﺨﻦ ﺣﺸﻤﺖ ورﻋﻮﻧﺖ اﯾﺸﺎن ﺑﺸﮑﻨﻨﺪ آن را ﻓﺮاﻣﻮش
ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﮔﺮ ﯾﮏ ﻟﻘﻤﮫ ﮐﮭﺪر آن طﻤﻊ ﮐﺮده اﻧﺪ از اﯾﺸﺎن ﻣﻨﻊ ﮐﻨﻨﺪ آن را از ﯾﺎد ﻧﻤﯽ ﺑﺮﻧﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﭼﯿﺰھﺎ ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ  ،اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ دﻋﻮی اﯾﺸﺎن را ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎﺷﺪ  .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﮫ درﺟﮫ ای رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﮫ ﻋﺪاوت و ﺷﮭﻮت و ﺧﺸﻢ
و رﯾﺎ ﮔﺮد اﯾﺸﺎن ﻧﮕﺮدد  ،ﺑﺎز ﺑﮫ اﯾﻨﮕﻮﻧﮫ دﻋﻮﯾﮭﺎ ﻣﻌﺬور ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﭼﮫ درﺟﮫ ی اﯾﺸﺎن از درﺟﮫ ی اﻧﺒﯿﺎء در ﻧﮕﺬرد واﯾﺸﺎن
ﺑﮫ ﺳﺒﺐ ﺧﻄﺎ و ﻣﻌﺼﯿﺖ ﻧﻮﺣﮫ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﯽ ﮔﺮﯾﺴﺘﻨﺪ و ﺑﮫ ﻋﺬر ﻣﯽ اﯾﺴﺘﺎدن اﺑﻦ اﺣﻤﻘﺎن از ﮐﺠﺎ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ در ﺟﻮال
ﺷﯿﻄﺎن ﻧﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ و ﺑﮫ ﭼﻨﺎن درﺟﮫ ای رﺳﯿﺪه اﻧﺪ ؟ ﺑﮫ ﻋﻼوه اﯾﻦ دﻋﻮﯾﮭﺎ را ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﺟﮭﻞ ﯾﺎ ﺳﺎدﮔﯽ
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ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ و آﻧﭽﮫ را آن ﻣﺪﻋﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و آن را ﻣﻀﺮ ﺑﮫ دﯾﻦ ﺧﻮﯾﺶ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻧﺪ  ،اﯾﻨﺎن ﺑﮫ ﺗﻘﻠﯿﺪ اﻧﺠﺎم دھﻦ و آن را در
دﯾﻦ و اﻋﺘﻘﺎد ﺧﻮﯾﺶ ﻣﻀﺮ ﻧﯿﺎﺑﻨﺪ وﮔﻤﺮاه ﮔﺮدﻧﺪ .1
ﻏﺰاﻟﯽ از ﺑﻌﻀﯽ آداب و رﺳﻮم ﺻﻮﻣﻔﯿﺎن ﺳﺨﺖ اﻧﺘﻘﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ﻣﻮرد ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ اﮔﺮ در آن
ﺑﺎب ﺷﺮط دﻗﺖ ﺑﮫ ﺟﺎ ﻧﯿﺎورﻧﺪ ﮐﺎرﺷﺎن ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ. 2
وی ﺿﻤﻦ اﻧﺘﻘﺎد از رﺳﻢ ﺳﯿﺎﺣﺖ و ﺳﻔﺮ ﮐﮫ ﻧﺰد ﺻﻮﻓﯿﮫ ﻣﺘﺪاول ﺑﻮد و از ان ﺑﮫ ﺳﯿﺮ آﻓﺎق و اﻧﻔﺲ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ  ،ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﺪ ﮐﮫ ﮐﺎر آﻧﮭﺎ ﺟﺰ ﻧﻔﺎق و طﺮاری ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﻗﻮم آن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺳﺨﻨﯽ ﭼﻨﺪ ﺑﮫ ﻋﺎدت ﺻﻮﻓﯿﺎن ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ
و ﺑﯿﮭﻮده ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ و ﭘﻨﺪارد ﮐﮫ ﻋﻠﻢ اوﻟﯿﻦ و آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺮ وی ﮔﺸﺎده ﺷﺪ ﮐﮫ آن ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﻔﺖ و ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺷﻮﻣﯽ آن را
ﺑﮫ ﺟﺎﺋﯽ ﮐﺸﺪ ﮐﮫ در ﻋﻠﻢ و ﻋﻠﻤﺎ ﺑﮫ ﭼﺸﻢ ﺣﻘﺎرت ﻧﮕﺮد و ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺷﺮع ﻧﯿﺰ در ﭼﺸﻤﮫ ی وی ﻣﺨﺘﺼﺮ ﮔﺮدد وﮔﻮﯾﺪ ﮐﮫ
اﯾﻦ ﺧﻮد ﺑﺮای ﺿﻌﻔﺎﺳﺖ و ﭼﻮن ﺑﺪﯾﻦ دﺟﮫ رﺳﺪ  ،ﮐﺸﺘﻦ وی ﻓﺎﺿﻠﺘﺮ از ﮐﺸﺘﻦ ھﺰار ﮐﺎﻓﺮ در روم و ھﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮا ﮐﮫ
»ﻣﺮدﻣﺎن ﺧﻮد ازﮐﺎﻓﺮ  ،ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﻧﮕﺎه دارﻧﺪ« اﻣﺎ وی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ را ھﻢ ﺑﮫ زﺑﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎطﻞ ﮐﻨﺪ .3
ﻏﺰاﻟﯽ از اﮐﺜﺮ ﻣﺘﺼﻮﻓﮫ ﺑﮫ ﺳﺨﺘﯽ اﻧﺘﻘﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ رﯾﺎﮐﺎری و ﺷﮭﺮت ﺟﻮﺋﯽ و ﺗﮑﺪی ﻣﻨﺴﻮب ﻣﯽ دارد
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﻣﺪﻋﯿﺎن ﺗﺼﻮف طﻌﻨﮭﺎ دارد ﮐﮫ اﻟﻔﺎظ و اﻗﻮال ﺻﻮﻓﯿﮫ را ﺑﺮ زﺑﺎن دارﻧﺪ اﻣﺎ از ﻣﻌﺎﻧﯽ و ﺣﻘﺎﺋﻖ آﻧﮭﺎ ﺑﯽ ﺑﮭﺮه
اﻧﺪ و اﮔﺮ ھﻢ زھﺪ و ﭘﺮھﯿﺰ ﻣﯽ ورزﻧﺪ  ،در ﻗﻠﺐ آﻧﮭﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﺪارد  ،اﻣﺎ ﺻﻮﻓﯿﮫ راﺳﺘﯿﻦ را ﮐﮫ وی آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﻧﺎم ﻋﺎرف
ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ و ﺳﯿﺮ روﺣﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ در ﮐﺘﺎب »اﻟﻤﻨﻘﺬ ﻣﻦ اﻟﻀﻼل« ﺑﮫ طﺮﯾﻘﮫ ی آﻧﮭﺎ ﻣﻨﺘﮭﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزد  ،ﻣﯽ ﺳﺘﺎﯾﺪ .
ﺧﻼﺻﮫ اﯾﻨﮑﮫ :
ﻏﺰاﻟﯽ ﺗﻤﺎم اﺻﻮل ﺗﺼﻮف را ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﻣﯽ دھﺪ و روﺷﻦ ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﮫ ﮐﺪاﻣﮏ از اﯾﻦ اﺻﻮل ﻣﻮاﻓﻖ ﺳﻨﺖ
اﺳﺖ و ﮐﺪاﻣﯿﮏ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﯿﺴﺖ و روﺷﯽ ﻧﺮﻣﺶ ﭘﺬﯾﺮ در ﺗﺼﻮف ﺑﮫ وﺟﻮد ﻣﯽ آورد ﮐﮫ در ان ،ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺎﻣﻌﻘﻮل و
ﻣﺮﺗﺎﺿﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺣﺪاﻗﻞ ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ و ﺗﻮﺟﮫ اﺻﻠﯽ ﺑﮫ ﺟﮭﺎت رﺳﻮم و آداب ظﺎھﺮی ﻣﻌﻄﻮف ﮔﺸﺘﮫ اﺳﺖ ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎن
ﺗﺼﻮﻓﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ آﺋﯿﻦ ﺻﺤﯿﺢ و ﺣﻨﯿﻒ و ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺮای ﻗﺸﺮ ﺑﺎﻻﺋﯽ دﯾﻨﯿﺎران ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﮫ ﻗﺪرت آﻧﮭﺎ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ و داﺋﺮه ی ﻧﻔﻮذ ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻨﮕﺘﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد .4
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ﮐﺘﺎب »اﺣﯿﺎء اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺪﯾﻦ« ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ اﺛﺮ ﻏﺰاﻟﯽ اﺳﺖ ﺧﻮد او ﻧﯿﺰ از ﻗﺮار ﻣﻌﻠﻮم اﯾﻦ اﺛﺮ را ﻣﮭﻤﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮ آﺛﺎرش ﻣﯽ
داﻧﺴﺖ زﯾﺮا ﺑﮫ ﻣﻮازات ﻣﺘﻦ اﺻﻠﯽ ﻋﺮﺑﯽ  ،ﺧﻼﺻﮫ ی آن را ﺑﮫ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﮕﺎﺷﺖ ﮐﮫ ﻋﻨﻮان »ﮐﯿﻤﯿﺎی ﺳﻌﺎدت« و ﯾﺎ
»ﭼﮭﺎر ﮐﺘﺎب« اﺳﺖ  .و اﯾﻦ ھﺮ دو ﮐﺘﺎب از ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺘﺐ در ﺗﺼﻮف ﺑﺸﻤﺎرﻧﺪ و ھﺮ دو از ﺟﻤﻠﮫ ﮐﺘﺎب ھﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ
ﮐﮫ در ﺗﺮوﯾﺞ ﺗﺼﻮف ﺗﺄﺛﯿﺮ واﻗﻌﯽ داﺷﺘﮫ اﻧﺪ.
ﻏﺰاﻟﯽ در طﯽ اﯾﻦ دو ﮐﺘﺎب ﺧﻮﯾﺶ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﯿﻦ ﺷﺮﯾﻌﺖ و طﺮﯾﻘﺖ وﺣﺪت و اﺗﺤﺎد ﻗﻄﻌﯽ واﻧﮑﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﯿﺎﯾﺪ و
ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﮫ ﻣﺘﺼﻮﻓﮫ و طﺮﯾﻘﺖ آﻧﮭﺎ را از اﺗﮭﺎم ﺑﺪﻋﺖ ﮐﮫ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺑﺪان ﻣﯽ داده اﻧﺪ  ،ﺗﻨﺰﯾﮫ ﮐﻨﺪ  .ﺑﻨﺎﺑﺮای ﺗﺼﻮف او ﻣﺒﺘﻨﯽ
ﺑﺮ ﺣﻔﻆ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﺖ .
ﭘﺲ از ﻏﺰاﻟﯽ  ،ﺗﺼﻮف دﯾﮕﺮ ﺗﻨﮭﺎ در دﺳﺘﺮس ﻣﺮدم ﺷﮭﺮھﺎ ﻧﺒﻮده و راه آن ﺑﮫ ﺳﻮی روﺳﺘﺎھﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﮫ دژ ﻓﺌﻮداﻟﯽ ﺑﻮد
،ﺑﺎز ﮔﺮدﯾﺪ و در ﻣﯿﺎن ﺗﻮده ی ﻣﺮدم روﻧﻖ زﯾﺎدی ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮد ﺑﮫ طﻮری ﮐﮫ ﭘﺲ از او ﺗﻨﮭﺎ ﻋﺪه ی اﻧﮕﺸﺖ ﺷﻤﺎری از
ﻣﺘﻌﺼﺒﺎن ﺑﮫ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ﮐﮫ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای از وی ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﻨﺪ .
آری ﻏﺰاﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﺑﯿﻦ ﺷﺮع و ﺗﺼﻮف  ،ﺗﺼﻮف را از ﻧﺎﺑﻮدی ﺣﺘﻤﯽ ﻧﺠﺎت داد و آن را از ﺧﺮاﻓﺎت و ﮐﺜﺮ ﺧﻮاﻧﯿﮭﺎ و
دﻏﻠﯿﮭﺎی ﺻﻮﻓﯿﺎن ﺗﺎ ﺣﺪودی زدود و ﺑﺮ ﻗﺎﻣﺖ آن ﺣﻮﻟﮫ ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ و آن را ﺑﮫ ﺻﻮرت دﻟﭙﺴﻨﺪ و ﻣﻌﻘﻮل ﻣﻄﺮح
ﺳﺎﺧﺖ و اﺷﮑﺎﻻت و ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت آن را ﺑﮫ اﻧﺪازه ای ﺣﻞ ﻧﻤﻮد وﻟﯽ در ﻋﻮض اﺷﮑﺎﻻت و ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت زﯾﺎدی را ﻣﺘﻮﺟﮫ
ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺖ و ﻧﻈﺮ ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن راﺑﺮ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻧﻤﻮد ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﮫ ﺑﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﯿﻦ طﺮﯾﻘﺖ و ﺷﺮﯾﻌﺖ ھﻢ ﺷﺮﯾﻌﺖ را ﻗﺪرت و
ﻋﻤﻘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ داد وھﻢ طﺮﯾﻘﺖ را رواج و ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪ .
ﺑﻌﻀﯽ در ﺻﺪق ﻣﻘﺎل اوﺗﺮدﯾﺪ ﮐﺮدﻧﺪ  ،ﻓﻼﺳﻔﮫ  ،ﻣﺘﮑﻠﻤﯿﻦ و ﻓﻘﮭﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ً او را ﺑﮫ ﺗﺰﻟﺰل ﻣﻨﺴﻮب ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﺗﺼﻮف
او را ھﻢ ﺑﻌﺾ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﻤﺮدﻧﺪ  .از ﺟﻤﻠﮫ اﯾﻦ ﺟﻮزی از ﻓﻘﮭﺎ و ﻋﻠﻤﺎی ﺣﻨﺒﻠﯽ ﮐﺘﺎب اﺣﯿﺎء را ﺑﮫ ﺷﺪت ﻧﻘﺪ ﮐﺮد
و ﭘﺎره ای رواﯾﺎت و اﺧﺒﺎر آن را ﻧﺎدرﺳﺖ ﺧﻮاﻧﺪ  .ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﻘﮭﺎی ﻣﺎﻟﮑﯽ ﻣﺜﻞ »اﺑﻮاﻟﻮﻟﯿﺪ طﺮ طﻮﺷﯽ« و »اﺑﻮﻋﺒﺪﷲ
ﻣﺎزری« ھﻢ ﮐﺘﺎب را ﻣﺘﻀﻤﻦ اﻗﻮال واﺣﺎدﯾﺚ ﺑﯽ اﺻﻞ ﺷﻤﺮدﻧﺪ و ﺣﺘﯽ آﻧﭽﮫ را ﻏﺰاﻟﯽ در آﻧﺠﺎ در ﻋﻠﻮم اﺣﻮال ﺑﯿﺎن
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺪم ﺑﺼﯿﺮت داﻧﺴﺘﻨﺪ  .ﻓﻼﺳﻔﮫ ی اﻧﺪﻟﺲ از ﺟﻤﻠﮫ »اﺑﻦ طﻔﯿﻞ« »اﺑﻦ رﺷﺪ« ھﻢ ﺑﮫ ﺳﺒﺐ ﻣﻄﺎﻋﻨﯽ ﮐﮫ او
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در ﺑﺎب ﻓﻼﺳﻔﮫ داﺷﺖ از او اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮدﻧﺪ اﺑﻦ ﺣﺮاز ھﻢ از ﻣﺸﺎﯾﺦ ﻣﻐﺮب ﮐﺘﺎ ب اﺣﯿﺎء را ﺳﺮاﺳﺮ ﺑﺪﻋﺖ ﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﮫ
اﺣﺮاق آن ﻓﺘﻮی داد .1
»اﺑﻦ ﺳﺒﻌﯿﻦ اﺷﺒﯿﻠﯽ« ﻋﺎرف و ﺻﻮﻓﯽ اﻧﺪﻟﺲ در ﮐﺘﺎب »ﺑﺪاﻟﻌﺎرف « ﯾﮑﺠﺎ ﺑﮫ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ذﮐﺮ ﺣﮑﻤﺎء ﻓﻼﺳﻔﮫ ی اﺳﻼم  ،از
ﻏﺰاﻟﯽ ﺳﺨﻦ در ﻣﯿﺎن ﻣﯽ آورد درﺑﺎره ی او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ  :ﻓﻘﻂ ﻟﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﺑﯽ ﺑﯿﺎن ﺻﻮﻓﯽ ﺑﻮد ﻋﺎری از ﮐﻼم ﮔﺎه ﺻﻮﻓﯽ
ﺑﻮد ﮔﺎه ﻓﯿﻠﺴﻮف ﺳﻮم ﺑﺎر اﺷﻌﺮی ﺑﻮد ﭼﮭﺎرﻣﯿﻦ ﺑﺎر ﻓﻘﯿﮫ و ﺑﺎر ﭘﻨﺠﻢ ﻣﺤﯿﺮ ﺑﻮد ﺣﯿﺮت زده  .ادراک وی از ﻋﻠﻮم ﻗﺪﯾﻢ از
ﺗﺎر ﻋﻨﮑﺒﻮت ھﻢ ﺳﺴﺖ ﺗﺮ ﺑﻮد و ھﻤﯿﻦ ﺣﺎل را داﺷﺖ در ﺗﺼﻮف  ،از آﻧﮑﮫ وی را ﺑﮫ طﺮﯾﻘﺖ ﺻﻮﻓﯿﮫ در آورد ،
اﺿﻄﺮاری ﺑﻮد ﮐﮫ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﺷﺪ از ﻋﺪم ادراک .2
ﻧﻈﯿﺮ اﯾﻨﮕﻮﻧﮫ ﺳﺨﻨﺎن را ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن وی ﺑﮫ ﺗﻌﺒﯿﺮات ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن درﺑﺎره ی ﻏﺰاﻟﯽ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺘﺪ وﻟﯽ ﻟﺤﻦ ﮐﻼم آﻧﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
دھﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺗﺮدﯾﺪھﺎ و اﻧﺘﻘﺎدھﺎ ﻧﻮﻋﺎ ً ﻧﺎﺷﯽ از اﻏﺮاض ﺑﻮده اﺳﺖ .
ﭘﺎره ای از ﻓﻘﯿﮭﺎن اھﻞ ﺳﻨﺖ ﻧﯿﺰ وی را از ﻟﺤﺎظ ﻓﻘﮫ طﻌﻦ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ و ﻧﻈﺮش را در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺻﺎﺋﺐ ﻧﻤﯽ اﻧﮕﺎرﻧﺪ
و ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻓﻘﮫ اھﻞ ﺳﻨﺖ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ،اﺑﻦ ﺟﻮزی ﻧﺎﻗﺪ ﺑﺰرگ ﺻﻮﻓﯿﮫ و ﻓﻘﯿﮫ ﺣﻨﺒﻠﯽ در ﮐﺘﺎب ﺗﻠﺒﯿﺲ اﺑﻠﯿﺲ اﺑﺘﺪا ﺣﮑﺎﯾﺎﺗﯽ را
ﮐﮫ ﻏﺰاﻟﯽ در ﮐﺘﺎب رﺿﺎ اﻟﻨﻔﺎس ،اﺣﯿﺎء ﻋﻠﻮم اﻟﺪﯾﻦ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده  ،ﻣﯽ آورد و ﺳﭙﺲ ﻣﻨﮑﺮاﻧﮫ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺪ :
آﯾﺎ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﮫ ﮐﺴﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ را ﺑﯽ ﺳﺒﺐ دﺷﻨﺎم دھﺪ ؟ آﯾﺎ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﮫ ﮐﺴﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر اﺟﯿﺮ ﺷﻮد ؟ آﯾﺎ ھﻨﮕﺎم
ﺗﻼطﻢ درﯾﺎ  ،ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﺴﯽ ﺳﻮار ﮐﺸﺘﯽ ﺷﻮد  ،ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ در ﭼﻨﯿﻦ اﺣﻮاﻟﯽ ﻓﺮﯾﻀﮫ ﺣﺞ ھﻢ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽ ﮔﺮدد ؟
آﯾﺎ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎﺳﺒﯽ ﮐﻨﺪ  ،ﮔﺪاﺋﯽ ﮐﻨﺪ؟ ﺣﻘﺎ ﮐﮫ ﻏﺰاﻟﯽ ﻓﻘﮫ را ﺑﮫ ﺗﺼﻮف ارزان ﻓﺮوﺧﺘﮫ اﺳﺖ .3
اﺑﻦ ﺟﻮزی رﺳﺎﻟﮫ ای ﺑﮫ ﻧﺎم »اﻋﻼم اﻷﺣﯿﺎء ﻓﯽ اﻏﻼط اﻻﺣﯿﺎء« ﻧﻮﺷﺖ وﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ در آن  ،اﺣﺎدﯾﺚ ﻏﺎﻟﺒﺎ ً ﺑﯽ ﭘﺎﯾﮫ
اﺳﺖ و آﻧﭽﮫ در ﺑﺎب ﺻﻮﻓﯿﮫ ﻧﯿﺰ در ان ھﺴﺖ  ،ﮔﺰاف اﺳﺖ و ﻧﺎروا در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﺘﺎﺑﺶ  ،اﺣﯿﺎء را ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻣﯽ داﻧﺪ
»:آﮐﻨﺪه از اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﺎطﻞ و ﺧﺎرج از ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻘﮫ« .1

١

 .درﺑﺎره ی ﻣ ﺎزوری و طرطوﺷﯽ و اﺑن ﺣراز ر ﺟوع ﺷود ﺑﮫ طﺑﻘﺎت اﻟﺷﺎﻓﻌﯾﺔ ﺳﺑﮑﯽ  ،ج ۴

 ،ص  – ١٢٣ -١٣٢و ردﺑﺎره ی ﺳﺧﻧﺎن اﺑن اﻟطﻔﯾل در ﺣﯽ ﺑن ﯾﻘطﺎن و اﻗوال اﺑن رﺷد در
ﻓﺻل اﻟﻣﻘﺎل  ،ﻓرار از ﻣدرﺳﮫ  ،ص .٢٧۶ -٩
 . ٢دﮐﺗر زﯾن ﮐوب  ،ﺟﺳﺗﺟو د رﺗﺻوف اﯾﺎرن  ،ص .٨٨
 . ٣ﺗﻠﺑﯾس اﺑﻠﯾس  ،ص .٢۵٣
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ﻏﺰاﻟﯽ در اﺣﯿﺎء ﮔﻔﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﺮﮐﺲ ﯾﺰﯾﺪ را ﻟﻌﻦ ﮐﻨﺪ ﮔﻨﺎھﮑﺎر اﺳﺖ .2
اﺑﻦ ﺟﻮزی ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ اﯾﻦ ﻓﺘﻮا ﻏﺰاﻟﯽ را ﺑﮫ ﺷﺪت ﺗﺨﻄﺌﮫ ﮐﺮده و ﮐﺘﺎب »اﻟﺮد ﻋﻠﯽ اﻟﻤﺘﻌﺼﺐ اﻟﻌﻨﯿﺪ« را درآن ﻧﻮﺷﺘﮫ و
در آن ﮐﺘﺎب ادﻟﮫ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮ ﮐﻔﺮ ﯾﺰﯾﺪ آورده اﺳﺖ .3
»اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﮫ« )م  (728ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ً ﺑﺮ وی اﻋﺘﺮاض داﺷﺖ ﮐﮫ ﭼﺮا در ﮐﺘﺎب »اﻟﻤﺴﺘﺼﻔﯽ ﻣﻨﻄﻖ را ﺑﺮای ھﺮ ﻋﻤﻠﯽ ﻻزم
ﺷﻤﺮده اﺳﺖ وﺑﺮای ﭼﮫ  ،ﮐﺘﺎﺑﯿﺮ را ﺑﮫ ﻧﺎم »اﻟﻘﺴﻄﺎس اﻟﻤﺴﺘﻘﯿﻢ« ﻧﻮﺷﺘﮫ و ﺑﮫ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﺑﯿﺎء ﻣﻨﺴﻮب ﮐﺮده اﺳﺖ درﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ
ﺗﻤﺎم ﺗﻌﻠﯿﻢ آن ﻣﺄﺧﻮذ از اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ و ارﺳﻄﻮ اﺳﺖ .4
ﮔﺮ ﭼﮫ ﻏﺰاﻟﯽ ﺑﺮای زدودن ﺗﺼﻮف از ﺧﺮاﻓﺎت و ﮐﺞ اﻧﺪﯾﺸﯿﮭﺎی ﺻﻮﻓﯿﺎن ﺗﻼش ﻓﺮاوان ﻧﻤﻮد  ،وﻟﯽ ﻋﺮﻓﺎن او ﻧﯿﺰ
ﻋﺮﻓﺎن ﺧﺎﻟﺺ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺒﻮد او ﺑﺎ رھﺒﺎن و ﮐﺸﯿﺸﺎن ﻣﺴﯿﺤﯽ ارﺗﺒﺎط داﺷﺖ و اﯾﻨﮑﮫ وی ﻣﮑﺮر ﺳﺨﻨﮭﺎﺋﯽ از ﻋﯿﺴﯽ
ﻣﺴﯿﺢ در ﮐﺘﺎﺑﮭﺎی ﺧﻮد ﻧﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺘﯿﺠﮫ ی ھﻤﯿﻦ آﺷﻨﺎﺋﯽ اوﺑﺎ راھﺒﺎن ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم »اﻟﺮد
اﻟﺠﻤﯿﻞ« در ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺴﯿﺢ ﺑﮫ وی ﻣﻨﺴﻮب اﺳﺖ اﮔﺮ واﻗﻌﺎ ً اﯾﻦ ﮐﺘﺎب از ﻏﺰاﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ در آﺷﻨﺎﺋﯽ او ﺑﺎ اﻧﺠﯿﻞ ﮐﮫ از ﺟﺎی
ﺟﺎی اﺣﯿﺎء اﻟﻌﻠﻮم ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ  ،ﻣﺠﺎل ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﮔﺬارد .5ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﻠﺴﻔﮫ ی ﻧﻮاﻓﻼطﻮﻧﯽ ﻧﯿﺰ در ﻋﺮﻓﺎن ﻏﺰاﻟﯽ ﺟﺎی
اﻧﮑﺎر ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻌﻀﯽ اھﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮔﺘﻔﺘﮫ اﻧﺪ  :ﻏﺰاﻟﯽ در ﮐﻼم واﻟﮭﯿﺎت ﯾﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎن  ،در ﻓﻠﺴﻔﮫ و ﻋﻠﻢ ﯾﮏ ﻧﻮ اﻓﻼطﻮﻧﯽ و
در اﺧﻼق و ﻋﺮﻓﺎن ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺤﯽ اﺳﺖ .6
اﻟﺒﺘﮫ ﺣﺴﻦ ظﻦ ﻏﺰاﻟﯽ ﺑﮫ ﺻﻮﻓﯿﺎن وﺗﺄدب ﺑﮫ طﺮﯾﻘﮫ ی اﯾﺸﺎن اﺣﯿﺎء ﻋﻠﻮم اﻟﺪﯾﻦ را از ﺣﮑﺎﯾﺎت و اﻗﻮال و آرای آﻧﺎن در
اﺑﻮاب ﻣﺨﺘﻠﻒ آﮐﻨﺪه ﺳﺎﺧﺘﮫ وﺑﺮ ﺳﺨﺘﮕﯿﺮﯾﮭﺎ و دﻧﯿﺎ ﮔﺮﯾﺰﯾﮭﺎ وﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﮭﺎﺷﺎن ﺻﺤﮫ ﻧﮭﺎده اﺳﺖ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﮫ اﺑﻦ ﺟﻮزی
او را ﺑﮫ ارزان ﻓﺮوﺧﺘﻦ ﻓﻘﮫ ﺑﮫ ﺗﺼﻮف« ﻣﺘﮭﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻓﯿﺾ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ »ﻋﻘﻞ و ﮐﯿﺎﺳﺖ وی را ﻓﺎﺳﺪ« ﺧﻮاﻧﺪه و ﭘﺎره
ای از ﻣﻨﻘﻮﻻت او را از ﺟﻨﺲ »ﺗﺮھﺎ« ﺷﻤﺮده اﺳﺖ  ،وﺳﻮاس ﻋﻈﯿﻢ ﻏﺰاﻟﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻣﺮاﻋﺎت اﻟﺨﻼق و آداب

 . ١ھﻣﺎن ﮐﺗﺎب  ،ص .١۶۶
 . ٢اﺣﯾﺎء اﻟﻌﻠوم  ،ج  ، ٣ص .١٢۵ -٣٢
 . ٣اﻟرد ﻋﻠﯽ اﻟﻣﺗﻌﺻب اﻟﻌﻧﯾد  ،ص .٧
 . ٤ﮐﺗﺎب اﻟرد ﻋﻠﯽ اﻟﻣﻧطﺑﯾن  ،ص .١۴ -١۵
 . ٥ﻓرار از ﻣدرﺳﮫ  ،ص .١٩۵
 . ٦ﺑﻧﺎ ﺑﮫ ﻧﻘل  ،دﮐﺗر زرﯾن ﮐوب  ،رد ﮐﺗﺎب ﻓرار از ﻣدرﺳﮫ ،ص .١٩۵
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ﺻﻮﻓﯿﺎﻧﮫ ،ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ وی ﻋﻤﺮی را در ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﻠﺦ ﮐﺎﻣﯽ و ﻏﺴﺮت ﺑﮕﺬراﻧﺪ وﺑﮫ ﭘﯿﺮوی از آداب وﺑﺪﻋﺘﮭﺎی
ﻧﺎروای ﺻﻮﻓﯿﺎن زﻧﺪﮔﯽ را ﭼﻨﺎن ﺑﺮﺧﻮد ﺗﻨﮓ ﺑﮕﯿﺮد و ﭼﻨﺪان از ﻟﺬات و ﺗﻨﻌﻤﺎت و ﻣﺒﺎﺣﺎت دوری ﺑﮕﺰﯾﻨﺪ ﮐﮫ اﻋﺘﺪال
را از اﻗﻮال و اﻓﻌﺎل او ﺑﺴﺘﺎﻧﺪ و او را ﺑﮫ اظﮭﺎر آراﺋﯽ ﻏﺮﯾﺐ وﺣﺸﯽ و ﺧﺮد ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ وا دارد .1
ﻏﺰاﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﮫ ﺷﺮﯾﻌﺖ را ﺑﺎ ﺗﺼﻮف ﺗﻄﺒﯿﻖ دھﺪ ﮔﻔﺘﺎر ﺻﻮﻓﯿﮫ را در ﺳﻘﻮط ﻋﺒﺎدات از ﺻﻮﻓﯽ واﺻﻞ ﺗﺄوﯾﻞ
ﮐﺮده  ،وﻟﯽ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﻧﺒﻮده ﮐﮫ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎر ﺑﺎ ﮐﺮدار آﻧﺎن ﻣﺒﺎﯾﻨﺖ ﺗﺎم دارد و ﮔﻔﺘﮫ :ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﺸﻘﺖ آور اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﺮای واﺻﻞ
ﻟﺬت ﺑﺨﺶ اﺳﺖ واﯾﻦ ﺗﻮﺟﯿﮫ را ﯾﺎﻓﻐﯽ ﺷﺎﻓﻐﯽ در ﮐﺘﺎب »روض اﻟﺼﺎﻟﺤﯿﻦ« ﺑﺎطﻞ داﻧﺴﺘﮫ اﺳﺖ .2
واﯾﻦ ﺷﻌﺮ را ﻏﺰاﻟﯽ ﮔﻔﺘﮫ اﺳﺖ :
ﭼﻮن ﭼﺘﺮ ﺳﻨﺠﺮی رخ ﺑﺨﺘﻢ ﺳﯿﺎ ﺑﺎد

ﺑﺎ ﻓﻘﺮ اﮔﺮ ﺑﻮد ھﻮس ﻣﻠﮏ ﺳﻨﺠﺮم

ﺗﺎ ﯾﺎﻓﺖ ﺟﺎن ﻣﻦ ﺧﺒﺮ طﻮق ﻧﯿﻢ ﺷﺐ

ﺻﺪ ﻣﻠﮏ ﻧﯿﻤﺮوز ﺑﮫ ﯾﮏ ﺟﻮ ﻧﻤﯽ ﺧﺮم

ﻣﺠﺎل ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﮔﺬارد  3 ،ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﻠﺴﻔﮫ ی ﻧﻮاﻓﻼطﻮﻧﯽ ﻧﯿﺰ در ﻋﺮﻓﺎن ﻏﺰاﻟﯽ ﺟﺎی اﻧﮑﺎر ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻌﻀﯽ اھﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﮔﻔﺘﮫ اﻧﺪ  :ﻏﺰاﻟﯽ در ﮐﻼم و اﻟﮭﯿﺎت ﯾﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎن  ،در ﻓﻠﺴﻔﮫ و ﻋﻠﻢ ﯾﮏ ﻧﻮاﻓﻼطﻮﻧﯽ و در اﺧﻼق و ﻋﺮﻓﺎن ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺤﯽ
اﺳﺖ .4

ﻋﺪم اﺗﺼﺎل ﺗﺼﻮف ﺑﺎ ﺗﺸﯿﻊ
ﮐﻠﻤﮫ ی »ﺗﺼﻮف« ﺑﮫ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺻﻮﻓﯿﺎن در اواﺧﺮ ﻗﺮن دوم و اواﺋﻞ ﻗﺮن ﺳﻮم در ﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﺳﻼﻣﯽ ﭘﯿﺪا ﺷﺪ و ﻗﺒﻞ از آن
اﺳﻢ و رﺳﻤﯽ از ﺗﺼﻮف و ﺻﻮﻓﯿﮕﺮی در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻧﺒﻮد  5و ﭘﯿﺪاﯾﺶ آﻧﮭﻢ اﺑﺘﺪا در ﻣﯿﺎن اھﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﻮد  .اﻟﺒﺘﮫ ﭘﯿﺪاﯾﺶ

 . ١ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺷود ﺑﺎ ﻗﺻﮫ ارﺑﺎب ﻣﻌرﻓت  ،ص .٧٣
 . ٢ﺑﮫ ﻧﻘل اﺣﻘﺎق اﻟﺣق  ،ج  ، ١ص  ، ٢۵١ﭘﺎورﻗﯽ ﻣرﺣوم آﯾت ﷲ ﻣرﻋﺷﯽ .
 . ٣ﻓرار از ﻣدرﺳﮫ  ،ص .١٩۵
 . ٤ﺑﻧﺎﺑﻧﻘل دﮐﺗر زرﯾن ﮐوب  ،در ﮐﺗﺎب ﻓرار از ﻣدرﺳﮫ  ،ص .١٩۵
٥

 .ﺟﺎﺣظ اﻟﺑﯾﺎن و اﻟﺗﺑﯾﯾن  ،ج  ، ١ص  -٢٣٢ﻗﺷﯾری  ،در رﺳﺎﻟﮫ ی ﻗﺷرﯾﮫ ﮔوﯾد  :واﺷﺗﮭر ھذا

اﻹﺳم ﻟﮭؤﻻء اﻷﮐﺑر ﻗﺑل اﻟﻣﺄﺗﯾن ﻣن اﻟﮭﺟرة.
۴٨

ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺻﻮﻓﯽ در ﺷﺎم و ﺳﺎﺧﺘﻦ اوﻟﯿﻦ ﺧﺎﻧﻘﺎه در رﻣﻠﮫ ی ﺷﺎم  - 1ﻣﺮﮐﺰ دﺷﻤﻨﺎن اھﻞ ﺑﯿﺖ – ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ
ﮐﮫ ﺻﻮﻓﯿﺎن ﻧﺨﺴﺖ ﭼﻮن اﺑﻮھﺎﺷﻢ ﺻﻮﻓﯽ ﭘﯿﺮو ﻣﺬاھﺐ اھﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﻮدﻧﺪ و درﻣﯿﺎن ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻻاﻗﻞ ﺗﺎ ﻗﺮن ھﺸﺘﻢ از
ﺗﺼﻮف و ﺻﻮﻓﯿﮕﺮی ﺧﺒﺮی ﻧﺒﻮد و ﭼﻮن اﻣﺎﻣﺎن ﺷﯿﻌﮫ ﻣﺮوج ﻋﺮﻓﺎن واﻗﻌﯽ اﺳﻼم و ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻌﻀﯽ از ﺳﺮان ﺻﻮﻓﯿﮫ
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﮫ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻨﺪ  ،ﺳﻠﺴﻠﮫ ھﺎی ﺧﻮد را ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از اﻣﺎﻣﺎن ﺷﯿﻌﮫ ﻣﻨﺘﮭﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﮫ ھﯿﭽﮕﻮﻧﮫ ﺧﺒﺮی راﺟﻊ ﺑﮫ اﺗﺼﺎل ﺻﻮﻓﯿﮫ ﺑﮫ اﺋﻤﮫ در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ  ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ رواﯾﺎت زﯾﺎدی ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ
اﻣﺎﻣﺎن ﺳﺨﺖ دﺷﻤﻦ ﺻﻮﻓﯿﮫ ﺑﻮدﻧﺪ .2
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺆﻟﻔﺎن ﺻﻮﻓﯿﮫ ﺳﻌﯽ دارﻧﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﯿﺎن ﺗﺼﻮف و ﺗﺸﯿﻊ اﺗﺼﺎل وﺟﻮد داﺷﺘﮫ اﺳﺖ و درﺑﺎره ی
ﻣﺸﺎﯾﺦ ﻣﻌﺮوف ﺗﺼﻮف و اﺗﺼﺎل آﻧﺎن ﺑﺎ اﻣﺎﻣﺎن ﺷﯿﻌﮫ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪ :
»ﮐﺴﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﺣﺴﻦ ﺑﺼﺮی  ،ﮐﻤﯿﻞ ﺑﻦ زﯾﺎد ﺑﺎ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ )ع( و اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ أدھﻢ ﺑﺎ اﻣﺎم زﯾﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ )ع( ﺑﺎ ﯾﺰﯾﺪ
ﺑﺴﻄﺎﻣﯽ ﺑﺎ اﻣﺎم ﺻﺎدق )ع(  :ﺷﻘﯿﻖ ﺑﻠﺨﯽ ﺑﺎ اﻣﺎم ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ )ع( ؛ ﻣﻌﺮوف ﮐﺮﺧﯽ ﺳﺮ ﺳﻠﺴﻠﮫ ی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﺮق
ﺻﻮﻓﯿﮫ ﮐﮫ ﺑﺎ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ اﻟﺮﺿﺎ )ع( ارﺗﺒﺎط و اﺗﺼﺎل داﺷﺘﮫ و ﺣﺘﯽ از ﺷﺎﮔﺮدان آﻧﮭﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ
اظﮭﺎرات ﻣﺆﻟﻔﺎن ﺻﻮﻓﯿﮫ  ،اﯾﻦ ﻣﺸﺎﯾﺦ طﺮﯾﻘﺖ  ،ﺗﺼﻮف را از اﻣﺎﻣﺎن )ع( آﻣﻮﺧﺖ و ﺣﺘﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﮫ ﺧﺮﻗﮫ
از دﺳﺖ آﻧﮭﺎ ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ« .3
ادﻋﺎی ﻣﺆﻟﻔﺎن ﺻﻮﻓﯿﮫ ﮐﺎﻣﻼً واھﯽ و ﺑﯽ اﺳﺎس و ﮐﺬب ﻣﺤﺾ اﺳﺖ و ﻣﺨﺎﻟﻒ رواﯾﺎت ﻓﺮاواﯾﻦ ﺳﺎت ﮐﮫ از اﺋﻤﮫ ی
اطﮭﺎر )ع( در ﻧﮑﻮھﺶ ﺻﻮﻓﯿﮫ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﻣﺮﺣﻮم ﺷﯿﺦ ﺣﺮ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺻﺎﺣﺐ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﯿﻌﮫ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم »اﺛﻨﯽ
ﻋﺸﺮﯾﮫ« رد رد ﺻﻮﻓﯿﮫ ﻧﻮﺷﺘﮫ و در آن ﺻﺪھﺎ رواﯾﺖ ﻣﺬﻣﺖ و اﻧﮑﺎر ﺻﻮﻓﯿﮫ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ و در آن ﻧﻮﺷﺘﮫ » :ﺗﻤﺎم
ﺷﯿﻌﯿﺎن  ،ﻓﺮﻗﮫ ی ﺻﻮﻓﯿﮫ را اﻧﮑﺎر ﻧﻤﻮده اﻧﺪ و از اﻣﺎﻣﺎن ﺧﻮﯾﺶ اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﺴﯿﺎری رد ﻧﮑﻮھﺶ آﻧﺎن ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﻧﺪ و
ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﻌﮫ ﮐﺘﺎﺑﮭﺎی ﺑﺴﯿﺎری رد رد اﯾﻦ ﻓﺮﻗﮫ و اﺛﺒﺎت ﮐﻔﺮ آﻧﻦ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﮐﮫ از آن ﺟﻤﻠﮫ ﮐﺘﺎب )ﺷﯿﺦ ﻣﻔﯿﺪ( رد رد
ﺑﺮ اﺻﺤﺎب ﺣﻼج اﺳﺖ ﮐﮫ رد آن آﻣﺪه اﺳﺖ »:ﺻﻮﻓﯿﮫ رد اﺻﻔﻞ دو ﻓﺮﻗﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ )ﺣﻠﻮﻟﯿﮫ و اﺗﺤﺎدﯾﮫ(« .4

 . ١ﺟﺎﻣﯽ  ،ﻋﺑداﻟرﺣﻣن  ،ﻧﺣف اﻷﻧس ص .٣١
٢

.ﺷﯾﺦ ﻋﺑﺎس ﻗﻣﯽ  ،ﺳﻔﯾﻧﺔ اﻟﺑﺣﺎر  ،ج  ، ٢ص ۵٧ ، ۵۶و .۵٨

. ٣طراﺋق اﻟﺣﻘﺎﺋق  :ج  ، ٢ص  ۵٧ﺑﮫ ﺑﻌد – داﺋزة اﻣﻠﻌﺎرف ﺷﯾﻌﮫ  ،ج  ، ۴ص .۴١٨
 . ٤اﻻﺛﻧﯽ ﻋﺷرﯾﮫ  ،ص .۵٣
۴٩

در اﯾﻨﺤﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﮫ ﻧﻘﻞ دو ﺣﺪﯾﺚ اﮐﺘﻔﺎ ء ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ  :ﺑﮫ ﺳﻨﺪ ﺻﺤﯿﺢ از ﺑﺰﻧﻄﯽ و اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﺑﺰﯾﻊ از ﺣﻀﺮت رﺿﺎ )ع(
رواﯾﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﮫ ﻓﺮﻣﻮد :
»ﻣﻦ ذﮐﺮ ﻋﻨﺪه اﻟﺼﻮﻓﯿﺔ وﻟﻢ ﯾﻨﮑﺮھﻢ ﺑﻠﺴﺎﻧﮫ و ﻗﻠﺒﮫ ﻓﻠﯿﺲ ﻣﻨﺎ و ﻣﻦ أﻧﮑﺮھﻢ ﻓﮑﺄﻧﻤﺎ ﺟﺎھﺪ اﻟﮑﻔﺎر ﺑﯿﻦ ﯾﺪی رﺳﻮل ﷲ
)ص(«.1
)ھﺮﮐﺲ در ﻧﺰد او از ﺻﻮﻓﯿﮫ ذﮐﺮی ﺑﺸﻮد ﺑﮫ زﺑﺎن و دل اﻧﮑﺎر اﯾﺸﺎن ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ  ،ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﯽ از ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ و ھﺮﮐﺲ ﺻﻮﻓﯿﮫ
را اﻧﮑﺎر ﮐﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در راه ﺧﺪا و در ﺣﻀﻮر رﺳﻮل ﺧﺪا  9ﺟﮭﺎد ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ(.
از اﯾﻦ رواﯾﺖ ﺑﮫ وﺿﻮح اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ھﺮ ﮐﺲ ﺻﻔﻮﯾﮫ را اﻧﮑﺎر ﻧﮑﻨﺪ  ،و ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻔﺮ آﻣﯿﺰ آﻧﮭﺎ را ﺣﻤﻞ ﺑﺮ
ﺻﺤﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ  ،ﺷﯿﻌﮫ و ﭘﯿﺮو اھﻞ ﺑﯿﺖ ﻧﯿﺴﺖ .
طﺒﻖ رواﯾﺖ دﯾﮕﺮ  ،از اﻣﺎم ﺻﺎدق )ع( ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ  :رد روزﮔﺎر ﻣﺎ ﮔﺮوھﯽ ب ﻧﺎم ﺻﻮﻓﯽ ظﮭﻮر ﮐﺮده اﻧﺪ در ﺑﺎره ی
آﻧﺎن ﭼﮫ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ ؟ ﻓﺮﻣﻮد  :آﻧﺎن دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺎﯾﻨﺪ  ،ظﮭﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﺪﻋﯽ ﻣﺤﺒﺖ ﻣﺎ ھﺴﺘﻨﺪ  ،اﻣﺎ ﺑﮫ ﺻﻮﻓﯿﮫ ھﻢ ﺗﻤﺎﯾﻞ
دارﻧﺪ و ﺧﻮد را ﺷﺒﯿﮫ آﻧﺎن ﻣﺲ ﺳﺎزﻧﺪ و ﺑﮫ ﻟﻘﺐ آﻧﺎن ﻣﻠﻘﺐ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﮫ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺳﺨﻨﺎن آﻧﺎن ﺑﺮ ﻣﯽ ﺧﯿﺰﻧﺪ  ،ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﮐﮫ ﺑﮫ آن ﮔﺮوه ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ از ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻣﺎ زا اﻧﺎن ﺗﺒﺮی ﻣﯽ ﺟﻮﺋﯿﻢ و ھﺮ ﮐﺲ آﻧﺎ را اﻧﮑﺎر ﮐﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ رد
ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم )ص( ﯾﺎ ﮐﻔﺎر ﺟﮭﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ .2
از اﯾﻦ رواﯾﺖ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ زﻣﺎن اﻣﺎ ﺻﺎدق )ع( )م  148ھـ ق( در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺻﻮﻓﯽ ﻧﺒﻮده و زا آن ﺑﮫ ﺑﻌﺪ ﭘﯿﺪا
ﺷﺪه اﺗﺲ  ،ﭘﺲ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و اﻣﯿﺮﻣﺆﻣﻨﺎن ﻋﻠﯽ )ع( را ﺻﻮﻓﯽ ﺑﻨﺎﻣﺪ  ،دﻟﯿﻞ ﺑﺮ ﺑﯽ اطﻼﻋﯽ او اﺳﺖ .
داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﻣﻮرﺧﺎن و ﺣﺘﯽ ﻣﺆﻟﻔﺎن ﺧﻮد ﺻﻮﻓﯿﮫ ﻧﯿﺰ ﻧﻮﺷﺘﮫ اﻧﺪ ﮐﮫ ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﻧﺎﻣﯽ از ﺗﺼﻮف و ﺻﻮﻓﯿﮕﺮی ﻧﺒﻮد و
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ دﯾﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ دﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻼﻗﮫ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دادﻧﺪ »ﻋﺒﺎ« و »زھﺎد« ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﺴﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﮫ رد زﻣﺎن
اﻣﺎم ﺻﺎدق )ع( اﺳﻢ ﺻﻮﻓﯽ و طﺮﯾﻘﮫ ﺗﻮﺻﻒ ﭘﯿﺪا ﺷﺪ و ﻋﺪه ای زا ﺧﻮاص ال ﺳﻨﺖ ﻧﺎم ﺻﻮﻓﯽ را ﺑﺮ ﺧﻮد ﻧﮭﺎده اﻧﺪ .3
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.اﻻﺛﻧﯽ ﻋﺷرﯾﺔ  ،ص  -٣٢اردﺑﯾﻠﯽ  ،ﺣدﯾﻘﺔ اﻟﺷﯾﻌﺔ ،ص  – ۵۶٣ﺳﻔﯾﻧﺔ اﻟﺑﺣﺎر  ،ج  ،٢ص
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. ٣ﺟﺎﻣﯽ  ،ﻧﻔﺣﺎت اﻷﻧس ،ص  -٣١طراﺋق اﻟﺣﻘﺎﺋق ج  ، ١ص .١٠١
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ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ رواﯾﺎت ﮐﮫ از اﻣﺎﻣﺎن ﺷﯿﻌﮫ در رد اﻧﮑﺎر ﺻﻮﻓﯿﮫ وارد ﺷﺪه  ،ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽ ﺷﻮد ادﻋﺎی ﻣﺆﻟﻔﺎن ﺻﻮﻓﯿﮫ رد
اﺗﺼﻼ ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺻﻮﻓﯿﮫ ﺑﺎ اﺋﻤﮭﯽ اطﮭﺎر ﭼﮫ ﻗﺪر واھﯽ و ﺑﯽ اﺳﺎس اﺳﺖ و آﻧﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ ادﻋﺎی ﺑﯽ اﺳﺎس  ،ﮔﺰاﻓﮫ ﮔﻮﺋﯽ
وﻗﺎﺣﺖ را از ﺣﺪ ﮔﺬراﻧﺪه اﻧﺪ  ،زھﯽ ﭘﺮروﺋﯽ و زھﯽ ﺑﯽ ﺷﺮﻣﯽ ؟!
ﭘﺲ ﺣﺎی اﻧﮑﺎر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﺗﺼﻮف ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ آﻓﺖ و ﺑﺪﻋﺖ دﯾﻨﯽ ﺑﻮد ﮐﺪر ﻣﺮﺣﻠﮫ ی ﻧﺨﺴﺖ در ﻣﯿﺎن اھﻞ ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺪا ﺷﺪ و
ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﺷﯿﻌﮫ ﻗﺮھﺎ ﺑﮫ ﺧﺼﻮص در زﻣﺎن اﺋﻤﮫ از اﯾﻦ ﺑﺪﻋﺖ ﻣﺼﻮن ﻣﺎﻧﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﻮق ﻣﻌﻠﻮﻣﻤﯽ ﺷﻮد ﺳﺨﻨﺎن ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﯿﻦ ﮐﺎﻣﻼً ﺑﯽ اﺳﺎس اﺳﺖ .
»ھﺎﻧﺮی ﮐﺮﺑﻦ« ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :
»ﺗﺸﯿﻊ واﻗﻌﯽ ھﻤﺎن ﺗﺼﻮف اﺳﺖ و ﺑﮫ ﻧﺤﻮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ  ،ﺗﺼﻮف اﺻﯿﻞ و راﺳﺘﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﺑﮫ ﺟﺰ ﺗﺸﯿﻊ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻮد« .1
ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺮﺑﻨﺎز »ﺗﺸﯿﻊ واﻗﻌﯽ« ﭼﯿﺴﺖ ھﺮ ﮔﺎه ﻣﻨﻈﻮرش »ﺷﯿﻌﮫ ی اﻣﺎﻣﯿﮫ اﺛﻨﯽ ﻋﺸﺮﯾﮫ« ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺑﺮداﺷﺖ
وی ﮐﺎﻣﻼً ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ.
ﺣﺎﻻ ﺟﺎی اﯾﻦ ﺳﺆال اﺳﺖ ﮐﮫ ﭼﺮا اھﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﮫ ﺗﺼﻮف ﮔﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﺼﻮف در ﻣﯿﺎن اﻧﮭﺎ روﻧﻖ ﮔﺮﻓﺖ وﻟﯽ
ﺷﯿﻌﯿﺎن اﻣﺎﻣﯿﮫ از اﯾﻦ اﻧﺤﺮاف و ﺑﺪﻋﺖ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و اﯾﻦ اﻧﺤﺮاف ﺗﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻗﺮن رد ﻣﯿﺎن ﺷﯿﻌﮫ ھﺎ دﯾﺪه ﻧﺸﺪ ؟
ﺑﮫ طﻮر اﺟﻤﺎل ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ  :ﺷﯿﻌﮫ در ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ظﻦ و ﺣﺪس و ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﮑﺮده  ،ﺑﻠﮑﮫ ﻣﻄﺎﻟﺒﺖ را
از ﭼﺸﻤﮫ ی ﺣﻘﺎﺋﻖ وﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻢ اﻟﮭﯽ  ،و وارث ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم )ص( أﺧﺬ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و روش ﺷﯿﻌﮫ  ،ﻋﻠﻢ اﺳﺖ ﻧﮫ ظﻦ و
ﺷﮏ و ﺣﺪس .
در دو ﻗﺮن اول  ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﺮدم دراطﺮاف اﺑﻮھﺮﯾﺮه  ،و ﺳﺮه ی و ﻧﻌﻤﺎن ﺑﺸﯿﺮ و ﮐﻌﺐ اﻻﺣﺒﺎر و ﻋﮑﺮﻣﮫ و ﻣﺮوان
 ،اﻟﻌﺎص و اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ و اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﮫ و ﻗﺘﺎده و دﯾﮕﺮان ﺷﺪه اﺧﺬ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ  ،ﺷﯿﻌﮫ اطﺮاف اﻣﯿﺮﻣﺆﻣﻨﺎن ﻋﻠﯽ
)ع(و ﻓﺮزﻧﺪان ﮔﺮاﻣﯿﺶ ﮔﺮد آﻣﺪه وب ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻠﻮم ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﻧﺪ  ،و ﭼﻮن ﺑﮫ ﺳﺮﭼﺸﻤﮫ ی ﺣﻘﺎﺋﻖ و ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻢ
اﻟﮭﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻨﺪ  ،دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺑﮫ ﺳﺮاغ دﯾﮕﺮان ﺑﺮوﻧﺪ وﻟﯽ ﭼﻮن اھﻞ ﺳﻨﺖ ﻓﺎﻗﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮج دﯾﻨﯽ ﻣﻄﻤﺌﻦ
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻟﺬا ﭼﺎره ای ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺟﺰ اﯾﻨﮑﮫ ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ھﺮ ﺻﺎﺣﺐ ادﻋﺎﺋﯽ ﺑﺮوﻧﺪ و ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﻣﺬاھﺐ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺎ ﻋﻘﺎﺋﺪ

١

.ھﺎﺋری ﮐرﺑن ﺳﮫ ﮔﻔﺗﺎر  ،در ﺑﺎب ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﻧوﯾﺎت اﯾران  ،ﻣﺟﻠﮫ ی داﻧﺷﮑده ی ادﺑﯾﺎت ﺗﮭران ،
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ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﯿﺎن اھﻞ ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺪا ﺷﻮﻧﺪ و ﭘﯿﺮوان ھﺮ ﻣﺬھﺐ از آﻧﮭﺎ  ،رﺋﯿﺲ ﻣﺬھﺐ دﯾﮕﺮ را ﻟﻌﻦ ﺗﮑﻔﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻓﺘﻮای او
را ﺗﺨﻄﺌﮫ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﮫ ﮔﺮوه آﻧﮭﺎ ﺑﺪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ و ھﺨﻤﯿﻦ اﺧﺘﻼﻓﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ زھﺎد و ﭘﺎرﺳﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ از اﻧﯽ وﺿﻊ رد رﻧﺞ ﺑﻮدﻧﺪ
ف ﺑﮫ ﺻﻮﻓﯿﮫ روی آورﻧﺪ و ﺑﮫ رﻏﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﯽ ﮐﮫ ﻓﻘﮭﺎء و اھﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺻﻮﻓﯿﮫ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دادﻧﺪ  ،ﺗﺼﻮف روﻧﻘﯽ
ﺑﮕﯿﺮد.
در آن زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺴﯿﺎری زا ﺑﺰرﮔﺎن و اﻋﻼم اھﻞ ﺳﻨﺖ ﻓﺮﯾﻔﺘﮫ ی ﺳﺨﻨﺎن ﺑﮫ ظﺎھﺮ ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه ی ﺻﻮﻓﯿﺎن ﺑﻮدﻧﺪ و ﭼﮫ
ﺑﺴﺎر ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﺻﻮﻓﯿﮕﺮی و ﺗﺼﻮف ﺗﻈﺎھﺮ ﺷﯿﻌﯿﺎن را از آن ﺑﺮﺣﺬر ﻣﯽ داﺷﺘﻨﺪ و ﺧﻮد ﻣﺮوج ﻋﺮﻓﺎن واﻗﻌﯽ اﺳﻼم
ﺑﻮدﻧﺪ .
ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ ﻣﺤﻘﻘﺎن »ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺘﺮاﺳﺒﻮرک« زﯾﺮ ﻋﻨﻮان »اﻣﺎم ﺻﺎدق )ع(ﭘﺎﯾﮫ ﮔﺬار ﻋﺮﻓﺎن در اﺳﻼم« ﻣﯽ
ﻧﻮﯾﺴﺪ:
»اﮔﺮ ﺷﯿﺦ اﺑﻮاﻟﺨﺤﺴﻦ ﺧﺮﻗﺎﻧﯽ ﺿﻤﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ رد ﻋﺮﻓﺎن در دوره ی ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم  ،ﺑﯿﻦ ﻋﺮﻓﺎن زرﺗﺸﺘﯽ و ﻋﺮﻓﺎن
ﻣﮑﺘﺐ اﺳﮑﻨﺪرﯾﮫ ﻓﺮق ﺑﮕﺬارد ﻣﯽ ﻓﮭﻤﯿﺪ ﮐﮫ ﻋﺮﻓﺎن« در دوره ی ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم  ،ﺑﯿﻦ ﻋﺮﻓﺎن زرﺗﺸﺘﯿﻮ ﻋﺮﻓﺎن ﻣﮑﺘﺐ
اﺳﮑﻨﺪرﯾﮫ ﻓﺮق ﺑﮕﺬارد ﻣﯽ ﻓﮭﻤﯿﺪ ﮐﮫ ﻋﺮﻓﺎن زرﺗﺸﺘﯽ از ﺛﺘﻮﯾﺖ ﻣﺎﯾﮫ ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺗﺲ اﻣﺎ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﻣﺎم ﺻﺎدق )ع( ﭘﺎﯾﮫ
ﮔﺬار آن ﺷﺪ  ،ﯾﮏ ﻋﺮﻓﺎن ﺗﻮﺣﯿﺪی اﺳﺖ و اﺛﺮی از دوﮔﺎﻧﮕﯽ ﮐﮫ اﻣﺎم ﺻﺎدق )ع( ﭘﺎﯾﮫ ﮔﺬار ان ﺷﺪ  ،ﯾﮏ ﻋﺮﻓﺎن ﺗﻮﺣﯿﺪی
اﺳﺖ و اﺛﺮﯾﺎز دوﮔﺎﻧﮕﯽ وﺑﮫ طﺮﯾﻖ اوﻟﯽ ﺳﮫ ﮔﺎﻧﮕﯽ در آن وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺑﺪون اﻏﺮاق  ،ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺮﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﮫ ی ﺑﺸﺮی
ﺑﺮای ﺗﺰﮐﯿﮫ و ﺗﮑﺎﻣﻞ روح اﺳﺖ و آن ﻗﺪر ﻋﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﻧﮫ در دوره ی ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق )ع( ﻣﺮدم ﻋﺎدی ﺑﺪان دﺳﺖ
ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﻧﮫ در دوره ھﺎی ﺑﻌﺪ ﮐﮫ ﻋﺮﻓﺎن دارای ﻣﮑﺘﺐ ھﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺷﺪ و ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﭘﺎﯾﮫ ﮔﺬار آن اﻣﺎم ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق
)ع( ﻧﮫ دارای ﺗﺜﻠﯿﺖ ھﻨﺪی و ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻧﮫ دارای ﺛﺘﻮﯾﺖ زرﺗﺸﺘﯽ ؛ ﻧﮫ دارای ﻣﺒﺎﻟﻐﮫ ﺑﻌﻀﯽ از ﻋﺮﻓﺎن دوره
ھﺎﯾﯽ ﺑﻌﺪ وﻗﺘﯽ ﻣﮑﺘﺐ ھﺎی ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ در دوره ھﺎﯾﯽ ﺑﻌﺪ ﺑﮫ وﺟﻮد آﻣﺪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺎﻧﯿﺎن آن ﻣﮑﺘﺐ ھﺎ در اﻧﺪﯾﺸﮫ ی ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ
طﻮری دﭼﺎر ﻣﺒﺎﻟﻐﮫ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﺘﮭﻢ ﺑﮫ ﮐﻔﺮ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ و دﯾﺪه ﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻣﺒﺎﻟﻐﮫ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﺘﮭﻢ ﺑﮫ ﮐﻔﺮ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ و دﯾﺪه ﺷﺪ
ﮐﮫ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻣﺒﺎﻟﻐﮫ آﻧﺎن ﺣﺘﯽ ﺑﻌﻀﯽ از ﭘﯿﺮواﻧﺸﺎن زا آﻧﮭﺎ رو ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪﻧﺪ و ﺷﻄﺢ و طﺎﻣﮫ در زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﺑﻌﻀﯽ زا
آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺟﺎﺋﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﮫ ﺧﻮد را ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ داﻧﺴﺘﻨﺪ و ﺑﯽ ﺟﮭﺖ ﻧﺒﻮد ﮐﮫ زﻣﺨﺸﺮی داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻣﻌﺮوف از آﻧﮭﺎ ﻧﻔﺮت
داﺷﺖ«.
ھﻤﯿﻦ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﻨﺪ :
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»اﻣﺎ ﻋﺮﻓﺎن ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق )ع( ﭼﻮن دور از ﻣﺒﺎﻟﻐﮫ ﺑﻮد ﻧﮫ ﻓﻘﻂ از طﺮف ﻋﺮﻓﺎی ﺷﯿﻌﮫ ﻣﺬھﺐ ﭘﯿﺮوی ﺷﺪه  ،ﺑﻠﮑﮫ ﻋﺪه ای
از ﻋﺎرﻓﺎن ﮐﮫ اھﻞ ﺳﻨﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﻮدﻧﺪ درس ﻋﺮﻓﺎن را از ﭼﻌﻔﺮ ﺻﺎدق )ع( آﻣﻮﺧﺘﻨﺪ  ...ﻋﺮﻓﺎن ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق )ع(
ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ ازﺗﻮﮐﻞ ﺑﮫ ﺧﺪاوﻧﺪ و اﺣﮑﺎم وی را ﺑﮫ ﻣﻮﻗﻊ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﮫ از اﻣﻮر دﻧﯿﻮی ﻏﻔﻠﺖ ﮐﻨﻨﺪ و رد
ﻧﺘﯿﺠﮫ ،ﻧﻈﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ ...در ﻋﺮﻓﺎن ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق )ع( ﺑﺮﺧﻼف آﻧﭽﮫ ﺑﻌﺪ از او ﺑﺎﻧﯿﺎن ﻣﮑﺘﺐ ھﺎی
ﻣﺘﻌﺪد ﻋﺮﻓﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ  ،ﻣﺴﺄﻟﮫ ی رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ﺧﺪاوﻧﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد اﻣﺎم ﺻﺎدق )ع( ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﮫ آدﻣﯽ ﺑﮫ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاھﺪ
رﺳﯿﺪ ﻣﮕﺮ در ﺣﺪود آﻧﭽﮫ ﻗﺮآن ﮔﻔﺘﮫ اﺳﺖ .در ﻗﺮآن ﮔﻔﺘﮫ ﺷﺪه ﮐﮫ اﻧﺴﺎن ﺧﺪا ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .اﻧﺴﺎن ﮐﮫ ﻣﺨﻠﻮق اﺳﺖ ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ
ﻣﺨﻠﻮق ﺧﻮاھﺪ ﻣﺎﻧﺪ و ھﺮﮔﺰ ﺧﺎﻟﻖ ﻧﺨﻮاھﺪ ﮔﺮدﯾﺪ وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﭼﻮن ﺑﮫ ﺳﻮی ﺧﺪا رﺟﻌﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ  ،ﺑﮫ او
ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ واھﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.1«...
ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﻏﺮب درﺑﺎره ی اﺗﺼﺎل ﺑﺎ ﯾﺰﯾﺪ ﺑﺴﻄﺎﻣﯽ ﺑﺎ اﻣﺎم ﺻﺎدق )ع( ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ :
»ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﮫ ﺗﺬﮐﺮة اﻷوﻟﯿﺎء ﯾﮑﯽ از ﮐﺘﺐ ﻣﺸﮭﻮر و در ﻧﻈﺮ ﺑﻌﻀﯽ از ﻓﻀﻼ از ﮐﺘﺐ ﻣﻌﺘﺒﺮ دﻧﯿﺎی اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ
در آن ﮐﺘﺎب ﺧﺒﺮھﺎﺋﯽ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﮐﮫ ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﻮدن آﻧﮭﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺮﯾﺪ ﻧﯿﺴﺖ و ﯾﮑﯽ از آن اﺧﺒﺎر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ ﺑﺴﻄﺎﻣﯽ
ﻋﺎرف ﻣﻌﺮوف ﻣﺪﺗﯽ در ﻣﺤﻀﺮ اﻣﺎم ﺻﺎدق )ع( ﺑﮫ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮده و ﺷﺎﮔﺮد او ﺑﻮده و ﻋﺮﻓﺎن را از وی ﻣﯽ آﻣﻮﺧﺘﮫ
اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﮔﻔﺘﮫ ی ﺗﺬﮐﺮة اوﻟﯿﺎء ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ ﺑﺴﻄﺎﻣﯽ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﮫ ﻋﻠﻮم را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ وارد ﻋﺮﻓﺎن ﺷﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﮫ ﻋﺎرف
ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺸﻮد  ،ﻻزم داﻧﺴﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺪﻣﺖ ﻋﺮﻓﺎی ﺑﺰرگ ﺟﮭﺎن ﺑﺮﺳﺪ  ،ﻟﺬا از ﺑﺴﻄﺎم ﺧﺎرج ﺷﺪ و ﻣﺪت ﺳﯽ ﺳﺎل ﺑﺎ ﺗﺤﻤﻞ
ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺘﮭﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﮫ ﺧﺪﻣﺖ ﻋﺎرﻓﺎن ﺑﺰرگ رﺳﯿﺪ در آن ﻣﺪت ،ﻣﺤﻀﺮ ﯾﮑﺼﺪ و ﺳﯿﺰده ﻋﺎرف را درک
ﮐﺮد ﮐﮫ آﺧﺮﯾﻦ آﻧﮭﺎ اﻣﺎم ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق )ع( ﺑﻮد .ھﺮ روز ﺑﺎ ﯾﺰﯾﺪ ﺑﮫ ﺣﻀﻮر آن ﺣﻀﺮت ﻣﯽ رﺳﯿﺪ و ﮔﻔﺘﮫ ھﺎی او را ﺑﮫ
ﺧﺎطﺮ ﻣﯽ ﺳﭙﺮد و ﭼﺸﻢ از وی ﺑﺮ ﻧﻤﯽ داﺷﺖ ﯾﮏ روز ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق )ع( ﺑﮫ او ﮔﻔﺖ  :ﺑﺎ ﯾﺰﯾﺪ آن ﮐﺘﺎ ب را ﮐﮫ در
طﺎﻗﭽﮫ ی ﺑﺎﻻی ﺳﺮ ﺗﻮﺳﺖ ﺑﮫ ﻣﻦ ﺑﺪه  .ﺑﺎ ﯾﺰﯾﺪ ﮔﻔﺖ  :ﮐﺪام طﺎﻗﭽﮫ را ﻣﯽ ﮔﻮﺋﯽ  ،ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق ﮔﻔﺖ  :ﺗﻮ ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻢ
ﺑﮫ اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽ آﺋﯽ وآﯾﺎ ھﻨﻮز طﺎﻗﭽﮫ را ﻧﺪﯾﺪه ای؟ ﺑﺎ ﯾﺰﯾﺪ ﮔﻔﺖ  :ﻣﻦ در اﯾﻨﺠﺎ ﻏﯿﺮ از ﺗﻮ ﮐﺴﯽ را ﻧﻤﯽ دﯾﺪم ﭼﻮن ﺑﺮای
دﯾﺪن ﺗﻮ آﻣﺪه ام  .ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق )ع( ﺑﻌﺪ از ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ  :ای ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ دوره ی ﺗﻌﻠﻢ ﺗﻮ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ و ﺑﮫ ﺗﻮ اﺟﺎزه
ﻣﯽ دھﻢ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﺴﻄﺎم ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﺎﺋﯽ و در آﻧﺠﺎ ﻣﺸﻐﻮل ارﺷﺎد ﺧﻠﻖ ﺑﺎﺷﯽ .«...
ھﻤﯿﻦ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ :

 . ١ﻣﻐز  ،ﻣﺗﻔﮑر ﺟﮭﺎن ﺷﯾﻌﮫ  ،اﻣﺎم ﺻﺎدق )ع( ص  ٨۶ – ٨۴ﺗرﺟﻣﮫ ی ذﺑﯾﺢ ﷲ ﻣﻧﺻوری .
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»ﺷﺎﯾﺪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ی ﮐﺘﺎب ﺗﺬﮐﺮة اﻻوﻟﯿﺎء ﺑﺎ ﻋﻘﯿﺪه ی ﺑﮫ اﯾﻨﮑﮫ ای رواﯾﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  ،آن را ﻧﻮﺷﺘﮫ وﻟﯽ ﭼﻮن ﺑﺎ
»ﮐﺮوﻧﻮﻟﻮژی« )ﯾﻌﻨﯽ ﻟﺰوم ﺑﻮدن وﻗﺎﯾﻊ از ﻟﺤﺎظ ﺗﺎرﯾﺦ وﻗﻮع(  .ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ی ﺗﺬﮐﺮة اﻻوﻟﯿﺎء آن را
ﺟﻌﻞ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ دﯾﮕﺮی ﺟﻌﻞ ﮐﺮده و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﺪون ﺗﺤﻘﯿﻖ آن را ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ  .ﭼﻮن اﻣﺎم ﺻﺎدق )ع( در ﻧﯿﻤﮫ ی
اول ﻗﺮن دوم ھﺠﺮی ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽ ﮐﺮد و ﺗﺎرﯾﺦ وﻓﺎﺗﺶ ھﻢ )148ھـ ق( اﺳﺖ  ،ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ ﺑﺴﻄﺎﻣﯽ در ﻗﺮن ﺳﻮم ھﺠﺮی
ﻣﯽ زﯾﺴﺘﮫ و ﺗﺎرﯾﺦ وﻓﺎت او را  261ھﺠﺮی ﻧﻮﺷﺘﮫ اﻧﺪ  ...و ﻟﺬا ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﺧﺪﻣﺖ اﻣﺎم ﺻﺎدق )ع( ﺑﺮﺳﺪ.1 ...
و ﻧﯿﺰ در اداﻣﮫ ی آن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ :
»ﻋﻄﺎر ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری ﮐﮫ در ﺗﺬﮐﺮة اﻻوﻟﯿﺎء ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ ﺑﺴﻄﺎﻣﯽ ﻣﺪت ﺳﯽ ﺳﺎل در ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﮭﺎ ﺑﺮای ادراک ﺣﻀﻮر
ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﺑﺰرگ راه ﭘﯿﻤﻮد و رﻧﺞ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﮫ ﺑﮫ ﺣﻀﻮر اﻣﺎم ﺻﺎدق )ع( رﺳﯿﺪ  ،ﻣﺘﻮﺟﮫ ﻧﺒﻮد ﮐﮫ
ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺻﺎدق )ع( ﻣﯿﻞ ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ ﺑﺴﻄﺎﻣﯽ ﺑﮫ ﮐﻠﯽ ﭘﺸﺖ ﭘﺎ ﺑﮫ زﻧﺪﮔﯽ دﻧﯿﻮی ﺑﺰﻧﺪ و ﻣﺪت ﺳﯽ ﺳﺎل
ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ را ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ  .اﮔﺮ رواﯾﺖ رﻓﺘﻦ ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ ﻧﺰد اﻣﺎم ﺻﺎدق )ع( ﺻﺤﺖ ﻣﯽ داﺷﺖ  .ﺑﺎﻧﯽ ﻋﺮﻓﺎن  ،آن ﻣﺮد را
ﻣﻮرد ﻧﮑﻮھﺶ ﻗﺮار ﻣﯽ داد و ﺑﮫ او ﻣﯽ ﮔﻔﺖ  :ﭼﺮا ﻣﺪت ﺳﯽ ﺳﺎل در ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺳﺮ ﺑﺮدی وظﯿﻔﮫ ی ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ
زن و ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﮭﻤﻞ ﮔﺬاﺷﺘﯽ ﭼﻮن ﻋﺮﻓﺎن اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( ﺑﺎ ﺗﺮک دﻧﯿﺎ ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ  :ھﺮﮐﺲ ﺑﺎﯾﺪ اﻣﻮر
دﻧﯿﻮی ﺧﻮد را ﺑﮫ ﻣﻮازات اﻣﻮر اﺧﺮوی ﻣﻨﻈﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ« .2
در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ  ،ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﻋﺮﻓﺎن اﻣﺎم ﺻﺎدق )ع( را از ﺗﺼﻮف وﻋﺮﻓﺎن اﻟﺘﻘﺎطﯽ ﺟﺪا ﮐﺮده اﻧﺪ و اﺗﺼﺎل
ﺗﺼﻮف را ﺑﺎ اﺋﻤﮫ ی ﺷﯿﻌﮫ اﻧﮑﺎر ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ای ﮐﺎش ﻣﺤﻘﻘﺎن داﺧﻠﯽ ھﻢ درک و ﻓﮭﻢ آﻧﮭﺎ را داﺷﺘﻨﺪ ؟!
ﺧﻼﺻﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻗﺎطﻌﯿﺖ ﮔﻔﺘﮫ ﮐﮫ  :ﺻﻮﻓﯿﮕﺮی از ﺷﯿﻌﮫ ی اﻣﺎﻣﯿﮫ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺮﺷﺪان ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﺼﻮف و ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬران
اﯾﻦ ﻣﺴﻠﮑﮭﺎ ھﯿﭻ ﮐﺪام ﺷﯿﻌﮫ ﻧﺒﻮده اﻧﺪ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺳﯿﺪ ﺣﯿﺪر آﻣﻠﯽ )ﺣﺪود  -720 -878ﯾﺎ  (719ﯾﮏ ﻣﺮﺷﺪی ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﯽ
ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﯽ ﺷﯿﻌﮫ ﺑﻮد  ،ﻧﯿﺴﺖ و اﺻﻼً اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﺼﻮف ﺑﺎ ﺗﺸﯿﻊ و ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ادﯾﺎن ﻣﻨﺎﻓﺎت دارد و ﺑﺮ اﯾﻦ ادﻋﺎ
ﻣﯽ ﺗﻮان ﭼﻨﺪﯾﻦ دﻟﯿﻞ ذﮐﺮ ﮐﺮد :

. ١ھﻣﺎن ﮐﺗﺎب  ،ص.٧٩
. ٢ھﻣﺎن ﮐﺗﺎب ص .٨۶
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 -1ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻠﻤﺎء ﺷﯿﻌﮫ و ﻣﻮرﺧﺎن ﺑﺮ اﯾﻨﮑﮫ ﺗﻤﺎم ﻓﺮق ﺻﻮﻓﯿﮫ ﻏﯿﺮ ﺟﻌﻔﺮی و ﺑﻠﮑﮫ ﭘﯿﺮو ھﯿﭻ دﯾﻦ و ﻣﺬھﺒﯽ
ﻧﺒﻮده اﻧﺪ و اﮔﺮ ﻣﺘﺄﺧﺮﯾﻦ ﺻﻮﻓﯿﮫ دم از ﺗﺸﯿﻊ ﻣﯿﺰﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﻓﺮﯾﺐ ﻋﻮام ﺷﯿﻌﮫ ﺑﻮدﻋﮫ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ در اﯾﻦ ﺑﺎره
ﻣﻄﺎﻟﺐ آﻧﮭﺎ را ﻧﻘﻞ ﮐﻨﯿﻢ ﺳﺨﻦ ﺑﮫ درازا ﻣﯽ ﮐﺸﺪ .1
 -2ﺧﻮد ﺻﻮﻓﯿﮫ ﻣﺮﺷﺪھﺎی ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺳﻨﯽ ﮔﺮی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ و ﯾﮏ ﻣﺮﺷﺪ را ﺑﮫ ﺗﺸﯿﻊ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﮑﺮده اﻧﺪ .
ﺗﺬﮐﺮةاﻻوﻟﯿﺎء و ﻧﻔﺤﺎت اﻷﻧﺲ و ﮐﺘﺐ دﯾﮕﺮ اﯾﺸﺎن را ﻣﻼﺣﻈﮫ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺻﺪق ﮔﻔﺘﺎر ﻣﺎ روﺷﻦ ﮔﺮدد  .ﻣﺜﻼً ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن
ﺟﻼﯾﯽ ﮐﮫ ﻗﻄﺐ اﯾﺸﺎن و ھﻤﮫ ﮐﺘﺎب »ﮐﺸﻒ اﻟﻤﺤﺠﻮب« او را ﻗﺒﻮل دارﻧﺪ  ،ﮔﻔﺘﮫ  :ﺻﻮﻓﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ اﺳﺖ  .و ﺷﯿﺦ
ﻋﻄﺎر ﻧﯿﺰ در ﻣﻨﻄﻖ اﻟﻄﯿﺮ ﮔﻮﯾﺪ :
ﺧﻮاﺟﮫ ی اول ﮐﮫ ﯾﺎر ﻏﺎر اوﺳﺖ

»ﺛﺎﻧﯽ اﺛﻨﯿﻦ إذھﻤﺎ ﻓﯽ اﻟﻐﺎر« اوﺳﺖ

ھﺮﭼﮫ ﺣﻖ از ﺑﺎرﮔﺎه ﮐﺒﺮﯾﺎ

رﯾﺨﺖ در ﺻﺪر ﺷﺮﯾﻒ ﻣﺼﻄﻔﯽ

ان ھﻤﮫ در ﺳﯿﻨﮫ ی ﺻﺪﯾﻖ رﯾﺨﺖ

ﻻ ﺟﺮم ﺑﻮد ازو ﺗﺤﻘﯿﻖ رﯾﺨﺖ

و ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻨﻄﻖ اﻟﻄﯿﺮﮔﻔﺘﮫ  :ﻋﻤﺮ ﭼﺮاغ اھﻞ ﺑﮭﺸﺖ اﺳﺖ ﮔﻮﯾﺪ » :ﺷﻤﻊ ﺟﻨﺖ ﺑﻮد اﻧﺪر اﻧﺠﻤﻦ« و اﺷﺎره ﮐﺮده ﺑﮫ
ﺣﺪﯾﺚ ﺟﻌﻠﯽ ﺳﻨﯿﺎن ﮐﮫ ﺷﯿﻄﺎن از ﻋﻤﺮ ﮔﺮﯾﺰان اﺳﺖ.
ﺷﻤﻊ را ﭼﻮن ﺳﺎی ﺑﻮد از ﺟﻤﻊ ﻧﻮر

ﻣﯽ ﮔﺮﯾﺰد دﯾﻮ ز آن ﺳﺎﯾﮫ ز دور

 -3اﯾﻨﮑﮫ درﮐﺘﺐ ﻣﺘﻘﺪﻣﯿﻦ ﺻﻮﻓﯿﮫ  ،ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺘﺄﺧﺮﯾﻦ آﻧﮭﺎ ﻧﺎﻣﯽ از ﻋﻠﻤﺎء ﺷﯿﻌﮫ ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﺷﯿﺦ ﺻﺪوق«» ،ﻣﻔﯿﺪ«» ،ﮐﻠﯿﻨﯽ« و
»ﺷﯿﺦ طﻮﺳﯽ« و ﻏﯿﺮه ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ ﺑﺰرﮔﺎن اھﻞ ﺳﻨﺖ را ذﮐﺮ ﮐﺮده ﻣﻘﺎﻣﺎت وﮐﺮاﻣﺎﺗﯽ ﺑﺮای آﻧﮭﺎ ﻧﺴﺒﺖ داده اﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
»اﺣﻤﺪ ﺣﻨﺒﻞ« و »ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ﮔﯿﻼﻧﯽ« و اﻣﺜﺎل آﻧﮭﺎ.
 -4اﯾﻨﮑﮫ ﺑﺴﯿﺎری از اھﻞ ﺳﻨﺖ  ،ﺷﯿﻌﯿﺎن را راﻓﻀﯽ و ﺧﺒﯿﺺ  ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﯽ دﯾﻦ ﻣﯽ داﻧﺪ اﻣﺎ ﺳﺮان ﺻﻮﻓﯿﮫ را ازاوﻟﯿﺎء
ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻘﺎﻣﺎت و ﮐﺮاﻣﺎت ﻣﯽ ﺷﻤﺎرﻧﺪ ﭘﺲ ﺑﺰرﮔﺎن اھﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﮫ ﻋﺪم ﺷﯿﻌﮫ ﺑﻮدن آﻧﮭﺎ ﯾﻘﯿﻦ داﺷﺘﻨﺪ .
 -5ﺧﻮد ﺻﻮﻓﯿﺎن ﺳﺎﺑﻖ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﺷﺮاﺋﻂ ﺣﺘﻤﯽ ﺻﻮﻓﯿﮕﺮی ﺳﻨﯽ ﺑﻮدن اﺳﺖ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ »ﻗﺸﯿﺮی« در
»رﺳﺎﻟﮫ ی ﻗﺸﯿﺮﯾﮫ« و »ﺟﺎﻣﯽ« در»ﻧﻔﺤﺎت اﻷﻧﺲ« ﮔﻮﯾﺪ  :ﭘﺲ از زﻣﺎن اﺗﺒﺎع اﻟﺘﺎﺑﻌﯿﻦ ﺑﺪﻋﺘﮭﺎ ظﺎھﺮ ﺷﺪ و ھﺮﮐﺲ ﺑﺮای
ﺧﻮد ادﻋﺎھﺎ ﻧﻤﻮد و ﻋﺪه ای از ﺧﻮاص اھﻞ ﺳﻨﺖ ﻧﺎم ﺻﻮﻓﯽ ﺑﺮ ﺧﻮد ﻧﮭﺎدﻧﺪ و اﯾﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ھﻤﮫ اﻗﺮار ﮐﺮده اﻧﺪ و در
ﺗﻘﯿﮫ ھﻢ ﻧﺒﻮده اﻧﺪ ﮐﮫ ﺻﻮﻓﯿﮫ ﻋﺬری ﺑﯿﺎورﻧﺪ.

١

.در اﯾن ﺑﺎر ﺑﮫ ﮐﺗﺎﺑﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ در رد ﺻوﻓﯾﮫ ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت  ،ﻣراﺟﻌﮫ ﺷود.
۵۵

 -6ﻣﻌﺎرﺿﮫ ﺻﻮﻓﯿﮭﺎﺳﺖ ﺑﺎ اﻣﺎم ﺻﺎدق )ع( ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ ﻣﺮﺣﻮم »ﮐﻠﯿﻨﯽ« در ﮐﺘﺎب »ﮐﺎﻓﯽ« در ﺑﺎب »دﺧﻮل اﻟﺼﻮﻓﯿﺔ
ﻋﻠﯽ اﻟﺼﺎدق )ع( و اﻣﺤﺘﺠﺎﺟﮭﻢ ﻋﻠﯿﮫ« ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ  1و ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺎرﺿﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﺎ اﻣﺎم رﺿﺎ )ع( ﮐﮫ در ﮐﺘﺐ ﻣﻌﺘﺒﺮه وارد
ﺷﺪه اﺳﺖ .2
رواﯾﺎت زﯾﺎدی ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن وارد ﺷﺪه ﮐﮫ ﺻﻮﻓﯿﺎن و رﯾﺎﮐﺎران ﺑﮫ روش زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﯾﺮ اﺋﻤﮫ ی اطﮭﺎر ﻧﯿﺰ اﻋﺘﺮاض
ﮐﺮده اﻧﺪ و ﭘﺎﺳﺨﮭﺎی ﻣﺤﮑﻤﯽ ﺷﻨﯿﺪه اﻧﺪ « .3
ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺻﻮﻓﯿﮭﺎی ﻧﺴﻠﮭﺎی ﺑﻌﺪ ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﻋﻮام ﺳﻠﺴﻠﮫ ارﺷﺎد ﺧﻮد را ﺑﮫ اﻣﺎﻣﺎن ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ داده و ﺑﺮﺧﯽ ازآﻧﺎن
را ﺟﺰء ﻣﺸﺎﯾﺦ طﺮﯾﻘﺖ ﺷﻤﺮده اﻧﺪ  4در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻧﯿﺎﮐﺎﻧﺸﺎن در ﺣﺎل ﺣﯿﺎت اﻣﺎﻣﺎن ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﻌﺎرﺿﮫ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﮫ ﺷﺪت
ﻣﻮرد ﻏﻀﺐ و در و اﻧﮑﺎر آﻧﺎن ﺑﻮدﻧﺪ!
و از اﯾﻦ ﻋﺠﯿﺐ ﺗﺮ اﯾﻨﮑﮫ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ ﺳﺮان ﻣﺎ اﺻﺤﺎب ﺳﺮ اﺋﻤﮫ ﺑﻮده اﻧﺪ وﻟﯽ »ﻓﻀﻞ ﺑﻦ ﺷﺎذان« و »ﮐﻠﯿﻨﯽ« و اﻣﺜﺎل آﻧﮭﺎ
را از اﺻﺤﺎب ظﺎھﺮ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر آورد اﻧﺪ ؟!
 -7آﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﮫ ﻧﺎم ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺎن ﺻﻮﻓﯿﮫ در ﺳﻠﺴﻠﮫ اﺣﺎﯾﺜﺔ ﺷﯿﻌﮫ ﻧﯿﺴﺖ و ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺣﺪﯾﺚ از اﻣﺎﻣﺎن ﺷﯿﻌﮫ
ﻧﻘﻞ ﻧﮑﺮده اﻧﺪ ﮐﮫ ﺧﻮد راوی آن ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 -8ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﻌﮫ ﮐﺘﺎﺑﮭﺎ در رﺟﺎل ﻧﻮﺷﺘﮫ اﻧﺪ و رﺟﺎل ﺷﯿﻌﮫ را ﻋﻤﻮﻣﺎ ً ذﮐﺮ ﮐﺮده اﻧﺪ ﻣﺎﻧﻦ »ﺷﯿﺦ طﻮﺳﯽ و ﻧﺠﺎﺷﯽ و ﻣﻔﯿﺪ ،
و ﻋﻼﻣﮫ ﺣﻠﯽ« و اﻣﺜﺎل اﯾﺸﺎن و ﻧﺎم ﺳﺮان ﺻﻮﻓﯿﮫ در آن ﮐﺘﺐ ﻧﯿﺴﺖ و اﮔﺮ ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺘﺐ ﻧﺎم ﯾﮑﯽ ازﺻﻮﻓﯿﮫ را ﺑﺮده
ﺑﮫ ﺿﻌﻒ و ﻧﻔﺎق و ﺗﺪﻟﯿﺲ و ﺳﻨﯽ ﺑﻮد ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 -9ﺷﮭﺎدت ﻣﺆﻟﻔﯿﻦ ﺻﻮﻓﯿﮫ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدن آﻧﮭﺎ ﻣﺬھﺒﺸﺎن را در ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت ﺧﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﻣﻮﻟﻮی« در ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺳﺒﻌﮫ و
ﻣﺜﻨﻮی»ﺷﺎه ﻧﻌﻤﺖ ﷲ« در دﯾﻮان ﺧﻮدش و »ﺟﺎﻣﯽ« در ﮐﺘﺐ ﺧﻮد ﻣﺜﻼً ﺟﺎﻣﯽ در ﻧﻔﺤﺎت 1ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ:

. ١ﮐﻠﯾﻧﯽ  ،ﻓروع ﮐﺎﻓﯽ  ،ج  ، ۵ص  ۶۵و  -٧١ﮐﺗﺎب اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ ﺗﺣف اﻟﻌﻘول ص .٣۴٨
. ٢ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺑراﻋﺔ ج  ، ۶ﺳﻔﯾﻧﺔ اﻟﺑﺣﺎر  ،ج  ،٢ص  ۵۶و .۵٧
٣

 .در اﯾن ﺑﺎره ﺑﮫ ﺑﺎب ﻣﻼﺑس ﮐﮫ ﮐﺗﺎب وﺳﺎﺋل ﺷﯾﻌﮫ و ﮐﺎﻓﯽ و ﺳﺎی ﮐﺗب ﺣدﯾث ﻣراﺟﻌﮫ ﺷود.

٤

 .ﻋطﺎرد در ﺗذﮐرةاﻻوﻟﯾﺎء اﻣﺎم ﺑﺎﻗر و اﻣﺎم ﺻﺎدق )ع( را ﺟزء ﻣﺷﺎﯾﺦ طﺎﺋﻔﮫ ی ﺻوﻓﯾﮫ ذﮐر

ﮐرده اﺳت.

۵۶

»ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺎن ﺻﻮﻓﯿﮫ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺷﯿﻌﮫ را دﯾﺪ ﺑﺮﻣﮭﺮ ﻧﻤﺎز ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ ﮔﻔﺖ  :اﯾﻦ راﻓﻀﯽ اھﻞ ﺑﺪﻋﺖ را اﮔﺮ رﺳﻮل
زﻧﺪه ﺑﻮد ﻣﯿﺪﯾﺪ و از زﺷﺘﯽ اﻋﻤﺎل آﻧﮭﺎ ﺧﺒﺮ ﻣﯽ داد ﺗﺎ آﻧﮑﮫ ﮔﻮﯾﺪ ﺑﯿﻦ ﺧﺪا ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ رﺳﻮل ﺧﺪا ھﻤﮫ را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد و
اﺣﺘﺮام ﻧﻤﻮد وﻟﯽ ﭼﻮن ﯾﮏ ﻧﻔﺮ راﻓﻀﯽ اﻣﺪ از ﻋﻘﺎﺋﺪ رﺳﻮل ﺧﺪاھﻢ را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد و اﺣﺘﺮام ﻧﻤﻮد وﻟﯽ ﭼﻮن ﯾﮏ ﻧﻔﺮ
راﻓﻀﯽ اﻣﺪ ازﻋﻘﺎﺋﺪ و ﮐﺘﺎب ﺧﻮدش ﺑﺨﻮاﻧﺪ  ،رﺳﻮل ﺧﺪا او را از ﺧﻮد راﻧﺪ و زﺟﺮ داد « .2
 -10طﻮل ﺗﺎرﯾﺦ وﺣﺘﯽ ﻗﺮون اﺧﯿﺮﺷﯿﻌﮫ ھﯿﭻ وﻗﺖ ﺳﺮﺳﺎزش ﺑﺎ ﺻﻮﻓﯿﮫ ﻧﺪاﺷﺘﮫ اﺳﺖ وﻣﺒﺎرزات ﺳﺮﺳﺨﺘﺎﻧﮫ ی ﺷﯿﻌﮫ
ﺑﺎﺗﺼﻮف وﻣﺘﺼﻮﻓﮫ راھﯿﭻ ﯾﮏ ازﻣﺬاھﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺼﻮف ﺑﮫ اﯾﻦ ﺷﺪت دﻧﺒﺎل ﻧﮑﺮده اﻧﺪ.ﻋﻠﻤﺎی ﺑﺰرگ ﺷﯿﻌﮫ ﮐﺘﺎب ھﺎ
وﻣﻘﺎﻟﮫ ھﺎ در رد اھﻞ ﺗﺼﻮف و اﻋﺘﻘﺎداﺗﺸﺎن وﺣﺘﯽ در ﺗﮑﻔﯿﺮﺷﺎن ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮده اﻧﺪﮐﮫ ﺻﺎﺣﺐ »طﺮاﺋﻖ«اﻣﺎرﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺐ
وﻣﻔﯿﺪی از اﯾﻦ ﻧﻮع ردﯾﮫ ھﺎ واﺛﺎر درﮐﺘﺎب ﺧﻮد اراﺋﮫ ﮐﺮده اﺳﺖ.3
 -11ﭼﮫ ﺑﺴﺎ ﮐﮫ در اداب ﺳﯿﺮ و ﺳﻠﻮک اﻣﻮری ﮔﻔﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺷﺮﻋﯽ ﻓﻘﮭﺎ وطﺎﺋﻔﮫ ی اطﺒﺎء وﭘﺰﺷﮑﺎن ﺳﺎزﮔﺎر
ﻧﯿﺴﺖ.ﻣﺜﻼً ﺟﻮع وﺳﮭﺮ و ﻓﻘﺮو ﺣﯿﺮت و ﺟﺬﺑﮫ و ﻋﺸﻖ وھﻤﭽﻨﯿﻦ رﯾﺎﺿﺘﮭﺎی ﺷﺎﻗﮫ ﺑﮫ ﺧﺼﻮص طﺮﻗﯽ ﮐﮫ ﻣﺎﺑﯿﻦ طﺎﺋﻔﮫ
ی )ﻣﻼﻣﺘﯿﮫ(ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻮده اﺳﺖ ھﯿﭻ ﮐﺪام ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻓﻘﯿﮫ ﻣﺘﺸﺮع ﺳﺎزﮔﺎری ﻧﺪارد و از اﯾﻦ ﺟﮭﺖ ﻣﺎﺑﯿﻦ ﺻﻮﻓﯿﮫ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻓﻘﮭﺎ
اﺧﺘﻼف ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻮده و اﺛﺎر آن در ﺗﻮارﯾﺦ و ﮐﺘﺐ ﻧﻈﻢ و ﻧﺜﺮ ﻓﺎرﺳﯽ و ﻋﺮﺑﯽ ﻣﺸﮭﻮر اﺳﺖ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﺷﺐ ﺑﯿﺪاری
ورﯾﺎﺿﺖ اھﻞ ﺳﯿﺮو ﺳﻠﻮک ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ﺳﺮ ﻣﻨﺰل ﻣﻘﺼﻮد ﮐﮫ ﻣﻘﺎم ﻗﺮب اﻟﮭﯽ اﺳﺖ،از ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم ﻣﯽ ﺷﻤﺎرﻧﺪ
اﻣﺎ ﻓﻘﮭﺎ ﺗﮭﺬﯾﺐ ﻧﻔﺲ را ﺣﺮام ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ .ﺣﯿﺮت وﺟﺬﺑﮫ وﻋﺸﻖ را ﺻﻮﻓﯿﮫ ﺟﺰ اﺛﺎر و ﻋﻼﺋﻢ ﺳﻌﺎدت و ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ اﻧﺴﺎن و از
ﻣﺮاﺣﻞ و وادﯾﮭﺎی ﻋﺎﻟﯽ ﺳﯿﺮ اﻟﯽ ﷲ ﻣﯽ ﺷﻤﺎرﻧﺪ .ﺟﻤﺎﻋﺖ اطﺒﺎء وارﺑﺎب ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻠﯽ ھﺮ دو طﺎﺋﻔﮫ اﯾﻦ اﺣﻮال را
ﺟﺰوه اﻣﺮاض واﻋﻼن دﻣﺎﻏﯽ ﯾﺎ اﺧﻼﻗﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ دارﻧﺪ و در ﻣﻌﺎﻟﺠﮫ آن ﻣﯿﮑﻮﺷﻨﺪ.4

 . ١ﻧﻔﺣﺎت اﻻﻧﺳف  ،ص .٣٧٢ -۴۴١٣
٢

 .ﻧﮕﺎرﻧده ی اﯾن ﻧﮭﻊ دﻟﯾل را از دل ی ﺷﺎﻧزدھم ﻋدم ﺗﺷﯾﻊ ﺻوﻓﯽ زا ﮐﺗﺎب »ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﻐرﻓﺎن

ﻋﻼﻣﮫ ی ﺑرﻗﻌﯽ ﺑرﮔزﯾده اﺳت  ،ص  ٣۶٩ﺗﺎ .٣٧٢
. ٣طراﺋق اﻟﺣﻘﺎﺋف ج  ، ١ص  - - ٢٣٠- ١٧۴داﺋرة اﻟﻣﻌﺎرف ﻋﺗﺷﯾﻌﮫ  ،ح  ۴؛ ص .۴٢١
٤

.ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﺟﻼل ھﻣﺎﺋﯽ  ،ﻣﺟﻣوﻋﮫ ی ﺳﺧﻧراﻧﯾﮭﺎی ﻋﻣوﻣﯽ داﻧﺷﮑده ی ادﺑﯾﺎت و ﻋﻠوم اﻧﺳﺎﻧﯽ

 ،داﻧﺷﮕﺎه ﺗﮭران  ،ﺷﻣﺎره  ١ص  ۵٩و .۶٠
۵٧

 -12ﻣﺮﺣﻮم »ﻣﻔﯿﺪ« و ﺑﺴﯿﺎری ازﻋﻠﻤﺎی دﯾﮕﺮ ﮔﻔﺘﮫ اﻧﺪ ﻓﺮق ﺻﻮﻓﯿﮫ دز اﺻﻞ دو ﻓﺮﻗﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ  :ﺣﻠﻮﻟﯿﮫ و اﺗﺤﺎدﯾﮫ 1و
ﺷﻌﺐ دﯾﮕﺮ ﻓﺮوع اﯾﻦ دو ﻣﺴﻠﮑﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﯿﻌﮫ ی دﯾﮕﺮی ﻧﺪارد ﮐﮫ اھﻞ ﺣﻖ ﺑﺎﺷﺪ .
ﺑﺎ ﺗﻮﺣﮫ ﺑﮫ اﯾﻨﮑﮫ ﻣﺸﺎﯾﺦ و ﺳﺮان ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺻﻮﻓﯿﮫ ﻋﻤﻮﻣﺎ ً از اھﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﻮده اﻧﺪ و ﺗﻤﺎم ﻣﺆرﺧﺎن ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ
اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ داردﻧﺪ  ،و ھﻤﮫ ی ﺳﻠﺴﻠﮫ ھﺎ ھﻢ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﻨﺘﮭﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان ادﻋﺎی ﺻﻮﻓﯿﺎن  ،ﻧﺴﻞ ﺣﺎﺿﺮ را ﺑﮫ ﺗﺸﯿﻊ
ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ  ،زﯾﺮا ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﮐﺴﯽ ﺷﯿﻌﮫ ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﻠﺴﻠﮫ ارﺷﺎدش ﺑﮫ ﺳﻨﯿﺎن ﺑﺮﺳﺪ ؟! و اﮔﺮ ﻣﺪﺣﯽ از اﺋﻤﮫ و اﻗﺮار ﺑﮫ
وﻻﯾﺖ ﻋﻠﯽ )ع( ﮐﻨﻨﺪ  ،ﺑﺮای آن اﺳﺖ ﮐﮫ وﻻﯾﺖ ﺧﻮد را ﺑﮫ دﻧﺒﺎل وﻻﯾﺖ او ﺑﯿﺎورﻧﺪ و ﻣﺮﺷﺪان دﯾﮕﺮ را ﺑﮫ وﻻﯾﺖ
رﺳﺎﻧﻨﺪ و اﮔﺮ ﻣﺪح ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻏﺎﻟﺒﺎن  ،ﺷﯿﻌﮫ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺎﺷﻨﺪ زﯾﺮا آﻧﺎن ﻋﻠﯽ )ع( را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺪح ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﮫ ﺟﺮأت ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺗﻤﺎم ﻓﺮق ﺻﻮﻓﯿﮫ در ظﻼﻟﺖ و ﮔﻤﺮاھﯽ ﯾﮑﺴﺎﻧﻨﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﻋﺴﮕﺮی )ع(
ﻓﺮﻣﻮده :
»واﻟﺼﻮﻓﯿﺔ ﮐﻠﮭﻢ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻨﺎ و طﺮﯾﻘﺘﮭﻢ ﻣﻐﺎﯾﺮة ل طﺮﯾﻘﺘﻨﺎ و إن ھﺨﻢ إﻻ ﻧﺼﺎری و ﻣﺠﻮس ھﺬه اﻻﻣﺔ« )ﯾﻌﻨﯽ ھﻤﮫ ی
ﺻﻮﻓﯿﮫ از ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻣﺎ ھﺴﺘﻨﺪ و طﺮﯾﻘﮫ ی اﯾﺸﺎن ﺑﺎ طﺮﯾﻘﮫ ی ﻣﺎ ﻣﻐﺎﯾﺮت دارد  ،آﻧﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻣﮕﺮ ﻧﺼﺎری و ﻣﺠﻮس اﯾﻦ
اﻣﺖ(.
ﻣﻀﻤﻮن اﯾﻦ رواﯾﺖ اﻧﮑﺎر و ﻣﺬﻣﺖ ﺗﻤﺎم ﻓﺮق ﺻﻮﻓﯿﮫ اﺳﺖ و ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﮫ اﯾﻨﮏ آﻧﮭﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎ ً ﻣﺨﺎﻟﻒ طﺮﯾﻘﮫ اھﻞ ﺑﯿﺖ و
اﺋﻤﮫ اطﮭﺎر )ع( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﮔﺮ ﭼﮫ دم از ﻋﻠﯽ )ع( و اوﻻد او ﺑﺰﻧﻨﺪ .
در رواﯾﺖ دﯾﮕﺮی اﻣﺎم رﺿﺎ )ع( ﻓﺮﻣﻮد:
»ﻻ ﯾﻘﻮل أﺣﺪ ﺑﺎﻟﺘﺼﻮف اﻻ ﻟﺨﺪﻋﺔ او ظﻼﻟﻆ او ﺣﻤﺎﻗﺔ«) .ﮐﺴﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﮫ ﺗﺼﻮف ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﻣﮕﺮ از روی ﺧﺪﻋﮫ وﻣﮑﺮ ﺑﺎ
ﺟﮭﺎﻟﺖ و ﺣﻤﺎﻗﺖ(.
ﺑﮫ ﻗﻮل اھﻞ ادب ﻣﻨﻄﻮق اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﻣﻔﯿﺪ ﺣﺼﺮ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺻﻮﻓﯿﺎن از ﺳﮫ دﺳﺘﮫ ﺧﺎرج ﻧﯿﺴﺘﻦ و ﻣﻨﺤﺼﺮﻧﺪ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺳﮫ
ﻗﺴﻢ  ،ﭘﺲ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ  :ﻗﺎﺋﻞ ﺣﻖ ﺑﯿﻦ آﻧﺎن وﺟﻮد دارد.

 . ١ﺑﮫ ﻧﻘل اﻻﺛﻧﯽ ﻋﺷرﯾﮫ  ،ص .۵٣
۵٨

ﺗﻌﺠﺐ آور اﯾﻨﮑﮫ اﺧﯿﺮاً ﺷﻨﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺮﺧﯽ از ﺻﻮﻓﯽ ﻣﺸﺮﺑﺎن )ﮐﮫ ﺟﺮأت رد رواﯾﺎت ﺿﺪ ﺻﻮﻓﺒﯿﮫ را ﻧﺪارد( ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﻨﺪ اﯾﻦ رواﯾﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺻﻮﻓﯿﺎن ﺳﻨﯽ ﻣﺬھﺐ اﺳﺖ و رﺑﻄﯽ ﺑﮫ ﺻﻮﻓﯿﺎن ﺷﯿﻌﮫ ﻣﺬھﺐ ﻧﺪارد ؟ »زﯾﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ
ﺷﯿﺮواﯾﻦ« ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺘﺎب »ﮐﺸﻒ اﻟﻤﻌﺎرف ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﺳﺮان ﺻﻮﻓﯿﮫ اﺳﺖ  ،ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ:
»اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ اﻣﺎم رﺿﺎ )ع( ﮔﻔﺘﮫ اﺳﺖ » :ھﺮﮐﺲ ﮐﮫ در ﺣﻀﻮر او از ﻣﺼﻮﻓﯿﺎن ذﮐﺮی ﺑﮫ
ﻣﯿﺎن آﯾﺪ و ﺑﺎ زﺑﺎن ﯾﺎ دل ﺧﻮد آﻧﮭﺎ را ﺗﻘﺒﯿﺢ ﻧﮑﻨﺪ  ،از ﻣﺎﻧﯿﺴﺖ و ھﺮﮐﺲ آﻧﮭﺎ را ﺗﻘﺒﯿﺢ ﮐﻨﺪ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در رﮐﺎب
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( ﺑﺎ ﮐﺎﻓﺮان ﻣﯽ ﺟﻨﮕﺪ« اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ درک ﮐﺮد ﮐﮫ روی اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺻﺮﻓﺎ ً ﺑﺎ ﺻﻮﻓﯿﺎن دروﻏﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ »آﻓﺘﺎب
اﻣﺎﻣﺖ را ﺗﯿﺮه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ« ﯾﻌﻨﯽ ﺻﻮﻓﯿﮭﺎی ﺳﻨﯽ« 1ﺑﻨﺎ ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫ ی ﻣﻌﺼﻮم ﻋﻠﯿﺸﺎه ﻓﺮزﻧﺪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺷﯿﺮواﻧﯽ  » :ﺗﺼﻮف
ﺣﻘﯿﻘﯽ  ،ھﻤﺎن ﺗﺸﯿﻊ ﺣﻘﯿﻘﯽ اﺳﺖ« ﺗﺸﯿﻊ اﻣﺎﻣﯽ  ،وﺟﮫ ﺑﯿﺮوﻧﯽ را اﺋﻤﮫ ﻣﻌﺼﻮم و ﺣﻘﺎﺋﻖ اﻟﮭﯽ ﺗﺼﻮف  ،وﺟﮫ دروﻧﯽ آن
اﺳﺖ « .2
در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ ﮔﻮﺋﯿﻢ اوﻻً  :ﻣﻀﻤﻮن و ﻣﻨﻄﻮق اﯾﻦ رواﯾﺎت ﺑﺮﺧﻼف اﯾﻦ ادﻋﺎﺳﺖ و ﻣﻀﻤﻮن ﺑﺮﺧﯽ از رواﯾﺎت اﻧﮑﺎر و
ﻣﺬﻣﺖ ﺗﻤﺎم ﺻﻮﻓﯿﮫ اﺳﺖ و ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﮫ اﯾﻦ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎ ً ﻣﺨﺎﻟﻒ طﺮﯾﻘﮫ ی اھﻞ ﺑﯿﺖ و اﺋﻤﮫ ی اطﮭﺎر )ع( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و
اﮔﺮ ﭼﮫ دم از ﻋﻠﯽ و اوﻻد او ﺑﺰﻧﻨﺪ آﻧﺎن در ادﻋﺎی ﺧﻮد دروﻏﮕﻮ ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﺤﺒﺖ اھﻞ ﺑﯿﺖ و ﺷﯿﻌﮫ ﺑﻮدن ﺑﺎ
ﺻﻮﻓﯿﮕﺮی ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
ﺛﺎﻧﯿﺎ ً  :اﮔﺮ ﺷﺒﮫ را ﻗﻮی ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ اﯾﻦ رواﯾﺎت درﻣﺬﻣﺖ و اﻧﮑﺎر ﺻﻮﻓﯿﮭﺎی ﺳﻨﯽ ﻣﺬھﺐ اﺳﺖ و ﺷﺎﻣﻞ ﺻﻮﻓﯿﮭﺎی
ﺑﮫ اﺻﻄﻼح ﺷﯿﻌﮭﻤﺬھﺐ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪﺑﺎز ﺻﻮﻓﯿﮭﺎی ﺑﮫ ظﺎھﺮﺷﯿﻌﮫ از رد و اﻧﮑﺎر و ﻏﻀﺐ اﺋﻤﮫ ی اطﮭﺎر )ع( در اﻣﺎن
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ زﯾﺮا در اﯾﻦ رواﯾﺎت ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ :
»ھﺮﮐﺲ ﯾﺎری اﯾﺸﺎن )ﺻﻮﻓﯿﮫ( ﮐﻨﺪ  ،ﮔﻮﯾﺎ ﯾﺰﯾﺪ و ﻣﻌﺎوﯾﮫ و اﺑﻮﺳﻔﯿﺎن را ﯾﺎری ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﮫ و ھﺮﮐﺲ ﺑﮫ زﯾﺎرت ﯾﮑﯽ
از آﻧﺎن در ﺣﺎل ﺣﯿﺎت ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﺑﺮود ﻣﺜﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ زﯾﺎرت ﺷﯿﻄﺎن رﻓﺘﮫ اﺳﺖ«.

اﯾﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ وﺗﻮﺻﯿﻒ اﻧﮭﺎ وﺗﺮوﯾﺞ اﻓﮑﺎراﻧﮭﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﮫ اﻧﺎن ﻧﯿﺴﺖ؟!!

 . ١ﮐﺷف اﻟﻣﻌﺎر ف  ،ص ) ۵-۶ﺗﮭران .(١٣۵٠
 . ٢طراﺋق اﻟﺣﻘﺎﺋق  ،ج  ، ١ص .١٠۴
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اﯾﺎ ﺗﻮﺟﯿﮫ ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻔﺮاﻣﯿﺰو آﻟﻮده ﺑﮫ ﺧﺮاﻓﺎت اﻧﮭﺎ ﯾﺎری اﻧﮭﺎ ﻧﯿﺴﺖ؟!!
وھﺮﮐﺲ ﯾﺎری اﯾﺸﺎن ﮐﻨﺪ ﯾﺎری ﯾﺰﯾﺪ وﻣﻌﺎوﯾﮫ واﺑﻮﺳﻔﯿﺎن راﮐﺮده وﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﻣﺤﺸﻮر ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .اﯾﺎﺻﻮﻓﯿﺎن ﺑﮫ ظﺎھﺮ
ﺷﯿﻌﮫ،ھﻤﺎن ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺘﻘﺪﻣﺎن ﺻﻮﻓﯿﮫ را ﺗﮑﺮار ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟ اﯾﺎ اﺻﻮل ﻋﻘﺎﺋﺪ اﻧﮭﺎ ﯾﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ؟!
ﺛﺎﻟﺜﺎ ٌ:رواﯾﺖ اﻣﺎ ﺻﺎدق)ع( ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﻨﺪ ﺻﺤﯿﺢ رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ،دﻗﯿﻘﺎ ً ﺷﺎﻣﻞ ﺻﻮﻓﯿﮭﺎی ﺑﮫ ظﺎھﺮ ﺷﺒﻌﮫ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ،اﻣﺎم
ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﮫ ﺻﻮﻓﯿﮭﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺎ ھﺴﺘﻨﺪ وھﺮ ﮐﺲ ﺑﮫ اﻧﺎن ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻧﺸﺎن دھﺪ از اﻧﺎن اﺳﺖ و ﺑﺎ اﻧﺎن ﻣﺤﺸﻮرﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ﻓﺮﻣﻮد»:وﺳﯿﮑﻮن اﻗﻮام ﯾﺪﻋﻮن ﺣﺒﻨﺎ و ﯾﻤﯿﻠﻮن اﻟﯿﮭﻢ و ﯾﺘﺸﺒﮭﻮن ﺑﮭﻢ وﯾﻠﻘﺒﻮن أﻧﻔﺴﮭﻢ ﺑﻠﻘﺒﮭﻢ و ﯾﺄوﻟﻮن أﻗﻮاﻟﮭﻢ اﻻ
ﻓﻤﻦ ﻣﺎل اﻟﯿﮭﻢ ﻓﻠﯿﺲ ﻣﻨﺎ واﻧﺎ ﻣﻨﮫ ﺑﺮاء وﻣﻦ أﻧﮑﺮھﻢ«....
)در اﯾﻨﺪه ﮐﺴﺎﻧﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﮫ ادﻋﺎی ﻣﺤﺒﺖ ﻣﺎرا ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﺑﮫ ﺻﻮﻓﯿﮫ ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪھﻨﺪ و ﺧﻮد را ﺑﮫ اﯾﺸﺎن
ﺗﺒﯿﮫ ﻧﻤﻮده و ﻟﻘﺐ اﻧﺎن را ﺑﮫ ﺧﻮد ﻣﯿﮕﺬارﻧﺪ و ﺳﺨﻨﺎﻧﺸﺎن را ﺗﺄوﯾﻞ و ﺗﻮﺟﯿﮭﻤﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ،ھﺮ ﮐﺲ ﺑﮫ اﯾﺸﺎن ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻧﺸﺎن دھﺪ
از ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ وﻣﺎ از او ﺑﯿﺰارﯾﻢ(.
ﭘﺮ واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺮاد اﻣﺎم ﺻﺎدق )ع( ﺑﮫ ظﺎھﺮ ﺷﯿﻌﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﮫ دﻋﻮی ﻣﺤﺒﺖ اھﻞ ﺑﯿﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻟﻘﺐ
ﺻﻮﻓﯽ ﺑﺮﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ و طﺮز رﻓﺘﺎر و ظﻮاھﺮ ﺣﺎل ﺧﻮد را ﺑﮫ اﻧﮭﺎ ﺗﺸﺒﯿﮫ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﭘﺲ ﺻﻮﻓﯿﮭﺎی ﺷﯿﻌﮫ ﻧﻤﺎ
ﻣﻔﺮی از اﯾﻦ رواﯾﺎت ﻧﺪارﻧﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ از ﺻﻮﻓﯿﮭﺎی ﺑﮫ ظﺎھﺮ ﺷﯿﻌﮫ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ:ﻣﺘﻘﺪﻣﯿﻦ ﺻﻮﻓﯿﮫ در واﻗﻊ ﺷﯿﻌﮫ ﺑﻮدﻧﺪ و اﯾﻨﮑﮫ اظﮭﺎر ﺗﺸﯿﻊ ﻧﮑﺮدﻧﺪ ﺑﮫ
ﺧﺎطﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻘﯿﮫ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ؟
ﺟﻮاب اﻧﮭﺎ روﺷﻦ اﺳﺖ ﭼﻄﻮر اﻧﮭﺎ از اظﮭﺎر ﮐﻔﺮ وﻓﺴﻖ و ادﻋﺎی ﺧﺪاﺋﯽ ﺧﻮدداری و ﺗﻘﯿﮫ ﻧﮑﺮدﻧﺪ اﻣﺎ ﻓﻘﻂ از ذﮐﺮ ﻧﺎم
ﻋﻠﯽ )ع( ﺗﻘﯿﮫ ﮐﺮدﻧﺪ؟ ﭼﻄﻮر اﻧﮭﺎ از ﮔﻔﺘﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﮐﻔﺮاﻣﯿﺰ ﮐﮫ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻋﻘﺎﺋﺪ ﻋﻤﻮم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺖ،ﺗﻘﯿﮫ ﻧﮑﺮدﻧﺪ و ﺗﻨﮭﺎ
از ﺑﺮدن ﻧﺎم ﻋﻠﯽ)ع( واظﮭﺎر ﺗﺸﯿﻊ ﺗﻘﯿﮫ ﮐﺮدﻧﺪ؟!
ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﮫ ﺗﻮﺟﯿﮭﺎت ﺻﻮﻓﯿﺎﻧﮫ ی »ﻗﺎﺿﯽ ﻧﻮر ﷲ ﺷﻮﺷﺘﺮی«ﻣﺮوری داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
وی ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ :
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»اﮔﺮ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﮫ اﮐﺜﺮ ﺻﻮﻓﯿﮫ ﺑﮫ ﺣﺴﺐ ظﺎھﺮ و ﺑﺎطﻦ ﺑﺮ طﺮﯾﻘﮫ ی اھﻞ ﺳﻨﺖ و اﺻﻮل ﻗﻮاﻋﺪ اﯾﺸﺎﻧﻨﺪ  ،ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﮫ اﯾﺸﺎن
را ﺷﯿﻌﮫ ی ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ  :ﮔﻮﺋﯿﻢ ﺻﻮﻓﯿﮫ ﻓﺮﻗﯽ ﺑﺴﯿﺎرﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﯿﻌﮫ اﻣﺎ ﻓﺮﻗﮫ ی ﺣﻘﯿﮫ ی از اﯾﺸﺎن ﯾﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ
ﺣﺎﻣﻞ اﺳﺮار ﺳﯿﺪ ﻣﺨﺘﺎر و اﺋﻤﮫ ی اطﮭﺎر ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻤﺎن ﺑﮫ ﺣﺴﺐ ظﺎھﺮ ﺑﻮ ﺑﺎطﻦ داﺷﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ھﻤﭽﻨﺎﻧﮑﮫ ﻓﺮﻗﮫ ی ﺣﻘﮫ ی
ﻧﺎﺣﯿﮫ از ﻓﺮق ﻣﺘﮑﺜﺮه ی ﺷﯿﻌﯽ ﯾﮑﯽ اﺳﺖ و آن اﻣﺎﻣﯿﮫ اﺛﻨﯽ ﻋﺸﺮﯾﮫ اﻧﺪ ﮐﮫ ﻗﻮاﻋﺪ و اﺣﮑﺎم اﯾﺸﺎن در ﻓﺮوع ﻣﺒﯿﻦ ﺑﮫ ﻧﻘﻞ
ﺻﺤﯿﺢ از ﻧﺒﯽ و ﻋﺘﺮت )ع(«.
ﺳﭙﺲ ﻗﺎﺿﯽ « ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ  :ﻣﺆﻟﻒ را ﻋﻘﯿﺪه آن اﺳﺖ ﮐﮫ ھﯿﭻ ﮐﺲ از اﯾﻦ طﺎﺋﻔﮫ ی رﻓﯿﻌﮫ ی ﺳﻨﯽ ﻣﺬھﺐ ﻧﺒﻮده
ﻣﮕﺮ ﺷﺮذم ی ﺿﺎﻟﮫ ی »ﻧﻘﺶ ﺑﻨﺪﯾﮫ« ﮐﮫ ﺟﮭﺖ ﺗﺮوﯾﺞ ﺑﻀﺎﻋﺖ و ﮔﻮل زدن اھﻞ ﺳﻨﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺖ  ،ﻧﻘﺶ ﺗﺼﻮﻓﯽ ﺟﮭﺖ
ﺗﺮوﯾﺞ ﺑﻀﺎﻋﺖ و ﮔﻮل زدن اھﻞ ﺳﻨﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺖ  ،ﻧﻘﺶ ﺗﺼﻮﻓﯽ ﺟﮭﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺴﺘﮫ اﻧﺪ و ﺧﺮق اﺟﻤﻊ ﻗﻮم ﻧﻤﻮده و
ﺧﺮﻗﮫ ی طﺮﯾﻘﺖ ﺧﻮد را ﺑﮫ او ﺑﺴﺘﮫ اﻧﺪ .
ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت اﯾﻦ ادﻋﺎ ﻣﺜﻞ ﺟﺎھﺎی دﯾﮕﺮ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺗﮑﻠﻒ اﻧﺪاﺧﺘﮫ  ،و ﮔﻔﺘﮫ اﺳﺖ  :اﯾﻨﮑﮫ اﮐﺎﺑﺮ اﯾﻦ طﺎﺋﻔﮫ رﻓﯿﻌﮫ ﮔﺎه
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﮫ )اﻟﺼﻮﻓﯽ ﻣﻦ ﻻ ﻣﺬھﺐ ﻟﮫ( و ﮔﺎه ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﮫ ﻋﻤﻞ ﺑﮫ اﺣﻮطﮫ ﻣﺬھﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻓﯽ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ﮔﺮﯾﺰ اﺳﺖ
ازاﻟﺘﺰام ﯾﮑﯽ از ﻣﺬاھﺐ ﺳﻨﺖ و اﺣﺘﺮاز ازﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﮫ اﻧﻘﯿﺎد ﻣﺬھﺐ ﺷﯿﻌﮫ ازروی ﺗﻘﯿﮫ وﻟﮭﺬا ﮔﻔﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﺮ ﺻﻮﻓﯽ
ﮐﮫ اظﮭﺎر ﻣﺬھﺐ ﮐﻨﺪ  ،ﻣﻼﻣﺖ ﮐﺮدﻧﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﮫ ﻻﯾﻖ ﺳﯿﻨﯽ وﮔﺮدﻧﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ اﻧﮑﮫ ﻧﺰد ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﻋﺎرف ﺑﮫ ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ
ﻣﺬاھﺐ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻋﺒﺎرت اﺧﯿﺮ ﺻﺮﯾﺢ اﺳﺖ دراﺗﺒﺎع ﻣﺬھﺐ اﻣﺎﻣﯿﮫ زﯾﺮا ﮐﮫ اﺣﻮط ﻣﺬاھﺐ ﻋﻨﺪاﻻﺳﺘﻘﺮارﻣﺬھﺐ اﯾﻦ ﻓﺮﻗﮫ
ﻧﺎﺟﯿﮫ اﺳﺖ ...
ﺻﺎﺣﺐ »ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﺆﻣﻨﯽ ﻗﻮی ﺗﺮﯾﻦ دﻟﯿﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﺮ ﻣﺪﻋﺎی ﺧﻮد آورد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ »:از ﺟﻤﻠﮫ ﻗﺮاﺋﻦ واﺿﺤﮫ ﮐﮫ
ﻣﻨﺘﺞ رﻓﻊ اﺳﺘﺒﻌﺎد ﺗﺪﯾﻦ اﮐﺎﺑﺮ اﯾﻦ طﺎﺋﻔﮫ ی ﻋﻠﯿﮫ ﺑﮫ ﻣﺬھﺐ ﺣﻖ ﻣﺎﻣﺎﻣﯿﮫ ﺑﺎﺷﺪ ،آن اﺳﺖ ﮐﮫ »ﺷﯿﺦ ﺷﮭﺎب اﻟﺪﯾﻦ
ﺳﮭﺮوردی« در رﺳﺎﻟﮫ »اﻋﻼم اﻟﮭﺪی« ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﮫ از روی ﻧﻘﯿﮫ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺧﻠﻔﺎی ارﺑﻌﮫ ﺑﺮ طﺒﻖ ﻣﺬھﺐ اھﻞ ﺳﻨﺖ
ﻧﻤﻮده  ،ﮔﻔﺘﮫ ﮐﮫ از روی ﺗﻘﯿﮫ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺧﻠﻔﺎی ارﺑﻌﮫ ﺑﺮ طﺒﻖ ﻣﺬھﺐ اھﻞ ﺳﻨﺖ ﻧﻤﻮده  ،ﮔﺘﻔﮫ ﮐﮫ اﮔﺮ ﻣﺤﺒﺖ ﯾﮑﯽ از
اﯾﺸﺎن در ﺧﺎطﺮ ﺗﻮ آﯾﺪ  ،ﺑﺎﯾﺪ ﮐﮫ آن را از ﺟﻤﻠﮫ اﺳﺮار ﺧﻮدﺳﺎزی و ﺑﮫ اظﮭﺎر آن ﻧﭙﺮدازی و ﺑﮕﻔﺖ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯽ ﺗﺎ
ﺧﺎطﺮ را از آن ﻧﭙﺮدازی و ﺑﺮ ﻣﺘﻔﻄﻦ ﻋﺎرف ﺑﮫ دﻗﺎﺋﻖ ﮐﻼم ظﺎھﺮ و ﭘﯿﺪا و روﺷﻦ و ھﻮﯾﺪا ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﺮدا ﺑﮫ ﯾﮑﯽ
از آن ﭼﺎرﮐﮫ ﻣﺤﺒﺖ او ازﺟﻤﻠﮫ ی اﺳﺮار اﺳﺖ ﮐﯿﺴﺖ ﺷﯿﺦ آذری ﮔﻔﺘﮫ :
ﮐﯿﺴﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﻮ ﮔﻔﺘﯽ ﮐﺰ ﻧﻤﯽ داﻧﯽ ﺑﺪان
آﻓﺘﺎب دﯾﻦ ﻋﻠﯽ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﯿﺴﺖ
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ﺻﺪ ھﺰاران ﻣﺮﺷﺪ و ھﺎدی و ﭘﯿﺮو رھﺒﺮ اﺳﺖ
زﯾﻦ ھﻤﮫ ھﺎدی و رھﺒﺮ ﭘﯿﺮﻣﺎ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﯿﺴﺖ
ﮔﺮ رود اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺴﯽ دﻋﻮی ﺑﺎطﻞ ﺑﺎک ﻧﯿﺴﺖ
در ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻗﺎﺿﯽ روز ﺟﺰا ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﯿﺴﺖ
ﻣﺨﻔﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ اﯾﻦ دﻻﺋﻠﯽ را ﮐﮫ ﺑﺮای ﺷﯿﻌﮫ ﺑﻮدن اﮐﺎﺑﺮ ﺻﻮﻓﯿﮫ اﻗﺎﻣﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  ،ﮔﻤﺎن ﻧﻤﯽ رود ﮐﺴﯽ را ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﺪ ﺑﮫ
ﺧﺼﻮص ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺟﻤﻠﮫ ی ﻣﻌﺮوف )اﻟﺼﻮﻓﯽ ﻣﻦ ﻻ ﻣﺬھﺐ ﻟﮫ ( ﺑﮫ اﯾﻨﮑﮫ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮔﺮﯾﺰ از اﻟﺘﺰام ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﻣﺬاھﺐ
ﺳﻨﺖ اﺳﺖ و اﺣﺘﺮاز از ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﮫ اﻧﻘﯿﺎد ﻣﺬھﺐ ﺷﯿﻌﮫ از روی ﺗﻘﯿﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  ،و ﺑﺮای ھﻤﮫ ﺗﺎزﮔﯽ دارد زﯾﺮا از ﻧﻈﺮ
ﺻﻮﻓﯿﺎن ﻣﺬھﺐ ﺣﻖ و ﺑﺎطﻠﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻟﺬا آﻧﺎن ﺑﮫ ﻣﺬھﺐ ﺧﺎﺻﯽ ﺗﻌﺼﺐ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽ دھﻨﺪ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﮫ ﻣﺬھﺐ
داﺧﻞ در ﻣﺘﻦ ﺗﺠﺮﺑﮫ ھﺎی ﺻﻮﻓﯿﺎن ﻧﯿﺴﺖ  ،ﺑﻠﮑﮫ در ﻣﺮﺣﻠﮫ ی ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺑﺎ آن ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﯽ ﺗﻨﺎﺳﺐ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ طﻮر اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻄﺮح ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﮫ ﻗﻮل ﯾﮑﯽ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن وﻗﺘﯽ ﮐﮫ ﻣﺬھﺐ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان وﺳﯿﻠﮫ ی ﺗﻌﺒﯿﺮ
ﻣﻄﺮح ﺑﺎﺷﺪ طﺒﻌﺎ ً ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ھﻤﮫ ی ﻣﺬاھﺐ ﺑﮫ ﯾﮏ درﺟﮫ اھﻤﯿﺖ داد ﯾﺎ ﻧﺪاد .
ھﯿﭻ ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﻣﻨﻈﻮر از ﺟﻤﻠﮫ ی )اﻟﺼﻮﻓﯽ ﻣﻦ ﻻ ﻣﺬھﺐ ﻟﮫ( اﯾﻦ اﺳﺖ ﺻﻮﻓﯽ ﻻ ﻣﺬھﺐ اﺳﺖ .
ﺻﻮﻓﯽ ﮔﻮﯾﺪ  :ﺳﺎﻟﮏ درﺑﻨﺪ ﺳﻠﻮک اﺳﺖ ﻋﺎﺷﻖ در ﺑﻨﺪ ﻋﺸﻖ اﺳﺖ دﯾﻦ در ﺣﺪ اﺳﺖ و ﺧﺪا ﺑﯿﺮون از ﺣﺪ اﺳﺖ ﺻﻮﻓﯽ
رو ﺑﮫ ﺑﯽ ﺧﺪای ﻣﯽ ﻧﮭﺪ  ،ﭘﺲ )اﻟﺼﻮﻓﯽ ﻣﻦ ﻻ ﻣﺬھﺐ ﻟﮫ( .
اﻟﺒﺘﮫ ﻗﺎﺿﯽ در ﺷﯿﻌﮫ ﺳﺎزی و ﺷﯿﻌﮫ ﺗﺮاﺷﯽ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ و ﻣﯿﮑﻮﺷﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ھﺮ ﺳﻨﯽ ﻗﺮص وﻣﺤﮑﻢ را
رﻧﮓ ﺗﺸﯿﻊ ﺑﺰﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ »ﺷﯿﺦ ﺷﮭﺎب اﻟﺪﯾﻦ ﺳﮭﺮوردی« ) (630را ﮐﮫ ﺻﻮﻓﯽ ﺷﺎﻓﻌﯽ ﺑﻮدﻧﺶ ﭘﯿﺶ
ﻣﻮرﺧﺎن ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ  ،وی او را ﺷﯿﻌﮫ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .
و در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﺳﺨﻦ رﻓﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ اظﮭﺎر ﻋﻼﻗﮫ ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺻﻮﻓﯿﮫ و اﺋﻤﮫ ی اھﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﮫ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ )ع( و اھﻞ
ﺑﯿﺖ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ وﺣﺘﯽ اظﮭﺎر اﺧﻼص آﻧﮭﺎ در ﺣﻖ اﺋﻤﮫ ی ﺷﯿﻌﮫ ھﺮﭼﻨﺪ آﻧﮭﺎ را در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺒﺎدی ﺑﺎ ﺗﺸﯿﻊ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽ ﮐﺮد ،
وﻟﯽ ھﺮﮔﺰ ﺗﺸﯿﻊ اﺻﻄﻼﺣﯽ آﻧﮭﺎ را اﻟﺰام ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .
***

ﺗﻠﻔﯿﻖ ﺑﯿﻦ ﺗﺼﻮف وﺗﺸﯿﻊ
۶٢

ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ ﺻﻔﻮﯾﺎن ﺑﮫ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺻﻮﻓﯿﺎن ﻗﺰﻟﺒﺎش ﺑﮫ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪ وآﻧﮭﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﺎی ﮐﺸﮑﻮل وﺗﺒﺮزﯾﻦ ﺗﯿﻎ وﮐﻤﺎن ﺑﮫ
دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ دوﻟﺖ ﺻﻔﻮﯾﮫ راﺑﮫ وﺟﻮد آوردﻧﺪ.ﺑﮫ ﭘﺎس اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت درطﻮل ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺻﻔﻮﯾﮫ  ،ﺗﺼﻮف ﻻاﻗﻞ ازﺟﮭﺖ
ظﺎھﺮ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﻠﻄﺎن ﺻﻔﻮی وﻧﻘﻄﮫ ی اﺗﮑﺎء اﻣﺮای ﻗﺰﻟﺒﺎش ورﺟﺎل ﻣﺘﻨﻔﺬ واﻗﻊ ﺑﻮد .
ازطﺮف دﯾﮕﺮ ﺳﻼطﯿﻦ ﺻﻔﻮی »ﺗﺸﯿﻊ« راﺑﺮای ﺗﺤﮑﯿﻢ واﺳﺘﻘﺮار دوﻟﺖ ﺧﻮد ﻻزم ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ وﻟﺬا ﻧﺸﺮ وﺗﺮوﯾﺞ ﺗﺸﯿﻊ
در اﯾﺮان ﺑﺎوﺟﻮد زﻣﯿﻨﮫ ای ﮐﮫ دردوران ﻣﻐﻮل ﺣﺎﺻﻞ ﺑﻮد،ﺑﮫ ﺳﻌﯽ ﺻﻔﻮﯾﮫ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ً ﺻﻮﻓﯿﮫ ﻗﺰﻟﺒﺎش ﻓﺮاھﻢ ﺷﺪه
ﺑﻮد در ﺣﻘﯿﻘﺖ دو ﻋﻨﺼﺮ ﺗﺸﯿﻊ و ﺗﺼﻮف ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺻﻔﻮی ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ در ﻋﯿﻦ آن ﮐﮫ ﺗﺸﯿﻊ را رﮐﻦ ﻋﻤﺪه
دوﻟﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،ﺗﺼﻮف را رﮐﻦ دﯾﮕﺮ آن ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ودرﻧﮭﻀﺖ آﻧﮭﺎ ﺗﺼﻮف وﺗﺸﯿﻊ ﺑﮫ ھﻢ اﻣﺘﺰاج ﯾﺎﻓﺖ دوﻟﺖ
ﺻﻔﻮﯾﮫ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮدﮐﮫ ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺑﯿﻦ ﺗﺼﻮف وﺗﺸﯿﻊ آﺷﺘﯽ دھﺪ .وﻟﯿﮑﻦ اﺗﺤﺎد ﺗﺸﯿﻊ ﺑﺎ ﺗﺼﻮف ﮐﮫ در
آﻏﺎز ﮐﺎر ﺑﮫ اﯾﺠﺎد وﺑﺴﻂ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺻﻔﻮی ﮐﻤﮏ ﮐﺮد در ﻋﻤﻞ ﻣﺪت زﯾﺎدی ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ دوام ﺑﯿﺎورد .
ﺑﮫ ﻗﻮل»دﮐﺘﺮ زرﯾﻦ ﮐﻮب «:
»اﻣﺎﻣﺤﻘﻖ اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﺑﯿﻦ دوﻋﻨﺼﺮ ﺗﺼﻮف وﺗﺸﯿﻊ ﮐﮫ ﺑﮫ »اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ «اﻣﮑﺎن داد ﺗﺎدوﻟﺖ ﺻﻔﻮی را ﺳﺪ راه
ﺗﻮﺳﻌﮫ ی ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺳﺎزد ﺑﻌﺪ ازوی ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ً دردﻧﺒﺎل ﻏﻠﺒﮫ ای ﮐﮫ ﻓﻘﮭﺎ وﻣﺠﺘﮭﺪان درﻋﮭﺪ »ﺷﺎه ﺗﮭﻤﺎﺳﺐ «اول
دراﻣﻮرﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﻧﺪ ﺗﺪرﯾﺠﺎ ً ﺑﮫ اﻧﺤﻼل ﮔﺮاﺋﯿﺪوھﺮﭼﻨﺪ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ »ﺻﻮﻓﯽ اﻋﻈﻢ«ﮐﮫ ﻣﺮﺷﺪ ﮐﺎﻣﻞ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯿﺸﺪ ،ﺑﺎﺻﻮﻓﯿﺎن ﻗﺰﻟﺒﺎش ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﭘﯿﺮو ﻣﺮﯾﺪی اﺳﺘﻮار ﻣﺎﻧﺪ ﺑﺎ ﻏﻠﺒﮫ ﻓﻘﮭﺎء ﻋﻘﺎﺋﺪﻏﻼة ﺷﯿﻌﮫ واﻋﺘﻘﺎد
ﺑﮫ ﻣﻈﮭﺮﯾﺖ وﺣﻠﻮل ھﻢ ﻣﻨﺴﻮخ ﺷﺪ وﻓﻘﮭﺎء ﺗﺸﯿﻊ اﻟﺒﺘﮫ دﯾﮕﺮ ﻧﮫ ﻋﻼﻗﮫ ای ﺑﮫ ﺣﻔﻆ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺼﻮف داﺷﺖ  ،ﻧﮫ ﻧﯿﺎزی«
ﺻﻮﻓﯿﺎن ﻗﺰﻟﺒﺎش ﮐﮫ ازاﺳﺎس ﭘﯿﺮو اھﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ،دراﺛﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺻﻔﻮﯾﺎن ﺑﮫ ﺧﺎﻧﺪان رﺳﺎﻟﺖ ﮔﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ وﺑﮫ
ﺗﺸﯿﻊ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪﻧﺪ وﺗﺎ آن زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﯿﮕﻔﺘﻨﺪ ﻣﻨﺸﺎ ﺗﺼﻮف،ﺗﺴﻨﻦ اﺳﺖ وﺻﻮﻓﯽ ﮔﺮی وﺗﺸﯿﯿﻊ ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻋﻘﯿﺪه دادﻧﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﮫ ﺻﻮﻓﯽ ﮔﺮی ﺑﺎﺗﺸﯿﻊ ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ وآﻧﮭﺎ ﮐﮫ ﺗﺎدﯾﺮوز ﺳﻨﯽ ﺑﻮدن راﺷﺮط ﺻﻮﻓﯽ ﮔﺮی
ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ  ،ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﮫ اﯾﻨﮑﮫ ﺻﻮﻓﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ ».ﺷﺎه اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ« اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد ﺻﻮﻓﯽ ﮔﺮی وﻗﺘﯽ ﻧﺰد ﻣﺎ
ﻗﺒﻮل ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻟﻌﻦ ﺑﺮ اﻋﺪای اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ)ع(ﻧﻤﻮده ﺗﻮﻟﯽ ﺑﮫ اﺋﻤﮫ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ)ع( ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ھﻤﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺻﻮﻓﯽ ﮔﺮی ﺑﮫ ﺟﮭﺎن ﺗﺸﯿﻊ ﻧﯿﺰ راه ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪوﮔﻔﺘﮫ ﺷﻮد ﮐﮫ ﺷﯿﻌﯽ وﺻﻮﻓﯽ دواﺳﻢ ﻣﺘﻐﺎﯾﺮﻧﺪ ﮐﮫ
ﻣﺮاد آﻧﮭﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ واﺣﺪ اﺳﺖ.
ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﻌﮫ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﮫ ﺳﮫ دﺳﺘﮫ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ :

۶٣

 -1ﻓﻘﮭﺎء وﻣﺘﮑﻠﻤﺎن ﺷﯿﻌﮫ ﺑﺎﺗﺼﻮف وﺻﻮﻓﯽ ﮔﺮی ﺑﮫ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ و از ﻧﻈﺮ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺗﺸﯿﻊ آن راﻣﺮدود ﺷﻤﺮدﻧﺪ
وﺻﻮﻓﯿﺎن را اﮔﺮﭼﮫ ﺷﻌﺎر ﺗﺸﯿﻊ ﻣﯿﺪادﻧﺪ ﺗﮑﻔﯿﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ وﻣﻘﺎﻻت ﺻﻮﻓﯿﮫ وطﺮﯾﻘﮫ ﺗﺼﻮف را ھﻤﻮاره ھﻤﭽﻮن ﺑﺪﻋﺖ
ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮدﻧﺪ وﺑﺮ ﺿﺪ آﻧﮭﺎ ﮐﺘﺎب ھﺎ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ وﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺗﺸﯿﻊ از ﺗﺼﻮف ﺟﺪاﺳﺖ وھﺮﮔﺰ اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ﺷﯿﻌﮫ ،
ﺻﻮﻓﯽ ﺷﻮد اﻟﺒﺘﮫ اﯾﻦ ھﺮدو ﻓﺮﻗﮫ اھﻞ ﻣﺪرﺳﮫ –ﻓﻘﮭﺎء وﺣﮑﻤﺎء -ﺑﺎ اﻧﮑﮫ ازﻟﺤﺎظ طﺮز ﺗﻠﻘﯽ از اﺣﮑﺎم و ظﻮاھﺮ ﺷﺮﯾﻌﺖ
وﺟﺰﺋﯿﺎت ﻋﻘﺎﺋﺪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ً ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻨﺪ وﻟﯽ در اظﮭﺎر ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺻﻮﻓﯿﺎن ﻋﺼﺮ ﻣﺘﻔﻖ ﺑﻮدﻧﺪ اﻻ اﯾﻨﮑﮫ
ﻓﻘﮭﺎء و ﻣﺘﺸﺮﻋﮫ درﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﺣﮑﻤﺎء را ھﻢ ﺑﮫ اﺗﮭﺎم ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﺸﺮب ﺑﺎ ﺻﻮﻓﯿﮫ در ﻣﻌﺮض طﻌﻦ و ﻧﻘﺪ ﺷﺪﯾﺪ ﻗﺮار
ﻣﯽ دادﻧﺪ .
از اﯾﻦ ﮔﺮوه ﮐﮫ ﻋﺎﻟﻤﺎن ﻣﺬھﺒﯽ ﺻﻮﻓﯽ ﺳﺘﯿﺰ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ  ،ﻣﯽ ﺗﻮان از »ﻣﻼ ﻣﺤﻤﺪ طﺎھﺮ ﻗﻤﯽ« ﺻﺎﺣﺐ »ﺗﺤﻔﺔ
اﻷﺧﺒﺎر« و ﻋﻼﻣﮫ »ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮﻣﺠﻠﺴﯽ« و »ﻣﺤﻘﻖ ﮐﺮﮐﯽ  ،ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ زﯾﻦ اﻟﺪﯾﻦ « ﻣﺆﻟﻒ ﮐﺘﺎب »اﻟﺴﮭﺎم
اﻟﻤﺎرﻗﺔ ﻓﯽ اﻏﺮاض اﻟﺰﻧﺎدﻗﺔ « و »ﻋﺒﺪاﻟﺤﯽ و اﺣﻤﺪ ﻓﺎﺿﻞ ﺗﻮﻧﯽ و ﺷﯿﺦ ﺣﺮ ﻋﺎﻣﻠﯽ و «...ﻧﺎم ﺑﺮد ﮐﮫ در اوج ﻗﺪرت
ﺻﻮﻓﻐﯿﺎن ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﺘﺎﺑﮭﺎ و رﺳﺎﻟﮫ ھﺎ ﺑﺮ رد ﻣﺴﻠﮏ ﺗﺼﻮف ﺷﮭﺎﻣﺖ وﺻﺮاﺣﺖ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ .
 -2ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻠﻤﺎء ﺑﺮای اﯾﻨﮑﮫ ﺣﺴﻦ ظﻦ ﺻﻮﻓﯿﺎن را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺧﻮدﺟﻠﺐ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﻤﺎﺷﺎت ﻧﻤﻮدﻧﺪ وﺑﺎ ﻣﺬاق آﻧﮭﺎ
ﺳﺨﻦ ﮔﻔﻨﺘﺪو ﮐﺘﺎب ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ و اﺣﯿﺎﻧﺎ ً اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺻﻮﻓﯿﮫ را ﻧﯿﺰ ﺑﮑﺎر ﺑﺮدﻧﺪ و ازﺑﺰرﮔﺎن آﻧﮭﺎ ﺗﺠﻠﯿﻞ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ از
آﻧﮭﺎ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺻﻮﻓﯿﮫ آﻧﮭﺎ را ﺧﻮدﺷﺎن داﻧﺴﺘﻨﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﯾﻦ دﺳﺘﮫ از ﻋﻠﻤﺎء ھﻢ ﭼﻮن از ﮐﺎرﺷﺎن ﻧﺘﯿﺠﮫ
ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ از ﺻﻮﻓﯿﺎن ﮐﻨﺎر ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ واز آﻧﮭﺎ ﺗﺒﺮی ﺟﺴﺘﮫ و ﺑﮫ ﮔﺮوه اول ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ و ﺳﺮ ﺳﻠﺴﻠﮫ اﯾﻦ ﮔﺮوه » ﺷﯿﺦ ﺑﮭﺎﺋﯽ«
) (1030و »ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ ﻣﺠﻠﺴﯽ« ) (1070ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .
ﺷﯿﺦ ﺑﮭﺎﺋﯽ ﺑﺎ آﻧﮑﮫ درﻗﺼﮫ ی رﻣﺰی ﻣﻮش و ﮔﺮﺑﮫ ﺻﻮﻓﯿﮫ ی ﻋﺼﺮرا ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻣﻼﻣﺖ ﻣﯽ ﺷﻤﺮد وﺣﺘﯽ ﻧﺎم ﺻﻮﻓﯽ را
در ﺣﻖ آﻧﮭﺎ ﻧﺎروا ﻣﯽ دﯾﺪ ﺧﻮد ﺑﺎ اﯾﻨﮑﮫ ﻣﻨﺼﺐ ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼﻣﯽ اﺻﻔﮭﺎن را داﺷﺖ  ،ﻣﮑﺮر ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ی ﺳﯿﺎﺣﺖ و ﺳﻔﺮ
ﺣﺞ ﺑﮫ ﮐﺴﻮت دروﯾﺸﺎن درﻣﯽ آﻣﺪ و ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ »اﺳﮑﻨﺪرﺑﯿﮓ« ﻣﻨﺸﯽ ﻣﻮرخ آن ﻋﺼﺮ ﺧﺎطﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ در اﯾﺎم
ﺳﯿﺎﺣﺖ ﺣﺘﯽ ﺑﮫ ﺻﺤﺒﺖ »اﮐﺎﺑﺮ ﺻﻮﻓﯿﮫ و ارﺑﺎب ﺳﻠﻮک واھﻞ ﷲ« ھﻢ رﺳﯿﺪ  ،ﺧﻮد او ھﻢ در ﺑﻌﻀﯽ رواﯾﺎت ﺑﮫ طﺮﯾﻘﮫ
ی ﻧﻮرﺑﺨﺸﯿﮫ ﻣﻨﺴﻮب ﺷﺪه اﺳﺖ  1ﺑﮫ ﻋﻼوه رﺳﺎﻟﮫ ای ﺑﮫ ﻧﺎم »رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮﺟﻮدﯾﺔ«  ،1ﻧﻮﺷﺘﮫ و در آن ﺑﺪون اﯾﻨﮑﮫ از
»اﺑﻦ ﻋﺮﺑﯽ« ﻧﺎﻣﯽ ﺑﺒﺮد ،ﺑﮫ ﺗﻘﺮﯾﺮ وﺣﺪت وﺟﻮد  ،ﺑﺮ ﻣﺬاق وی ھﻤﺖ ﮔﻤﺎﺷﺘﮫ و ﺑﮫ دﻓﺎع از وی ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﮫ اﺳﺖ .

 . ١زرﯾن ﮐوب  ،دﻧﺑﺎﻟﮫ ی ﺟﺳﺗﺟو رد ﺗﺻوف اﯾران  ،ص .٢۵٩
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ﻣﺠﻠﺴﯽ اول »ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ« ھﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺻﻮﻓﯿﮫ ﺑﺎﻧﻈﺮی ﺷﺒﯿﮫ »ﺷﯿﺦ ﺑﮭﺎﺋﯽ« ﻣﯽ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﮫ اﺳﺖ وﺣﺘﯽ در اواﺋﻞ ﺣﺎل
ﺑﺎ ﺻﻮﻓﯿﮫ ی ﻋﺼﺮ ھﻢ ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﮫ اﺳﺖ واﯾﻦ اﻧﺘﺴﺎب ﺑﮫ ﺗﺼﻮف را ھﻢ ﺑﺎ اﺷﺘﻐﺎل ﺧﻮﯾﺶ ﺑﮫ ﻓﻘﮫ و اﺣﺎدﯾﺚ واﺧﺒﺎر
اﺋﻤﮫ ﻣﻨﺎﻓﯽ ﻧﻤﯽ داﺳﺘﮫ اﺳﺖ ودرﻣﻘﺪﻣﮫ ﺷﺮح ﻓﺎرﺳﯽ »ﻣﻦ ﻻ ﯾﺤﻀﺮه اﻟﻔﻘﯿﮫ« ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺻﻮﻓﯿﮫ ﻣﻨﺴﻮب ﺑﮫ اﺋﻤﮫ ی
ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ )ع( ھﺴﺘﻨﺪ و »ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ ﺑﺴﻄﺎﻣﯽ« ﮐﮫ ﻣﻌﻈﻢ اﯾﺸﺎن اﺳﺖ  ،آن رﺗﺒﮫ را از ﺳﻘﺎﺋﯽ اﻣﺎم ﺻﺎدق )ع( ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ .
ﺻﺎﺣﺐ »ﺗﺬﮐﺮة اﻟﻘﺒﻮر« ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ :
»ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ ﻣﺠﻠﺴﯽ اھﻞ رﯾﺎﺿﺖ و ﻓﮑﺮ و ذﮐﺮ ﺑﻮده ارﺑﻌﯿﻦ ھﺎ رﯾﺎﺿﺖ ﮐﺸﯿﺪه و ﺑﺎ ﺻﻮﻓﯿﮫ ھﻢ ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﮫ ﮐﮫ ﺻﻮﻓﯿﮫ
او را زا ﺧﻮد ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪو ﺳﻠﺴﻠﮫ ﺳﻨﺪ ﺑﮫ او ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻨﺪ« .2
ﭘﺴﺮش ﻣﺠﻠﺴﯽ دوم »ﻣﻼﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ« )111ھـ( در رﺳﺎﻟﮫ ی اﻋﺘﻘﺎدات ﺗﺼﻮر اﯾﻨﮑﮫ ﭘﺪرش از ﻣﺘﺼﻮﻓﮫ ﺑﻮده  ،را اﻧﮑﺎر
ﻧﻤﻮده و ﺗﻤﺴﮏ او راﺑﮫ اﺧﺒﺎر اھﻞ ﺑﯿﺖ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﻣﺮ ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ و ارﺗﺒﺎط او راﺑﺎ ﺻﻮﻓﯿﮫ در اﺑﺘﺪا ﺑﺮای ھﺪاﯾﺖ
آﻧﺎن داﻧﺴﺘﮫ و ﺧﺎطﺮ ﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺘﮫ اﺳﺖ در ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﺮ ﭼﻮن ﻓﮭﻤﯿﺪ ﺟﻤﻌﯽ از آﻧﮭﺎ ﻗﺎﺑﻞ ھﺪاﯾﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ از آﻧﮭﺎ ﺗﺒﺮی ﺟﺴﺘﮫ
وﺣﺘﯽ ﺗﮑﻔﯿﺮﺷﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ .3
ﻣﺆﻟﻒ ﮐﺘﺎب »ﺟﻨﺘﺎن ﻣﺪھﺎﻣﺘﺎن« » ،ﺷﯿﺦ ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﻧﮭﺎوﻧﺪی« ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ :
»روزی ﺷﯿﺦ ﺑﮭﺎﺋﯽ ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮد ﮐﮫ ﺗﻌﺪاد آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﭼﮭﺎرﺻﺪ ﻧﻔﺮ ﻣﯽ رﺳﯿﺪ  ،ﮔﻔﺖ :
اﻣﺸﺐ ﺑﮫ ﻣﻨﺰل ﻣﺎ ﺑﯿﺎ ،آن ﺷﺨﺺ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ  ،ﻣﻦ اﻣﺘﺜﺎل ﮐﺮدم و رﻓﺘﻢ  ،ﮐﻢ ﮐﻢ ارﮐﺎن دوﻟﺖ ﺻﻔﻮی آﻣﺪﻧﺪ و ھﻤﮫ ﺻﻮﻓﯽ
ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﺲ ﺷﯿﺦ ﺑﮭﺎﺋﯽ ﮐﺴﻮت ﺧﺮﻗﮫ دروﯾﺸﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه و ﺳﺮ ﺣﻠﻘﮫ ی اھﻞ ذﮐﺮ ﺷﺪ و آﻧﮭﺎ ﻣﺸﻐﻮل ذﮐﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﮫ ﻓﺎﺻﻠﮫ ی
ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ آﻧﮭﺎ راﺟﺬﺑﮫ ﮔﺮﻓﺖ و از دھﺎن آﻧﮭﺎ ﮐﻒ ﻣﯽ رﯾﺨﺖ و روی زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎدﻧﺪ .ﺟﺰ ﺷﯿﺦ ﮐﮫ درﺣﺎل ﻋﺎدی ﺑﺎﻗﯽ

..١اﯾن رﺳﺎﻟﮫ در ﻣﺣﻣوﻋﮫ ال در ﺳﺎل  ١٣٣٠ھﺟری ﻗﻣری درﻣﺻر ﭼﺎپ ﺷده اﺳت.
. ٢ﺗذﮐرة اﻟﻘﺑور  ،ص ..٧٧
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.ﻧﻘل ازﺷرح اﻋﺗﻘﺎدات از طﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﺗﺄﻟﯾف  ، ١١٠٣ﺑرگ  ، ١٩١ﻧﺳﺧﮫ ی ﺧطﯽ ،در ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ

ی آﯾﺔ ﷲ ﻣرﻋﺷﯽ ،ﺷﻣﺎره  ٢٢۵١ﺑﻧﺎ ﺑﮫ ﻧﻘل رﺳول ﺟﻌﻔرﯾﺎن  ،دﯾن وﺳﯾﺎﺳت در دوره ی ﺻﻔوی
 ،ص .٣٣
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ﻣﺎﻧﺪ .ﭘﺲ ﺷﯿﺦ ﺑﮭﺎﺋﯽ ﻓﺮﻣﻮد :ﺗﻮ را آوردم ﮐﮫ ﺑﺒﯿﻨﯽ ﻣﻦ ﺑﯿﭽﺎره در اﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪه ام ﮐﮫ ﺷﺎه و درﺑﺎرﯾﺎن ھﻤﮫ اھﻞ
ﺗﺼﻮف ھﺴﺘﻨﺪ  ،ﻧﺎﭼﺎر ﺷﺪم از اﯾﻦ راه وارد ﺷﻮم ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻢ ﮐﻢ آﻧﮭﺎ را ھﺪاﯾﺖ ﮐﻨﻢ « .1
ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ھﻤﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﺴﯽ ظﻦ ﺑﺪ ﺑﮫ ﺷﯿﺦ ﻧﺒﺮد زﯾﺮا او ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪه ﺑﻮد و از روی ﻣﺼﻠﺤﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ داد ﺧﻮد ﺷﯿﺦ در
اﺷﻌﺎری ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :
اﺧﺎﻟﻂ اﺑﻨﺎء اﻟﺰﻣﺎن ﺑﻤﻘﻀﯽ ﻋﻘﻮﻟﮭﻢ
واظﮭﺮ اﻧﯽ ﻣﺜﻠﮭﻢ ﺗﺴﺘﻔﺰﻧﯽ

ﮐﯿﻼ ﯾﯿﻔﻮھﻮن ﺑﺎﻧﮑﺎری
ﺻﺮوف اﻟﻠﯿﺎﻟﯽ ﺑﺎﺧﺘﺎل و اﻏﺮار

ﯾﻌﻨﯽ )ﯾﺎﻣﺮدم روزﮔﺎر ﺑﮫ ﻣﻘﺘﻀﺎی ﻋﻘﻠﺸﺎن رﻓﺘﺎﺑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﮫ ﻣﺮا اﻧﮑﺎر ﻧﮑﻨﻨﺪ و ﭼﻨﯿﻦ واﻧﻤﻮد ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﮫ از زﻣﺎﻧﮫ
ﻣﺮا ﻧﯿﺰ از راه ﺑﯿﺮون ﮐﺮده و ﻓﺮﯾﺐ داده اﺳﺖ (.
 -3ﮔﺮوه ﺳﻮم ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﮑﻤﺎء و ﻓﻼﺳﻔﮫ و ﺣﺘﯽ ﻓﻘﮭﺎء و ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﻋﺼﺮ ﺻﻔﻮی ﮐﮫ در ﺻﺪد ﺗﻠﻔﯿﻖ ﺑﯿﻦ ﺗﺼﻮف و ﺗﺸﯿﻊ
ﺑﺮآﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ  ،ھﻤﺎن ﮐﺎری را ﮐﮫ اﻣﺎم »ﻗﺸﯿﺮی« و »اﺑﻮﻧﺼﺮ ﺳﺮاج و ھﺠﻮﯾﺰی ،اﺑﻮﺣﺎﻣﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﻟﯽ« و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ
درﺑﺎه ی ﺗﺼﻮف و ﺗﺴﻨﻦ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ  ،اﻣﺜﺎل»ﻣﯿﺮداﻣﺎد  ،ﻣﻼﺻﺪرا  ،ﻋﺒﺪاﻟﺮاق ﻓﯿﺎض ﻻھﯿﺠﯽ و ﻣﻼ ﻣﺤﺴﻦ ﻓﯿﺾ« را
از اﯾﻦ دﺳﺘﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻤﺮد و آﻧﮭﺎ از ﻟﺤﺎظ ﻧﻈﺮی ﺑﺮ رﻏﻢ اظﮭﺎر ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺻﻮﻓﯿﮫ ﻋﺼﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ  ،ﺧﻮد ﺗﺎ ﺣﺪی
ﻋﻘﺎﺋﺪ و ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﻗﺪﻣﺎی ﺻﻮﻓﯿﮫ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ  .آﻧﮭﺎ ﺻﻮﻓﯿﮫ را ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﺗﻮﻏﻞ در ﺣﮑﻤﺖ ﺷﺎﯾﺴﺘﮫ ﺣﯿﺌﯿﺖ روﺣﺎﻧﯽ
و ﻋﻠﻤﯽ ﻧﻤﯽ دﯾﺪﻧﺪ و از ھﻤﯿﻦ رو اﻗﻮال آﻧﮭﺎ را ﻧﻘﺪ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﻗﺼﻮر ﻓﮭﻢ و ﻋﺪم دﻗﺖ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻨﺴﻮب ﻣﯽ
داﺷﺘﻨﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺧﻮد از ﻧﻔﻮذ ﺣﮑﻤﺖ ﺻﻮﻓﯿﮫ ﺑﮫ ﺷﺪت ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .
»ﻣﻼﺻﺪرا« ﻣﻌﺮوف ﺑﮫ »ﺻﺪرا اﻟﻤﺘﺄﻟﮭﯿﻦ« )م 150ھـ( ﮐﮫ ﺷﺎﮔﺮد »ﻣﯿﺮداﻣﺎد« ﺑﻮد ،در رﺳﺎﻟﮫ ی ﮐﺴﺮ اﺻﻨﺎم اﻟﺠﺎھﻠﯿﺔ در
طﻌﻦ و رد ﺻﻮﻓﯿﮫ ﺑﮫ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﮫ و ھﺮ ﭼﻨﺪ از ﻓﻘﮭﺎی ﺳﻮء ھﻢ اﺗﻘﺎد ﮐﺮده و اﯾﻦ طﺮز اﻧﺘﻘﺎد او از ﻓﻘﮭﺎء و ﺻﻮﻓﯿﮫ
ﻋﺼﺮ ﯾﺎدآور اﻧﺘﻘﺎدھﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ »ﻏﺰاﻟﯽ« ﻧﯿﺰ از ﻓﻘﮭﺎء و ﻣﺘﺼﻮﻓﯽ دﻧﯿﺎ ﺟﻮی ﻋﺼﺮ دارد و در واق ﻣﻼﺻﺪرا از
اﻗﻮال ﻏﺰاﻟﯽ و اﺑﻦ ﻋﺮﺑﯽ و ﻣﮑﺘﺐ ﻗﻮﻧﻮی و ﻗﯿﺼﺮی ﻣﺘﺄﺛﺮ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻗﺪﻣﺎی ﺻﻮﻓﯿﮫ ﭼﻨﺪان ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﯽ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽ
دھﺪ و ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺘﺸﺮﻋﮫ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ وی راﻣﺮوج دﻋﺎوی ﺻﻮﻓﯿﺎن ﻣﯽ داﻧﺴﺘﮫ اﻧﺪ  .2ﻣﻼﺻﺪرا آﻧﭽﮫ در رﺳﺎﻟﮫ »ﮐﺴﺮ

 . ١ﺟﻧﺗﺎن ﻣدھﺎﻣﺗﺎن  ،ﺟﻧت  ،١ص .٢٩
 ٢ﻣﯾرزا ﺣﺳﯾن ﻧوری ،ﻣﺳﺗدرک اﻟوﺳﺎﺋل ،؛ ج  ٣ص .۴٢٢
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اﺻﻨﺎم اﻟﺠﺎھﻠﯿﺔ « ﺑﺮآن ﻣﯽ ﺗﺎزد وﺟﻮد داﻋﯿﮫ داران ﻋﺼﺮ ﺧﻮد اوﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗﻮل وی از ﻋﻠﻢ و ﻋﻤﻞ ھﺮ دو ﺑﯽ ﻧﺼﯿﺐ
ﺑﻮده اﻧﺪ ﻧﮫ از روﺷﻨﯽ ﻋﻠﻢ ﺑﮭﺮه ای ﻣﯽ ﺟﺴﺘﮫ اﻧﺪ ﻧﮫ از ﻧﻮر ﺑﺎطﻦ ﮐﮫ از راه ﺗﺼﻔﯿﮫ ی ﻧﻔﺲ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﺼﯿﺒﯽ
داﺷﺘﮫ اﻧﺪ  ،از ﮐﺴﺐ رزق و ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻋﻠﻢ و ﺣﺘﯽ از ﺑﺠﺎ آوردن ﻋﺒﺎدات ھﻢ ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ی ﺗﻮﮐﻞ و اﻟﮭﺎم و وﺻﻮل ﺑﮫ ﺣﻖ
،ﮐﻨﺎر ﮐﺸﯿﺪه اﻧﺪو از ﺗﺼﻮف ﺟﺰ ھﻤﯿﻦ دﻋﻮی و ﻋﻨﻮان ﺑﮭﺮه ای ﻧﺪاﺷﺘﮫ اﻧﺪ .1
ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﮫ ﮐﺘﺎب  ،ﺧﻮد اﻧﺒﺎﺷﺘﮫ از اﻗﻮال ﻗﺪﻣﺎی ﺻﻮﻓﯿﮫ اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ در ﺧﺎﺗﻤﮫ ی آن طﺮﯾﻘﮫ ی ﺻﻮﻓﯿﮫ راﺑﺮای ﺳﺎﻟﮑﺎن
راه ﺣﻖ ﺗﻮﺻﯿﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﺜﻞ ﺻﻮﻓﯿﮫ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﮫ ﻣﺎل و ﺟﺎه و ﺗﻘﻠﯿﺪ و ﺗﻌﺼﺐ راﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﮫ ﻣﻨﺰﻟﮫ ی ﺣﺠﺎب
راه ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮد .ﺻﺪراﻟﻤﺘﺄھﻠﯿﻦ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺧﺎطﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﮫ ﻗﺒﻞ از اﮐﻤﺎل ﻣﻌﺮﻓﺖ و اﺳﺘﻮاری درﺷﺮﯾﻌﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﺑﮫ رﯾﺎﺿﺖ ﭘﺮدﺧﺖ وﻣﺮﺷﺪان ﺻﻮﻓﯿﮫ ﮐﮫ ﺻﻮﻓﯿﺎن طﺎﻟﺐ ﺻﺤﺒﺖ آﻧﮭﺎھﺴﺘﻨﺪ ﭼﻮن ﺧﻮد از طﺮﯾﻖ ﻣﻌﺮﻓﺖ وارﺷﺎد ﺑﯽ
ﺑﮭﺮه اﻧﺪ دﯾﮕﺮان را ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ھﺪاﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺷﻄﺤﯿﺎت ﺻﻮﻓﯿﮫ ھﻢ اﻗﻮاﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ اﺳﺘﻤﺎع آﻧﮭﺎ ﺟﺰ زﯾﺎن ﺣﺎﺻﻠﯽ ﻧﺪارد و
ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﻋﻘﻞ ﺧﻮد را ﺗﮭﺬﯾﺐ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،در ﺑﺎب ﺣﻘﺎﺋﻖ اﺷﯿﺎء ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اظﮭﺎر ﻧﻈﺮ ﮐﻨﺪ و ھﺮ آن ﮐﺲ را ﮐﮫ از ﻣﻌﺎﻟﻢ
اﻟﮭﯽ ﺑﯽ ﺧﺒﺮ اﺳﺖ  ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺻﻮﻓﯽ ﯾﺎ ﻓﻘﯿﮫ ﯾﺎ ﺣﮑﯿﻢ ﺧﻮاﻧﺪ.2
ﻏﺰاﻟﯽ ﻧﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪھﺪ وی ﻧﯿﺰ ﻣﺜﻞ اﺳﺘﺎدش ﻣﯿﺮداﻣﺎد ﺑﮫ ﻏﺰاﻟﯽ اﻋﺘﻘﺎد دارد و در ﻣﺴﺌﻠﮫ ی اﺗﺤﺎد در ﺑﺤﺚ
راﺟﻊ ﺑﮫ ﻣﺮاﺗﺐ وﺟﻮد و ﻧﻈﺎﺋﺮ اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻨﺎ ً از ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺻﻮﻓﯿﮫ و از ﺟﻤﻠﮫ »اﻗﻮال اﺑﻦ ﻋﺮﺑﯽ« و »ﻓﻮﻧﻮی« دﻓﺎع ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ و اﻋﺘﺮاﺿﺎﺗﯽ را ﮐﮫ در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺮ اﻗﻮال آﻧﮭﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺳﻄﺤﯽ و ﻟﻔﻈﯽ ﯾﺎ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺪم ﻏﻮر و ﺗﻌﻤﻖ طﻠﻘﯽ ﻣﯽ
ﻧﻤﺎﯾﺪ ﭘﺲ آﻧﭽﮫ در ﮐﺘﺎب اﺳﻨﺎم اﻟﺠﺎھﻠﯿﮫ ﻣﻮرد طﻌﻦ و رد اوﺳﺖ دﻋﻮی ھﺎی ﻣﺘﺼﻮﻓﮫ ﺳﻮء ﮐﺴﺎﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﺟﺰء ﻋﻮام
ﻓﺮﯾﺒﯽ و اﺷﺘﻐﺎل ﺑﮫ ﻣﻨﺎھﯿﻞ ھﺪف دﯾﮕﺮی ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻧﻔﺲ ﺧﻮﯾﺶ ﻋﻠﻢ و ﻋﺒﺎدت را ﺣﺠﺎب راه ﻣﯽ ﺷﻤﺎرﻧﺪ و
ﺷﺮﯾﻌﺖ را ﺑﮫ ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺤﻘﺎر ﻣﯽ ﻧﮕﺮﻧﺪ و در ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺧﻮﯾﺶ ﺟﺰ ﺑﮫ ﻧﻘﻞ طﺎﻣﺎت و ﺗﺮﻋﺎت ﮐﮫ ﻣﺎﯾﮫ ی ﮔﻤﺮاھﯽ ﻋﻮام
اﺳﺖ  ،اھﺘﻤﺎم ﻧﺪارد .3

اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط و ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﻓﮑﺮی ﻣﻼﺻﺪرا ﺑﺎ اﺑﻮﺣﺎﻣﺪ ﻏﺰاﻟﯽ در ﻧﺰد ﻓﯿﺾ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ و ﻓﯿﺎض ﻻھﯿﺠﯽ دو ﺷﺎﮔﺮد ﻧﺎم آور و
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل دو داﻣﺎد او ھﻢ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﮫ ای ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬاﺷﺖ و اﯾﻦ ھﺮ ﺳﮫ ﺣﮑﯿﻢ و ﻋﺎرف ﺷﯿﻌﯽ از طﺮﯾﻘﮫ ی اﺑﻦ

 . ١دﮐﺗر زرﯾن ﮐوب  ،دﻧﺑﺎﻟﮫ ی ﺟﺳﺗﺟو درﺗﺻوف اﯾران ،ص .٢۴٨
 . ٢دﻧﺑﺎﻟﮫ ی ﺟﺳﺗﺟو در ﺗﺻوف اﯾران  ،ص .٢۵٠ -٢۴٨
 . ٣دﻧﺑﺎﻟﮫ ی ﺟﺳﺗﺟو در ﺗﺻوف اﯾران  ،ص .٢۵٠ -٢۴٨
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ﻋﺮﺑﯽ و ﻏﺰاﻟﯽ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﻣﻘﺘﻀﺎی ذوق ﺧﻮد آﻧﮭﺎ ﺑﻮد و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﺗﺸﯿﻊ ﺗﻮاﻓﻖ داﺷﺖ اﺧﺬ و در ﺗﺼﻨﯿﻔﺎت
ﺧﻮد درج ﮐﺮده اﻧﺪ .
ﻓﯿﺎض ﮐﮫ ﺗﺨﻠﺺ ﺷﻌﺮی» ﻣﻼﻋﺒﺪاﻟﺮزاق« ﻻھﯿﺠﯽ )1072ھـ( ﻣﺤﻘﻖ و ﺣﮑﯿﻢ و ﻣﺘﮑﻠﻢ ﻋﺼﺮ ﺻﻔﻮی ﺑﻮد  ،ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط ﻗﺪم
ﺑﺮداﺷﺖ و ﺧﯿﻠﯽ ﺑﮭﺘﺮاز اﺳﺘﺎد و ﭘﺪر زﻧﺶ ﻣﻼﺻﺪرا ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺧﻮد را از ﺳﻮء ظﻦ ﻣﺘﺸﺮﻋﮫ و ﻓﻘﮭﺎء در اﻣﺎن دارد  .ﯾﮏ
ﻧﻘﯿﻄﮫ ی اﺷﺘﺮاک او ﺑﺎ ﻏﺰاﻟﯽ ﺗﻠﻘﯽ او از ﺗﺼﻮف ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺳﯿﺮ ﻋﻘﻠﯽ اﺳﺖ او درﮐﺘﺎﺑﮭﺎی ﺧﻮد ﺳﻌﯽ ﺑﺴﯿﺎر
دارد طﺮﯾﻘﮫ ی ﻣﺘﺼﻮﻓﮫ را ﺑﺮ طﺮﯾﻘﮫ ی ﺣﮑﻤﺎء ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دھﺪ و طﺮﯾﻘﮫ ی آﻧﮭﺎ را طﺮﯾﻘﮫ ی اﻧﺒﯿﺎء ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪ.1

ﺑﮫ ﻗﻮل »دﮐﺘﺮ زرﯾﻦ ﮐﻮب« :
»در واﻗﻊ ﮐﻼم ﺧﻮد »ﻓﯿﺎض« در ﺗﺒﯿﯿﻦ ارزش طﺮﯾﻖ ﺗﺼﻮف و ﺗﺮﺟﯿﺢ آن ﺑﺮ طﺮﯾﻘﮫ ی اھﻞ ﺣﮑﻤﺖ ظﺎھﺮی در ﮔﻮھﺮ
ﻣﺮاد »ﮐﯿﻤﯿﺎی ﺳﻌﺎدت« و در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻋﻠﻢ و طﺮﯾﻘﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﮫ وی ﻧﯿﺰ ﻣﺜﻞ اﺳﺘﺎد ﺧﻮﯾﺶ » ﺻﺪراﻟﻤﺘﺄﻟﮭﯿﻦ«
ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺜﻞ »ﻏﺰاﻟﯽ « در اﮐﺜﺮ ﮐﺘﺐ ﺧﻮﯾﺶ آن ﮔﻮﻧﮫ ﺻﻮﻓﯿﺎن ﻋﺼﺮ را ﮐﮫ ﺟﺰ دﻋﻮی و ظﺎھﺮ ﻧﺪارﻧﺪ  ،ﻣﺬﻣﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و
در ﺧﻮر ﻣﻼﻣﺖ و ﺷﻨﺎﻋﺖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ  :ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺑﺮای ﻣﺤﻘﻖ اﻟﺒﺘﮫ ﻣﺬﻣﻮم اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺑﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺴﺎن از ھﺮ ﻣﺪﻋﯽ
ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﺪ ﭼﺮا اﯾﻦ ﺗﻘﻠﯿﺪ را از اﻧﺒﯿﺎء و اﺋﻤﮫ)ع( ﻧﮑﻨﺪ.2 «...
»ﻓﯿﺎض« ﺑﺎ اﯾﻨﮑﮫ درﺧﺎﺗﻤﮫ ی ﮔﻮھﺮ ﻣﺮاد ﺑﮫ ﺗﺰﮐﯿﮫ ی ﻧﻔﺲ واﻧﺼﺮاف ﺑﮫ ﺧﻠﻮت و ﻋﺰﻟﺖ را ﺑﻌﺪ از ﺗﺤﺼﯿﻞ وﺗﮑﻤﯿﻞ
ﻗﻮه ی ﻧﻈﺮی وﻋﻠﻮم ﯾﻘﯿﻨﯽ ﺗﻮﺻﯿﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺎز اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ را ﮐﮫ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ﺳﻠﻮک ﺑﺎطﻦ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﻧﺎم ﺻﻮﻓﯽ
ﯾﺎ ﺑﮫ ﻋﻨﺎوﯾﻦ واﻟﻘﺎﺑﯽ ﮐﮫ در ﺷﺮﯾﻌﺖ وارد ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ،ﻏﯿﺮ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽ داﻧﺪ و ﺑﮫ طﺮﯾﻘﮫ ی ﭘﯿﺮو ﻣﺮﯾﺪی آداب
ﺻﻮﻓﯿﮫ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ اﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﻧﮕﺮد و ﮐﺎﻣﻼً ﯾﺪاس ﮐﮫ اﯾﻦ رد اﺻﻮل ﺗﺼﻮف ﻧﯿﺴﺖ  .ﺷﻌﺮ ﻓﯿﺎض از ذوق ﺗﺼﻮف ﺧﺎﻟﯽ
ﻧﯿﺴﺖ و ﮔﺮاﯾﺶ روﺣﺎﻧﯽ او را ﺑﮫ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﺼﻮف ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ .
ﺷﺎﮔﺮد و داﻣﺎد دﯾﮕﺮ »ﻣﻼ ﺻﺪرا« » ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ«  ،ﻣﺘﺨﻠﺺ ﺑﮫ »ﻓﯿﺾ« و ﻣﻌﺮوف ﺑﮫ »ﻣﻼ ﻣﺤﺴﻦ ﻓﯿﺾ
) (1091ﺑﻮدﮐﮫ او ھﻢ ﻣﺜﻞ »ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ﻻ ھﯿﺠﯽ« ﺗﺨﻠﺺ ﺷﻌﺮی ﺧﻮد را از ﺻﺪر اﻟﻤﺘﺄھﻠﯿﻦ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد او ﻧﯿﺰ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﯿﻦ

 . ١دﻧﺑﺎﻟﮫ ی ﺟﺳﺗﺟو در ﺗﺻوف اﯾران  ،ص .٢۵٢
 . ٢ھﻣﺎن ﮐﺗﺎب  ،ص .٢۵٣
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ﻋﻠﻮم ﺷﺮﻋﯽ و ﺗﻤﺎﯾﻼت ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﺑﻮد و رد ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﮫ طﺮﯾﻘﮫ ی ﺻﻮﻓﯿﮫ ﻧﯿﺰ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﯿﻦ ﻋﻠﻮم ﺷﺮﻋﯽ و ﺗﻤﺎﯾﻼت ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ
ﺑﻮد و درﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﮫ طﺮﯾﻘﮫ ی ﺻﻮﻓﯿﮫ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﺪراﻟﻤﺘﺄھﻠﯿﻦ و ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ﻻھﯿﺠﯽ از »ﻣﺤﯿﯽ اﻟﺪﯾﻦ ﻋﺮﺑﯽ« و ﻏﺰاﻟﯽ
ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺑﻮد و رد ﺗﻠﻔﯿﻖ ﺑﯿﻦ ﺷﺮﯾﻌﺖ و طﺮﯾﻘﺖ در ﻣﺬھﺐ ﺷﯿﻌﮫ ﺑﯿﺶ از آﻧﮭﺎ ﮐﻮﺷﺎ ﺑﻮد.
ﻓﯿﺾ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻼﺻﺪرا و ﻣﻼﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ﺑﮫ ﺻﻮﻓﯿﺎن ﻋﺼﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﻧﻈﺮ اﻧﺘﻘﺎدی دارد و در ﺣﻖ اﯾﻦ ﺧﺮﻗﮫ ﭘﻮﺷﺎن ﮐﮫ از
ﻋﻠﻢ و ﻋﻤﻞ ﺑﯽ ﺑﮭﺮه اﻧﺪو در ﻓﺘﻨﮫ و ﺑﺪﻋﺖ ﻣﺴﺘﻐﺮق ﮔﺸﺘﮫ اﻧﺪ  ،طﻌﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و درﺳﺎﻟﮫ ی »اﻟﻤﺤﺎﮐﻤﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺘﺼﻮﻓﺔ و
ﻏﯿﺮھﻢ ﻧﯿﺰ از ﺟﺎھﻼن ﻣﺘﺼﻮﻓﮫ ﮐﮫ آوا و رﻗﺺ را ﺣﻠﻘﮫ ﯾﺬﮐﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪ و ازﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﺼﻮف ﺑﯽ ﺧﺒﺮﻧﺪ ﺑﺎ ﻟﺤﻦ اﻧﮑﺎر
ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﮫ طﻮر ﮐﻠﯽ ﻓﯿﺾ ﺑﺮ ﻣﺪﻋﯿﺎن ارﺷﺎد طﻌﻨﮭﺎ دارد و آﻧﮭﺎ راﻣﻮﺟﺐ ﮔﻤﺮھﯽ ﻣﺮﯾﺪان ﻣﯽ ﺷﻤﺎرد و در رﺳﺎﻟﮫ ی
»اﻹﻧﺼﺎف ﻓﯽ ﺑﯿﺎن اﻟﻔﺮق ﺑﯿﻦ اﻟﺤﻖ و اﻹﻋﺘﺴﺎف« ﮐﮫ ﺑﮫ ﻟﺤﻦ و ﺳﺒﮏ ﻏﺰاﻟﯽ در » اﻟﻤﻨﻘﺬ ﻣﻨﺎﻟﻀﻼل« اﺳﺖ  ،ﻓﯿﺾ
داﺳﺘﺎن ﺳﻠﻮک ﻋﻘﻠﯽ و روﺣﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﮫ ھﻤﺎن ﺷﯿﻮه ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و از آن ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﺸﺮب و ﺷﺒﺎھﺖ ﻓﮑﺮ
ﻓﯿﺾ را ﺑﺎ ﻏﺎﻟﯽ ﺑﮭﺘﺮ درﯾﺎﻓﺖ و اﯾﻨﮑﮫ ﻓﯿﺾ ﮐﺘﺎب اﺣﯿﺎء ﻋﻠﻮم اﻟﺪﯾﻦ ﻏﺰاﻟﯽ را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان » اﻟﻤﺤﺠﺔ اﻟﺒﯿﻀﺎء ﻓﯽ
اﺣﯿﺎء «ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﻣﺬاق ﺷﯿﻌﮫ ﺗﮭﺬﯾﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ  ،ﻧﺸﺎن دﯾﮕﺮ از ﺗﻮﺟﮫ و ﻋﻼﻗﮫ ی او ﺑﮫ اﺣﯿﺎء و طﺮﯾﻘﮫ ی ﻋﻠﻢ وﻋﺮﻓﺎن
ﻏﺰاﻟﯽ اﺳﺖ .1
ﻓﯿﺾ ﮐﺘﺎب اﺣﯿﺎء را ﺑﺮ ﻣﺎده و ﺻﻮرت و ھﯿﺄت و آراﯾﺶ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺧﻮدﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬاﺷﺘﮫ و ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺑﻮاب و ﻓﺼﻮل و ﺗﻘﺮﯾﺮ
اﻟﻔﺎظ و ﻋﺒﺎرات ان را ﺑﮭﻢ ﻧﺰده و ﻻ اﻟﻘﻞ ﺳﮫ ﭼﮭﺎرم اﺣﯿﺎء را ﻋﯿﻨﺎ ً در ﻣﺤﺠﺔ اﻟﺒﻀﺎء آورده اﺳﺖ و اﮔﺮ دﺧﻞ و ﺗﺼﻮﻓﯽ
ﺷﺪه در ﯾﮏ ﭼﮭﺎرم ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ .از ﮐﻼم ﺧﻮد ﻓﯿﺾ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد اﺧﺘﻼف ﻋﻤﺪه ی وی ﺑﺎ ﻏﺰاﻟﯽ در دو اﻋﺘﻘﺎد
ﮔﻮھﺮی اﺳﺖ و ھﺮ اﺧﺘﻼف دﯾﮕﺮی از آن دو ﻧﺸﺄت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .
ﮔﺮﭼﮫ ﻏﺰاﻟﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﺮ ﺑﮫ ﺗﺸﯿﻊ ﮔﺮوﯾﺪ  2وﻟﯽ ھﻨﮕﺎم ﻧﻮﺷﺘﻦ اﺣﯿﺎء در ﻣﺬھﺐ اھﻞ ﺳﻨﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﻮد و ﮐﺘﺎب را ﺑﺎ
ﻣﺬاق اھﻞ ﺳﻨﺖ ﻧﻮﺷﺘﮫ اﺳﺖ واﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﻣﻨﺸﺄ اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﻏﺰاﻟﯽ و ﻓﯿﺾ ﺑﮫ ھﻨﮕﺎم ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﺤﺠﺒﮫ  ،اﮔﺮ ﭼﮫ ﺗﻌﻠﯿﻢ
ﺻﻮﻓﯿﮫ را از اﺻﻞ رد ﻧﻤﯽ ﮐﺮد وﻟﯽ ﺣﺴﻦ ظﻦ واﻋﺘﻘﺎد ﻏﺰاﻟﯽ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ اﻧﺎن ﻧﺪاﺷﺖ و اﯾﻦ ﻧﻘﻄﮫ ی اﺧﺘﻼف دوم
اﺳﺖ و ﻟﺬا ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﻘﺎﺋﺪ و اﺣﮑﺎم ﻓﺮﻋﯽ ﻓﻘﮭﯽ  ،ﻓﯿﺾ ﺑﺴﯿﺎر ی از اﻗﻮال ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻘﻮل و ﺣﮑﺎﯾﺎت ﻋﺠﯿﺐ وﻏﺮﯾﺐ
ﻣﻨﻘﻮل از ﺻﻮﻓﯿﺎن راھﻢ از » اﻟﻤﺤﺠﺔ اﻟﺒﯿﻀﺎء« ﺑﯿﺮون ﻣﯽ رﯾﺰد و ﮔﺎھﯽ ﺑﺮ ﻏﺰاﻟﯽ اﻋﺘﺮاض ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﭼﺮا ﭼﻨﭙﯿﻦ
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.در اﯾﻧﺑﺎره ﺑﮫ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻧﮕﺎرﻧده در ﮐﺗﺎﺑﻣﺳﺗﺑﺻرﯾن ﺷرح ﺣﺎل اﺑوﺣﺎﻣذ ﻏزاﻟﯽ ﻣراﺟﻌﮫ ﺷود .
۶٩

ﻋﻘﻞ ﺧﺪادادی را زﯾﺮ ﭘﺎ ﻧﮭﺎده و ﻣﻨﻘﻮﻻت ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻘﻮل ﺻﻮﻓﯿﺎن راﻗﺒﻮل ﮐﺮده اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻓﯿﺾ ﺣﯿﺎء ﻋﻠﻮم اﻟﺪﯾﻦ
را از دو رﻧﮓ ﺗﺴﻨﻦ و ﺗﺼﻮف ﭘﺎک ﻣﯽ ﮐﻨﺪو ان را ﺑﮫ رﻧﮓ ﺗﺸﯿﻊ ﻋﺎرﻓﺎﻧﮫ درﻣﯽ آورد و در ﺧﻮر ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﺷﯿﻌﯽ
ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﺑﺮ آن ﻧﺎم »اﻟﻤﺤﺠﺔ اﻟﺒﯿﻀﺎء ﻓﯽ ﺗﮭﺬﯾﺐ اﻻﺣﯿﺎء« ﯾﺎ »اﺣﯿﺎء اﻻﺣﯿﺎء« ﻣﯽ ﮔﺬارد و اﯾﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺑﮫ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮی از
ﻧﮭﺞ اﻟﺒﻼﻏﮫ اﻣﯿﺮﻣﺆﻣﻨﺎن ﻋﻠﯽ )ع( ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ 1و ﺑﺎ ﺣﺬف ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻨﮑﺮ ﭘﺎره ای اﺣﺎدﯾﺚ واﺧﺒﺎر ﻣﺄﺧﻮذ از
طﺮﯾﻖ ﺷﯿﻌﮫ را در ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﮫ ﻣﺘﻦ اﻓﺰوده اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﮫ ﻓﯿﺾ ﺑﮫ ﺟﮭﺖ ھﻤﯿﻦ ﻗﺮب ﻣﺸﺮب ﺑﺎ ﺻﻮﻓﯿﮫ ازطﺮف ﺑﺮﺧﯽ ازﻓﻘﮭﺎء و ﻣﺘﺸﺮﻋﮫ ﺑﮫ داﺷﺘﻦ ﺗﻤﺎﯾﻼت ﺻﻮﻓﯿﺎﻧﮫ ﻣﺘﮭﻢ
ﺷﺪه اﺳﺖ ھﺮﭼﻨﺪ ﺑﮫ ﺗﺼﻮف رﺳﻤﯽ اھﻞ ﺧﺎﻧﻘﺎه آﻧﭽﮫ راﻣﺘﺮﺳﻤﺎن زﻣﺎن وی ﺑﮫ ﻧﺎم ﻋﻘﺎﺋﺪ و آداب ﺻﻮﻓﯿﮫ ﺗﺮوﯾﺞ و ﺗﻌﻠﯿﻢ
ﻣﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ  ،ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﻤﯽ ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ »ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﺣﮑﻤﺖ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﺎص ﻋﻠﻢ ﮐﻼم ھﻢ آﻧﮕﻮﻧﮫ ﮐﮫ ﻣﻼﺻﺪار و
ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ﻻھﯿﺠﯽ ﺑﺪاﻧﮫ در ﭘﯿﭽﯿﺪﻧﺪ ﺗﻌﻠﻖ زﯾﺎدی ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽ دھﺪ و ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﭼﻨﺪ رﺳﺎﻟﮫ ی ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻧﯿﺰ دارد ظﺎھﺮاً ﻣﺜﻞ
ﻏﺰاﻟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ ﺗﻔﻘﮫ در دﯾﻦ وﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺳﻠﻮک و ﻋﺮﻓﺎن ﻋﻼﻗﮫ دارد وﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﮫ در ﻣﺤﯿﻂ ﺗﺸﯿﻊ
ﻋﺼﺮ ﺻﻔﻮی طﺮز ﺗﻔﮑﺮ و ﺷﯿﻮه ی ﺳﻠﻮک او ﺑﮫ طﻮر ﮐﻠﯽ ﯾﺎداور وﺟﻮد ﻏﺰاﻟﯽ اﺳﺖ در ﻣﺤﯿﻂ ﺗﺴﻨﻦ ﻋﮭﺪ ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ«
 2ﺟﺎی اﻧﮑﺎر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﻓﯿﺾ درﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺘﺐ و رﺳﺎﺋﻠﺶ ﺑﮫ وﯾﮋ ه در اﺷﻌﺎرش  3ﺑﺮ ﻣﺬاق ﺻﻮﻓﯿﺎن و ﻋﺎرﻓﺎن ﺳﺨﻦ
ﮔﻔﺘﮫ و ﮐﺘﺎب و »ﮐﻠﻤﺎت ﻣﮑﻨﻮﻧﮫ«  4را ﻧﯿﺰ در ﺑﯿﺎن ﻣﻌﺎرف ﺻﻮﻓﯿﺎن و وﺣﺪت وﺟﻮدی ﻧﻮﺷﺘﮫ اﺳﺖ  .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﮫ در آﻏﺎز
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ﻣراﺟﻌﮫ ﺷود.
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.ﻓﯾض ﻋﻼوه ﺑر آﺛﺎر ارزﻧده ﮐﮫ راد رﺷﺗﮫ ای ﻣﺧﺗﻠف ﻋوم و ﻣﻌﺎﻟرف ﻋﺻر ﻧوﺷﺗﮫ  ،دﯾوان

ﺷﻌری ﻧﯾزﺑﮫ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ دارد ،اﺷﻌﺎرش  ،ﻣﺎﻧﻧد اﺷﻌﺎر ﺻوﻓﯾﺎن اﺳت و در ﺿﻣن ﻏزﻟﯽ ،
ﻏزل ﺣﺎﻓظ را ﺳﺗوده و ﺳروده اﺳت :
اﺷﻌﺎر ﺑود ﺑﯾﮑﺎر اﻻ ﻏزل ﺣﺎﻓظ

ای ﯾﺎر ﻣﺧوان زاﺷﻌراﻻ ﻏزل ﺣﺎﻓظ
)دﯾوان ﻓﯾض  ،ص (١٠٠
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.ﮐﻠﻣﺎت ﻣﮑﻧوﻧﮫ ی ﻓﯾض درﺷرح اﺻل وﺣدت وﺟود اﺳت ﺑﮫ طوری ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗوان آن را ﺷرح

ﻣﺧﺗﺻر ﺑرﮐﺗﺎب»ﻓﺻوص اﻟﺣﮑم« اﺑن ﻋرﺑﯽ و اﻗﺗﺑﺎﺳﯽ از ﮐﺗﺎب »ﻧﻘد اﻟﻧﺻوص« ﺟﺎﻣﯽ
داﻧﺳت .
٧٠

ﮐﺘﺎب ﻣﺬﮐﻮر ﯾﺎدآور ﺷﺪه اﺳﺖ  ،ﺧﻮد ﻣﺘﺼﻒ ﺑﮫ اﺣﻮال اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻧﺒﻮده ،ﺑﻠﮑﮫ ﺻﺮﻓﺎ ً ﻧﺎﻗﻞ اﻗﻮال اﻧﺎن اﺳﺖ  .1وﻟﯽ ﺑﺎ
وﺟﻮد اﯾﻦ ھﻤﺎن طﻮری ﮐﮫ ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﺮاﺟﻢ ﻧﮕﺎران ﺗﻔﻄﻦ ﺟﺴﺘﮫ و ﺗﺠﮫ داده اﻧﺪ او ﻋﺎرف وﺣﺪت وﺟﻮدی ﺑﻮده  2و در
ﭘﺎره ای از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎ اﺑﻦ ﻋﺮﺑﯽ ﻣﻮاﻓﻘﺖ داﺷﺘﮫ اﺳﺖ .
ﻓﯿﺾ در اواﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﺗﻤﺎﯾﻼت ﺻﻮﻓﯽ را ﺗﺮک ﮔﻔﺖ و ﻗﺮآن و ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺎزﮔﺸﺖ و در رﺳﺎﻟﮫ ی »اﻻﻧﺼﺎف« ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﮫ
اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﮫ رﺳﯿﺪه ﮐﮫ در اﻗﻮال ﻓﻼﺳﻔﮫ و ﺻﻮﻓﯿﮫ ھﯿﭻ ﭼﯿﺰﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ در ﻗﺮآن و ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺒﺎﺷﺪ و از ﮐﺘﺐ ﻓﻼﺳﻔﮫ ﯾﺎ
ﻣﺘﺼﻮﻓﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان داﻧﺴﺖ ﺧﻠﻞ و ﻗﺼﻮر در ﻗﺮآن و ﺣﺪﯾﺚ ﻧﯿﺴﺖ در ﻓﮭﻢ و در اﯾﻤﺎن آﻧﮭﺎﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﻠﺪ اھﻞ ﺑﯿﺖ و ﻣﺘﺎﺑﻊ
ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﻮد واز اﻟﻔﺎظ و ﺗﻌﺒﯿﺮات ﻣﺘﮑﻠﻤﺎن و ﻣﺘﻔﻠﺴﻔﮫ و ﻣﺘﺼﻮﻓﮫ ﮐﮫ درﻣﺤﮑﻤﺎت ﺛﻘﻠﯿﻦ – ﮐﺘﺎب ﷲ واﺣﺎدﯾﺚ و ﻣﺄﺛﻮرات
ﻋﺘﺮت از اھﻞ ﺑﯿﺖ – ﻣﺬﮐﻮر ﻧﯿﺴﺖ ،اﺟﺘﻨﺎب ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻤﻮد .3
و در ﮐﺘﺎب »ﺑﺸﺎرات« در ﻣﺬﻣﺖ ﺻﻮﻓﯿﮫ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :
»ﺑﺎ اﯾﻨﮑﮫ ﺻﻮﻓﯿﮫ ادﻋﺎھﺎی ﺑﺰرگ دارﻧﺪ  ،ﺣﺘﯽ ﻋﻮام اﯾﺸﺎن ،ﮐﮫ ﻗﺎﺑﻞ ﮔﻔﺘﻦ ﻧﯿﺴﺖ  ،ای ﮐﺎش ﺑﮫ دﻋﻮی ﻗﻨﺎﻋﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ
و ﺑﺪﻋﺘﮭﺎ در دﯾﻦ ﻧﻤﯽ آوردﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدن ﺻﺪا ﺑﮫ ذﮐﺮ و اظﮭﺎر وﺟﺪ و آواز و اﺷﻌﺎر ﺿﻤﻦ اذﮐﺎر وﮐﻒ زدن
ورﻗﺺ و ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺷﺪن ﺣﺘﯽ آﻧﮑﮫ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ در ﺷﺪت ﺷﻮق و ﺧﯿﺎل ﺻﻮرت ﺧﻮﺷﮕﻠﯽ و رﻗﺼﯿﺪن دﯾﻮاﻧﮫ وار ﺑﺮ
زﻣﯿﻦ ﻣﯽ اﻓﺘﻨﺪو دﺳﺖ راﺳﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮔﺬارد و ﺑﮫ ﭼﭗ ﺳﯿﻠﯽ ﺑﺮ آن زﻧﺪ و دﻣﺎغ دﯾﮕﺮی را ﺑﮫ ﮐﺘﻒ ﺧﻮد ﺑﺸﮑﻨﺪ و اب
دھﺎن ﺑﺮ ﺻﻮرت آن اﻓﮑﻨﺪ وﺑﺎﺗﻒ او ﺗﺒﺮک ﺟﻮﯾﻨﺪ و ﺑﺎ ﭘﺴﺮی دﺳﺖ ﺑﮫ ﮔﺮدن و ﻣﺎچ و ﺑﻮﺳﮫ ﮐﻨﺪ و ﯾﮑﯽ از اﯾﺸﺎن ادﻋﺎی
ﻏﯿﺐ ﮐﻨﺪ وﮐﺮاﻣﺘﯽ ﮐﮫ ھﯿﭻ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ادﻋﺎ ﻧﮑﺮده  ،ادﻋﺎ ﮐﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﮫ ﺟﺎھﻞ اﺳﺖ ﺑﮫ اﺣﮑﺎم ﺷﺮع وﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺑﺮ ﺳﺮ او
ازدﺣﺎم ﮐﻨﻨﺪ و ﭼﺸﻢ و ﮔﻮش ﺑﺮاو ﻓﺮا دھﻨﺪ و ﮔﺎھﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻗﺪم او اﻓﮑﻨﻨﺪ و ﻧﺰد او ﺳﺠﺪه ﮐﻨﻨﺪ و دﺳﺖ و ﭘﺎی او را
ﺑﺒﻮﺳﻨﺪ« .4
ﻓﯿﺾ درﮐﺘﺎب »ﺑﺸﺎرة اﻟﺸﯿﻌﺔ« ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮐﮫ اﺑﻦ ﻋﺮﺑﯽ را ﺷﯿﺦ اﮐﺒﺮ ﺻﻮﻓﯿﮫ و از اﺋﻤﮫ ی اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ و از رؤﺳﺎی
اھﻞ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺧﻮاﻧﺪه و ﮐﺜﺮت ﻋﻠﻢ و دﻗﺖ ﻧﻈﺮش را ﺳﺘﻮده و ﺑﮫ ﺷﺪت از او اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ  ،ﮔﺎھﯽ ﺑﮫ اﺧﺘﻼل ﻋﻘﻞ
ﻣﺘﺼﻔﺶ داﺷﺘﮫ وﮔﺎھﯽ ﻧﯿﺰ از زﻣﺮھﯽ ﮔﻤﮕﺸﺘﺎن و ﮔﻤﺮاھﺎن ﺑﮫ ﺷﻤﺎر آورده اﺳﺖ اﻧﺘﻘﺎد او از اﺑﻦ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺘﻮﺟﮫ

. ١ﮐﻠﻣﺎت ﻣﮑﻧوﻧﮫ ،ص .٨
. ٢روﺿﺎت اﻟﺟﻧﺎت  ،ج  ،۶ص .٨١
. ٣دﻧﺑﺎﻟﮫ ی ﺟﺳﺗﺟو در ﺗﺻوف اﯾران ،ص .٢۵٧
. ٤ﮐﺗﺎب ﺑﺷﺎرات ﻓص .١۴۴
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اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮫ ی اوﺳﺖ ﮐﮫ در ﮐﺘﺎب »ﻓﺘﻮﺣﺎت« ﮔﻔﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ »ﻣﻦ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻢ ﺗﺎ اﻣﺎم زﻣﺎن را ﺑﮫ ﻣﻦ ﺑﺸﻨﺎﺳﺎﻧﺪ و اﮔﺮ
ﻣﯽ ﺧﻮﺳﺘﻢ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪ« وی را ﺑﮫ اﯾﻦ ﺟﮭﺖ ﻣﻮرد ﻣﺬﻣﺖ و ﺳﺮزﻧﺶ ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﮐﮫ اﺑﻦ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ اﯾﻦ ﮐﻼم
ﺧﻮد را از ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ اﻣﺎم زﻣﺎن ﺑﯽ ﻧﯿﺎز ﭘﻨﺪاﺷﺘﮫ اﺳﺖ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ازﺣﺪﯾﺚ ﻣﺸﮭﻮر »ﻣﻦ ﻣﺎت وﻟﻢ ﯾﻌﺮف اﻣﺎم زﻣﺎﻧﮫ
ﻣﺎت ﻣﯿﺘﺔ ﺟﺎھﻠﯿﺔ« آﮔﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ  .ﻓﯿﺾ  ،ﻣﺠﺒﯽ اﻟﺪﯾﻦ را رﺳﻮای ﺧﺪا و ﺳﺮﮔﺮدان ﺷﯿﺎطﯿﻦ و ﺣﯿﺮان در زﻣﯿﻨﮫ ی
ﻋﻠﻮم ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮده اﺳﺖ .
ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ را ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﺑﺎ ھﻢ و ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﺑﺎ ﻋﻘﻞ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎﺷﺮع و اﺣﯿﺎﻧﺎ ً ﺳﺴﺖ ﺗﺮ از ﺧﺎﻧﮫ ی ﻋﻨﮑﺒﻮت وﺑﺎﻻﺧﺮه
ﻣﻮﺟﺐ ﺧﻨﺪه ی ﮐﻮدﮐﺎن و رﯾﺸﺨﻨﺪ زﻧﺎن داﻧﺴﺘﮫ و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﮫ ادﻋﺎﺋﯽ ﮐﮫ در ﺗﻮﺣﯿﺪ داﺷﺘﮫ در ﮔﻔﺘﮫ
ھﺎﯾﺶ ﺑﺎﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل  ،ﺷﺮط ادب رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮده وﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﺑﮫ رﺑﺎن آورده اﺳﺖ ﮐﮫ ھﯿﭻ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ آﻧﮭﺎ را ﻧﯿﻤﯽ ﭘﺴﻨﺪد
و ﺑﮫ زﺑﺎن ﻧﻤﯽ آورد .1

ﺳﻠﺴﻠﮫ ھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ادﻋﺎ ﯾﺘﺸﯿﻊ دارﻧﺪ
ﮔﻮﯾﻨﺪ  :ﺷﻤﺎره ی طﺮاﺋﻖ ﺻﻮﻓﯿﮫ ﺑﮫ دوﺳﺖ طﺮﯾﻘﮫ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﯽ ﺷﻮد و ھﺮ دﺳﺘﮫ ای از آن ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺎﺧﮫ ی ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﻣﯽ
ﮔﺮدد  2وﻟﯽ اﺻﻮل دﺳﺘﮫ ھﺎی ﺗﺼﻮف از ﺑﯿﺴﺖ وﭘﻨﺞ دﺳﺘﮫ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﺮق ﺗﺼﻮف اﻋﺘﻘﺎد داردﻧﺪﮐﮫ
ﺳﻠﺴﻠﮫ ی ﺷﯿﻮخ آﻧﮭﺎ در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺑﮫ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ )ص(  ،ﻣﻨﺘﮭﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و از اﯾﻦ راه ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﮐﺴﺐ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و
درﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﻓﺮﻗﮫ ﮔﻮﯾﻨﺪ دوﺳﮫ ﻓﺮﻗﮫ از ﺧﺎﺻﮫ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ وﺑﻘﯿﮫ ھﻤﮕﯽ از ﻋﺎﻣﮫ اﻧﺪ ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﮫ ھﺎ ﮐﮫ
ﻣﺪﻋﯽ ﺗﺸﯿﻊ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ ی»ﻣﻌﺮوف ﮐﺮﺧﯽ« ﺳﻠﺴﻠﮫ ی ﺧﻮد راﺑﮫ اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( رﺳﺎﻧﺪه اﻧﺪ ﮔﻮﯾﻨﺪ اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﮫ
ازﺳﻼﺳﻞ ﻧﻮرﯾﮫ ی رﺿﻮﯾﮫ ﻋﻠﻮﯾﮫ ی ذھﺒﯿﮫ ﻣﺼﻄﻔﻮﯾﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ آن را »ام اﻟﺴﻼﺳﻞ« ﺗﺼﻮف ﻧﺎم ﻧﮭﺎده اﻧﺪ» .ﻣﻌﺮوف«
ﻧﺰد ﺻﻮﻓﯿﺎن ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ  ،ﺣﺎﺟﺐ و درﺑﺎن اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( اﺳﺖ ﮐﮫ ازآن ﺣﻀﺮت ﻓﯿﺾ و ﺗﻌﻠﯿﻢ طﺮﯾﻘﺖ
وﻣﻨﺼﺐ ﺷﯿﺦ اﻟﻤﺸﺎﯾﺨﯽ ﯾﺎﻓﺘﮫ وﺑﮫ او از ﺟﺎﻧﺐ اﻣﺎم اﺟﺎزه داده ﺷﺪه ﮐﮫ طﺮﯾﻘﮫ ی رﺿﻮﯾﮫ ﻋﻠﻮﯾﮫ ی ﻣﺼﻄﻔﻮﯾﮫ را ﮐﮫ
ﻋﺒﺎرت ازﻋﺒﺎدت وﺗﺰﮐﯿﮫ وﺗﺼﻔﯿﮫ ﻧﻔﺲ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺑﮫ طﺎﻟﺒﺎن ﺻﺎدق اﻟﻌﻘﯿﺪه و ﭘﯿﺮوان اﺋﻤﮫ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﮔﻔﺘﮫ اﻧﺪ ﮐﮫ وی
ﺧﺪﻣﺖ اﻣﺎم ﻣﻮﺳﯽ )ع( واﻣﺎم ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق )ع( را ﻧﯿﺰ درک ﮐﺮده اﺳﺖ اﻣﺎﺑﯿﺸﺘﺮ ﺻﻮﻓﯿﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﺮح ﺣﺎل وی را ﻧﻮﺷﺘﮫ

 . ١ﺑﺷﺎرة اﻟﺷﯾﻌﮫ  ،ص .١۵٠
. ٢اﻣﺎم ﻣﺣم ﻏزاﻟﯽ ،ﺗرﺟﻣﮫ ی اﺻﻔﮭﺎﻧﯽ زاده ،ص  ، ٢۵٨ﭼﺎ پ ﺗﺑرﯾز.
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اﻧﺪ او را درﺑﺎﻧﻮﺣﺎﺟﺐ اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( داﻧﺴﺘﮫ اﻧﺪ ﮐﮫ در ھﻤﺎن درﮔﺎه ھﻢ درﮔﺬﺷﺘﮫ اﺳﺖ از اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﮫ ﭼﮭﺎرده ﺳﻠﺴﻠﮫ ی
دﯾﮕﺮ ﺑﮫ وﺟﻮد آﻣﺪه اﻧﺪ ﮐﮫ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :
ﺳﻠﺴﻠﮫ ھﺎی » :ﺳﮭﺮوردی ؛ ﻣﻮﻟﻮﯾﮫ ؛ ﻧﻮرﺑﺨﺸﯿﮫ ؛ ﺻﻔﻮﯾﮫ ؛ ﻧﻌﻤﺖ اﻟﮭﯿﮫ؛ ذھﺒﯿﮫ ؛ﮐﺒﺮوﯾﮫ ؛ ذھﺒﯿﮫ اﻏﺘﺸﺎﺷﯿﮫ ؛ رﻓﺎﻋﯿﮫ ؛
ﺟﻤﺎﻟﯿﮫ ؛ ﻗﻮﻧﻮﯾﮫ ؛ ﻗﺎدرﯾﮫ « و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺳﻠﺴﻠﮫ ی ﭘﯿﺮﺣﺎﺟﺎﺗﯿﮫ«  .ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﮫ ھﺎ ﺑﮫ ﻧﺎﻣﮭﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺮوﻓﻨﺪ .1
و ﭼﻮن وﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻦ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺳﻼﺳﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( و دوازده اﻣﺎم ﺑﮫ ظﺎھﺮ اﻋﺘﺮاف واﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ،آﻧﮭﺎ را ذھﺒﯿﮫ
ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ  .ھﺮﯾﮏ ازاﯾﻦ ﺳﻼﺳﻞ ﺧﻮد ﺑﮫ ظﺎھﺮ اﻋﺘﺮاف و اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ،آﻧﮭﺎ را ذھﺒﯿﮫ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ .ھﺮﯾﮏ ازﺳﻼﺳﻞ ﺧﻮد
ﺑﮫ ﺳﻠﺴﻠﮫ ھﺎ و طﺮﯾﻘﮫ ھﺎی دﯾﮕﺮی ﻣﻨﺸﻌﺐ ﺷﺪه اﻧﺪ اﻣﺎ ﻧﮭﺎﯾﺖ ھﻤﮫ ی آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺳﻠﺴﻠﮫ ی ﻣﻌﺮوﻓﯿﮫ ﻣﯽ رﺳﺪ .2
آﻧﭽﮫ را در روﺿﺎت اﻟﺠﻨﺎت از ﮐﺘﺎب »اﻟﻤﺠﻠﯽ ﻟﻤﺮآة اﻟﻤﻨﺠﯽ« » ،اﺑﻦ اﺑﯽ ﺟﻤﮭﻮر اﺣﺴﺎﺋﯽ« ﻧﻘﻞ ﮐﺮده »ﺟﻨﯿﺪ ﺑﻐﺪادی« از
دﺳﺖ داﺋﯽ ﺧﻮد »ﺳﺮی ﺳﻘﻄﯽ« ﺧﺮﻗﮫ ی وﻻﯾﺖ ﭘﻮﺷﯿﺪه و ﺳﺮی ھﻢ ازﻣﻌﺮوف ﮐﺮﺧﯽ و ﻣﻌﺮوف ﻧﯿﺰ از دﺳﺖ ﻣﺒﺎرک
ﺣﻀﺮت ﺣﺠﺔ ﷲ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ اﻟﺮﺿﺎ)ع( ﺧﺮﻗﮫ ﭘﻮش وﻻﯾﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ  .اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﮫ از ﻋﺮﻓﺎی ﺻﻮﻓﯿﮫ
ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ طﺮﯾﻘﺘﯽ ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﮫ ﻣﻌﺮوف ﮐﺮﺧﯽ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻨﺪ ﺑﮫ واﺳﻄﮫ ی او ﺑﺪان ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺻﻮل داﺷﺘﮫ و ﺑﮫ
ھﻤﯿﻦ ﺟﮭﺖ ﺑﮫ »ﻣﻌﺮوﻓﯿﮫ« ﺷﮭﺮت دارﻧﺪ .اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﻧﺎم »ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻠﮭﯽ« و »ﻧﻮرﺑﺨﺸﯽ« و »ﻧﻘﺶ ﺑﻨﺪی« و »ﺳﻘﻄﯿﺎن« و
»ﺟﻨﯿﺪﯾﺎن« و ﻏﯿﺮه ﺑﮫ ﺟﻨﺪﯾﻦ ﺷﺒﻌﮫ ﻣﻨﺸﻌﺐ ھﺴﺘﻨﺪ وﺑﮫ ﺟﮭﺖ ھﻤﯿﻦ ﮐﺜﺮت اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﮫ ﻣﻌﺮوﻓﯿﮫ ﺑﮫ »ام اﻟﺴﻼﺳﻞ
ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ .3
ﻣﻌﺮوف  ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺗﺼﻮف طﺮﯾﻘﺖ را آﻏﺎز ﮐﺮد و اول ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ وﻻﯾﺖ ﺻﻮﻓﯿﮫ ﺑﮫ طﺮﯾﻘﯽ
ﮐﮫ ﻧﺰد ﺻﻮﻓﯿﺎن ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ  ،ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪ.
»ﻗﺸﯿﺮی« از »اﺑﻮﻋﻠﯽ دﻗﻖ« رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻌﺮوف از ﻣﻮاﻟﯽ اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( ﺑﻮد  4و ﭘﺪر و ﻣﺎدرش ﻧﺼﺮاﻧﯽ
ﺑﻮدﻧﺪ و ﺧﻮد وی در ھﻔﺖ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ ی اﻣﺎم اﺳﻼم آورد  1ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺸﯿﺮی ﮔﻔﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ اﻣﺎم رﺿﺎ )ع( ﻣﻌﺮوف

. ١داﺋرةاﻣﻠﻌﺎرف ﺗﺷﯾﻊ  ،ج  ، ۴ص .۴١٨
 . ٢طراﺋق اﻟﺣﻘﺎﺋق  ،ج  ، ٢ص . ٢٩٧ ، ٢۵٧
 . ٣رﯾﺣﺎﻧﺔ اﻷدب  ،ج  ، ۵ص .۴۶
. ٤طﺑﻘﺎت ﺷﻌراﻧﯽ  ،ج ، ١ص .۶٢
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را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﮫ زھﺪ ﻓﺮﻣﻮد ﻣﻌﺮوف در ﻣﺠﻠﺲ »اﺑﻦ ﺳﻤﺎک« ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽ ﺷﺪ و ﺑﮫ ﻣﻮاﻋﻆ او ﮔﻮش ﻣﯽ داد ﺧﻮدﭼﻨﯿﻦ ﮔﻮﯾﺪ
:
»ﺳﺨﻨﺎن او در دﻟﻢ ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺖ ﭘﺲ روی ﺑﮫ ﺧﺪای آوردم و ﺗﻤﺎم ﮐﺎرھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﺪان اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺘﻢ ،رھﺎﮐﺮدم ﺟﺰ ﺧﺪﻣﺖ
ﻣﻮﻻﯾﻢ اﻣﺎم رﺿﺎ )ع( و اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را ﺑﮫ ﻣﻮﻻﯾﻢ ﮔﻔﺘﻢ  .ﻓﺮﻣﻮد  :اﮔﺮ از اﯾﻦ ﻣﻮﻋﻈﮫ ﭘﻨﺪ ﮔﯿﺮی ﺗﺮا ﺑﺲ اﺳﺖ «.
ﺻﺎﺣﺐ طﺮاﺋﻖ » ،ﺣﺎج ﻣﻌﺼﻮﻣﻌﻠﯽ« ﻧﻮﺷﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم رﺿﺎ )ع( ﺻﺎﺣﺐ طﺮﯾﻘﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻣﻌﺮوف از
ﺣﻀﺮت اﻣﺎم اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ و ﻗﻄﺐ داﺋﺮة اﻣﮑﺎن ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ اﻟﺮﺿﺎ)ع( ﻓﯿﺾ درﯾﺎﻓﺖ داﺷﺘﮫ و از آن اﻣﺎم طﺮﯾﻘﺖ را
ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﮫ و از وی ﺑﮫ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻨﺼﺐ ﺷﯿﺦ اﻟﻤﺸﺎﯾﺦ ﻧﺎﺋﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ  .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﮫ او اﺟﺎزه داده اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺮﯾﺪان درﺳﺖ
ﻋﻘﯿﺪه و ﯾﺎران اﺋﻤﮫ راﺑﮫ طﺮﻗﮫ ی رﺿﻮی ﻋﻠﻮی ﻣﺼﻄﻔﻮی ﮐﮫ ﻋﺒﺎرت ازﻋﺒﺎدت و ﺗﺰﮐﯿﮫ و ﺗﺼﻔﯿﮫ ی ﻧﻔﺲ اﺳﺖ
،واﺻﻞ ﮐﻨﺪ « .2
ﺷﺎﻋﺮ ﺻﻮﻓﯽ »ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ ﮐﺮﻣﺎن « ﺑﺎ »ﺣﺎج ﻣﻌﺼﻮﻣﻌﻠﯽ« در اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﻣﻮاﻓﻖ اﺳﺖ ﮐﮫ »ﺷﯿﻌﮫ ﺑﺮ دو ﮔﻮﻧﮫ اﺳﺖ :
ﮔﺮوھﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﻧﮕﮭﺪاری آن ھﺴﺘﻨﺪ و ﮔﺮوھﯽ دﯾﮕﺮ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﮫ طﺮﯾﻘﺖ دارﻧﺪ و اﯾﻨﺎن ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﺮ
ھﺴﺘﻨﺪ  .ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن آﻧﺎن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از » :ﺳﻠﻤﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ؛ اوﯾﺲ ﻗﺮﻧﯽ ؛ و رﺷﯿﺪ ھﺠﺮی؛ ﮐﻤﯿﻞ ﺑﻦ زﯾﺎد وﺷﯿﺦ ﺑﺴﻄﺎم« ﯾﻌﻨﯽ
»ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ ﺑﺴﻄﺎﻣﯽ ؛ ﺷﻘﯿﻖ ﺑﻠﺨﯽ وﻣﻌﺮوف ﮐﺮﺧﯽ« ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﯿﺎن راوﯾﺎن ﺣﺪﯾﺚ و ﺧﺒﺮ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻋﻠﻢ ظﺎھﺮی و ﻋﺎرﻓﺎن
ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻠﻢ ﺳﺮی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ راوﯾﺎن  ،اﺣﮑﺎم ظﺎھﺮی را ﺣﻔﻆ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﻋﺎرﻓﺎن ﻣﮑﻠﻒ ﺑﮫ ﺣﻔﻆ اﺳﺮار ﻋﻤﯿﻖ ھﺴﺘﻨﺪ « .3
ﻣﻌﺼﻮﻣﻌﻠﯽ اﺿﺎﻓﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ اﻣﺎم رﺿﺎ )ع( ﻣﺠﺪد دﯾﻦ در ﺳﺪه ی دوم اﺳﺖ و ﻣﻌﺮوف ﮐﺮﺧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺪد دﯾﻦ ﺑﻮده
اﺳﺖ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از زھﺎد .4
»اُﻟﻔﺖ اﺻﻔﮭﺎﻧﯽ«ﺻﻮﻓﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ را ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﺗﺄوﯾﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﻀﺮت رﺿﺎ )ع( طﺮﯾﻘﺖ را ﺑﮫ
ﻣﻌﺮوف ﮐﺮﺧﯽ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮد و او ﺑﺪان اﺧﺘﺼﺎص داد واز اﯾﻦ رو طﺮﯾﻘﺖ از اﻣﺎﻣﺖ ﺟﺪا ﺷﺪ و ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﻋﻠﻢ دﯾﻦ ﻧﺰد

. ١رﺳﺎﻟﮫ ی ﻗﺷﯾرﯾﮫ ،ص .١٢
 . ٢طراﻗﺊ اﻟﺣﻘﺎﺋق  ،ج  ، ٢ص .١٣٣
. ٣طراﺋق اﻟﺣﻘﺎﺋق  ،ج  ، ٢ص .١٣۵
. ٤طراﺋق اﻟﺣﻘﺎﺋق  ،ج  ، ١ص .٢٣۵
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اﻣﺎﻣﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ  .آﻏﺎز آن از ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ اﻟﺠﻮاد )ع( اﺳﺖ ﮐﮫ اﻣﺎﻣﺖ را در ﺳﺎل 203از اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( ﭘﺪر
ﺑﺰرﮔﻮار ﺧﻮد درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد و درآن ھﻨﮕﺎم ﺳﻦ ﻣﺒﺎرﮐﺶ ھﻔﺖ ﺳﺎل ﺑﻮد .1
ﻣﻌﺮوف ﮐﺮﺧﯽ را آﺧﺮﯾﻦ ﺻﻮﻓﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﻣﺎﻣﺎن اﺗﺼﺎل داﺷﺘﮫ اﻧﺪ ،ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ...ازاﺗﺼﺎل ﻣﺘﺼﻮﻓﮫ ﺑﮫ اﺋﻤﮫ ﭘﺲ از
ﺣﻀﺮت رﺿﺎ )ع( ﺧﺒﺮی دﯾﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ  ،ﺑﻠﮑﮫ اﻣﺎم دھﻢ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﻋﻠﯽ اﻟﻨﻘﯽ )ع( ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ آن ﺣﻀﺮت
دﺷﻤﻦ ﺻﻮﻓﯿﺎن ﺑﻮد ﺑﺎ اﯾﻨﮑﮫ ﺻﻮﻓﯿﺎن ﺑﮫ ﺣﻖ وﻣﻘﺎم ﻋﻠﻮﺑﯿﺎن ﺑﻮدﻧﺪ  ،از آن اﻣﺎم رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﻓﺮﻣﻮد »ھﻤﮫ ی
ﺻﻮﻓﯿﺎن از ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﻣﺎ ھﺴﺘﻨﺪ « .2
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﮐﺘﺎب ھﺎی ﺗﺼﻮف  ،ﻣﻌﺮوف ﮐﺮﺧﯽ را ﺗﺎ آﺧﺮ زﻧﺪﮔﯿﺶ ﻣﻼزم و درﺑﺎن ﺣﻀﺮت رﺿﺎ )ع(
ﻧﻮﺷﺘﮫ اﻧﺪ  ،ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺮگ او را در ﺑﺮاﺑﺮ در ﺧﺎﻧﮫ ی آن اﻣﺎم ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ واﺳﻄﮫ ی ازدﺣﺎم ﺷﯿﻌﮫ ﺑﺮ در ﺧﺎﻧﮫ  ،دﻧﺪه
ھﺎی او ﺷﮑﺴﺘﮫ ﺷﺪ .3
ﭘﺲ ﻣﺸﮭﻮرﺗﺮﯾﻦ و ﭘﺮ آوازه ﺗﺮﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﮫ ای ﮐﮫ ادﻋﺎی ﺗﺸﯿﻊ دو اﺗﺼﺎل ﺑﮫ اﻣﺎﻣﺎن اھﻞ ﺑﯿﺖ )ع( دارﻧﺪ ،ھﻤﯿﻦ ﺳﻠﺴﻠﮫ ی
ﻣﻌﺮوﻓﯿﮫ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ ی ﻣﻌﺮوف ﮐﺮﺧﯽ ﺳﻠﺴﻠﮫ ی ﺧﻮد راﺑﮫ اﻣﺎم رﺿﺎ )ع( ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽ دھﻨﺪ وﻟﯿﮑﻦ اﯾﻦ ادﻋﺎی
ﺻﻮﻓﯿﺎن ﮐﺎﻣﻼً واھﯽ و ﺑﯽ اﺳﺎس اﺳﺖ زﯾﺮا :
 -1ﺑﮫ ﻣﻮﺟﺐ رواﯾﺎﺗﯽ ﮐﮫ اﻣﺎم رﺿﺎ )ع( ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ،آن ﺣﻀﺮت ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ اﺋﻤﮫ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺻﻮﻓﯿﮫ ﺑﻮده اﺳﺖ  .از ﺟﻤﻠﮫ
ﺑﺴﯿﺎری از ﺛﻘﺎت ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﻌﮫ ﺑﮫ ﺳﻨﺪ ﺻﺤﯿﺢ از »ﺑﺰﻧﻄﯽ« و »اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﺑﺰﯾﻊ«  4از اﻣﺎم رﺿﺎ )ع( رواﯾﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ
ﮐﮫ ﻓﺮﻣﻮد :
»ﻣﻦ ذﮐﺮ ﻋﻨﺪه اﻟﺼﻮﻓﯿﮫ و ﻟﻢ ﯾﻨﮑﺮھﻢ ﺑﻠﺴﺎﻧﮫ وﻗﻠﺒﮫ ﻓﻠﯿﺲ ﻣﻨﺎ وﻣﻦ أﻧﮑﺮه ﻓﮑﺎﻧﻤﺎ ﺟﺎھﺪ اﻟﮑﻔﺎر ﺑﯿﻦ ﯾﺪی رﺳﻮل
ﷲ)ص(«.

. ١ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﻣﯾﺎن ﺗﺻوف و ﺗﺷﯾﻊ  ،ﺗرﺟﻣﮫ ی دﮐﺗر ﺷﮭﺎﺑﯽ  ،ص .٢٣١
. ٢اﻟﺻﻠﮫ ی ﺑﯾن اﻟﻧﺻوف واﻟﺗﺷﯾﻊ  ،ص .٢٢۵
. ٣طﺑﻘﺎت اﻟﺻوﻓﯾﮫ ،ص .٨۵
٤

.ﺑزﻧطﯽ و اﺑن ﺑزﯾﻊ ھر دو از ﺑزرﮔﺎن وا زﺧواص اﻣﺎم رﺿﺎ )ع( ﺑوده اﻧد  ،ﺑﮫ ﮐﺗب رﺟﺎل

ﺷﯾﻌﮫ ﻣراﺟﻌﮫ ﺷود .
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)ﯾﻌﯿﻦ ھﺮﮐﺲ ﻧﺰد او ﺻﻮﻓﯿﮫ ذﮐﺮ ﺷﻮد و ﺑﮫ زﺑﺎن و ﻗﻠﺐ اﻧﮑﺎر ﻧﮑﻨﺪ  ،ازﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ و ھﺮﮐﺲ ﺻﻮﻓﯿﮫ را اﻧﮑﺎ رﻧﮑﻨﺪ ،
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐﻔﺎر در ﺣﻀﻮر رﺳﻮل ﺧﺪا  9ﺟﮭﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ (.1
از اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد و ھﺮ ﮐﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺻﻮﻓﯿﮫ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺷﯿﻌﮫ ی اھﻞ ﺑﯿﺖ ﻧﯿﺴﺖ .
در رواﯾﺖ دﯾﮕﺮ »اﺑﻦ ﺣﻤﺰه و ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ رازی« و ﻏﯿﺮ اﯾﺸﺎن از ﻣﻮﺛﻘﯿﻦ ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﻌﮫ از »ﺷﯿﺦ ﻣﻔﯿﺪ« ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﻧﺪ
ﮐﮫ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم رﺿﺎ )ع( ﻓﺮﻣﻮد ﮐﮫ :
»ﻻ ﯾﻘﻮل ﺑﺎﻟﺘﺼﻮف أﺣﺪ اﻻ ﻟﺨﺪﻋﺔ أو ظﻼﻟﺔ أو ﺣﻤﺎﻗﺔ و أﻣﺎ ﻣﻦ ﺳﻤﯽ ﻧﻔﺴﮫ ﺻﻮﻓﯿﺎ ً ﻟﻠﺘﻘﯿﻆ ﻓﻼ إﺛﻢ ﻋﻠﯿﮫ« .2
)ﯾﻌﻨﯽ ﺑﮫ ﺗﺼﻮف اﺣﺪی ﻗﺎﺋﻞ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد  ،ﻣﮕﺮ از روی ﺧﺪﻋﮫ ﻣﮑﺮ ﯾﺎ ﮔﻤﺮاھﯽ وﺿﻼﻟﺖ ﯾﺎ ﺟﮭﻞ وﺣﻤﺎﻗﺖ واﻣﺎﮐﺴﯽ ﮐﮫ
از روی ﺗﻘﯿﮫ ﺧﻮد را ﺻﻮﻓﯽ ﻧﺎم ﮐﻨﺪ  ،ﺑﺮ او ﮔﻨﺎھﯽ ﻧﯿﺴﺖ(.
و اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﮫ ﺳﻨﺪ دﯾﮕﺮ از آن ﺣﻀﺮت ﺑﮫ زﯾﺎدﺗﯽ ﻣﻨﻘﻮل اﺳﺖ و آن اﯾﻦ اﺳﺖ :
»ﻋﻼﻣﺘﮫ أن ﯾﮑﺘﻔﯽ ﺑﺎﻟﺘﺴﻤﯿﺔ و ﻻ ﯾﻘﻮل ﺑﺸﺊ ﻣﻦ ﻋﻘﺎﺋﺪھﻢ اﻟﺒﺎطﻠﮫ« .3
ﯾﻌﻨﯽ )ﻋﻼﻣﺖ آن ﮐﺲ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﻧﺴﯿﻤﮫ ی اﮐﺘﻔﺎء ﻧﻤﺎﯾﺪ وﺑﮫ ﭼﯿﺰی از ﻋﻘﺎﺋﺪ ﺑﺎطﻞ آﻧﮭﺎ ﻣﺎﯾﻞ ﻧﺸﻮد(.
ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ ﮐﮫ ازﺣﻀﺮت رﺿﺎ )ع( ﺳﻮای اﯾﻦ دو ﺣﺪﯾﺚ  ،ﭼﻨﺪ ﺣﺪﯾﺚ دﯾﮕﺮ در طﻌﻦ ﺻﻮﻓﯿﮫ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ وﺟﻮد
اﯾﻦ ؛ ﺻﻮﻓﯿﮫ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ  :ﻣﻌﺮوف ﮐﺮﺧﯽ درﺑﺎن آن ﺣﻀﺮت ﺑﻮد و ﺻﻮﻓﯽ ﺑﻮد .
 -2آﻧﭽﮫ درﺑﺎره ی ارﺗﺒﺎط اﻣﺎم ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ اﻟﺮﺿﺎ)ع( و ﻣﻌﺮوف ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ طﻮر ﯾﻘﯿﻦ ادﻋﺎ ﮐﺮد آن اﺳﺖ ﮐﮫ
ﻣﻌﺮوف ھﻢ ﻋﺼﺮ اﻣﺎم ﺑﻮده اﺳﺖ وﺑﮫ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮی اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( در ﺑﻐﺪاد ﻓﺮود ﻧﯿﺎﻣﺪه و اﻗﺎﻣﺖ ﻧﻔﺮﻣﻮده  ،ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺄﻣﻮن
را در طﻮس ﺑﮫ ﺳﺎل  200ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮده اﺳﺖ و اﯾﻦ ھﻤﺎن ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻌﺮوف ﺑﮫ درود زﻧﺪﮔﯽ ﮔﻔﺘﮫ اﺳﺖ واﮔﺮ درﺑﺎﻧﯽ

١

.ﺳﻔﯾﻧﺔ اﻟﺑﺣﺎر  ،ج  ،٢ص  ، ۵٧ﺷرح ﻧﮭﺞ اﻟﺑﻼﻏﮫ ی ﺧوﺋﯽ ،ج  ، ۶ص  -٣٠۴ﺣدﯾﻘﺔ اﻟﺷﯾﻌﺔ

 ،ص .۶٠۵
. ٢ﺳﻔﯾﻧﺔ اﻟﺑﺣﺎر  ،ج  ، ٢ص .۵٨
 . ٣ﺣدﯾﻘﺔ اﻟﺷﯾﻌﺔ  ،ص ۶٠۵
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ﺑﺮای اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ در طﻮس ﺑﺎﺷﺪ و در ﻣﺪﯾﻨﮫ ﮐﮫ اﻣﺎم اﺣﺘﯿﺎج ﺑﮫ درﺑﺎن ﻧﺪاﺷﺖ وآﻣﺪن اﻣﺎم ھﻢ ﺑﮫ
طﻮس ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻓﻮت ﻣﻌﺮوف ﺑﻮده اﺳﺖ .
 -3آﻧﮑﮫ ﺻﻮﻓﯿﺎن ﮔﻔﺘﮫ اﻧﺪ  ،ﺑﻌﺪ از ﺣﻀﺮت رﺿﺎ )ع( ﻣﻌﺮوف دارای ﺧﻮﻗﮫ و ﻣﻘﺎم ﻗﻄﺒﯿﺖ ﺑﻮد وﺣﺎل آﻧﮑﮫ او رد ﺳﺎل
 200ﻓﻮت ﻧﻤﻮده  .1ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻌﺮوف در ﺣﺎل ﺣﯿﺎت ﺣﻀﺮت رﺿﺎ )ع( ﻓﻮت ﺷﺪه زﯾﺮا وﻓﺎت ﺣﻀﺮت اﻣﺎم رﺿﺎ )ع( ﺑﮫ
ﺳﺎل  203ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ در ﯾﮏ زﻣﺎن ﮐﮫ دو ﻗﻄﺐ ﺑﮫ ﻗﻮل ﺧﻮد ﺻﻮﻓﯿﮫ  ،ﻧﯿﺴﺖ و در زﻣﺎن ﺣﻀﺮت رﺿﺎ  ،ﻣﻌﺮوف ﺣﻖ
ﻧﺪاﺷﺖ ﺧﺮﻗﮫ ﺑﺪھﺪ و ﺧﻮد را ﻣﺮﺷﺪ ﺑﺪاﻧﺪ  ،ﭘﺲ ﭼﺮا ﺻﻮﻓﯿﮫ ﺧﺮﻗﮫ ی ﺧﻮد را ﺑﮫ او ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻨﺪ اﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﺑﻌﺪ از اﻣﺎم
ﻗﻄﺐ ﺷﺪه ،ﺟﻮاب آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﻌﺪ از اﻣﺎم ﻣﻌﺮوف زﻧﺪه ﻧﺒﻮد ﺗﺎﻗﻄﺐ ﺷﻮد.2
 -4اﮔﺮ درﺑﺎﻧﯽ او راﺳﺖ ﺑﻮد ،ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﻌﮫ او را در ﮐﺘﺐ رﺟﺎل و ﺗﻮارﯾﺦ ﺧﻮد ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﻮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ
درھﯿﭻ ﮐﺪام از ﮐﺘﺐ رﺟﺎل و ﺗﻮارﯾﺦ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﺮح ﺣﺎل ھﺮﯾﮏ از اﺻﺤﺎب وﺧﻮاص و ﺧﺪام و ﻣﻮاﻟﯽ اﺋﻤﮫ ی اطﮭﺎر
ﭘﺮداﺧﺘﮫ و وﻻدت ھﺮﯾﮏ از ﻣﺸﺎھﯿﺮ و ﻣﺠﺎھﯿﻞ و ﺛﻘﺎت وﻣﻤﺪوﺣﯿﻦ و ﻣﺬﻣﻮﻣﯿﻦ اﯾﺸﺎن را ﻧﮕﺎﺷﺘﮫ اﻧﺪ اﺻﻼً ﻣﺘﻌﺮض
ﺷﺮح ﺣﺎل ﻣﻌﺮوف ﮐﺮﺧﯽ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ و اﺑﺪاً ﻧﺎﻣﯽ از او ﻧﺒﺮده اﻧﺪ  ،اﯾﻨﮏ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ  :ﺳﻤﺖ درﺑﺎﻧﯽ اوﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ
ﺣﻀﺮت رﺿﺎ)ع( دروغ ﺻﻮﻓﯿﺎﻧﮫ اﺳﺖ » .ﻋﻼﻣﮫ ی ﻣﺠﻠﺴﯽ« ھﻢ درﮐﺘﺎب »ﻋﯿﻦ اﻟﺤﯿﺎت« ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺟﮭﺖ و ﭼﻨﺪ ﺟﮭﺖ
دﯾﮕﺮ ﺳﻤﺖ درﺑﺎﻧﯽ وی را ﺑﮫ ﺣﻀﺮت رﺿﺎ )ع( ﺷﺪﯾﺪاً اﻧﮑﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ .3
» -5ﺷﯿﺦ ﻋﻄﺎر« ﮔﻮﯾﺪ  :ﻣﻌﺮوف ﺗﺮﺳﺎﺋﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ در دﺳﺖ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ اﻟﺮﺿﺎ)ع( ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪه ﺑﻮد و آﻧﮕﺎه ﻧﺰد »داود
طﺎﺋﯽ «  4رﻓﺘﮫ  ،رﯾﺎﺿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺸﯿﺪه  5و داود از ﺗﻼﻣﺬه ی »اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﮫ« ﺑﻮد  6و ﻧﯿﺰ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﮐﮫ ﭼﻮن ﻣﻌﺮوف وﻓﺎت
ﮐﺮد  ،ﺟﮭﻮدان و ﺗﺮﺳﺎﯾﺎن و ﻣﺆﻣﻨﺎن ھﺮ ﺳﮫ طﺎﺋﻔﮫ در وی دﻋﻮی ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ از ﻣﺎﺳﺖ و ﺟﻨﺎزه ی او راﻣﺎ ﺑﺮﻣﯽ دارﯾﻢ .7

. ١ﻧﻔﺣﺎت اﻷﻧس  ،ص .٣٩
. ٢ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﻌرﻓﺎن  ،ص .٨۵
. ٣رﯾﺣﺎﻧﺔ اﻻدب  ،ج ، ۵ص.۴٧
٤

.داود طﺎﺋﯽ  ،ﻧﺎﺻﺑﯽ و دﺷﻣن اھل ﺑﯾت ﺑود.

. ٥ﺗذﮐرة اﻷوﻟﯾﺎء ج .٢۶٩ ، ١
. ٦ﺗذﮐرة اﻷوﻟﯾﺎء ح  ،١ص .٢٠۶
. ٧ﺗذﮐرة اﻷوﻟﯾﺎء  ،ج .٢٧٣ ،١
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ﻣﺨﻔﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﮫ در دﻋﻮی ﻣﺬﮐﻮر  ،ﺷﮭﺎدﺗﯽ ھﺴﺖ ﺑﺮ اﻧﮑﮫ ﻣﻌﺮوف ﻣﺠﮭﻮل ﺑﮫ ﻣﻘﺘﻀﺎی )اﻟﺼﻮﻓﯽ ﻻ ﻣﺬھﺐ ﻟﮫ( ﻋﻤﻞ
ﻣﯽ ﮐﺮده ﮐﮫ ﮐﻔﺎر وﻣﺴﻠﻤﯿﻦ او را از ﺧﻮد ﻣﯽ ﺷﻤﺮده اﻧﺪ و اﮔﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺻﺤﯿﺢ اﻟﻌﻘﯿﺪه ﺑﻮد ،ﮐﻔﺎر او را از ﺧﻮدﺷﺎن
ﻧﻤﯽ ﺷﻤﺮدﻧﺪ .اﻟﺒﺘﮫ ﻣﺘﺄﺧﺮﯾﻦ ﺻﻮﻓﯿﮫ در اﯾﺮان ﭼﻮن دﯾﺪﻧﺪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺷﯿﻌﮫ ﺷﺪﻧﺪ  ،ﺑﺮای اﯾﻨﮑﮫ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﮐﻨﺎر ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﮫ
ﺣﯿﺎت ﺧﻮد اداﻣﮫ دھﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ از ﻓﺮھﻨﮓ زﻧﺪه ی آﺋﯿﻦ ﺗﺸﯿﻊ ﺗﻐﺬﯾﮫ ﮐﻨﻨﺪ ادﻋﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﺻﻮﻓﯽ ﺷﯿﻌﮫ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ
ﺻﻮﻓﯿﺎن ﺳﻨﯽ ﻓﺮق دارﻧﺪ و ﺑﺮای ﮔﻮل زدن ﺷﯿﻌﮫ ھﺎ ﺳﻠﺴﻠﮫ ی ﺧﻮد را ﺑﮫ واﺳﻄﮫ ی ﻣﻌﺮوف ﮐﺮﺧﯽ ﺑﮫ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم
رﺿﺎ )ع( اﺗﺼﺎل دادﻧﺪ .
ﭘﺮوﻓﺴﻮر »ﻋﺒﺪاﻟﺒﺎﻗﯽ ﮐﻮﻟﭙﯿﻨﺎرﻟﯽ« در ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﺳﺌﻮال ﮐﮫ آﯾﺎ اھﻞ ﺗﺼﻮف ازﻣﺬھﺐ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﭘﯿﺮوی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ؟ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
»در ﺗﺼﻮف ﻣﺬھﺐ ﻧﯿﺴﺖ » .ﺳﻔﯿﺎن ﺛﻮری« ﮐﮫ در ﺳﺎل 161ھـ ق در ﮔﺬﺷﺘﮫ  ،ﻓﺮدی اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻟﺒﺎس اﻣﺎم ﺻﺎدق )ع(
اﯾﺮاد ﮔﺮﻓﺘﮫ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل از ان ﺣﻀﺮت اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺠﻌﻮﻟﯽ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﮫ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮕﻮﻧﮫ ﮐﺎرھﺎ از طﺮف
ﻣﺤﺒﺎن اھﻞ ﺑﯿﺖ )ع( ﺑﮫ ﻧﺤﻮی ﻣﻄﻠﻮب از وی ﯾﺎد ﻧﺸﺪه اﺳﺖ  .او در ﻓﻘﮫ ﭘﯿﺮو ﻣﺬھﺐ دﯾﮕﺮ ی ﺑﻮد .ھﻤﯿﺸﮫ ﺑﺎ اﺋﻤﮫ اھﻞ
ﺑﯿﺖ و ﻣﺬھﺐ آﻧﺎن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯿﮑﺮد« .1
»ﺟﻨﯿﺪ« ﺑﻐﺪادی )297ھـ( ﻣﺬھﺐ ﺳﻔﯿﺎن ﺛﻮری را داﺷﺖ و ﺷﺎﮔﺮد وی ﺑﻮد » 2ﺣﻤﺪون ﻗﺼﺎر« )271ھـ( ﺑﺮ ﻣﺬھﺐ ﺳﻔﯿﺎن
ﺛﻮری ﺑﻮد » 3ذواﻟﻨﻮن« ﻣﺼﺮی )245ھـ( ﻣﺎﻟﮑﯽ ﺑﻮد » 4داود طﺎﺋﯽ« )165ھـ( ﺷﺎﮔﺮد اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﮫ ﺑﻮد » 5اﺑﻮﯾﺰﯾﺪﺑﺴﻄﺎﻣﯽ«
)261ھـ( ﺣﻨﯿﻔﯽ ﺑﻮد » 6ﺑﺸﺮ ﺣﺎﻓﯽ« )227ھـ( »اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ« را ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ ﻣﯽ داﺷﺖ » 7اﺑﻮاﺳﺤﺎق اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﺷﮭﺮﯾﺎر
ﮐﺎزروﻧﯽ )م  426ھـ( ﮐﮫ طﺮﯾﻘﺖ وی در ﻗﺮﻧﮭﺎی ﺷﺸﻢ و ھﻔﺘﻢ ﺗﺎ ﻗﻮﻧﯿﮫ ﮔﺴﺘﺮش ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﻣﺬھﺐ ﺣﻨﺒﻠﯽ داﺷﺖ و
ﺣﺘﯽ از اھﻞ ﺗﺠﺴﻢ  ،ﯾﻌﻨﯽ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺮای ﺧﺪا ﺟﺴﻢ ﻗﺎﺋﻠﻨﺪ » 8ﻣﻌﺮوف ﮐﺮﺧﯽ« ﺑﮫ دﺳﺖ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ

. ١ﺗﻧﻘﯾﺢ اﻟﻣﻘﺎل  ،ج  ،٢ص  -٣٨ ، ٣۶ﺳﻔﯾﻧﺔ اﻟﺑﺣﺎر  ،ح  ،١ص .۶٣١ -٢
. ٢ﺗرﺟﻣﮫ ی ﻧﻔﺣﺎت  ،ص .١٣٢
. ٣ھﻣﺎن ،ص .١١٣
. ٤ھﻣﺎن ﻣدرک . ،
. ٥ھﻣﺎن ﻣدرک .
. ٦ھﻣﺎن ﻣدرک.
. ٧ھﻣﺎن ﻣدرک .
. ٨طراﺋق  ، ٢ ،ص .۴٩۶
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اﻟﺮﺿﺎ)ع( اﻣﺎم ھﺸﺘﻢ )203ھـ( ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪه ﺑﻮد و درﺑﺎﻧﯽ آن اﻣﺎم را ﺑﮫ ﻋﮭﺪه داﺷﺖ » 1ﺳﺮی ﺳﻘﻄﯽ« )253ھـ( ﺷﺎﮔﺮد
ﻣﻌﺮوف ﮐﺮﺧﯽ ﺑﻮد  2ﺷﻘﯿﻖ ﺑﻠﺨﯽ )174ھـ( ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻧﮑﮫ واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ اﻣﺎم ﻣﻮﺳﯽ اﻟﮑﺎظﻢ )ع( ﻣﻌﺮوﻓﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد  3ﺑﮫ ﻧﻮﺷﺘﮫ
ی ﻧﻔﺤﺎت اﻻﻧﺲ » ،ﺻﺎﺣﺐ رأی« ﺑﻮد و از ﺷﺎﮔﺮدان اﻣﺎم زﻓﺮ ﺑﻮد و ﺑﺎ»اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ« دوﺳﺘﯽ داﺷﺖ و درﻣﺠﺎﻟﺲ
اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﮫ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد .4
اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﺎ دوره ھﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ ﺳﯿﺎق اداﻣﮫ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ  .ﻓﺮدی ﮐﮫ دﺳﺖ ارادت ﺑﮫ ﺷﯿﺨﯽ ﻣﯽ دھﺪ ،ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﺪ
ﻣﺬھﺐ و ﻣﺸﺮب آن ﺷﯿﺦ را ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد.
اﻣﺎ ﮐﻼً ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﺣﮑﻢ ﮐﺮد ﮐﮫ ﻓﻼن طﺮﯾﻘﺖ از ﺑﮭﻤﺎن ﻣﺬھﺐ اﺳﺖ« .5
ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺮان ﺻﻮﻓﯿﮫ ﮐﮫ در ﻓﺮوع در ﻣﺬھﺐ ﺷﺎﻓﻌﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﮫ ظﺎھﺮ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﮫ ﺗﺸﯿﻊ واظﮭﺎر اﻋﺘﻘﺎد و اﺧﻼص
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻋﻠﯽ و آل ﻋﻠﯽ )ع( ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دادﻧﺪ و ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﮑﺮﯾﻢ و ﺗﻌﻈﯿﻢ در ﺣﻖ ﺻﺤﺎﺑﮫ ﺧﻠﻔﺎی ﺛﻼت ﻧﺒﻮدﻧﺪ و ﺑﮫ اﯾﻦ
ﻣﻌﻨﯽ ﺗﺒﺮی از ﺳﺎﯾﺮ ﺻﺤﺎﺑﮫ را ﺑﮫ ھﯿﭻ وﺟﮫ ﻻزم ﺗﻮﻻی اھﻞ ﺑﯿﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻤﺮدﻧﺪ.
ظﮭﻮر »ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮرﺑﺨﺶ « ) (869-759ﮐﮫ ﻧﻮﻋﯽ ﻧﮭﻀﺖ ﺗﺸﯿﻊ ﺑﺮ ﺳﻠﻄﺎن وﻗﺖ »ﺷﺎھﺮخ ﮔﻮرﮐﺎن« ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﺪ ،
از اﺳﺒﺎب ﻋﻤﺪه ای ﺑﻮد ﮐﮫ ﯾﮑﺪﺳﺘﮫ از ﺻﻮﻓﯿﺎن ﮐﺒﺮوﯾﮫ راﺑﮫ ﺳﻮی ﺗﺸﯿﻊ ﺳﻮق داد و ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﺧﺮوج ﻧﻮرﺑﺨﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺟﻨﺒﮫ ی ﻣﺬھﺒﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ داﺷﺖ و در طﺮﯾﻘﮫ ی ﮐﺒﺮوﯾﮫ را در ﺧﺮاﺳﺎن و ﻋﺮاق و ﻓﺎرس وﺗﺮﯾﺠﺎ ً ﺑﮫ ﺗﺸﯿﻊ ﺳﻮق داد ،
وﻟﯽ ﭘﯿﺮوان »ﮐﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮارزﻣﯽ از ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﮭﺘﺸﯿﻊ ﺑﺮﮐﻨﺎر ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ  ،ھﺮﭼﻨﺪ آﻧﮭﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﺎم »ذھﺒﯿﮫ« را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺣﻔﻆ
ﮐﺮدﻧﺪ .
در ﮐﺘﺎب»ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻟﺤﻨﻔﺎء« ﮐﮫ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ی آن از ﺧﻮد ﺻﻮﻓﯿﺎن اﺳﺖ،درﺑﺎه ی ﺳﻠﺴﻠﮫ ی ارﺷﺎد ﺳﯿﺪ ذھﺒﯽ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ
ﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﮫ :

. ١ﺗرﺟﻣﮫ ی ﻧﻔﺣﺎت ،ص .٩٣
. ٢طراﺋق  ،ح  ، ١ص .۵٢۶
. ٣طراﺋق ج ، ١ص.۵٢۶
. ٤ﺗﺻوف درﯾﮑﺻد ﭘرﺳش  ،ص .١١٠
. ٥ﺗﺻوف در ﯾﮑﺻد  ،ﭘرﺳش  ،ص .١١٠
٧٩

»ﻧﻮرﺑﺨﺶ ﻣﺮﯾﺪ اﺳﺤﺎق ﺧﺘﻼﻧﯽ و او ﻣﺮﯾﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺰدﻗﺎﻧﯽ و او ﻣﺮﯾﺪ ﻋﻼء اﻟﺪوﻟﮫ ی ﺳﻤﻨﺎﻧﯽ و او ﻣﺮﯾﺪ ﺑﻮﻋﻠﯽ
رودﺑﺎری و او ﻣﺮﯾﺪ ﺟﻨﯿﺪ ﺑﻐﺪادی و او ﻣﺮﯾﺪ ﺳﺮی او ﻣﺮﯾﺪ ﻣﻌﺮوف ﮐﺮﺧﯽ و او ﻣﺮﯾﺪ داود طﺎﺋﯽ و او ﻣﺮﯾﺪ اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﮫ و
ﺣﺒﯿﺐ اﻋﺠﻤﯽ و او ﻣﺮﯾﺪ ﺣﺴﻦ ﺑﺼﺮی اﺳﺖ« .1
ﺗﻤﺎم اﯾﻨﮭﺎ از دﺷﻤﻨﺎن اھﻞ ﺑﯿﺖ وﺻﺎﺣﺐ ﺑﺪﻋﺖ و ﻧﻔﺎق ﺑﻮده اﻧﺪ »ظﻠﻤﺎت ﺑﻌﻀﮭﺎ ﺑﻐﺾ«  2و ﭼﻮن ﻣﺮﺷﺪ و ﻣﺮﺑﯽ وھﺎدی
و ﻗﺎﺋﺪ واﻗﻌﯽ ﺧﻠﻖ در ﻧﺰد ﺷﯿﻌﮫ  ،اﻣﺎم ﻣﻌﺼﻮم اﺳﺖ  ،ﺑﺎ وﺟﻮد او ﺗﻤﺴﮏ ﺑﮫ ارﺷﺎد و ھﺪاﯾﺖ دﯾﮕﺮان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر ﻧﻤﯽ
ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﮫ ی ذھﺒﯿﮫ ﮐﮫ در اﯾﺮان ادﻋﺎی ﺗﺸﯿﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺘﻘﺪﻣﯿﻦ آﻧﮭﺎ ﭘﯿﺮو اھﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺘﺄﺧﺮﯾﻦ آﻧﮭﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﮫ
درﺧﺎرج از اﯾﺮان ھﺴﺘﻨﺪ  ،ﺳﻨﯽ ﻣﺬھﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ  .آری ﺑﮫ رواﯾﺖ »ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﻤﺒﺮﯾﺞ« ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺿﻮع از اﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﮫ
ﮔﻔﺘﮫ ی وی » :در دوران ﭘﺲ از ﻣﻐﻮل ،ﻓﺮﻗﮫ ھﺎﺋﯽ از ﺻﻮﻓﯿﮫ ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺶ ھﺎی ﺷﯿﻌﯽ ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪﻧﺪﮐﮫ ﻋﻤﻮﻣﺎ ً ﻣﺤﺼﻮل
ﺗﺤﻮل ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﻓﺮﻗﮫ ھﺎی اﺻﻼ ﺳﻨﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺻﻮﻓﯿﮫ از ﺟﻤﻠﮫ ی اﯾﻦ ﻓﺮﻗﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺗﺤﻮل ﺑﯿﺸﺘﺮی را از ﺳﺮ ﮔﺬراﻧﺪ و ﺑﮫ
ﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﮫ و دوﻟﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ از ﺟﻤﻠﮫ ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان از »طﮭﺒﯿﮫ« ﻧﺎم ﺑﺮد ﮐﮫ ﺷﺎﺧﮫ ای ازﮐﺒﺮوﯾﮫ ﺑﻮد و
ﭘﯿﮑﺮه ی اﺻﻠﯽ آن ھﻮﯾﺖ ﺳﻨﯽ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﺮد«.3
ﭘﺲ از ﻗﯿﺎم ﻧﻮرﺑﺨﺶ ،ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺳﻠﺴﻠﮫ ی ذھﺒﯿﮫ ﺑﮫ ﻧﺎم »ﺧﻮاﺟﮫ اﺳﺤﺎق ﺧﺘﻼﻧﯽ« دﺳﺘﻮر داد ﻣﺸﺎﯾﺨﯽ از ﺟﺎﻧﺐ وی
ﺑﺮ ﻣﺴﻨﺪ ارﺷﺎد ﺟﻠﻮس ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺮﯾﺪان ﺧﻮد ﺑﺎ ﺳﯿﺪ ﻧﻮر ﺑﺨﺶ ﺑﯿﻌﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺳﯿﺪ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮد وﻟﯽ ﺷﯿﺦ »ﻋﺒﺪﷲ
ﺑﺮزش آﺑﺎدی« از ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺎ ﺳﯿﺪ اﺳﺘﻨﮑﺎف ورزﯾﺪ و ﺧﺘﻼﻧﯽ در ﺟﻤﻊ ﻣﺮﯾﺪان ﮔﻔﺖ » :ذھﺐ ﻋﺒﺪﷲ و ﺑﺮزش آﺑﺎدی ﺧﻮد
ﺳﻠﺴﻠﮫ ای ﺑﻨﺎ ﻧﮭﺎد و اﻧﺘﺴﺎب طﺮﯾﻘﺖ را ﺑﮫ ﺣﻀﺮت رﺿﺎ )ع( ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ« .4
»ﺧﻮاﺟﮫ اﺳﺤﺎق« ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺮک ﻧﮭﻀﺖ ﻧﻮرﺑﺨﺶ  ،ﺑﮫ اﻣﺮ ﺷﺎھﺮخ ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪ ) (826و ﺑﺎ ﻣﺮگ او ﮐﺒﺮوﯾﮫ ھﻤﺪاﻧﯿﮫ –
ﮐﮫ در آن زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ذھﺒﯿﮫ ﺧﻮاﻧﺪ ه ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ – ﺑﮫ دوﻓﺮﻗﮫ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ  :اﺗﺒﺎع ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮرﺑﺨﺶ و اﺗﺒﺎع ﺳﯿﺪ ﻋﺒﺪﷲ

. ١ﺗﺣﻔﻔﺔ اﻟﺣﻧﻔﺎء  ،ص .١۴۵
. ٢ﺗﺣﻔﺔ اﻻﺧﯾﺎر ،ص .٢٠٢
٣

 .ﺳﻠﺳﻠﮫ ی ﭘﮭﻠوی و ﻧﯾروھﺎی ﻣذھﺑﯽ ﺑﮫ رواﯾت ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﻣﺑروﯾﺞ  ،ﺗرﺟﻣﮫ ی ﻋﺑﺎس ﻣﺧﺑر ،ص

.٢۴۴
. ٤ﺳﯾری در ﺗﺻوف  ،ص .٢٧٣
٨٠

ﺑﺮزش آﺑﺎدی .از اﯾﻦ دو ﻓﺮﻗﮫ ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ از ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ  ،ﭘﯿﺮوان ﺳﯿﺪ ﻋﺒﺪﷲ ﻏﺎﻟﺒﺎ ً ﺻﻮﻓﯿﮫ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ
ﺷﺪﻧﺪ و در واﻗﻊ ﻓﻘﻂ ﺻﻮﻓﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺪاﺧﻠﮫ ﻧﻤﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻮﻻی اھﻞ ﺑﯿﺖ ،ﺷﯿﻌﮫ در ﻣﻌﻨﯽ ﻣﺘﺪاول
ﻋﺼﺮ ﺻﻔﻮی ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ »ﺷﯿﺦ ﮐﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﺧﻮارزﻣﯽ « ﮐﮫ ﺳﻠﺴﻠﮫ ی ارادﺗﺶ ﺑﮫ ﺳﯿﺪ ﻋﺒﺪﷲ ﺑﺮزش آﺑﺎدی
ﻣﯽ رﺳﺪ ،و طﺮﯾﻘﮫ ی او ﻧﯿﺰ ﻋﻨﻮان ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺬھﺐ دارد ﺑﺮ رﻏﻢ اﺻﺮاری ﮐﮫ ﻣﺆﻟﻒ ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ در ﺗﺸﯿﻊ او ﻧﺸﺎن
ﻣﯽ دھﺪ  ،آﻧﮕﻮﻧﮫ ﮐﮫ از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد او ﺑﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ ﻣﺬھﺐ اھﻞ ﺳﻨﺖ داﺷﺘﮫ اﺳﺖ و درﯾﮏ ﻣﺜﻨﻮی ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﮫ ﭼﺎرﯾﺎر
ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ او ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ آﻣﺪﻧﺪ  . 1در ﺟﺎده اﻟﻌﺎﺷﻘﯿﻦ اﺑﯿﺎت زﯾﺮ از ﺷﯿﺦ ﺣﺴﯿﻦ دروﺻﻒ ﯾﺎران رﺳﻮل آﻣﺪه اﺳﺖ :
ﭼﺎر رﮐﻦ ﮐﻌﺒﮫ ی دﯾﻦ ﭼﺎرﯾﺎر

اول آن ﺻﺪﯾﻖ اﮐﺒﺮ ﯾﺎرﻏﺎر

واﻧﺪﮔﺮ ﻓﺎروق اﻋﻈﻢ ﺷﻤﻊ دﯾﻦ

روﻧﻖ اﺳﻼم اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ

ﺑﺎز ذی اﻟﻨﻮرﯾﻦ ﺑﺎ ﺣﻠﻢ و ﺣﯿﺎ

ﺟﺎﻣﻊ ﻗﺮآن وﺻﯽ ﻣﺼﻄﻔﯽ

ﯾﺎر دﯾﮕﺮ ﺳﺮور ﻣﺮدان ﻋﻠﯽ

آن ﮐﺰو ﻣﺮآت دﯾﻦ ﺷﺪ ﻣﻨﺠﻠﯽ

ﭼﻮن ﺑﮫ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ در ﯾﺎری زدﻧﺪ

ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ او ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ آﻣﺪﻧﺪ

ﮔﺮ ﺗﺮا ﺧﻠﻖ ﺣﺴﻦ ﺷﺪز ﯾﺐ وزﯾﻦ

ﻣﮭﺮ اﯾﺸﺎن را ﮔﺰﯾﻦ ھﻤﭽﻮن ﺣﺴﯿﻦ

اﻣﺎ ﭘﯿﺮوان ﻧﻮرﺑﺨﺶ ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﮏ دﺳﺘﮫ ﻣﺬھﺒﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﺮﺷﺪ ﺧﻮد – ﺳﯿﺪ ﻋﺒﺪﷲ ﻧﻮﺑﺨﺶ –-را ﺑﮫ
ﻋﻨﻮان رھﺒﺮ و اﻣﺎم و ﻣﮭﺪی و ﺧﻠﯿﻔﮫ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ  ،ﻧﻮر ﺑﺨﺸﯿﮫ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪﻧﺪ  .اﻣﺎ ﻧﻮر ﺑﺨﺸﯿﮫ ھﻢ  ،در اواﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﺳﯿﺪ
ﻧﻮرﺑﺨﺶ ﮐﮫ داﻋﯿﮫ ی اﻣﺎﻣﺖ و ﺧﻼﻓﺖ را ﺑﮫ ﺳﺒﺐ دﺷﻮارﯾﮭﺎ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺳﻼطﯿﻦ و ﺣﮑﺎم وﻗﺖ
ﻧﺎﭼﺎر رھﺎ ﮐﺮد  ،او راﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺷﺪ و ﺷﯿﺦ ﺳﻠﺴﻠﮫ ی ذھﺒﯽ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺧﻮاﺟﮫ اﺳﺤﺎق ﺧﺘﻼﻧﯽ وﻣﺮﺷﺪ ﺳﻠﺴﻠﮫ ھﺪاﯾﻦ
ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮدﻧﺪ  .ﺳﻠﺴﻠﮫ ی ﺻﻮﻓﯿﮫ ﻧﻮرﺑﺨﺸﯿﮫ ﮐﮫ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ً ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ اﺳﯿﺮی ﻻھﯿﺠﯽ در اواﺋﻞ ﻋﮭﺪ ﺻﻔﻮﯾﮫ در ﻧﺸﺮ و
ﺗﺮوﯾﺞ آن اھﺘﻤﺎم داﺷﺖ  ،طﺮﯾﻘﮫ ی ﻧﻮر ﺑﺨﺸﯽ را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان دﻧﺒﺎﻟﮫ ی طﺮﯾﻘﮫ ی »ﺧﻮاﺟﮫ اﺳﺤﺎق ﺧﺘﻼﻧﯽ« و » ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ
ﻋﻠﯽ ھﻤﺪاﻧﯽ« ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.2

. ١دﻧﺑﺎﻟﮫ ی ﺟﺳﺗﺟو درﺗﺻوف اﯾران ،ص .١٨٧
 . ٢دﻧﺑﺎﻟﮫ ی ﺟﺳﺗﺟو در ﺗﺻوف اﯾران  ،ص.١٨٣-۴
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»ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮرﺑﺨﺶ« را اﮔﺮ ﭼﮫ از ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﻌﮫ و از ﺷﺎﮔﺮدان » اﺑﻦ ﻓﮭﺪ ﺣﻠﯽ« )ﻣﺘﻮﻓﯽ 841ھـ( ﺷﻤﺮده اﻧﺪ  .1وﻟﯽ ﺑﮫ
ھﻨﮕﺎم ﻗﯿﺎم ﺑﺮ ﺿﺪ ﺳﻠﻄﺎن وﻗﺖ ادﻋﺎی ﻣﮭﺪوﯾﺖ ﮐﺮد وﻋﺪه ی ﮐﺜﯿﺮی از ﺻﻮﻓﯿﮫ ﺑﮫ او ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ و رﺳﺎﻟﮫ ی »اﻟﮭﺪی« ﮐﮫ
ﺑﮫ وی ﻣﻨﺴﻮب اﺳﺖ  ،از آن ھﻢ دﻋﻮی ﻣﮭﺪوﯾﺖ ظﺎھﺮ اﺳﺖ  .ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎ آﻧﮑﮫ در اواﺧﺮ ﻋﻤﺮ ظﺎھﺮاً ادﻋﯿﮫ ی ﺧﻼﻓﺖ
را ﮐﻨﺎر ﻧﮭﺎد وﻟﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻟﻘﺎب »ﻣﻈﮭﺮ ﻣﻮﻋﻮد« و »ﻣﻈﮭﺮ ﺟﺎﻣﻊ« ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ وادﻋﯿﮫ ی وﻻﯾﺖ و ﻣﻘﺎم ارﺷﺎد را
ھﻤﭽﻨﺎن ﺣﻔﻆ ﮐﺮد و ﻧﺎﻣﮫ ای ﮐﮫ از او ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ ﺑﮫ ﺻﺮاﺣﺖ ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ در ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺣﻘﺎﺋﻖ اﺷﯿﺎء وﻣﺸﺮب ﺗﻮﺣﯿﺪ :
ﺑﮫ ﺧﺪا  ،ﮔﺮ ﺑﮫ زﯾﺮ ﭼﺮخ ﮐﺒﻮد

ﭼﻮن ﻣﻨﯽ ھﺴﺖ و ﺑﻮد و ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد

و ﺧﻄﺎب ﺑﮫ ﺳﻠﻄﺎن وﻗﺖ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﮐﮫ در زﻣﺎن اﮔﺮ ﺳﯿﺪی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ در ھﻤﮫ ی ﻋﻠﻮ ﺷﺮﻋﯽ و ﺣﮑﻤﯽ ﻣﺘﺒﺤﺮ ﺑﺎﺷﺪ و در
ﺗﺠﻠﯽ ذات و ﺻﻔﺎت و ﻓﮭﻢ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻣﺘﻔﺮد و ازﻣﺮﯾﺪان ﺻﺎﺣﺐ ﮐﻤﺎ ل ﻗﺮﯾﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﻨﺠﺎه ﺻﺎﺣﺐ ﺣﺎل داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ  » ،اﯾﻦ
ﻣﻈﮭﺮ « اﺳﺖ و»ﻏﯿﺮ ﮐﺎﺗﺐ اﯾﻦ ﺣﺮوف« در ھﻤﮫ ﻋﺎﻟﻢ ھﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﺻﻔﺎت ﻣﻮﺻﻮف ﻧﯿﺴﺖ.2
ﭘﺲ ﺣﺎل ﻧﻮرﺑﺨﺶ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺎل ﻣﺮﯾﺪاﻧﺶ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ .
ﻣﺮﺣﻮم ﻣﺠﻠﺴﯽ در ﻋﯿﻦ اﻟﺤﯿﺎت ﺑﮫ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اﺷﺎرت ﺑﮫ ﺳﻼﺳﻞ ﺻﻮﻓﯿﮫ ﮐﮫ ﻣﻨﺴﻮب ﺑﮫ ﻣﻌﺮوف ﮐﺮﺧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﯽ
ﻧﻮﯾﺴﺪ :
»ﺳﻨﺪی ﮐﮫ ﺑﮫ اﻋﺘﻘﺎد اﯾﺸﺎن ﺑﮫ او ﻣﻨﺘﮭﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد  ،در آن ﺳﻨﺪ ﺟﻤﻌﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ اﮔﺮ ﻗﺒﺎﯾﺢ اﻋﺘﻘﺎدت و اﻋﻤﺎل آﻧﮭﺎ را ذﮐﺮ
ﮐﻨﯿﻢ  ،ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮرﺑﺨﺶ ﮐﮫ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ازﮐﺘﺐ ﺻﻮﻓﯿﮫ دﻋﻮی ﮐﺮد ﮐﮫ ﻣﻦ ﻣﮭﺪی ﺻﺎﺣﺐ
اﻟﺰﻣﺎﻧﻢ و ﮔﻔﺖ » :اﺗﻔﺎق اھﻞ دﯾﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻏﯿﺮ ازﺟﻤﺎﻋﺘﯽ ﮐﮫ ھﻤﯿﺸﮫ ﺑﮫ ﺗﻌﺼﺒﺎت و ﺑﺪﻋﺘﮭﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎرﻧﺪ« .3
ذھﺒﯿﮫ راﮐﺒﺮوﯾﮫ ورﺿﻮﯾﮫ ﻧﺎﻣﯿﺪه و ﻋﺪه ای اﻏﺘﺸﺎﺷﯿﮫ ﻧﺎﻣﻨﺪ ﻣﺮﮐﺰ ذھﺒﯿﮫ در ﺷﯿﺮاز ﺑﻮد و ﺑﻌﺪ ازدر ﮔﺬﺷﺖ
»ﻣﺠﺪاﻻﺷﺮاف« ﺑﮫ ﭼﻨﺪ ﺷﻌﺒﮫ ﻣﺘﺒﺎﻋﺪ و ﻣﺒﺘﺎﻏﺾ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻨﻘﺴﻢ ﺷﺪﻧﺪ  .اﻗﻄﺎب ذھﺒﯿﮫ ﻧﺎﯾﺐ اﻟﺘﻠﯿﮫ ی ﺷﺎه ﺟﺮاغ را از آن
ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﻘﺎﺑﺮ اﻗﻄﺎب ذھﺒﯿﮫ در ﻣﻘﺒﺮه ھﺎﯾﯽ ﺣﺮم ﺷﺎه ﭼﺮاغ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ.

 . ١رﯾﺣﺎﻧﺔ اﻷدب  ،ح  ، ۶ص .٢۵١
. ٢دﻧﺑﺎﻟﮫ ی ﺟﺳﺗﺟو ،ص .١٨۶
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 .ﻋﯾن اﺣﯾﺎت  ،ص  ، ٢٣٨ﺗﮭران ١٣۴١ ،ھـ ش  - ،ﺗﺣﻔﺔ اﻷﺧﺑﺎر  ،ص  ، ٢٠٢ﭼﺎپ
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ﺑﺰرﮔﺎن اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﮫ ﺑﮫ وﺣﺪت وﺟﻮد و ﺑﮫ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ  :ﺑﮫ ھﻤﮫ ﺧﺪاﺋﯽ اﻋﺘﻘﺎد داردﻧﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ اﺋﻤﮫ ی اطﮭﺎر )ع( ﻏﻠﻮ
ﻣﯽ ورزﻧﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮان آﻧﺎن را از اﯾﻦ ﻟﺤﺎظ ھﻤﭙﺎﯾﮫ ی ﺷﯿﺨﯿﮫ داﻧﺴﺖ و ﺣﺘﯽ »ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪاﺣﺴﺎﺋﯽ« را از ﻣﺮﯾﺪان»ﻗﻄﺐ
اﻟﺪﯾﻦ ﺗﺒﺮﯾﺰی« ﻣﯽ داﻧﻨﺪ  .1ﻣﺸﺎﯾﺦ و ﺧﻠﻔﺎی اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﮫ داﻋﯿﮫ ی ﻗﺪرت طﻠﺒﯽ و ﺑﮫ ﺟﺎی اﺳﺘﻐﺮاق در ﻋﻮاﻟﻢ ارﺷﺎد
وﺳﻠﻮک ﺑﮫ ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ اﻣﺮاء واﻋﯿﺎن ﺗﻮﺟﮫ داﺷﺘﻨﺪ و از ﺗﺼﻮف ﺑﺮای ﻧﯿﻞ ﺑﮫ ﻗﺪرت ظﺎھﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و ﻣﮑﺮر
ادﻋﺎی وﻻﯾﺖ و ﻣﮭﺪوﯾﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺎ از ھﻤﯿﻦ راه وﺳﯿﻠﮫ ای ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ و از ﺟﺎﻟﺘﺮﯾﻦ ﺷﻮاھﺪ اﯾﻦ دﻋﻮی
واﻗﻌﮫ ی ﻧﻘﻄﻮﯾﮫ در ﻋﮭﺪ »ﺷﺎه طﮭﻤﺎﺳﺐ « و »ﺷﺎه ﻋﺒﺎس« و ﻣﺎﺟﺮای »دروﯾﺶ رﺿﺎ ﻗﺰوﯾﻨﯽ« را در ﻋﮭﺪ »ﺷﺎه ﺻﻔﯽ«
ﻣﯽ ﺗﻮان ذﮐﺮ ﮐﺮد.
ذھﺒﯿﮫ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﯾﺮﺳﻠﺴﻠﮫ ھﺎی ﺻﻮﻓﯿﮫ درﺑﺎه ی ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﻏﻠﻮﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻓﯽ اﻟﻤﺜﻞ طﺮز ﺗﻮﻟﺪ »ﻣﯿﺮزا اﺣﻤﺪ وﺟﯿﺪ
اﻻؤﻟﯿﺎء اردﺑﯿﻠﯽ« را ﻏﯿﺮ ﻋﺎدی ﻗﻠﻤﺪاد ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﮫ آﺑﯽ از آﺳﻤﺎن رﺳﯿﺪه و ﻧﻄﻔﮫ ی »ﻣﯿﺮزا اﺣﻤﺪ « ﺑﺴﺘﮫ
ﺷﺪ و در ﺳﮫ ﻣﺎھﮕﯽ در ﺷﮑﻢ ﻣﺎدر ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﮫ اﺳﺖ  .ﺷﺨﺼﯽ در ﺷﯿﺮاز ﻣﺪﻋﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﮫ ﯾﮏ ﺷﺐ در ﻣﻨﺰﻟﺶ
ﺧﺮوس ﻧﺎھﻨﮕﺎم ﺳﺤﺮ ھﻔﺖ ﺑﺎر ﺑﮫ ﺗﮑﻠﻢ آﻣﺪه و ھﺮ ﺑﺎر ﮔﻔﺖ » :ﺣﺠﺔاﻟﻘﺎﺋﻢ وﺣﯿﺪ اﻷوﻟﯿﺎء« و در اﻧﮭﺎر ﺟﺎرﯾﮫ در  44ﺑﯿﺖ
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﮫ ﺷﻌﺮ آورده اﺳﺖ و  ...از آن ﺟﻤﻠﮫ :
ھﻢ در اﯾﻦ اﺛﻨﺎ ﺧﺮوﺳﯽ ﭼﻮن ﺳﺮوش

آﻣﺪ از ﺑﺎم ﻋﻤﺎرت در ﺧﺮوش

ﮔﻮش ﺑﺮ ﺑﺎﻧﮕﺶ ﭼﻮ ﺑﻨﮭﺎدم ﻋﻨﺎن

دﯾﺪم اﯾﻦ ذﮐﺮش ﺑﻮد طﺐ اﻟﻠﺴﺎن

ﺣﺠﺔ اﻟﻘﺎﺋﻢ وﺣﯿﺪ اﻷوﻟﯿﺎء

2

و در رﺳﺎﻟﮫ ی ﺗﻨﺒﯿﮭﯿﮫ  3در وﺻﻒ »ﻣﺠﺪاﻷﺷﺮاف« ﺳﺮوده ﺷﺪه :
ﺧﻮان ﻗﺪرت ﭼﯿﺴﺖ ﺷﺨﺺ ﻣﮭﺪوی آن

وﻟﯽ ﺣﻖ ﺑﮫ ﺻﺎﺣﺐ ﭘﯿﺮوی

ظﻞ ظﻞ ﷲ اﻣﺎم اﻧﺲ و ﺟﺎن
ھﺎدی و ﻣﮭﺪی در اﯾﻦ دور زﻣﺎن

. ١ﺳﭘری در ﺗﺻوف  ،ص .٢٢٧
٢

.اﻧﮭﺎر ﺟﺎرﯾﮫ  ،ﭼﺎپ ﻣﺻطﻔوی  ،ﺷﯾراز  ،ﺑدون ﺷﻣﺎره.

. ٣رﺳﺎﻟﮫ ی ﺗﻧﺑﯾﮭﯾﮫ ،ﯾص .۴٢ -١٢
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و در ھﻤﺎن رﺳﺎﻟﮫ اﯾﻦ دوﺑﯿﺖ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ :
ﮔﺮ ﺗﻮ ﺳﺮ ﭘﯿﭽﯽ ز ﺳﺠﺪه ی اوﻟﯿﺎء

ﮐﺎدم ﻋﺼﺮﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﻮر و ﺿﯿﺎء

ﭘﺲ ﺗﻮ ھﻢ اﺑﻠﯿﺴﯽ و ﺷﯿﻄﺎن دھﺮ
ﻧﯿﺴﺖ از ﺟﻨﺎت و ﺧﻠﺪت ﺣﻆ و ﺑﮭﺮ

1

در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﺗﺬﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ﻻزم ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﮫ اﮔﺮﺷﺒﮫ را ﻗﻮی ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و ادﻋﺎ ی ﺻﻮﻓﯿﺎن را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
اﻣﺎﻣﺎن ﺷﯿﻌﮫ ﻗﺒﻮل ﮐﻨﯿﻢ اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﺗﺎ اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ و آﻧﺎن اﻣﺎﻣﺎن اھﻞ ﺑﯿﺖ را ﺗﺎ اﻣﺎم رﺿﺎ )ع( ﻗﺒﻮل دارﻧﺪ
ﺑﮫ اﻋﺘﻘﺎد آﻧﮭﺎ اﻣﺎﻣﺖ در زﻣﺎن اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( دو ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺪه  :ﯾﮏ ﻗﺴﻢ اﻣﺎﻣﺖ طﺮﯾﻘﺖ و ﻗﺴﻢ دﯾﮕﺮ اﻣﺎم ﺷﺮﯾﻌﺖ .اﻣﺎﻣﺖ
طﺮﯾﻘﺖ ﺑﮫ ﻣﻌﺮوف ﮐﺮﺧﯽ و اﻣﺎﻣﺖ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﮫ اﻣﺎم ﺟﻮاد )ع( ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪ ﺻﻮﻓﯿﮫ از آن ﺑﮫ ﺑﻌﺪ ﭘﯿﺮو طﺮﯾﻘﺖ وﻣﻌﺮوف
ﮐﺮﺧﯽ ﺷﺪﻧﺪ و ﺷﺮﯾﻌﺖ و اﻣﺎم آن را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ  .اﯾﻦ ﺣﺴﺎب ﺻﻮﻓﯿﺎن ﻣﺪﻋﯽ ﺗﺸﯿﻊ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ارﺗﺒﺎط و اﺗﺼﺎﻟﯽ ﺑﮫ
اﺋﻤﮫ ﭘﺲ از اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( ﺧﺒﺮی دﯾﺪه ﻧﺸﺪه  ،ﺑﻠﮑﮫ اﻣﺎم دھﻢ اﻣﺎم ھﺎدی )ع( ﻓﺮﻣﻮده ﮐﮫ » :ھﻤﮫ ی ﺻﻮﻓﯿﺎن از ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﻣﺎ
ھﺴﺘﻨﺪ« و ﻟﺬا ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﺻﻮﻓﯿﺎن ذھﺒﯽ ﺑﮫ اﻣﺎﻣﺎن ﺑﻌﺪ از ﺣﻀﺮت رﺿﺎ )ع( اھﻤﯿﺖ ﻧﻤﯽ دھﻨﺪ واﯾﻨﮑﮫ ﺑﻌﻀﺎ ً دم از اﻣﺎم
زﻣﺎن ﻣﯽ زﻧﻨﺪ  ،ﻣﻨﻈﻮرﺷﺎن اﻣﺎم زﻣﺎن ﺷﯿﻌﮫ ھﺎ ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا آﻧﮭﺎ ﺑﮫ اﻣﺎم زﻣﺎن ﻧﻮﻋﯽ ﻗﺎﺋﻠﻨﺪ ﻧﮫ ﺷﺨﺼﯽ!

***
ﺑﮫ رواﯾﺖ »ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﻤﺒﺮﯾﺞ« ﺗﺼﻮف ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺟﻨﺒﮫ ھﺎی ﺑﺎطﻨﯽ و ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ ﻣﻌﻨﻮی ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ)ع(
در ﻣﯿﺎن ﯾﺎران ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ)ص( ﺷﺒﺎھﺖ ھﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺎ ﺗﺸﯿﻊ دارد  ،اﻣﺎ اﯾﻦ دو ﺟﺮﯾﺎن ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ھﻤﻮاره در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮار داﺷﺘﮫ اﻧﺪ  .در ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ ﺗﻌﺎرض ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﺳﺎده اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﮫ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻋﻈﯿﻢ ﻣﺸﺎﯾﺦ
ﺻﻮﻓﯿﮫ ﺑﺎ ﺗﺴﻨﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪھﺎﺋﯽ داﺷﺘﮫ اﻧﺪ از دﯾﺪﮔﺎه ﺷﯿﻌﮫ  ،ﺑﺎﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ راﺑﻄﮫ ی ﺷﯿﺦ وﻣﺮﯾﺪ در طﺮﯾﻘﺖ  ،ﻧﻘﺶ ﻣﺮادی
ﺷﯿﺦ ﺑﺎ اﻧﺤﺼﺎر ھﺪاﯾﺖ ﻣﻌﻨﻮی ﮐﮫ ﺑﮫ وﺳﻠﮫ ی اﻣﺎم اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﺷﺪ ،در ﺗﻌﺎرض ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ .2

ﺳﻠﺴﻠﮫ ی ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻠﮭﯽ

. ١رﺳﺎﻟﮫ ی ﺗﻧﺑﯾﮭﯾﮫ  ،ص .۴٢-١٢
. ٢ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﻣﺑرﯾﺢ  ،ﺗرﺟﻣﮫ ی ﻋﺑﺎس ﻣﺧﺑر  ،ص.٢۴۴
٨۴

ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار ﻣﺸﮭﻮرﺗﺮﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﮫ ھﺎی طﺮﯾﻘﺖ ﮐﮫ ھﻨﻮز ﺧﺎﻧﻘﺎھﮭﺎی ﻣﺘﻌﺪد در اﯾﺮان دارﻧﺪ و در ﻧﺸﺮ اﯾﻦ طﺮﯾﻘﮫ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ
» ،ﺳﯿﺪ ﻧﻮر اﻟﺪﯾﻦ ﻧﻌﻤﺖ ﷲ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ« ﻣﻌﺮوف ﺑﮫ »ﺷﺎه ﻧﻌﻤﺖ ﷲ وﻟﯽ« اﺳﺖ او در ﺳﺎل  730ﯾﺎ  731ھﺠﺮی در ﯾﮑﯽ از
ﻗﺼﺎت ﻣﺎھﺎن ﮐﺮﻣﺎن ﺑﮫ ﻧﺎم »ﮐﮭﺒﻨﺎن« )ﮐﻮھﺒﻨﺎن( دﯾﺪه ﺑﮫ ﺟﮭﺎن ﮔﺸﻮد .1ﭘﺪرش ﻋﺒﺪﷲ ﺳﯿﺪی«ﺑﻮد از اﻋﻘﺎب اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ
ﺟﻌﻔﺮ ﮐﮫ ﻓﺮﻗﮫ ی اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﮫ ﺑﺪو ﻣﻨﺴﻮﺑﻨﺪ وﺧﻮد ﺳﯿﺪ ﻧﻌﻤﺖ ﷲ ﮐﮫ ﺟﺪ ﺑﯿﺴﺘﻢ ﯾﺎ ﻧﻮزدھﻢ ﺧﻮﯾﺶ را رﺳﻮل ﺧﺪا ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ ،
ﻧﯿﺰ اﻧﺘﺴﺎب ﺧﻮد را ﺑﮫ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮده اﺳﺖ  2و ﺳﻠﺴﻠﮫ طﺮﯾﻘﺖ او ھﻢ ﺑﮫ واﺳﻄﮫ ی ﻣﻌﺮوف ﮐﺮﺧﯽ ﺑﮫ ﺣﻀﺮت
رﺿﺎ )ع( ﻣﻨﺘﮭﯽ ﻣﯿﮕﺮدد در ﺳﻠﺴﻠﮫ ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻠﮭﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﺧﺘﺼﺎر »ﻧﻌﻤﺘﯽ« ھﻢ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ  ،ﯾﮑﯽ از ﺷﻌﺐ ﺳﻠﺴﻠﮫ ی
ﻣﻌﺮوﻓﯿﮫ ھﺴﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺷﺎه ﻧﻌﻤﺖ ﷲ ﻣﻨﺘﺴﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﯿﺮوان او در ھﻨﺪ و اﯾﺮان و ﻧﻘﺎط دﯾﮕﺮﻓﺮاوان ھﺴﺘﻨﺪ .3
»اﺣﻮال اواﺋﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﯿﺪ ﻧﻌﺖ ﷲ ﺑﮫ درﺳﺘﯽ روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ و رواﯾﺎت ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ در اﯾﻦ ﺑﺎره اطﻼﻋﺎﺗﯽ داده اﻧﺪ  ،ﻏﺎﻟﺒﺎ ً
ﺑﺎ اﻓﺴﺎﻧﮫ ھﺎ ﮐﮫ ﻣﺨﺼﻮص اﯾﻨﮕﻮﻧﮫ رواﯾﺎت راﺟﻊ ﺑﮫ ﺳﯿﺮت اوﻟﯿﺎﺳﺖ آﻣﯿﺨﺘﮫ اﺳﺖ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﭼﻨﺎن ﻣﺸﺤﻮن از
ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﮫ ﻗﺒﻮل و ﺟﻤﻊ ھﻤﮫ ی آﻧﮭﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ  ...ازﻣﺠﻤﻮع اﯾﻨﮕﻮﻧﮫ رواﯾﺎت ﮐﮫ ﺳﮭﻢ اﻓﺴﺎﻧﮫ
ﺟﻮئ وﺧﻮﺷﺒﺎوری ﻧﯿﺰ در آن ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﮫ ﺷﮭﺮت ﺷﺎه ﻧﻌﻤﺖ ﷲ در ﻗﻠﻤﺮو اﯾﺮان آن ﻋﮭﺪ  ،از
ﺣﺪود ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ ﺷﺮوع ﺷﺪ و آن ﻣﻘﺎرن اواﺋﻞ ﻗﺪرت »ﺗﯿﻤﻮرﻟﻨﮓ« در»ﻣﻮراء اﻟﻨﮭﺮ« ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻌﻤﺔ ﷲ ﻣﺪﺗﯽ
طﻮﻻﻧﯽ را ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﮭﺎی ﺧﻮﯾﺶ از ﺷﺎم و ﺣﺠﺎز ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺗﺎ ﻣﺼﺮ و ﻋﺮاق ﺑﺪر ﺳﯿﺎﺣﺖ ﺑﻼد و زﯾﺎرت ﻣﺸﺎﯾﺦ و رﯾﺎﺿﺎﺗﯽ
ﮐﮫ ﻣﻌﻤﻮل ﺻﻮﻓﯿﮫ ﺑﻮد  ،ﺑﮫ ﺳﺮآورده ﺑﻮد ...
در ھﺮ ﺣﺎل ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﮫ از اﯾﻦ رواﯾﺎت ﺑﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ ،ﻧﻌﻤﺔ ﷲ از ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﮫ ﺣﻔﻆ ﻗﺮآن و آﻣﻮﺧﺘﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻋﻼﻗﮫ ی ﺗﻤﺎم
داﺷﺖ  .در ﺣﺪود  24ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﮫ ﺧﺪﻣﺖ ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪﷲ ﯾﺎﻓﻌﯽ )ﻣﺘﻮﻓﯽ  (767ﺻﻮﻓﯽ و ﻣﺤﺪث و ﻣﻮرخ ﻣﻌﺮوف و ﻣﺆﻟﻒ ﮐﺘﺎب
ﻣﺸﮭﻮر »ﻣﺮآة اﻟﺠﻨﺎن« رﺳﯿﺪ  .ﯾﺎﻓﻌﯽ در اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﻦ از ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺻﻮﻓﯿﮫ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﮫ ﻋﺎﻣﮫ ﺑﻮد  .ﭼﻮن
ﺑﻌﺪھﺎ ﺿﻤﻦ ﻧﻘﻞ ﺣﺪﯾﺜﯽ از ﯾﺎﻓﻌﯽ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﺳﺎل  763ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ در ﺣﺪود  756ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺷﯿﺦ ﯾﺎﻓﻌﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ ﺑﺎد .در
اﯾﻦ ﻣﺪت ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﻣﺮﯾﺪ و ﯾﮏ ﺷﺎﮔﺮد در ﻧﺰد ﺷﯿﺦ ﺑﮫ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد و از او ﺗﺮﺑﯿﺖ و ارﺷﺎد ﻣﯽ دﯾﺪ و ﺣﺘﯽ ﮔﻔﺘﮫ اﻧﺪ ﯾﮏ

١

.ﺑرﺧﯽ ﺗوﻟد او را درﺣﻠب ﻧوﺷﺗﮫ اﻧد زﻧدﮔﺎن و آﺛﺎر ﺷﺎه ﻧﻌﻣت ﷲ دﮐﺗر ﻧورﺑﺧش ﮐرﻣﺎﻧﯽ ص

.۶
٢

.ﻗطﻌﮫ ای ﮐﮫ ﺧود وﻟﯽ در ﺑﺎب ﻧﺳب ﻧﺎﻣﮫ اش دارد اﻧﺗﺳﺎب ﺑﮫ اﺳﻣﺎﻋﯾل در آن ﺗﺻرﯾﺢ ﺷده

اﺳت  ،در طراﺋق اﻟﺣﻘﺎﺋق  ،ج  ، ٣ص  ٢ھم ﻧﻘل ﺷده اﺳت .
. ٣رﯾﺣﺎﻧﺔ اﻷدب ج  ،۶ص .٣٣٩
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ﭼﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺷﯿﺦ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﭼﺮاﻧﯽ ﮐﺮد ﭼﻨﺪی ﺑﻌﺪ – و ظﺎھﺮاً ﺑﻌﺪ از وﻓﺎت ﺷﯿﺦ -ﺷﺮوع ﺑﮫ ﺳﯿﺎﺣﺖ ﮐﺮد و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ
ﺿﻤﻦ ﺳﯿﺎﺣﺖ ﯾﮏ ﭼﻨﺪ در ﻣﺼﺮ ﺑﮫ رﯾﺎﺿﺖ و ﺧﻠﻮت ﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﻌﺪھﺎ از طﺮﯾﻖ ﺷﺎم و ﻋﺮاق ﺑﮫ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن رﺳﯿﺪ در
اردﺑﯿﻞ ﻣﺸﺎﯾﺦ آﻧﺠﺎ راﮐﮫ اﻋﻘﺎب »ﺷﯿﺦ ﺻﻔﯽ اﻟﺪﯾﻦ« ﺑﻮدن  ،ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮد« .1
ﮔﻮﯾﻨﺪ  :ﻓﯿﺾ ﺻﺤﺒﺖ ﺳﯿﺪ ﺷﺮﯾﻒ »ﺟﺮﺟﺎﻧﯽ« و »ﺣﺎﻓﻆ ﺷﯿﺮازی« و ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻠﻤﺎء ﺻﻮﻓﯿﮫ را درک ﮐﺮد .2
و ﺣﺎﻓﻆ ﺑﮫ وی اظﮭﺎر ﻋﺪم ﻋﻼﻗﮫ ﮐﺮده اﺳﺖ .3
ﯾﮏ ﭼﻨﺪ ھﻢ در ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ  ،ﺑﻠﺦ  ،ھﺮات  ،ﻣﺮو ،و ﯾﺰﯾﺪ زﯾﺴﺖ و ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﺮ را در ﮐﺮﻣﺎن و ﺣﻮاﻟﯽ ﺑﮫ
ﺳﺮ آورد در ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺧﻮد ﺑﺎ اﻣﯿﺮ ﺗﯿﻤﻮر و ﭘﺴﺮش ﺷﺎھﺮخ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﻮد ﻣﯿﺮزا ﺷﺎھﺮخ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻼطﯿﻨﻦ ﺑﮭﻤﻨﯽ
دﮐﻦ را در ﺣﻖ وی اﻋﺘﻘﺎدی ﺗﻤﺎم ﺑﻮد  ...رﺳﺎﺋﻞ و اﺷﻌﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺰ از او ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ  .اﺷﻌﺎرش از ﺟﮭﺖ ادﺑﯽ ﻣﺤﺾ
ﭼﻨﺪان اھﻤﯿﺖ ﻧﺪارد اﻣﺎ ﺑﮫ ﺳﺒﺐ اﺷﺘﻤﺎل ﺑﺮ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻣﮭﻢ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫ اﺳﺖ  .اﺧﺘﻼف ﺷﺎه ﻧﻌﻤﺖ ﷲ ﺑﻌﺪ از او ﺑﮫ
ھﻨﺪ رﻓﺘﮫ اﻧﺪ و ﯾﮏ ﭼﻨﺪ طﺮﯾﻘﮫ ی ﻧﻌﻤﺔاﻟﻠﮭﯽ را در آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ رواج داده اﻧﺪ .4
»ﺷﺎه ﺧﻠﯿﻞ ﷲ« ﭘﺴﺮ ﺷﺎه ﻧﻌﻤﺔ ﷲ ﺑﮫ دﻋﻮت ﺳﻼطﯿﻦ ﺑﮭﻤﻨﯽ ﺑﮫ دﮐﻦ رﻓﺖ وآﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ی ﺳﻠﻄﻨﺖ و ﺻﻠﺖ ﯾﺎﻓﺖ
ﺑﻌﻀﯽ اﺧﺘﻼف او در دﮐﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻘﺎﻣﺎت ظﺎھﺮی ھﻢ ﺷﺪﻧﺪ ﺟﻤﻌﯽ ﻧﯿﺰ از آﻧﺠﺎ ﺑﮫ ﯾﺰد و ﮐﺮﻣﺎن ﺑﺎز اﻣﺪﻧﺪ .5ﺧﻼﺻﮫ ،
ﺷﺎه ﻧﻌﻤﺖ ﷲ ﭘﺲ از ﺳﯿﺮو ﺳﯿﺎﺣﺖ طﻮﻻﻧﯽ اواﺧﺮ ﻋﻤﺮ در »ﻣﺎھﺎن ﮐﺮﻣﺎن« رﺣﻞ اﻗﺎﻣﺖ اﻓﮑﻨﺪ ﺑﺎغ و ﻣﺪرﺳﮫ و ﺧﺎﻧﻘﺎه
ﺑﻨﺎ ﮐﺮد و ﺑﮫ ﺗﺮﺑﯿﺖ و ارﺷﺎد ﻣﺮﯾﺪان ﮐﮫ از ﻓﺎرس وﮐﺮﻣﺎن و ﯾﺰد ﻧﺰد وی ﻣﯽ آﻣﺪﻧﺪ  ،ﭘﺮداﺧﺖ وﻣﺠﻠﺲ درس داﺋﺮ ﮐﺮد
و ﺑﮫ ﺟﺎی ﮐﺘﺐ ﻓﻘﮫ ﯾﺎ ﺣﺪﯾﺚ و ﯾﺎ ﺣﮑﻤﺖ ،آﺛﺎر ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺻﻮﻓﯿﮫ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ً ﮐﺘﺐ »اﺑﻦ ﻋﺮﺑﯽ« را ﺗﻘﺮﯾﺮ و ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮد و
ﮐﺘﺐ و رﺳﺎﺋﻞ زﯾﺎدی ﺑﮫ رﺷﺘﮫ ی ﺗﺤﺮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪ و در ﺳﺎل  834در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﯿﺶ از ﺻﺪ ﺳﺎل از ﻋﻤﺮش ﻣﯽ ﮔﺬﺷﺖ در
ﻣﺎھﺎن ﻓﻮت ﮐﺮد .6

. ١دﻧﺑﺎﻟﮫ ی ﺟﺳﺗﺟو در ﺗﺻوف اﯾران ،ص .١٩٠ -١٩١
. ٢رﯾﺣﺎﻧﺔ اﻷدب  ،ج  ، ۶ص .٣۴٠
. ٣دﻧﺑﺎﻟﮫ ی ﺟﺳﺗﭼو در ﺗﺻوف اﯾران ،ص .١٩٣
 . ٤ارزش ﻣﯾراث ﺻوﻓﯾﮫ ص .٧۶
. ٥طرﺋﺎق اﻟﺣﻘﺎﺋق  ،ج  ،٣ص .٣٨ -۴۴
. ٦ﺗذﮐرة اﻟﺷﻌراء دوﻟﺗﺷﺎه ﺳﻣرﻗﻧدی ،ص  ٣٧۵ﭼﺎپ ﺗﮭران .١٣٣٧ ،
٨۶

اﻟﺒﺘﮫ ﺧﻮد او در دﯾﻮاﻧﺶ ﺑﮫ ﻋﻤﺮ دراز ﺧﻮﯾﺶ اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ اﻣﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از اﺷﻌﺎر اﯾﻦ دﯾﻮان ظﺎھﺮاً ازﺧﻮد او ﻧﯿﺴﺖ
و ا ﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽ رود دﯾﮕﺮان آن را ﺑﮫ دﯾﻮان اﻟﺤﺎق ﮐﺮده اﻧﺪ .1
ﻧﺎﺷﺮ اﻓﮑﺎر ﻣﺤﯿﯽ اﻟﺪﯾﻦ ﻋﺮﺑﯽ در اﯾﺮان
ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻋﻤﺪه ای ﮐﮫ درﮐﻼم ﺷﺎه ﻧﻌﻤﺖ ﷲ وﻟﯽ ھﻤﮫ ﺟﺎ ﺑﮫ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد  ،و ﺧﻤﯿﺮﻣﺎﯾﮫ ی اﺻﻠﯽ ﻧﻈﻢ و ﻧﺜﺮ او را ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻣﯽ دھﺪ  ،ﻣﺴﺄﻟﮫ ی »وﺣﺪت وﺟﻮد« اﺳﺖ در ﻣﻌﻨﯽ وﺣﺪت در ﮐﺜﺮت  .در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﻋﯿﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺗﺼﻮر اﻋﯿﺎن ﺛﺎﺑﺘﮫ را ﮐﮫ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺻﻮر ﻣﻌﻘﻮل اﺳﻤﺎء اﻟﮭﯽ اﺳﺖ ،دﺳﺘﺎوﯾﺰ ﻗﻮل ﺑﮫ ﮐﺜﺮت واﻗﻌﯽ ﮐﻨﺪ  .در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ
اﻗﻮال رﮔﮫ ھﺎی ﻓﮑﺮی اﺑﻦ ﻋﺮﺑﯽ ﭘﯿﺪاﺳﺖ و ﺣﺘﯽ اﻟﻔﺎظ و اﺻﻄﻼﺣﺎت اوﺳﺖ ﮐﮫ در ﺑﯿﺎن وی ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﺷﻮد  .ﻧﻌﻤﺔ ﷲ
اﻗﻮال و ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﺑﻦ ﻋﺮﺑﯽ را ﺑﮫ ھﺮ ﺑﯿﺎﻧﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯿﮑﺮد و آﺛﺎر او ﻣﺜﻞ ﺑﻌﻀﯽ آﺛﺎر ﻋﺮاﻗﯽ و ﺟﺎﻣﯽ و ﻏﺎﻟﺐ اﺷﻌﺎر
ﻣﻐﺮﺑﯽ ﺟﻠﻮه ﮔﺎه اﻧﺪﯾﺸﮫ و ﻋﺮﻓﺎن اﺑﻦ ﻋﺮﺑﯽ اﺳﺖ .2
»ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ« ﻧﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﯾﮏ روز در ﻧﺰد وی ﺻﺤﺒﺖ از اﻋﯿﺎن ﺛﺎﺑﺘﮫ و از آراء اﺑﻦ ﻋﺮﺑﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎب
ﺑﻮد .ﯾﮏ ﺗﻦ از ﺣﺎﺿﺮان ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﮫ آﯾﺎ اﻋﯿﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ھﻤﺎن اﻋﯿﺎن ﺛﺎﺑﺘﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ وﺟﻮد ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺘﺼﻒ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،
ﻧﯿﺴﺖ ؟ ﺟﻮاب داد  :ﭼﺮا  ،ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ی ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻧﺰدﯾﮏ وی ﺑﻮد ﮔﻔﺖ  :آﻧﭽﮫ در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ھﺴﺖ  ،ﺗﻤﺎم ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻦ
اﺳﺖ اﻣﺎ آﻧﭽﮫ در ﺧﺎطﺮ ﻣﻦ ﺑﻮد  ،ﺑﮫ ﺳﺒﺐ ﻧﻮﺷﺘﻦ آن از ﺻﻔﺤﮫ ی ﺧﺎطﺮم ﻣﺤﻮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ  .3اﻟﺒﺘﮫ در ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﺗﻘﺮﯾﺮ
آراء اﺑﻦ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﮫ ﺳﺎﯾﺮ اﻗﻮال او ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﮫ داﺷﺖ .درﺑﺎره ی »ﻓﺼﻮص اﻟﺤﮑﻢ« »اﺑﻦ ﻋﺮﺑﯽ« وی ﺑﺎ دﯾﺪه ی ﺗﻌﻈﯿﻢ و
ﺗﮑﺮﯾﻢ ﻣﯽ ﻧﮕﺮد و آن را ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ ﺧﻮد ﻣﺤﯿﯽ اﻟﺪﯾﻦ ادﻋﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ  ،ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﮫ از ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺑﺪو رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل از ﺗﺒﺤﺮی ﮐﮫ ﺧﻮد وی در ﻓﮭﻢ و ﺗﻔﺴﯿﺮ آن ﮐﺘﺎب دارد ،ﻧﯿﺰ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺎطﺮ ﺧﺎﺻﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ و
ﮔﻮﺋﯽ آن را از اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽ ﺷﻤﺮد  .از اﯾﻦ رو ﮔﺬﺷﺘﮫ از رﺳﺎﻟﮫ ای ﮐﮫ در ﺗﺮﺟﻤﮫ ی ﺧﻼﺻﮫ ای از آن
ﮐﺘﺎب دارد  ،ﻧﯿﺰ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺎطﺮ ﺧﺎﺻﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ وﮔﻮﺋﯽ آن را از اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯿﺸﻤﺮد  .از اﯾﻦ رو
ﮔﺬﺷﺘﮫ از رﺳﺎﻟﮫ ای ﮐﮫ در ﺗﺮﺟﻤﮫ ی ﺧﻼﺻﮫ ای از آن ﮐﺘﺎب دارد )= ﺟﻮاھﺮ( رﺳﺎﻟﮫ ای ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ ھﻢ در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻓﺺ اول
 ،آن ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﮫ ﻋﻼوه ھﻢ ،ﯾﮏ رﺳﺎﻟﮫ در ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺟﮭﺖ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ھﺮ ﻓﺼﯽ از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﮫ ﺣﮑﻤﺖ و ﻧﺒﯽ

 . ١دﻧﺑﺎﻟﮫ ی ﺟﺳﺗﺟو در ﺗﺻوف اﯾران  ،ص .١٩۴
. ٢دﻧﺑﺎﻟﮫ ی ﺟﺳﺗﺟو ،...ص .١٩٨
. ٣رﺳﺎﻟﮫ ی ﻋﺑداﻟرزاق  ،ص.١۵۴
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ﺧﺎﺻﯽ دارد وھﻢ رﺳﺎﻟﮫ ای ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ دارد در ﺷﺮح اﺑﯿﺎت ﻓﺼﻮص اﻟﺤﮑﻢ ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ اﺑﯿﺎت را ﻧﯿﺰ در طﯽ آن ﺑﮫ
ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﮫ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .1
در اﯾﻦ ﺷﺮح درﺟﮫ ی ﻋﻘﯿﺪه و ﻋﻼﻗﮫ ی ﺧﻮدرا ﺑﮫ ﮐﺘﺎب ﻓﺼﻮص و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ی آن در ﺿﻤﻦ اﺑﯿﺎت زﯾﺮ اﺑﺮاز داﺷﺘﮫ
اﺳﺖ :
ﮐﻠﻤﺎت ﻓﺼﻮص ﺑﺮ دل ﻣﺎ

ﭼﻮن ﻧﮕﯿﻦ در ﻣﻘﺎم ﺧﻮد ﺑﻨﺸﺴﺖ

از رﺳﻮل ﺧﺪا رﺳﯿﺪه ﺑﮫ او ﺑﺎز از روح او ﺑﮫ ﻣﺎ ﭘﯿﻮﺳﺖ
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در ﻣﻘﺪﻣﮫ ی دﯾﻮان ﺷﺎه ﻧﻌﻤﺖ ﷲ آﻣﺪه اﺳﺖ :
»در ﻗﺮن ھﻔﺘﻢ »ﺻﺪر اﻟﺪﯾﻦ ﻗﻮﻧﻮی« و ﺳﭙﺲ درﻗﺮن ھﺸﺘﻢ »ﻧﻌﻤﺔ ﷲ وﻟﯽ« و ﭘﺲ از آن »ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮرﺑﺨﺶ« طﺮﯾﻘﮫ ی
ﺗﺼﻮف اﺑﻦ اﻟﻌﺮﺑﯽ را ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﺼﻮف اﯾﺮان ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ ﺑﻮده اﺳﺖ  ،در ﻣﯿﺎن اﯾﺮاﻧﯿﺎن رواج داد اﻧﺪ وﺷﺎه ﻧﻌﻤﺔﷲ وﻟﯽ آن را
ﺑﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪات ﺷﯿﻌﮫ ﺗﻮأم ﮐﺮده ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ طﺮﯾﻘﮫ ی ﻧﻌﻤﺔاﻟﻠﮭﯽ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ طﺮﯾﻘﮫ ی ﺗﺼﻮف ﻓﺮﻗﮫ ی ﺷﯿﻌﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ
ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﮫ اﯾﺮان و ھﻨﺪوﺳﺘﺎن اﺳﺖ «.
ﺑﺎز در ھﻤﺎن ﻣﻘﺪﻣﮫ درﺑﺎره ی اﯾﻨﮑﮫ ﭼﮕﻮﻧﮫ اﻓﮑﺎر و ﻋﻘﺎﺋﺪ ﻣﺤﯿﯽ اﻟﺪﯾﻦ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﮫ اﯾﺮان آﻣﺪه و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ،ﻣﯽ
ﻧﻮﯾﺴﺪ:
»ﺻﺪر اﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﻗﻮﻧﻮی )ﻣﺘﻮﻓﺎی  (673اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮده و در آﺳﯿﺎی ﺻﻐﯿﺮ ﻣﯽ زﯾﺴﺘﮫ  .اﺑﻦ ﻋﺮﺑﯽ اﺳﺘﺎد وی و
ﺷﻮھﺮ ﻣﺎدرش ﺑﻮده اﺳﺖ وی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮﺧﯽ از اﺻﻮل ﺗﺼﻮف اﺑﻦ اﻟﻌﺮﺑﯽ را وارد در ﺗﺼﻮف اﯾﺮان
ﮐﺮده اﺳﺖ ﺳﭙﺲ ﻧﻌﻤﺔاﻟﻠﮭﯿﺎن و ﻧﻮرﺑﺨﺸﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻘﺎﺋﺪ وی راﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ «
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ﭘﺲ ﺗﺼﻮف ﻧﻌﻤﺔاﻟﮭﯽ ﺗﺤﻔﮫ ای اﺳﺖ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺻﺪر اﻟﺪﯾﻦ ﻗﻮﻧﻮی از ﭘﺪر ﺧﻮاﻧﺪه اش اﺑﻦ ﻋﺮﺑﯽ ﮔﺮﻓﺘﮫ و ﺑﺮای
اﯾﺮاﻧﯿﺎن آورده اﺳﺖ .

. ١دﻧﺑﺎﻟﮫ ی ﺟﺳﺗﺟو  ، ...ص .١٩۶
 . ٢ﻣﺟﻣوﻋﮫ رﺳﺎﺋل ﺷﺎه ﻧﻌﻣت ﷲ  ،رﺳﺎﻟﮫ ی ﺷرح اﺑﯾﺎت  ،ﻓﺻوص اﻟﺣﮑم ص .١٨٠
 . ٣دﯾوان ﺷﺎه ﻧﻌﻣﺔ ﷲ وﻟﯽ ﮐرﻣﺎﻧﯽ  ،ص .١٠
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ﺷﺎه ﻧﻌﻤﺔ ﷲ ﺻﻮﻓﯽ وﺣﺪت وﺟﻮدی اﺳﺖ ﮐﮫ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﯽ ﭘﺮده ﺗﺮ از دﯾﮕﺮان ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﮫ اﺳﺖ  .و در رﺳﺎﻟﮫ ی
ﻣﺮاﺗﺐ ﮔﻔﺘﮫ اﺳﺖ :
»ﻻ اﺳﻢ و ﻻ ﻧﻌﻤﺖ ﻟﮫ ﻻﺻﻔﺔ ﻟﮫ ﻻ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻤﻈﺎھﺮ«
آن ﯾﮑﯽ را در ﻣﻈﺎھﺮ ﻣﯽ ﺷﻤﺎر

ﯾﮏ وﺟﻮد اﺳﺖ و ﻣﻈﺎھﺮ ﺑﯽ ﺷﻤﺎر

ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ » :ﺛﻢ ﺑﺪا ﻓﯽ ﺧﻠﻘﮫ ظﺎھﺮاً ﻓﯽ ﺻﻮرة اﻻﮐﻞ و اﻟﺸﺎرب« .1
در دﯾﻮان او ﻧﯿﺰ اﺷﻌﺎری در وﺣﺪت وﺟﻮد ﻓﺮاوان اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﮫ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :
ﺗﻮﺣﯿﺪ و ﻣﻮﺣﺪ و ﻣﻮﺣﺪ
اﯾﻦ ھﺮ ﺳﮫ ﯾﮑﯽ اﺳﺖ ﻧﺰد اوﺣﺪ
در دو ﺟﮭﺎن ﯾﮑﯽ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﻮد
ھﺮ ﻟﺤﻈﮫ ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﺠﺪد

2

ﺗﻮﺋﯽ ﺟﺎﻧﺎ ﮐﮫ ﻋﯿﻦ ھﺮ وﺟﻮدی
ﻧﻤﻮدی ﮐﺜﺮت از وﺣﺪت ﮐﮫ ﺑﻮدی

3

ﻣﻦ ﻋﯿﻦ ﺗﻮ و ﺗﻮ ﻋﯿﻦ ﻣﻦ وﯾﻦ ﻋﯿﻨﯿﻦ
ﯾﮏ ﻋﯿﻦ ﺑﻮد ظﮭﻮر او درﮐﻮﻧﯿﻦ
ﻧﺰد ﻣﺎ ﻣﻮج و ﺣﺎب و ﻗﻄﺮه درﯾﺎ ﯾﮑﯿﺴﺖ
ﮔﺮ ﻧﻈﺮ ﺑﺮ آب داری اﯾﻦ ھﻤﮫ ارﮐﺎن ﻣﺎﺳﺖ

١
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.اﯾن دو رﺳﺎﻟﮫ ﺑﺎ ﺑﻘﯾﮫ رﺳﺎﺋل ﺷﺎه ردﮐﺗﺎب طراق در ﺿﻣن ﺣﺎﻻت ﺷﺎه ﻋﻣﺔ ﷲ ﻧﻘل ﺷده اﺳت .

. ٢دﯾوان ﺷﺎه  ،ص .٢٠٣
 . ٣ھﻣﺎن .
 . ٤ھﻣﺎن  ،ص.۴١٣
٨٩

در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﮔﻔﺘﮫ :
ﮐﮫ اﻧﺎ اﻟﺤﻖ ھﻤﯽ زﻧﺪ ﺑﺮ ﺣﻖ

ﻣﻨﻢ آن رﻧﺪ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﻄﻠﻖ
ظﺎھﺮ و ﺑﺎطﻦ ﺗﻮ ای ﺳﯿﺪ
ظﺎھﺮت ﺧﻠﻖ ﮔﯿﺮد ﺑﺎطﻦ ﺣﻖ

1

دﯾﻮان وی ﻣﺸﺘﻤﻞ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻗﺼﺎﺋﺪ ،ﻏﺰﻟﯿﺎت  ،ﻗﻄﻌﺎت ،ﻣﺜﻨﻮﯾﺎت و رﺑﺎﻋﯿﺎت  ،اﻣﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه ی آن ﻏﺰﻟﯿﺎت اﺳﺖ ﮐﮫ
راﺋﺤﮫ ی ﻗﻠﻨﺪری وﺷﻢ وﺣﺪت وﺟﻮد ھﻢ ﻣﺎﯾﮫ ی ﻋﻤﺪه ی اﻣﺘﯿﺎز آﻧﮭﺎﺳﺖ  .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ  ،دﯾﻮان اﺷﻌﺎر و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺘﺐ او
ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ ﮐﮫ ﻋﻘﺎﺋﺪ او ﮐﺎﻣﻼً ﻓﺎﺳﺪ و ﺑﺮﺧﻼف ﻋﻘﺎﺋﺪ ﺷﯿﻌﮫ اﻣﺎﻣﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .

ﺷﺎه ﻧﻌﻤﺖ ﷲ وﻟﯽ ﭼﮫ ﻣﺬھﺒﯽ داﺷﺖ ؟
ھﻤﯿﻦ طﻮری ﮐﮫ ﺑﻌﻀﯿﮭﺎ ﺗﻼش در ﺷﯿﻌﮫ ﮐﺮدن »ﻣﺤﯿﯽ اﻟﺪﯾﻦ ﻋﺮﺑﯽ« دارﻧﺪ » ،ﻗﺎﺿﯽ ﻧﻮرﷲ ﺷﻮﺷﺘﺮی« ﻧﯿﺰ اﺻﺮار
در ﺷﯿﻌﮫ ﺑﻮدن »ﺷﺎه ﻧﻌﻤﺔ ﷲ وﻟﯽ « دارد واﻟﺒﺘﮫ اﯾﻦ ﻋﺎدت ﻗﺎﺿﯽ ﺑﻮده ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﮫ آﻣﺎر ﺷﯿﻌﮫ را درﻣﻘﺎﺑﻞ اھﻞ ﺳﻨﺖ
زﯾﺎد ﻧﺸﺎن ﺑﺪھﺪ ﺑﺪﯾﻦ ﺟﮭﺖ ﻋﺪه ای از ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﺷﯿﻌﮫ را در ﺷﻤﺎره ی ﺷﯿﻌﮫ آورده اﺳﺖ و در ﮐﺘﺎب »ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ
« از ﺷﺎه ﻧﻌﻤﺔ ﷲ وﻟﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﻤﺠﯿﺪ ﻓﺮاوان ﮐﺮده و ﮔﻔﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ  :اھﻞ ﮐﺮﻣﺎن ﺑﮫ ﺳﺒﺐ ﻋﺪاوت دﯾﻨﯽ او را ﺗﮑﻔﯿﺮ
ﮐﺮدﻧﺪ و از ﮐﺮﻣﺎن ﺑﯿﺮون ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﮫ ھﺮات رﻓﺖ .2
ﻣﺮﯾﺪان ﺷﺎه ﻧﻌﻤﺔ ﷲ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ او ﺷﯿﻌﮫ اﺳﺖ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﮫ در دﯾﻮاﻧﺶ از ﻋﻠﯽ )ع( ﻣﺪح و ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﺮده و از ﻣﮭﺪی
آﺧﺮ اﻟﺰﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﻧﺎم ﺑﺮده اﺳﺖ .
وﻗﺘﯽ ﮐﮫ ﺧﻮد را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده  ،دﯾﮕﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﻣﺬھﺐ و اﺧﺘﻼف ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ او در دﯾﻮاﻧﺶ ﺧﻮد را ﺳﻨﯽ اﺷﻌﺮی و
دﺷﻤﻦ ﻣﻌﺘﺰﻟﯽ و دوﺳﺘﺪار ﭼﮭﺎر ﺧﻠﯿﻔﮫ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده و در دﯾﻮان اﺷﻌﺎرش اﺑﯿﺎت زﯾﺎدی ﺳﺮوده ﮐﮫ ﺻﺮاﺣﺖ ﺗﺎم ﺑﺮ
ﻣﺬھﺐ اھﻞ ﺳﻨﺖ اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﮫ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :
ای ﮐﮫ ھﺴﺘﯽ ﻣﺤﺐ آل ﻋﻠﯽ

ﻣﺆﻣﻦ ﮐﺎﻣﻠﯽ و ﺑﯽ ﺑﺪﻟﯽ

. ١ھﻣﺎن  ،ص .٣١٧
. ٢دﯾوان  ،ص ۴١٣
٩٠

ره ﺳﻨﯽ ﮔﺰﯾﻦ ﮐﮫ ﻣﺬھﺐ ﻣﺎﺳﺖ

ورﻧﮫ ﮔﻢ ﮔﺸﺘﮫ ای و در ﺧﻠﻠﯽ

راﻓﻀﯽ ﮐﯿﺴﺖ؟ دﺷﻤﻦ ﺑﻮﺑﮑﺮ

ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﯿﺴﺖ دﺷﻤﻨﺎن ﻋﻠﯽ

ھﺮﮐﮫ او ﭼﮭﺎر ﯾﺎر دارد دوﺳﺖ

اﻣﺖ ﭘﺎک ﻣﺬھﺐ اﺳﺖ ووﻟﯽ

دوﺳﺘﺪار ﺻﺤﺎﺑﮫ ام ﺑﮫ ﺗﻤﺎم

ﯾﺎر ﺳﻨﯽ و ﺧﺼﻢ ﻣﻌﺘﺰﻟﯽ .1

ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﺷﺎه ﻧﻌﻤﺔ ﷲ وﻟﯽ ﻣﺬھﺐ و ﻋﻘﯿﺪه ی ﺧﻮدراﺑﮫ طﻮر روﺷﻦ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده و دﯾﮕﺮ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺎ از ﺧﻮدﻣﺎن
ﻗﻀﺎوت ﮐﻨﯿﻢ  .وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻌﺠﺐ آور اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻠﮭﯽ ھﺎ او راﺷﯿﻌﮫ ی اﺛﻨﯽ ﻋﺸﺮی ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ از
آﻧﺎن ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﮫ اﮔﺮ ﺷﺎه ﻧﻌﻤﺔ ﷲ ﺷﯿﻌﮫ ﺑﻮد  ،ﭘﺲ ﭼﺮا اﺋﻤﮫ اطﮭﺎر و ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﻌﮫ را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺖ وﺑﮫ ﻗﻮل ﺧﻮد ﺑﺮای
ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺷﯿﺦ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺪﺗﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﭘﺮداﺧﺖ و در اﯾﻦ ﺗﻼش ﭼﮭﺎرﺻﺪ ﻧﻔﺮ را ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮد  2و دﺳﺖ ﺑﮫ داﻣﺎن
ﻣﺮﺷﺪان و ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺳﻨﯽ ﻣﺬھﺐ ﺣﻨﻔﯽ ﯾﺎ ﺷﺎﻓﻌﯽ زده و ﺳﻠﺴﻠﮫ ارﺷﺎد و ﻣﺸﺎﯾﺦ ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ در دﯾﻮاﻧﺶ ﺳﻠﺴﻠﮫ ارﺷﺎد وﻣﺸﺎﯾﺦ
ﺧﻮد را ﺑﮫ ﻧﻈﻢ آورده و ﺗﺎ ﺣﺴﻦ ﺑﺼﺮی رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ :
ﭘﯿﺮ ﻣﺎ ﮐﺎﻣﻞ و ﻣﮑﻤﻞ ﺑﻮد
وﻗﺖ ارﺷﺎد ﭼﻮن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﯽ
ﯾﺎﻓﻌﯽ ﺑﻮد ﻧﺎم ﻋﺒﺪﷲ

ﻗﻄﺐ وﻗﺖ و اﻣﺎم ﻋﺎدل ﺑﻮد
در ﺗﻮﺣﯿﺪ را ﻧﮑﻮ ﺳﻔﺘﯽ
رھﺒﺮ رھﺮوان اﯾﻦ درﮔﺎه

ﭘﯿﺮ او ھﻢ ﮐﻤﺎل ﮐﻮﻓﯽ ﺑﻮد

ﮐﺰ ﮐﻤﺎﻟﺶ ﺑﺴﯽ ﮐﻤﺎل اﻓﺰود

ﺑﺎز ﺑﺎﺷﺪ اﺑﻮاﻟﻔﺘﻮح و ﺳﻌﯿﺪ

ﮐﮫ ﺳﻌﯿﺪ اﺳﺖ آن ﺳﻌﯿﺪ ﺷﮭﯿﺪ

ﺧﻼﺻﮫ اﯾﻨﮑﮫ ﺳﻠﺴﻠﮫ ارﺷﺎد ﺧﻮد را ﭼﻨﯿﻦ آورده :

. ١دﯾوان ﺷﺎه ﻧﻌﻣﺔ ﷲ  ،وﻟﯽ  ،ص .۴٨٧
. ٢زﻧدﮔﯽ و اﺛﺎر ﺟﻧﺎب ﺷﺎه ﻧﻌﻣﺔ ﷲ ،ص .١١
. ٣دﯾوان  ،ص .۴٩۴
٩١
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 -1ﯾﺎﻓﻌﯽ ؛  -2ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺮﺑﺮی ؛  -3ﮐﻤﺎل ﮐﻮﻓﯽ ؛  -4اﺑﻮاﻟﻔﺘﻮح ؛  -5اﺑﻮ ﻣﺪﯾﻦ ﻣﻐﺮﺑﯽ ؛  -6اﺑﻮاﻟﺴﻌﻮد اﻧﺪﻟﺴﯽ ؛  -7اﺑﻮاﻟﺒﺮﮐﺎت
؛  -8اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺑﻐﺪادی ؛  -9اﺣﻤﺪ ﻏﺰاﻟﯽ ؛  -10اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻧﺴﺎج ؛  -11اﺑﻮﻋﺜﻤﺎن ؛  -12ﺑﻮﻋﻠﯽ ﮐﺎﺗﺐ ؛  -13ﺑﻮﻋﻠﯽ روزﺑﺎری
؛  -14ﺟُﻨﯿﺪ ﺑﻐﺪادی ؛  -15ﺳﺮی ﺳﻘﻄﯽ ؛ ﭼﻮن ﺑﮫ ﺳﺮی رﺳﯿﺪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :
ﺑﺎز ﺷﯿﺦ ﺳﺮی ﺑﻮد ﻣﻌﺮوف

ﭼﻮن ﺳﺮی ﺳﺮ او ﺑﮫ او ﻣﮑﺸﻮف

ﺷﯿﺦ ﻣﻌﺮوف را ﻧﮑﻮ ﻣﯿﺪان

ﺷﺮط داود طﺎﺋﯿﺶ ﻣﯿﺪان

ﺷﯿﺦ او ھﻢ ﺣﺒﯿﺐ ﻣﺤﺒﻮﺑﺴﺖ

ﻋﺠﻤﯽ طﺎﻟﺐ اﺳﺖ و ﻣﻄﻠﻮﺑﺴﺖ

ﭘﯿﺮ ﺑﺼﺮی وﺣﺴﻦ ﺑﺎﺷﺪ

ﺷﯿﺦ ﺷﯿﺨﺎن اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺎﺷﺪ

ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﺎه ﻧﻌﻤﺔ ﷲ وﻟﯽ آﻧﮭﺎ را در ﺳﻠﺴﻠﮫ ارﺷﺎد ﺧﻮد آورده  ،ھﻤﮫ ی آﻧﮭﺎ ﺳﻨﯽ ﻣﺬھﺐ و ﺣﺘﯽ ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﮭﺎ
ﻧﺎﺻﺒﯽ و دﺷﻤﻦ اھﻞ ﺑﯿﺖ ﺑﻮده اﻧﺪ و در ﮐﺘﺐ ﺷﯿﻌﮫ ﻧﻤﯽ از آﻧﮭﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺜﻼً ﺷﯿﺦ »ﻋﺒﺪﷲ ﯾﺎﻓﻌﯽ« )ﻣﺘﻮﻓﯽ 760ھـ( ﻣﻌﺮوف
ﺑﮫ ﻗﻄﺐ ﻣﮑﮫ ﮐﮫ ﻣﺮﺷﺪ و اﺳﺘﺎد ﺑﻼﻓﻀﻞ ﺷﺎه ﻧﻌﻤﺔ ﷲ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺧﺮﻗﮫ و طﺮﯾﻘﺖ او ﺑﮫ ﭼﻨﺪﯾﻦ واﺳﻄﮫ ﺑﮫ
»ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدرﮔﯿﻼﻧﯽ « ﻣﯽ رﺳﺪ  ،ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﺧﻮدش ﮔﺘﻔﺘﮫ  ،اھﻞ ﯾﻤﻦ ﺑﻮده و ﮐﺘﺎب »ﻣﺮآة اﻟﺠﻨﺎن و ﻋﺒﺮة اﻟﯿﻘﻈﺎن« و »ﺧﻼﺻﺔ
اﻟﻤﻔﺎﺧﺮ ﻓﯽ اﺧﺒﺎر اﻟﺸﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر « از ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت اوﺳﺖ و ﮐﺘﺎب »روض اﻟﺮﯾﺎﺣﯿﻦ ﻓﯽ ﺣﮑﺎﯾﺎت اﻟﺼﺎﻟﺤﯿﻦ« او از ﮐﺬب و
ﺗﺮوﯾﺞ ﺑﺰرﮔﺎن اھﻞ ﺳﻨﺖ ﭘﺮ اﺳﺖ و ﮐﺎﻣﻼً روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ او ﺳﻨﯽ ﻣﺘﻌﺼﺒﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺻﺎﺣﺐ روﺿﺎت اﻟﺠﻨﺎت در
ﺷﺮح ﺣﺎل او ﺑﮫ ﻧﻘﻞ از اﺳﻨﻮی اﺻﻮﻟﯽ آورده اﺳﺖ ﮐﮫ ﯾﺎﻓﻌﯽ از دﻧﯿﺎ ﻧﺮﻓﺖ ﻣﮕﺮ از دﯾﺪن آﺛﺎر ﻋﺬاب ﺻﻮرت درھﻢ
ﮐﺸﯿﺪ .1ﭘﺲ اﮔﺮ ﺣﺎل اﺳﺘﺎد و ﻣﺮﺷﺪ ﺷﺎه ﻧﻌﻤﺔ ﷲ اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﺎل ﺧﻮدش ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ؟
ﺷﺎه ﻧﻌﻤﺔ ﷲ در رﺳﺎﻟﮫ ھﺎی ﺧﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﻌﯽ ذواﻟﺮﯾﺎﺳﺘﯿﻦ ﻣﻮﻧﺲ ﻋﻠﯿﺸﺎه ﮔﺮدآوری ﮔﺮدﯾﺪه و از طﺮف ﻣﺎھﻨﺎﻣﮫ ی
ارﻣﻐﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ  ،در ﻣﻮرد ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ ﭼﮭﺎر ﺗﻮﺟﯿﮫ ﮐﺮده و ھﺮ ﻣﺮﺛﯿﮫ ﻣﻘﺎم ﻋﻠﯽ )ع( را ﻣﺮﺗﺒﮫ ی ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺗﺮ
ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮده اﺳﺖ .
و ﺑﮫ رواﯾﺖ »ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﻤﺒﺮﯾﺞ« :
»طﺮﯾﻘﺖ ﻧﻌﻤﺔ اﻟﻠﮭﯽ ﻧﺎم ﺧﻮد را از ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار ﺳﻨﯽ آن »ﺷﺎه ﻧﻌﻤﺔ ﷲ وﻟﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ« )ﻣﺘﻮﻓﺎی  (810ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ  .ﺟﺬب
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺷﯿﻌﮫ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﮔﺮوھﮭﺎ و ﮔﺮوھﮭﺎی دﯾﮕﺮ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﻀﻮر ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﭘﺪﯾﺪه ی طﺮﯾﻘﺖ در دوران

. ١روﺿﺎت اﻟﺟﻧﺎت  ،ج  ، ۵ص .١۴٣
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ﭘﺲ از ﻣﻐﻮل  ،ھﻢ ﺑﮫ ﻣﺜﺎﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ از ﺳﺎزﻣﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وھﻢ ﻣﻠﺠﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﻗﻨﺎع اﻗﻠﯿﺖ  ،اﻋﻢ از ﺷﯿﻌﮫ و اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ﺑﮫ
ﺷﻤﺎر آورد « .1
ﻧﺎﮔﻔﺘﮫ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﮫ از ﺻﻮﻓﯽ آﻧﮭﻢ از ﯾﮏ ﻣﺮﺷﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺬھﺐ داﺷﺖ ﭼﻮن اﯾﻦ ﯾﮏ اﺻﻠﯽ اﺳﺖ در ﻣﯿﺎن ﺻﻮﻓﯿﺎن ﮐﮫ
»اﻟﺼﻮﻓﯽ ﻻ ﻣﺬھﺐ ﻟﮫ « )ﺻﻮﻓﯽ ﻣﺬھﺐ ﻧﺪارد( )ﺻﻮﻓﯽ اﺑﻦ اﻟﻮﻗﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ای رﻓﯿﻖ ( ﯾﺎ )اﻟﻘﯿﺪ ﮐﻔﺮ( ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﯾﮏ
ﺷﯿﺦ ﺻﻮﻓﯽ ﺑﮫ ھﺮ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﮫ وارد ﺷﻮد  ،رﻧﮓ آن ﻣﺤﯿﻂ را ﻣﯽ ﮔﯿﺮد اﮔﺮ ﻣﺮدم آن ﻣﺤﻞ ﺷﯿﻌﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺧﻮد را ﺷﯿﻌﮫ وا
ﻧﻤﻮد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ ﺳﻨﯽ ﻧﺎﺻﺒﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎ ھﻤﺎن ﻗﯿﺎﻓﮫ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ و ﭼﻮن ﺑﮫ ھﻨﮕﺎم آﻣﺪن ﺷﺎه ﻧﻌﻤﺔ ﷲ ﺑﮫ
ﮐﺮﻣﺎن ﻧﻮﻋﺎ ً ﻣﺮدم آن ﺳﺎﻣﺎن ﺳﻨﯽ ﺑﻮدﻧﺪ  ،او ﻧﯿﺰ از ﻟﺤﺎظ ﻣﺬھﺐ ھﻤﺮﻧﮓ آﻧﮭﺎ ﺑﻮد ظﺎھﺮاً در آ ﺧﺮ ﮐﺎر اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﮫ زﯾﺎد
ﺑﮫ او ﮔﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ  ،ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ »ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﭘﺎرﯾﺰی« ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ:
»اﻣﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ک آﺧﺮ ﮐﺎر  ،ﺷﺎه ﻧﻌﻤﺔ ﷲ از ﺗﻌﺼﺐ ﻣﯿﺎن اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ﻣﺎوراء اﻟﻨﮭﺮ – ﮐﮫ ﺧﻮد را واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ او ﻣﯽ
ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ – ﺑﺎ ﻗﺸﺮﯾﻮن و روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺳﺨﺖ ﮔﯿﺮ  ،ﺑﮫ ﺗﻨﮓ آﻣﺪه و از آﻧﺠﺎ ﺑﮫ ﮐﻮھﺒﻨﺎن و ﮐﺮﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺘﮫ اﺳﺖ ،
دﻟﯿﻞ آﻧﮭﻢ روﺷﻦ اﺳﺖ او ﺑﺮ اﺳﺎس ھﻤﺎن روﯾﮫ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﮐﻮھﺒﺎﻧﯽ ﺧﻮد – وﻟﻮ اﯾﻨﮑﮫ اﺻﻼً زاده ی ﻟﺒﻨﺎن ﺑﺎﺷﺪ –
در ﯾﺎدداﺷﺘﮭﺎی ﺧﻮد ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ :
»ھﺮﮐﮫ اوﻟﯿﺎء او را رد ﮐﻨﺪ  ،ﻣﻦ او را ﻗﺒﻮل دارم و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻨﻢ « و در آﺧﺮ ﮐﺎرھﻢ در دﯾﻮان ﺧﻮد ھﻤﯿﻦ ﻧﻈﺮ را ﺗﺄﮐﯿﺪ
ﻣﯽ ﮐﺮد و ﻣﯽ ﻓﺮﻣﻮد  :ﻣﺎ ﻋﮭﺪ ﺑﺴﺘﮫ اﯾﻢ و ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﮭﺪ ﺛﺎﺑﺖ ھﺴﺘﯿﻢ «.
ﺳﭙﺲ ﭘﺎرﯾﺰی ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :
»ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻖ داد ﺑﮫ ﺻﻮﻓﯿﮫ ﮐﮫ اﺻﺮار دارﻧﺪ و اﻣﺮوز  ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﺮﻗﮫ ھﺎ »ﺳﻠﺴﻠﮫ ی ﺧﺮﻗﮫ ی « ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺷﺎه ﻧﻌﻤﺔ
ﷲ وﻟﯽ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻨﺪ ﮐﮫ او ﻣﺎﯾﮫ وﻣﮑﺘﺐ از ھﻤﯿﻦ ﮐﻮھﺒﻨﺎن ﮐﺮﻣﺎن ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد و اﻣﺮوز وارﺛﺎن ﻓﮑﺮ او ھﻨﻮز در ھﻤﯿﻦ
وادی ﻗﺪم ﻣﯽ زﻧﻨﺪ « .2
ﺷﺎه ﻧﻌﻤﺔ ﷲ وﻟﯽ و ﭘﯿﺶ ﮔﻮﺋﯿﮭﺎ

 . ١ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﻣﺑرﯾﺞ  ،ص  ، ٢۴۴ﺗرﺟﻣﮫ ی ﻓﺎرﺳﯽ .
. ٢ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ ﭘﺎرﯾزی  ،ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻣﻘدﻣﺎت  ،ص  ، ۴٧٨ﭼﺎپ ﻧﺷر ﮐرﻣﺎن .١٣۶٣ ،
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ﻣﻘﺎم ﺷﺎه وﻟﯽ در ﻣﯿﺎن ﺻﻮﻓﯿﺎن اﯾﺮان آﻧﻘﺪر ﺑﺰرگ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺟﺎی ﺑﺤﺚ ﻣﻔﺼﻞ در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺴﺖ ھﻤﯿﻨﻘﺪر ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﺘﻒ
ﮐﮫ اﮐﺜﺮ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﮫ اﺗﻔﺎق ﺻﻮﻓﯿﮫ اﻣﺮوز اﯾﺮان ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺷﺎه وﻟﯽ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻨﺪ  ،ﻣﻘﺎم او را ﺗﺎ آﻧﺠﺎ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺮﺧﯽ از
ﻣﻌﺎﺻﺮاﻧﺶ ﻋﻨﻮان »ﻣﮭﺪی« ﺑﮫ او دادﻧﺪ او ﻧﺎﭼﺎر ﭘﺎﺳﺦ داد :
ﻣﯽ ﻧﯿﻢ ﻣﮭﺪی وﻟﯽ ھﺎدی ﻣﻨﻢ

رھﻨﻤﺎی ﺧﻠﻖ در وادی ﻣﻨﻢ

ﻣﺼﻄﻔﯽ را ﺑﻨﺪه ام ﺣﻖ را ﻏﻼم

ﭘﯿﺸﻮای ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ واﻟﺴﻼم

1

از ﻗﺼﺎﺋﺪﯾﯽ ﮐﮫ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد در ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ واﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮان ﺗﺄﺛﯿﺮ داﺷﺘﮫ اﺳﺖ واﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ﺣﺘﯽ در ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺻﻔﻮﯾﮫ
و »ﭼﺮاغ ﻧﺎﻣﮫ ﺧﻮاﻧﯽ « اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺎن ﺑﺪ ﺧﺸﺎن ھﻢ ﻣﯽ ﺗﻮان ﭘﯿﺪا ﮐﺮد  2اﯾﻦ ﻗﺼﯿﺪه در ھﺮ دوراﻧﯽ اﺿﺎﻓﺘﯽ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ .
اﯾﻦ ﻗﺼﯿﺪه ی ﻣﻌﺮوف ﮐﮫ ردﯾﻒ »ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ« دارد ﺣﺎﮐﯽ از اﺣﻮال ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ظﮭﻮر ﺻﻔﻮﯾﮫ اﺳﺖ و ظﺎھﺮاً در ھﻤﺎن
دوره ﺑﮫ وﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ و اﺧﺒﺎر از اﺣﻮال آﯾﻨﺪ درﻋﺼﺮ ﺧﻮد ﺳﯿﺪ ھﻢ ﮐﮫ ﺑﮫ وی ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻮده اﺳﺖ  ،از ﺟﻤﻠﮫ در
رﺳﺎﻟﮫ ی ﺟﺎم ﺟﮭﺎن ﻧﻤﺎی ﺷﺎھﯽ ﮐﮫ ﻣﺮﯾﺪ و ﺷﺎﮔﺮد وی »ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯿﺸﺎه« ﻧﻮﺷﺘﮫ اﺳﺖ  ،ﻧﻈﯿﺮ اﯾﻦ ﻧﻮع اﺧﺒﺎر ﺑﮫ وی
ﻣﻨﺴﻮب اﺳﺖ .3
و در دوراﻧﮭﺎی اﺧﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺪان ﭘﯿﺸﮕﻮﺋﯽ ھﺎ اﻓﺰوده اﻧﺪ :
ﭼﻮن زﻣﺴﺘﺎن ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺑﮕﺬﺷﺖ

ﺷﺸﻤﯿﻦ ﺧﻮش ﺑﮭﺎر ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ

ﻧﺎﯾﺐ ﻣﮭﺪی آﺷﮑﺎر ﺷﻮد

ﺑﻠﮑﮫ ﻣﻦ آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ

ﻧﻌﻤﺔ ﷲ ﻧﺸﺴﺘﮫ در ﮐﻨﺠﯽ

از ھﻤﮫ ﺑﺮﮐﻨﺎر ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ

ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﺘﯽ در زﻣﺎن ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ھﻢ ﺑﺪﯾﻦ ﻗﺼﯿﺪه ﭼﯿﺰھﺎﺋﯽ اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳﺖ :
غ و ش دال ﭼﻮ ﮔﺬﺷﺖ از ﺳﺎل

ﺑﻠﻌﺠﺐ ﮐﺎر و ﺑﺎر ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ

از ﺷﮭﻨﺸﺎه ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ را

ﺷﯿﻮﻧﯽ ﺑﯽ ﻣﺪار ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ

. ١ﺷﺎه وﻟﯽ دﻋوی ﻣﮭدوﯾت  ،ص  ، ٢٣ﺣﻣﯾد ﻓرزام .
. ٢ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﺑر ﺗﻠس در ﮐﻧﮕره ی ﻧﺎﺻر ﺧﺳرو  ،ﻣﺷﮭد  ،ﺷﮭرﯾور .١٣۵٣
. ٣ارﻣﻐﺎن ﻧﺟﺎﺗﯽ  ،ﻟوﻏﺎن .١٩۶٨ ،
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در ﺷﺐ ﺷﻨﺒﮫ ﻣﺎه ذی اﻟﻘﻌﺪه
ﺑﻌﺪ از آن ﺷﮫ ﻣﻈﻔﺮ اﻟﺪﯾﻦ را

ﺗﻦ از او ﺑﺮﮐﻨﺎر ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ
ﺗﻮ ﺑﺪان ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ

1

ﺣﻤﺎﯾﺖ ا ُﻣﺮای ھﻨﺪ
طﺮﯾﻘﺖ ﺷﺎه ﻧﻌﻤﺔ ﷲ وﻗﺘﯽ در ﮐﺮﻣﺎن رواج و روﻧﻖ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﮫ در ﻧﺎﺣﯿﮫ ی ﯾﺰد و ﮐﺮﻣﺎن ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ ی ﺷﺎه ﻧﻌﻤﺔ ﷲ وﻟﯽ
ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺳﻠﻄﺎن اﺳﮑﻨﺪ ﻧﻮاده ی »ﺗﯿﻤﻮر ﮔﻮرﮐﺎن« در ﻗﺮﺑﮫ ی ﺗﻔﺖ ﺳﯽ وﺷﺶ ﮐﯿﻠﻮﺗﺮی ﯾﺰد و ﺳﭙﺲ در ﻣﺤﻞ
ﻣﺎھﺎن ﺧﺎﻧﻘﺎه ﺳﺎﺧﺖ .2و ھﺪاﯾﺎ و ﻧﺬوراﺗﯽ از ﺳﻠﻄﺎن اﺣﻤﺪ ﺷﺎه ﺑﮭﻤﻨﯽ دﮐﻦ ﺑﮫ ﺷﺎه ﻧﻌﻤﺔ ﷲ رﺳﯿﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ دز ﺗﺎرﯾﺦ
ﮐﺮﻣﺎن در ﺷﺮح ﺣﺎل او ﻧﻮﺷﺘﮫ اﺳﺖ » :ﻣﺠﻤﻼً ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ،ﮔﺎھﯽ در ﺷﮭﺮ ﮐﺮﻣﺎن و ﮔﺎھﯽ در ﻣﺎھﺎن ﺑﮫ اﻓﺎده و
اﻓﺎﺿﮫ ﻣﺸﻐﻮﻟﯽ داﺷﺖ در آن زﻣﺎن ﺷﺎه ﺑﮭﻤﻨﯽ ﭘﺎدﺷﺎه دﮐﻦ و ﻻھﻮر ھﺪاﯾﺎی ﮔﺮاﻧﺒﮭﺎ از ھﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺑﮫ آﺳﺘﺎن ﺳﯿﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎد
و اﻣﯿﺮ ﻏﻨﺎﺷﺮﯾﻦ ﺣﮑﻤﺮان ﮔﻔﺖ ﺗﻤﻐﺎی آن ﻣﺘﺎع را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدﻧﺪ  ،ھﻔﺘﺎد ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺷﺪ  ،ﻣﺘﺮدد ﺑﻮد ﻣﻄﺎﻟﺒﮫ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﯾﺎ
ﺑﮕﺬرد  ،آﺧﺮاﻷﻣﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﮫ درﺑﺎر ﺳﻠﻄﺎن ﺷﺎھﺮخ ﻋﺮﺿﮫ ﮐﺮده و ﺑﮫ ھﺮات ﻓﺮﺳﺘﺎد آن ﺷﺎه ﺑﺎ ﻣﻨﮑﻮﺣﮫ ی ﺧﻮد
ﮔﻮھﺮ ﺷﺎد آﻏﺎ ﻣﺸﻮرت ﻧﻤﻮد آن ﻣﺨﺪره ﮔﻔﺖ اﮔﺮ ﮔﻤﺮک اﯾﻦ ﺗﻨﺨﻮاه را از ﺳﯿﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﮫ ﮐﻨﯽ ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺨﮭﺎ ﺧﻮاھﻨﺪ ﻧﮕﺎﺷﺖ
ﮐﮫ ﺳﻠﻄﺎن ھﻨﺪوﺳﺘﺎن آن ﻗﺪر ﺗﺤﻔﮫ ﺑﮫ درﮔﺎه ﺳﯿﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﮫ ﺷﺎھﺮخ ﺷﺎه ﭘﺎدﺷﺎه اﯾﺮان از ﮔﻤﺮک آن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﮕﺬرد« .3
ﺧﻼﺻﮫ ﭘﺎدﺷﺎه ھﻨﺪ ﺑﺮای ﺷﺎه ﻧﻌﻤﺔ ﷲ ﻣﮑﺮر از ھﻨﺪ ھﺪﯾﮫ ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎد .4
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺻﻮﻓﯿﮫ در اﯾﺮان ﭼﻨﺎن ﺷﺪه ﺑﻮدﮐﮫ اﻣﺮای ھﻨﺪ  ،اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﻧﻔﻮذ و اﯾﺠﺎد ﭘﺎﯾﮕﺎھﮭﺎﺋﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد  ،ﺑﺎ
اﯾﻦ طﺒﻘﮫ در ﻣﺮاوده ﺑﻮده اﻧﺪ .5
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﺎه ﻧﻌﻤﺔ ﷲ در آﺧﺮ ﮐﺎر ﺑﺮ ﺧﻼف ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺻﻮﻓﯿﮫ  ،ﺻﺎﺣﺐ ﺛﺮوت ھﻨﮕﻔﺘﯽ ﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻌﺠﺐ
دراورﯾﺶ ﮔﺮدﯾﺪ .

١

.ﻋﻼﺋم ظﮭور  ،ﻧﺎظم اﻹﺳﻼم ﮐرﻣﺎﻧﯽ  ،ص  – ٩٣ﺑﮫ ﻧﻘل وادی ھﻔﺗواد دﮐﺗر ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ ﭘﺎرﯾزی ،

ص . ٣٣٨
. ٢طراﺋق  ،ج  ، ٣ص .٧
. ٣اﺣﻣد ﺧﺎن وزﯾری ﮐرﻣﺎﻧﯽ،ﺗﺎرﯾﺦ ﮐرﻣﺎن  ،ص .۴۵۵ -۶
. ٤طراﺋق  ،ج  ، ٣ص .١٣
. ٥ﭘﺎرﯾزی  ،وادی ھﻔت واد  ،ص .٣٣۵
٩۵

ﺳﯿﺪ ﻧﻌﻤﺔ ﷲ در روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﮫ ﺑﯿﺴﺖ و دوم رﺟﺐ ﺳﺎل  834در ﮐﺮﻣﺎن در ﮔﺬﺷﺖ و ﻣﺪت ﻋﻤﺮ او  104ﺑﻮد .1
»ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ« ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ :
»اﺣﻤﺪ ﺷﺎه ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﮫ ﺧﺒﺮ وﻓﺎت ﺷﺎه ﻧﻌﻤﺔ ﷲ ﺑﺪو رﺳﯿﺪ  ،ﺳﯿﺪ اﺟﻞ را ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﺎ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺧﻄﯿﺮ ﮐﮫ ﺑﻨﺎی ﮔﻨﺒﺪ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮ
ﺳﺮ ﺗﺮﺑﺖ ﻣﺤﻔﻮف ﺑﮫ رﺣﻤﺖ آن ﺣﻀﺮت ﮐﺮده ﺑﻨﺎﺋﯽ ﺳﺎﻣﯽ و ﻋﻤﺎرﺗﯽ ﻧﺎﻣﯽ « .2
ﺑﻌﺪ از ﻓﻮت ﺷﺎه ﻧﻌﻤﺔ ﷲ ﭘﺴﺮش ﺷﺎه ﺧﻠﯿﻞ ﷲ ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺧﺎﻧﻘﺎه وﻣﺴﻨﺪ ارﺷﺎد ﭘﺪر ﮔﺸﺖ ﺣﺎﮐﻢ ﮐﺮﻣﺎن ﻧﺎﻣﮫ ای ﺑﮫ ﻣﯿﺮزا
ﺷﺎھﺮخ ﻧﻮﺷﺖ و از ﮐﺜﺮت ﻣﺮﯾﺪان و ارﺗﺒﺎط او ﺑﺎ ﺳﻠﻄﺎن ﺑﮭﻤﻨﯽ دﮐﻦ ﮐﮫ ﺑﺮای وی ﻧﯿﺰ ﻣﺜﻞ ﭘﺪرش ھﺪاﯾﺎ و ﻧﺬورات ﻣﯽ
ﻓﺮﺳﺘﺎد  ،و از ﺛﺮوت ﻋﻈﯿﻢ او ﺷﻤﮫ ای ﻧﮕﺎﺷﺖ وی را در ﻧﻈﺮ ﺷﺎھﺮخ در ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻗﺪرت ﺟﻮﺋﯽ ﻗﺮار داد و ﭼﻮن ﺳﯿﺪ را
ﺑﮫ ھﺮات اﺣﻀﺎر ﮐﺮد ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﺳﯿﺪ دروﯾﺶ ﭘﯿﺸﮑﺸﮭﺎی ﻻﯾﻖ ﺑﮫ ﺳﻠﻄﺎن اھﺪاء ﮐﺮد و ﺷﺎﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ھﻤﺎن ﺳﺒﺐ اﯾﻦ ﺳﻮء
ظﻦ ﺑﺮطﺮف ﻧﺸﺪ ﭼﻮن ﻣﻘﺎرن اﯾﻦ اﯾﺎم ﺳﻠﻄﺎن اﺣﻤﺪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﮭﻤﻨﯽ دﮐﻦ و ﭘﺴﺮش ﻋﻼء اﻟﺪﯾﻦ – ﺳﭙﺮد و ﺧﻮد ﺑﺎ دو ﭘﺴﺮ
دﯾﮕﺮش » -ﻣﺤﺐ اﻟﺪﯾﻦ ﺣﺒﯿﺐ ﷲ« و »ﺣﺒﯿﺐ اﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﺐ ﷲ« ﺑﮫ دﮐﻦ رﻓﺖ و در آﻧﺠﺎ ﻣﻮرد ﺗﮑﺮﯾﻢ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺳﻠﻄﺎن
ﺑﮭﻤﻨﯽ واﻗﻊ ﮔﺸﺖ ﭘﺎدﺷﺎه ھﻨﺪ دﺧﺘﺮ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﻧﻮاده ی ﺷﺎه ﻧﻌﻤﺔ ﷲ وﻟﯽ داد  .3و او راﻣﻠﮏ اﻟﻤﺸﺎﯾﺦ ﺧﻄﺎب ﮐﺮده و او
را .ر ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺷﮭﺮ ﻣﻘﺪم داﺷﺖ  . 4و ﺑﻌﺪ از وﻓﺎت ھﻢ ﺑﻘﻌﮫ ی وی در دﮐﻦ ﮐﺎﻧﻮن ﻓﺮﻗﮫ ی ﻧﻌﻤﺔ اﻟﻠﮭﯽ ﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﻌﻀﯽ
اﺧﻼف او طﺮﯾﻘﮫ ی وی را ھﻤﭽﻨﺎن ﺣﻔﻆ و ﻧﺸﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺑﺮﺧﯽ اﺧﺘﻼف وی ﻧﯿﺰ در آﻧﺠﺎ ﺑﮫ اﻣﺎرت رﺳﯿﺪﻧﺪ .اﻣﺮای ھﻨﺪ
 ،ھﺮﮔﺰ از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﺪان ﺷﺎه ﻧﻌﻤﺔ ﷲ دﺳﺖ ﻧﮑﺸﯿﺪﻧﺪ  .ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ در اﯾﺮان ھﻢ ﻣﻘﺎرن ظﮭﻮر ﺻﻔﻮﯾﮫ ﺑﻌﻀﯽ اﺧﻼف ﺷﺎه
ﺧﻠﯿﻞ ﷲ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﮫ ای ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﺪان ﺻﻔﻮﯾﮫ ﺧﻮﯾﺸﺎﻧﻮﻧﺪی ھﻢ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ .5
آری اﻋﻘﺎب ﺷﺎه ﻧﻌﻤﺔ ﷲ وﻟﯽ ﺑﮫ ﺳﺒﺐ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی ﺑﺎ ﺧﺎﻧﺪان ﺻﻔﻮی در اﯾﺮان  .6و ﭘﺎدﺷﺎه دﮐﻦ در ھﻨﺪ  1در زﻣﺮه ی
ﺑﺰرﮔﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ و ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻨﻮی و ﻧﻔﻮذ روﺣﺎﻧﯽ ﺳﻠﺴﻠﮫ ی ﻧﻌﻤﺔ اﻟﻠﮭﯽ ﺑﮫ وﺟﻮد آﻧﺎن ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ

. ١ﺗﺎرﯾﺦ ﮐرﻣﺎن ف ص .۴۵۶
٢

.رﺳﺎﻟﮫ ی ﻋﺑداﻟرزاق ﮐرﻣﺎﻧﯽ  ،ﻣﺟﻣوﻋﮫ در اﺣوال ﺷﺎه ﻧﻌﻣﺔ وﻟﯽ  ،ص .١٠٨

. ٣طراﻗﺊ  ،ج  ، ٣ص .١٣
. ٤ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﺎﻧﻘﺎه در اﯾران  ،ص .۵٠٨
. ٥دﻧﺑﺎﻟﮫ ی ﺟﺳﺗﺟو در ﺗﺻوف اﯾران  ،ص .٢٠٠ -١٩٩
. ٦طراﺋق  ،ج  ، ٣ص  – ٩٩-١٠٠ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻔﯾدی  ،ج  ، ٣ص .٨٩-۵۴
٩۶

ﺷﻮد و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﻗﺘﺼﺎدی وﺳﯿﺎﺳﯽ آﻧﺎن طﺮﯾﻘﮫ ی ﻧﻌﻤﺔ اﻟﻠﮭﯽ ﻧﻔﻮذ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﺳﺘﻤﺮار و
اﺳﺘﻘﺮار ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .2
ﭘﺲ آﻧﭽﮫ ﺑﮫ ﻧﺎم ﺳﻠﺴﻠﮫ ی ﻧﻌﻤﺔ اﻟﻠﮭﯽ در اﯾﺮان اواﺋﻞ ﻋﮭﺪ ﻗﺎﺟﺎر و اواﺧﺮ ﻋﮭﺪ زﻧﺪﯾﮫ اﺣﯿﺎء ﺷﺪ از ﮐﺎﻧﻮن ھﻨﺪ و دﮐﻦ ﺑﮫ
وﺟﻮد آﻣﺪ و در ﻋﮭﺪ ﺻﻔﻮﯾﮫ اﺧﻼف ﺳﯿﺪ ﻧﻌﻤﺔ ﷲ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﮫ ای در ﻧﺸﺮ طﺮﯾﻘﺖ ﺻﻮﻓﯿﮫ ﺑﮫ ﺟﺎ ﻧﯿﺎوردﻧﺪ .3
ﺑﮫ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ  :ﺳﺮزﻣﯿﻦ ھﻨﺪ ﮐﮫ اﺧﻼف ﺷﺎه ﻧﻌﻤﺔ ﷲ در آﻧﺠﺎ در وﻻﯾﺖ دﮐﻦ اھﻤﯿﺖ و ﻗﺪرت ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ  ،ﺧﻮد از ﻗﺮﻧﮭﺎ
ﻗﺒﻞ ﯾﮏ ﮐﺎﻧﻮن دﯾﺮﯾﻨﮫ ﺗﺼﻮف در دﻧﯿﺎی ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم ﺑﻮد اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺻﻮﻓﯽ ﭘﺮور در ﻋﮭﺪ ﺻﻔﻮﯾﮫ طﺮﯾﻘﮫ ی ﻧﻌﻤﺔ
اﻟﻠﮭﯽ را ﺣﻔﻆ ﮐﺮد و آﻣﺎده ی ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮫ اﯾﺮان ﻋﮭﺪ زﻧﺪﯾﮫ و ﻗﺎﺟﺎر ﻧﻤﻮد .
طﺮﯾﻘﺖ ﻧﻌﻤﺔ اﻟﻠﮭﯽ ﺑﺎ رﻧﮓ ﺗﺸﯿﻊ
ﭼﻮن در زﻣﺎن ﺻﻔﻮﯾﮫ ﺷﯿﻌﮫ در اﯾﺮان ﭘﯿﺮوز ﮔﺸﺖ  ،ﻓﺮﻗﮫ ھﺎی ﺻﻮﻓﯿﮫ ﮐﮫ در اﯾﺮان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻨﺪ  ،دﯾﺪﻧﺪ ﻏﻠﺒﮫ ﺑﺎ
ﺷﯿﻌﯿﺎن اﺳﺖ  ،ﺑﮫ ﻧﺎﭼﺎر اظﮭﺎر ﺗﺸﯿﻊ ﮐﺮدﻧﺪ وﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﻣﺴﻠﮏ ﺧﻮد ﺑﺮای ﻓﺮﯾﺐ ﻣﺮدم ﺷﯿﻌﮫ دم از ﻋﻠﯽ )ع( و اوﻻدش
زدﻧﺪ و از اﯾﻦ راه طﺮﯾﻘﮫ ی ﻧﻌﻤﺔ اﻟﻠﮭﯽ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ طﺮﯾﻘﮫ ی ﺗﺼﻮف ﺷﯿﻌﮫ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪ و ﮔﺮﻧﮫ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬاران اﯾﻦ طﺮﯾﻘﮫ
ﺷﯿﻌﮫ ﻧﺒﻮدﻧﺪ و از آن ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﮫ ﺑﻌﺪ ﻣﺸﺎﯾﺦ طﺮﯾﻘﺖ ﻧﻌﻤﺔ اﻟﻠﮭﯽ ﺑﮫ رﻧﮓ ﺷﯿﻌﮫ درآﻣﺪﻧﺪ و اﻏﻠﺐ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﺒﺎرک
ﻋﻠﯽ )ع( ﻣﻠﻘﺐ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺧﻮد را ﮔﺪای درﮔﺎه ﻋﻠﯽ )ع( ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ  .در ﻣﺰار ﺷﺎه ﻧﻌﻤﺔ ﷲ ﺑﺮ ﺗﺎﺑﻠﻮﺋﯽ اﯾﻦ رﺑﺎﻋﯽ را ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ
:
ﺑﺮ ﻣﺮﻗﺪ ﺷﺎه ﻧﻌﻤﺔ ﷲ وﻟﯽ

دﯾﺪم ﮐﮫ ﻧﻮﺷﺘﮫ اﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﻂ ﺟﻠﯽ

اﯾﻦ ﭘﯿﺮ ﮐﮫ ﺧﻔﺘﮫ اﻧﺪر اﯾﻦ ﺧﺎک ﻋﺰﯾﺰ

ﺷﺎھﯽ اﺳﺖ وﻟﯽ ﮔﺪای درﮔﺎه ﻋﻠﯽ

4

و ﭼﻮن در ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ﺻﻔﻮﯾﮫ و ﺗﺴﻠﻂ روﺣﺎﻧﯿﻮن  ،ﯾﮏ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﺷﺪﯾﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﻮﻓﯿﮫ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ  ،ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺼﻮف
ﺑﮫ ﺧﺎرج از اﯾﺮان -ﺧﺼﻮﺻﺎ ً ھﻨﺪ – اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺖ و از اواﺧﺮ ﻋﻤﺮ زﻧﺪﯾﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﺘﺼﻮﻓﯿﻦ ﺗﺎزه ﻧﻔﺲ ﺑﮫ اﺷﺎره ی

. ١ھﻣﺎن  ،ص .۴٩
. ٢ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﺎﻧﻘﺎه در اﯾران  ،ص .۵٠۶
. ٣ﺑرای ﺗﻔﺻﯾل ﺑﯾﺷﺗر رﺟوع ﺷود ﺑﮫ طراﺋق  ،چ  ، ٣ص  ٣٨ﺑﮫ ﺑﻌد .
 . ٤ﭘﺎرﯾزی  ،ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻣﻘدﻣﺎت  ،ص  ، ۴٧٨ﭘﺎورﻗﯽ  ،ﺷﻣﺎره .٢۵
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»ﻣﻌﺼﻮﻣﻌﻠﯽ ﺷﺎه دﮐﻨﯽ « ﺑﮫ اﯾﺮان روی ﻧﮭﺎدﻧﺪ  .ﻣﻌﺼﻮﻣﻌﻠﯽ ﻣﺮﯾﺪ »ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ دﮐﻨﯽ« از ﺻﻮﻓﯿﮫ ﻧﻌﻤﺔ اﻟﻠﮭﯽ دﮐﻦ ﺑﻮد
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ دﺳﺘﻮر او ﻣﺄﻣﻮر ﺳﺮوﺳﺎﻣﺎن دادن ﺑﮫ وﺿﻊ ﺗﺼﻮف در اﯾﺮان ﺷﺪﻧﺪ  ،ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از :
»ﻓﯿﺾ ﻋﻠﯿﺸﺎه« ﻣﺄﻣﻮر اﺻﻔﮭﺎن » :دروﯾﺶ ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ اﺻﻔﮭﺎﻧﯽ « ﻣﺄﻣﻮر ﺧﺮاﺳﺎن و ﮐﺎﺑﻞ ؛ »دروﯾﺶ ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﯽ
ﺳﯿﺮﺟﺎﻧﯽ« ﻣﺄﻣﻮر ﮐﺮدﺳﺘﺎن » :ﻣﺠﺬ وﺑﻌﻠﯽ ﺷﺎه« ﻣﺄﻣﻮر آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ؛ »ﻧﻮرﻋﻠﯿﺸﺎه ﺧﻠﯿﻔﺔ اﻟﺨﻠﻔﺎء« در ﮐﻞ اﯾﺮان و ﻋﺮاق
و »ﻣﺸﺘﺎﻗﻌﻠﯽ ﺷﺎه« ﻣﺄﻣﻮر ﮐﺮﻣﺎن .1
ﮔﻮﯾﻨﺪ  :ﻣﯿﺮزا ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ھﻤﺮاه ﭘﺴﺮش ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ از اﺻﻔﮭﺎن ﺑﮫ ﺷﯿﺮاز رﻓﺖ و ﺑﺎ ﻣﻌﺼﻮﻣﻌﻠﯽ ﺷﺎه ﮐﮫ در آن زﻣﺎن
در ﺷﯿﺮاز ﺑﻮد  ،دﯾﺪار ﮐﺮد اﯾﻦ دﯾﺪار ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ارادت و ﺑﯿﻌﺖ ﭘﺪر و ﭘﺴﺮ ﺑﮫ ﻣﻌﺼﻮﻣﻌﻠﯽ ﺷﺪ و ﻣﺮﺷﺪ دﮐﻨﯽ ﭘﺪر را ﻟﻘﺐ
ﻓﯿﺾ ﻋﻠﯿﺸﺎه و ﭘﺴﺮ را ﻣﻠﻘﺐ ﺑﮫ ﻧﻮر ﻋﻠﯿﺸﺎه ﻧﻤﻮد  .در ﺑﯿﻦ ﮐﺴﺎن دﯾﮕﺮی ﮐﮫ در ھﻤﯿﻦ اﯾﺎم ﺑﮫ ﺳﯿﺪ ﻣﻌﺼﻮﻣﻌﻠﯽ ﺷﺎه
اظﮭﺎر ارادت ﮐﺮدﻧﺪ ﻧﺎم ﻣﯿﺮزا ﻣﺤﻤﺪ ﺗﺮﺑﺘﯽ ﻣﻌﺮوف ﺑﮫ ﻣﺸﺘﺎﻗﻌﻠﯽ ﺷﺎه ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﺎم دروﯾﺶ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﯽ اﺻﻔﮭﺎﻧﯽ
ﻣﻌﺮوف ﺑﮫ ﮐﺎﺑﻠﯽ ﻣﺬﮐﻮر اﺳﺖ .
»ﮐﺮﯾﻤﺨﺎن زﻧﺪ« درھﻤﺎن ﺳﺎل وﻓﺎت ﺧﻮﯾﺶ  ،ﺑﺮ اﺛﺮ اﺻﺮار ﻋﻠﻤﺎء و ﻣﺘﺸﺮﻋﮫ ﻣﻌﺼﻮﻣﻌﻠﯽ ﺷﺎه را ﮐﮫ ﻧﺰدﯾﮏ ﺳﮫ ﺳﺎل
ﺑﻮد در ﺷﯿﺮاز ﺑﮫ ﻧﺸﺮ طﺮﯾﻘﺖ اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺖ  ،از ﺷﯿﺮاز اﺧﺮاج ﮐﺮد ) (1193ﻣﻌﺼﻮﻣﻌﻠﯽ ﺑﺎ ﯾﺎران ﺧﻮﯾﺶ از ﺷﯿﺮاز ﺑﮫ
اﺻﻔﮭﺎن آﻣﺪ و »ﻋﻠﯿﻤﺮاد ﺧﺎن زﻧﺪ« ﺣﺎﮐﻢ اﺻﻔﮭﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اظﮭﺎر ﻋﻼﻗﮫ ﮐﺮد ﺣﺘﯽ در ﺗﺨﺖ ﭘﻮﻻد اﺻﻔﮭﺎن  ،ﺗﮑﯿﮫ
ای ﺑﺮای آﻧﮭﺎ ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﺗﮑﯿﮫ ظﺎھﺮاً ﺑﺪان ﺳﺒﺐ ﮐﮫ ﭼﻨﺪی ﺑﻌﺪ ﻣﻘﺒﺮه ی ﻓﯿﺾ ﻋﻠﯿﺸﺎه) (1194ﺷﺪ ،ﺑﮫ ﺗﮑﯿﮫ ﻓﯿﺾ ﻣﺸﮭﻮر
ﮔﺸﺖ .2
ﺳﭙﺲ ھﻤﯿﻦ ﺣﺎﮐﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻣﻌﺼﻮﻣﻌﻠﯽ و ﯾﺎراﻧﺶ ﺳﻮء ظﻦ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد آﻧﮭﺎ ﻣﺠﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﻧﺸﺮ طﺮﯾﻘﺖ داد ﺳﯿﺪﻣﻌﺼﻮم ﮐﮫ
آن ﻣﻮﻗﻊ ﺑﮫ ھﻨﺪ ﺑﺮ ﮔﺸﺘﮫ ﺑﻮد  ،ﻧﻮرﻋﻠﯿﺸﺎه و ﻣﺸﺘﺎﻗﻌﻠﯽ ﺷﺎه ﮐﮫ ھﺮﮐﺪام از ﻟﺤﺎظ زﯾﺒﺎﺋﯽ و ﮔﯿﺮاﺋﯽ ﻧﻘﺼﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ  ،آﻧﮭﺎ
از طﺮف ﻣﻌﺼﻮﻣﻌﻠﯽ ﺷﺎه ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﮫ در ﺷﮭﺮھﺎ ﺑﮕﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﺗﺼﻨﯿﻒ و ﺳﺮود و اﺷﻌﺎر ﺷﻮراﻧﮕﯿﺰ
ﻣﻌﺮﮐﮫ ﺑﭙﺎ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﮫ ﻣﺮدم ﺑﺴﯿﺎری ﺑﮫ ﻣﻌﺼﻮﻣﻌﻠﯽ ﺳﺮ ﺳﭙﺮدﻧﺪ و ﮐﺎر ﺑﮫ ﺟﺎﺋﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﮫ ﻋﻮام ﮐﺎﻻﻧﻌﺎم دﺳﺘﮫ دﺳﺘﮫ
از ﮐﺎر و ﮐﺴﺐ و زﻧﺪﮔﯽ دﺳﺖ ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﺻﻮﻓﯿﺎن دوره ﮔﺮد ﻣﯽ اﻓﺘﺎدﻧﺪ.

 . ١وادی ھﻔت واد  ،ص ٢٣٨ -٩
 . ٢دﻧﺑﺎﻟﮫ ی ﺟﺳﺗﺟو رد ﺗﺻوف اﯾران  ،ص .٣٢٠
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از اﺻﻔﮭﺎن ﻧﻮرﻋﻠﯿﺸﺎه ﺑﮫ اﺗﻔﺎق ﻣﺸﺘﺎق ﺑﮫ ﻋﺰم زﯾﺎرت ﺑﻘﻌﮫ ی ﺷﺎه ﻧﻌﻤﺔ ﷲ وﻟﯽ ﺑﮫ ﻣﺎھﺎن ﮐﺮﻣﺎن رﻓﺖ اﻣﺎ درﮐﺮﻣﺎن
ﻣﺸﺘﺎق را ﺑﮫ ﻓﺘﻮای ﻣﻼ ﻋﺒﺪﷲ ﻣﺠﺘﮭﺪ و اﻣﺎم ﺟﻤﻌﮫ ی ﺷﮭﺮ در ﺟﻠﻮی ﻣﺴﺠﺪی ﮐﮫ از آن ﺑﯿﺮون ﻣﯽ آﻣﺪ ﺑﺎ ﭼﻮب وﺳﻨﮓ
ﮐﺸﺘﻨﺪ )رﻣﻀﺎن  (1206ﻧﻮرﻋﻠﯿﺸﺎه ﮐﮫ از اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﮫ در ﺑﺮد  ،ﺑﮫ ﺷﯿﺮاز رﻓﺖ و ﻗﺘﻞ ﻣﺸﺘﺎق در وی و ﺳﺎﯾﺮ
ﯾﺎراﻧﺶ ﺗﺄﺛﯿﺮی دردﻧﺎک ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬاﺷﺖ  .ﺟﻤﺎل ظﺎھﺮی ﻧﻮرﻋﻠﯿﺸﺎه او را ازھﻤﺎن آﻏﺎز ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﮫ ﺧﺎص و ﻋﺎم و ﻣﺎﯾﮫ
ی وﺣﺸﺖ و ﺳﻮء ظﻦ ﻓﻘﮭﺎء و ﺣﮑﺎم ﻋﺼﺮ ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﺣﺘﯽ ﺑﮫ ھﺮ ﺷﮭﺮی ﮐﮫ ﻣﯽ رﻓﺖ ﺣﮑﺎم و رؤﺳﺎی ﻋﺎﻣﮫ ﺑﮫ
وﺣﺸﺖ ﻣﯽ اﻓﺘﺎدﻧﺪ و از ﺑﯿﻢ ﻓﺘﻨﮫ وی را اﺧﺮاج ﯾﺎ آزار ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﺘﺸﺮﻋﮫ ﺑﮫ ﻓﺘﻮای ﻓﻘﮭﺎء ﺑﮫ ﻟﻌﻦ و ﺗﮑﻔﯿﺮ او ﻣﯽ
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ  .ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ زﯾﺒﺎﺋﯽ ﺻﻮری او از اﺳﺒﺎب ﺗﻮﺟﮫ ﻋﺎم در ﺣﻖ او ﺑﻮد و ﻏﺎﻟﺒﺎ ً وﻗﺘﯽ در ﺑﺎزارھﺎ ظﺎھﺮ ﻣﯽ ﺷﺪ و ﺑﮫ
ﺷﯿﻮه ی دروﯾﺸﺎن ﻗﺼﯿﺪه ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ از اﻧﺒﻮه ﺧﻠﻖ راه ﻋﺒﻮر و ﻣﺮور ﺑﺴﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﺪ ﻗﺼﯿﺪه ای ھﻢ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ  ،ﻏﺎﻟﺒﺎ ً
از اﺷﻌﺎر ﺧﻮدش ﺑﻮد و در آﻧﮭﺎ ﺿﻤﻦ ﻣﻨﺎﻗﺐ اھﻞ ﺑﯿﺖ )ع( ﺑﮫ ﻋﻠﻤﺎ و ﺣﮑﺎم وﻗﺖ ﺗﻌﺮﯾﻀﮭﺎ وﮐﻨﺎﯾﮫ ھﺎی طﻌﻦ آﻣﯿﺰ
داﺷﺖ و در ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﮭﺎ ﺑﮫ اﺳﺮاری ﮐﮫ در ﻧﺰد ﻓﻘﮭﺎء ﺑﮫ ﻋﻘﺎﺋﺪ اﻟﺤﺎدی – ﻧﻈﯿﺮ ﺣﻠﻮل و اﺗﺤﺎد – ﺗﻌﺒﺮ ﻣﯽ ﺷﺪ  ،اﺷﺎرت
ﻣﯽ رﻓﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ھﻤﮫ ﺑﺪن ﺷﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻤﺪه ﺑﻮد در ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻓﻘﮭﺎ و ﻣﺘﺸﺮﻋﮫ ﺑﺮ ﺿﺪ او « .1
ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﻌﺼﻮﻣﻌﻠﯽ ﺷﺎه در زﻣﺎن ﻓﺘﺤﻌﻠﯿﺸﺎه ﻗﺎﺟﺎر ﺑﮫ اﯾﺮان آﻣﺪ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺧﻮد ﮐﮫ ھﻤﮫ دراوﯾﺶ ﭘﺸﻢ ﭘﻮش ﺑﺎ
ﮐﻼھﮭﺎی ﺑﻮﻗﯽ و ﺗﺒﺮزﯾﻦ وﮐﺸﮑﻮل و ﺳﺒﯿﻠﮭﺎی ﮐﺖ و ﮐﻠﻔﺖ و ﺷﺎرﺑﮭﺎی از ﻟﺐ زﯾﺰﯾﻦ در رﻓﺘﮫ و ﭼﺸﻤﮭﺎی از ﺣﺪﻗﮫ
ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ﺑﮫ راه اﻓﺘﺎده و ﻋﺒﻮر اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ آﻧﮭﺎ را دوﻟﺖ ﺷﺎرب ﻧﺎﻣﯿﺪ از ﺷﮭﺮھﺎ ﺑﺎ وﺿﻌﯽ ﺧﺎص ﻣﻮاﺟﮫ ﻣﯽ
ﮔﺸﺖ و ﻣﺤﺸﺮ ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ  ،در طﺮاﺋﻖ ﮔﻮﯾﺪ :
ﻣﻌﺼﻮﻣﻌﻠﯽ اﺳﺖ ﺷﺎه دروﯾﺶ

ﺳﻠﻄﺎن ھﻤﮫ ﺳﭙﺎه و دروﯾﺶ

»ﻣﺎﻟﮑﻢ « ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ :
»ﮐﺜﺮت اﯾﺸﺎن در اواﺧﺮ ﻧﻮﻋﯽ ازدﯾﺎد ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﮫ ﻋﻠﻤﺎی اﺳﻼم از ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺴﺘﺪﻋﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﮫ ﺗﺎ ھﻨﻮز ﻓﺘﻨﮫ و ﻓﺴﺎد اﯾﺸﺎن
رﺧﻨﮫ و ﺛﻠﻤﮫ در ﺑﻨﯿﺎن ﻣﻠﺖ و ارﮐﺎن دوﻟﺖ ﻧﯿﻔﮑﻨﺪه اﺳﺖ  ،ﺑﮫ اﺳﺘﯿﺼﺎل و ﻗﻠﻊ و ﻗﻤﻊ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﭘﺮدازد و ﺳﻠﻄﺎن ﻧﯿﺰ
ﻋﻠﯿﮫ ھﻤﺖ ﺑﺮ دﻓﻊ اﯾﺸﺎن ﮔﻤﺎﺷﺘﮫ آﺗﺸﯽ ﮐﮫ ﺑﻨﺎی ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ داﺷﺖ  ،ﻋﻠﯽ اﻟﻌﺠﺎﻟﺔ ﻓﺮو ﻧﺸﺴﺖ « .2

. ١ھﻣﺎن ﻣدرک  ،ص .٣٢٣
٢

.ﺗﺎرﯾﺦ اﯾران  ،ﻣﺎﻟﮑم ﺳﻔﯾر اﻧﮕﻠﯾس  ،در درﺑﺎر ﻓﺗﺣﻌﻠﯽ ﺷﺎه  ،ﺗرﺟﻣﮫ ی ﻣﯾرزا ﺣﯾرت  ،ﭼﺎپ

ﺑﻣﺑﺋﯽ .
٩٩

ﭘﺲ از ﻗﺪرت ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎه اوﺿﺎع ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد زﯾﺮا وی ﺑﺮ اﺛﺮ اﻋﻤﺎل ﻧﻔﻮذ ﺻﺪراﻋﻈﻤﺶ »ﺣﺎج ﻣﯿﺮزا آﻗﺎﺳﯽ« ،
ﺷﺮوع ﺑﮫ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﻮﻓﯿﮫ ﺑﮫ وﯾﮋه اﻋﻀﺎء ﻓﺮﻗﮫ ی »ﻧﻌﻤﺔ اﻟﻠﮭﯽ« ﮐﺮد و ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﻋﻠﻘﮫ ھﺎی ﺻﻮﻓﯿﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.1
در اواﺳﻂ ﻗﺮن ﻧﻮزدھﻢ ﻣﯿﻼدی ﺳﻠﺴﻠﮫ ی ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻠﮭﯽ روﻧﻖ ﯾﺎﻓﺖ و ﻧﻮر ﻋﻠﯿﺸﺎه د ر ﻣﻨﻄﻘﮫ ی ﮐﺮﻣﺎن ھﺰاران ﭘﯿﺮو
ﮔﺮد آوردن و ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﮫ را ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻤﺪه ی اﯾﻦ ﻓﺮﻗﮫ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ  .ﻣﺮاﮐﺰ دﯾﮕﺮ ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻠﮭﯽ ﻧﯿﺰ در
ﺷﮭﺮھﺎی ﺷﯿﺮاز  ،اﺻﻔﮭﺎن ،ھﻤﺪان  ،و ﺗﮭﺮان رﺷﺪ ﮐﺮدﻧﺪ  .ﮔﺴﺘﺮش اﯾﻦ ﻓﺮﻗﮫ ﺑﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ آن ﺑﮫ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺷﺎﺧﮫ ی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ھﻤﺮاه ﺑﻮد  .ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻌﻔﺮ ﮐﺒﻮدر آھﻨﮕﯽ ﻣﻠﻘﺐ ﺑﮫ ﻣﺠﺪوﺑﻌﻠﯽ ﺷﺎه )ﻣﺘﻮﻓﯽ 1202ھـ( آﺧﺮﯾﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ رھﺒﺮی ﺑﻼﻣﻨﺎزع
ﺧﻮد را ﺑﺮ ﮐﻞ اﯾﻦ ﻓﺮﻗﮫ اﻋﻤﺎل ﮐﺮد .ﭘﺲ از ﻣﺮگ او ﺳﮫ ﻣﺪﻋﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ ی رھﺒﺮی ﭘﯿﺪا ﺷﺪﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮ از ھﻤﮫ زﯾﻦ
اﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ ﺷﯿﺮواﻧﯽ )م (1216/ﻣﺆﻟﻒ ﭼﻨﺪ اﺛﺮ در زﻣﯿﻨﮫ ی ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻦ ﻓﺮﻗﮫ ﺑﻮده طﻮر ﮐﻠﯽ ﺻﻮﻓﯿﮕﺮی در اﯾﺮان ﺑﻮد .
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺷﯿﺮواﻧﯽ  ،زﯾﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ رﺣﻤﺖ ﻋﻠﯿﺸﺎن ﺑﮫ ﺳﺎل  1240در ﮔﺬﺷﺖ ﺑﺪﻧﮫ ی اﺻﻠﯽ ﺳﻠﺴﻠﮫ ﻧﻌﻤﺔ اﻟﻠﮭﯽ
ﺑﮫ ﺳﮫ ﺷﺎﺧﮫ ذواﻟﺮﯾﺎﺳﺘﯿﻦ ﻣﻨﻮ رﻋﻠﯿﺸﺎه ) (1263ﺻﻔﯽ ﻋﻠﯿﺸﺎه ) (1278و ﺳﻌﺎدت ﻋﻠﯿﺸﺎه ) (1255ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ آﺧﺮی ﺑﻌﺪاً
ﮔﻨﺎﺑﺎدی ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪ ھﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺷﺎﺧﮫ ھﺎ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺧﺎص ﺧﻮد را داﺷﺘﻨﺪ ﺷﺎﺧﮫ ذواﻟﺮﯾﺎﺳﺘﯿﻦ ﺑﺎورھﺎ و اﻋﻤﺎل
ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻠﮭﯽ را ﺑﺎ ھﻤﺎن ﺷﮑﻞ و ﺷﻤﺎﯾﻞ ﺳﻨﺘﯽ دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﺮد  .ﺷﺎﺧﮫ ی ﺻﻔﯽ ﻋﻠﯿﺸﺎه ﮔﺮاﯾﺸﮭﺎی اﺷﺮاف ﻣﻨﺸﺎﻧﮫ داﺷﺖ و
ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ او ﺻﻔﺎﻋﻠﯿﺸﺎه ظﮭﯿﺮاﻟﺪوﻟﺔ ) (1303وزﯾﺮ درﺑﺎر ﺑﻮد در ﺳﺎل  ، 1278اﻋﻤﺎل رھﺒﺮی ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﮫ از ﻓﺮﻗﮫ ﮐﻨﺎر
ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺷﺪ و ﺑﮫ ﺟﺎی آن ﯾﮏ ھﯿﺄت ده ﻧﻔﺮه ی رھﺒﺮی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪ ﮐﮫ اﺣﺘﻤﺎﻻً از اﻟﮕﻮھﺎی ﻓﺮاﻣﺎﺳﻮﻧﺮی ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد ﻧﺎم اﯾﻦ ﺷﺎﺧﮫ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ »اﻧﺠﻤﻦ اﺧﻮت« ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎم ﯾﺎﻓﺖ واﻣﺎ ﺷﺎﺧﮫ ی ﮔﻨﺎﺑﺎدی ﺗﺤﺖ رھﺒﺮی ﻣﻼ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﻄﺎن
ﻋﻠﯿﺸﺎه ﺑﮫ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﺧﮫ ی ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻠﮭﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ « .2
ﺻﻮﻓﯿﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﺳﺎز اﺳﺘﻌﻤﺎر
اﻟﺒﺘﮫ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده ﻟﻮﺣﺎﻧﮫ اﺳﺖ اﮔﺮ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ در ﺑﻠﻮای ﺻﻮﻓﯿﺎن در زﻣﺎن ﻓﺘﺤﻌﻠﯿﺸﺎه در اﯾﺮان  ،دﺳﺖ اﻧﮕﻠﯿﺴﮭﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ
اﺳﺘﻌﻤﺎر در ﮐﺎر ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .
ﻣﺆﻟﻒ ﮐﺘﺎب »ﺳﻠﺴﻠﮫ ی ﺻﻮﻓﯿﺎن اﯾﺮان« ﮐﮫ ﻣﺪﺗﮭﺎ ﺧﻮد ﺻﻮﻓﯽ ﺑﻮد  ،زﯾﺮ ﻋﻨﻮان »ﺻﻮﻓﯿﺎن زﻣﯿﻨﮫ ﺳﺎز اﺳﺘﻌﻤﺎر« ﻣﯽ
ﻧﻮﯾﺴﺪ :

١

.ﺣﻣد اﻟﮕﺎر  ،دﯾن و دوﻟت  ،ﺗرﺟﻣﮫ ی اﺑواﻟﻘﺎﺳم ﭘﺎﯾﻧده  ،ص .١٧۴

. ٢ﺑﮫ رواﯾت ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﻣﺑرﯾﺞ  ،ص .٢۴۶ -٧
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» ...در زﻣﺎن ﻓﺘﺤﻌﻠﯿﺸﺎه ﺗﻨﯽ ﭼﻨﺪ از ﺑﺰرﮔﺎن ﺻﻮﻓﯿﮫ از ﺟﺎﻧﺐ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ھﻨﺪ ﺷﺮﻗﯽ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن از ھﻨﺪ ﺑﮫ اﯾﺮان آﻣﺪه ﺑﺎ
ﮐﻮﺷﺶ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت داﻣﻨﮫ دار و ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ در ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺗﺼﻮف در اﯾﺮان ﺳﻌﯽ ﺑﻠﯿﻎ ﻣﻌﻤﻮل داﺷﺘﻨﺪ و ﺗﺎ ﭼﻨﺪی
ﭘﯿﺶ ھﺮ ﯾﮏ ﺑﮫ زی ﺻﻮﻓﯿﮫ در ﻣﯽ آﻣﺪ درﺧﺎﻧﻘﺎه ﺑﮫ ﺳﺮ ﺑﺮده و ﺑﮫ ﮐﺎری اﺷﺘﻐﺎل ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ « .(29)1
و در ﮐﺘﺎﺑﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ درﺑﺎره ی ﻓﺮاﻣﺎﺳﻮﻧﺮی در اﯾﺮان ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺷﺪه ،ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﺑﮫ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد ﮐﮫ ﺑﻌﻀﯽ ﺻﺮﯾﺢ و
ﺑﻌﻀﯽ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ واﺑﺴﺘﮕﯽ آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ اﺳﺘﻌﻤﺎر ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ .2
اﮔﺮ ﻣﺒﺎرزات ﻓﻘﮭﺎ و در رأس آﻧﮭﺎ آﻗﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﻣﺠﺘﮭﺪ ﺑﺰرگ ﻋﺼﺮ ﺑﺎ ﺻﻮﻓﯿﮫ ﺑﮫ ﺳﺮﮐﺮدﮔﯽ ﻣﻌﺼﻮم ﻋﻠﯿﺸﺎه ﺟﻮﮐﯽ
ھﻨﺪی ﺑﺪان ﮔﻮﻧﮫ ﺷﺪﯾﺪ و ﭘﯿﮕﯿﺮ و ﻗﺎطﻊ ﻧﺒﻮد ﮐﮫ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﮫ ﻗﻠﻊ و ﻗﻤﻊ ﺻﻮﻓﯿﮫ در اﯾﺮان اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﻮد ﺑﺎ راه و
روﺷﯽ ﮐﮫ دروﯾﺸﺎن دوره ﮔﺮد ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﺮان آن روز ﭼﮫ ﻣﯽ آﻣﺪ و ﮐﺎر ﻣﺮدم ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﺪآﻣﻮزی ھﺎی
آﻧﺎن ﺑﮫ ﮐﺠﺎ ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪ ﭼﮫ اﯾﻨﮑﮫ ﺻﻮﻓﯽ ﮔﺮی ﻣﺮدم را ﺳﺴﺖ و ﺗﻨﺒﻞ و ﺑﯽ ﻏﯿﺮت ﮔﺮداﻧﯿﺪه ﺟﺎﻣﻌﮫ را از آﺑﺎدی و طﺮﻗﯽ
ﺑﺎز ﻣﯽ دارد و زﻣﯿﻨﮫ را ﺟﮭﺖ اﺳﺘﻌﻤﺎر ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ آورد اﺛﺎر ﻧﻮرﻋﻠﯿﺸﺎه ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻈﻢ و ﻧﻈﺮ و ﻏﺎﻟﺒﺎ ً ﻏﯿﺮ از ﻣﻌﺎرف
ﺻﻮﻓﯿﮫ ﻣﺸﺤﻮن از اﺳﺮار و ﺷﻄﯿﺤﺎت اﺳﺖ ﻣﻨﻈﻮﻣﮫ ای ھﻢ در ﺷﺮح ﺧﻄﺒﺔ اﻟﺒﯿﺎن دارد و ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ  152ﺑﯿﺖ ﺑﮫ ﺑﺤﺮ
ﻣﺘﻘﺎرب ﮐﮫ درطﯽ آن ﺷﺎﻋﺮ آن ﺧﻄﺒﮫ ی ﻣﻨﺼﻮب ﺑﮫ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﻠﯽ )ع( را ﺑﮫ ﻧﻈﻢ آورده اﺳﺖ و رﺳﺎﻟﮫ ای ھﻢ
ﺷﺎﻣﻞ اﻗﻮال اوﺳﺖ در ﺳﺆال و ﺟﻮاب ﺑﯿﻦ او و ﻣﻈﻔﺮﻋﻠﯿﺸﺎه در ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ آﺛﺎر ﺧﻮاﺳﺘﮫ در آﻧﭽﮫ ﻣﻨﻈﻮم اﺳﺖ ﺗﺸﯿﻊ و
ﺗﺼﻮف ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯽ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺣﮑﻤﯽ ﮐﮫ رﻧﮓ ﺣﻠﻮ و اﺗﺤﺎد ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺻﺒﻐﮫ ای از ﻋﻘﺎﺋﺪ ﻏﻼت ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ  ،ﺑﮫ ھﻢ در آﻣﯿﺨﺘﮫ
اﺳﺖ.3
ﻓﺮﻗﮫ ی ﻧﻌﻤﺔ اﻟﻠﮭﯿﮫ اﺑﻦ ﻋﺼﺮ ﺑﮫ ﺗﻘﻠﯿﺪ از ﺷﮭﺮت وﻋﻨﻮان ﻣﺆﺳﺲ طﺮﯾﻘﮫ ی ﺧﻮﯾﺶ – ﺷﺎه ﻧﻌﻤﺔ ﷲ وﻟﯽ – ﻋﻨﻮان ﺷﺎه را
در دﻧﺒﺎل ﻧﺎم اﻗﻄﺎب و ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺧﻮﯾﺶ اﻓﺰودﻧﺪ و از آﻏﺎز دوران ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻋﮭﺪ ﺟﮭﺖ اظﮭﺎر ﻏﻠﻮ ﯾﺎ رﺳﻮخ در ﺗﻮﻟﯽ ﺑﮫ
وﻻﯾﺖ ﻋﻠﯽ )ع(  ،آﻧﭽﮫ را در اﻟﻘﺎب ﻣﺸﺎﯾﺦ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﮫ اﻟﻔﺎظ »ﷲ ﯾﺎ اﻟﺪﯾﻦ« ﺧﺘﻢ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺑﮫ اﺳﻢ »ﻋﻠﯽ« اﺿﺎﻓﮫ ﮐﺮدﻧﺪ ﻓﯽ
اﻟﻤﺜﻞ ﺑﮫ ﺟﺎی »ﻧﻮر اﻟﺪﯾﻦ و ﻓﯿﺾ ﷲ« »ﻧﻮرﻋﻠﯽ و ﻓﯿﻀﻌﻠﯽ« را ﻣﺘﺪاول ﻧﻤﻮدﻧﺪ .

. ١ﻣدرس ﭼﮭﺎردھﯽ  ،ﺳﻠﺳﻠﮫ ﺻوﻓﯾﺎن اﯾران  ،ﻣﻘدﻣﮫ  ،ص .٣
٢

.ﺑﮫ ﮐﺗﺎﺑﮭﺎی ﻓراﻣﺎﺳوﻧری در اﯾران ف ﺗﺄﻟﯾف ﮐﺗﯾراﺋﯽ و ﻓراﻣوﺷﺧﺎﻧﮫ اﺳﻣﺎﻋﯾل راﺋﯾن  ،ﻣراﺟﻌﮫ

ﺷود .
 . ٣دﻧﺑﺎﻟﮫ ی ﺟﺳﺗﺟو د ﺗﺻوف اﯾران  ،ص .٣٢٣
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در ھﺮ ﺣﺎل آﺛﺎر ﻧﻮر ﻋﻠﯿﺸﺎه ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮف اﯾﺮان را در ﯾﮏ دوره ی ﺷﻮر و ھﯿﺠﺎن ﺗﺎزه وارد ﮐﺮد و ﺗﺼﻮف ﺣﻼج و
ﺷﺒﻠﯽ را در ﻣﺤﯿﻂ ﺗﺸﯿﻊ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻤﻮد و ﻧﻈﻢ ﺧﻄﺒﺔ اﻟﺒﯿﺎن وی ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﮫ از اﻣﺘﺰاج ﺑﯿﻦ ﺗﺼﻮف و ﺗﺸﯿﻊ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻋﻘﺎﺋﺪ ی
ﺑﮫ ﺑﺎروھﺎی ﻏﻼت ﺷﺒﺎھﺖ دارد  .ﺧﻄﺒﺔاﻟﺒﯿﺎن ﮐﮫ ﻗﺒﻞ از ﻧﻮر ﻋﻠﯿﺸﺎه ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮرﺑﺨﺸﯽ ھﻢ در رﺳﺎﻟﮫ اﻋﺘﻘﺎدﯾﮫ ﺑﮫ
اﺳﺮار آن ﺗﻮﺟﮫ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺸﺎن داد و ﺑﻌﺪ از ﻧﻮرﻋﻠﯿﺸﺎه » ،ﻣﯿﺮزا اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺷﯿﺮازی« از ﻣﺸﺎﯾﺦ ذھﺒﯿﮫ ھﻢ آن را
ﺑﺮای ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ﺷﺮح ﮐﺮد  ،ﺻﺤﺖ اﻧﺘﺴﺎب آن از ﻗﺪﯾﻢ در ﻧﺰد ﻏﺎﻟﺐ ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﻌﮫ ﻣﺤﻞ ﺗﺮدﯾﺪ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ
وﻏﯿﺮ از »ﺣﺎﻓﻆ رﺟﺐ ﺑﺮﺳﯽ« ﮐﮫ ﺧﻮد او ﺑﮫ ﻏﻠﻮ و اﻓﺮاط ﻣﻨﺴﻮب ﺷﺪه اﺳﺖ  ،ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺤﺪﺛﺎن در اﻧﺘﺴﺎب آن ﺑﮫ اﻣﺎم
ﻋﻠﯽ )ع( ﺗﺮدﯾﺪ ﮐﺮده اﻧﺪ ﺑﮫ ﻋﻼوه ﭼﻮن ذﮐﺮ آن در ﻧﮭﺞ اﻟﺒﻼﻏﮫ ھﻢ ﻧﯿﺴﺖ اﯾﻦ ﺗﺮدﯾﺪ ﻣﻮﺟﮫ ﺗﺮ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ از
اﯾﻨﮑﮫ »ﯾﺰﯾﺪﯾﮫ « ھﻢ ﺿﻤﻦ اﺷﺎرت ﺑﮫ اﯾﻦ ﺧﻄﺒﮫ و ﻧﻈﺎﺋﺮش آن را دﺳﺘﺎوﯾﺰ طﻌﻦ در ﺣﻖ ﺣﻀﺮت ﮐﺮده اﻧﺪ و اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﮫ
ھﻢ اﻗﺪام ﺑﮫ ﺷﺮح آن را ﺑﮫ »ﺣﺴﻦ ﺻﺒﺎح ﻣﻨﺴﻮب داﻧﺴﺘﮫ اﻧﺪ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﻘﻞ و ﺷﺮح آن در ﻣﺤﯿﻂ ﻏﻼة و در ﺑﯿﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ
ﻣﻨﺼﻮب ﺑﮫ ﺗﺄوﯾﻞ ﺳﺎﺑﻘﮫ دارد و ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻨﮑﮫ در ﻧﮭﺞ اﻟﺒﻼﻏﮫ ھﻢ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ از اﯾﻦ رو ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﻣﺮﺣﻮم »ﺳﯿﺪ رﺿﯽ«
ﺟﺎﻣﻊ ﻧﮭﺞ اﻟﺒﻼﻏﮫ  ،اﺳﺘﻨﺎد اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﮫ را ﺑﮫ اﯾﻦ ﺧﻄﺒﮫ ﺗﺎﺣﺪی ﻣﻮﺟﺐ و ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮای ﻟﺰوم اﺟﺘﻨﺎب از ﻧﻘﻞ آن و ﻣﺎﯾﮫ ی
ﺗﺮدﯾﺪ در ﺻﺤﺖ اﻧﺘﺴﺎﺑﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .1
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻨﮑﮫ آﻧﭽﮫ در ﺑﺎب ﻣﻘﺎم اﻣﺎﻣﺖ از اﯾﻦ ﺧﻄﺒﮫ ﻣﺴﺘﻔﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد  ،ﺑﺎ ﻋﻘﺎﺋﺪ ﻏﻼت و اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺎزﮔﺎر
اﺳﺖ  ،ھﻤﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺻﻮﻓﯿﮫ ﺑﮫ اﺻﻄﻼح ﺷﯿﻌﮫ از زﻣﺎن ﺳﯿﺪ ﺣﯿﺪر آﻣﻠﯽ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺧﻄﺒﺔ اﻟﺒﯿﺎن و ﺧﻄﺒﺔ
اﻹﻓﺘﺨﺎر از آن ﯾﺎد ﮐﻨﻨﺪ و آن را از ﻣﻘﻮﻟﮫ ی اوﺻﺎف اﻧﺴﺎن ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺸﻤﺎرﻧﺪ  .ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮرﺑﺨﺶ در »اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻹﻋﺘﻘﺎدﯾﺔ
« آن را رﻣﺰی از ﺣﺎل اﺳﺘﮭﻼک و ﻓﻨﺎی ﺣﻀﺮت ﻣﯽ داﻧﺪ در ذﻟﺖ ﺣﻖ و ﺣﺎل ﮔﻮﯾﻨﺪه را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺣﻖ در اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﮫ
آھﻨﯽ ﮐﮫ در آﺗﺶ ﺗﻔﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺗﺸﺒﯿﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  .د رﮐﺘﺎب ھﻔﺖ ﺑﺎب ﺳﯿﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﻣﻌﺮوف ﺑﮫ »ﮐﻼم ﭘﯿﺮ « ھﻢ ﺿﻤﻦ اﻧﺘﺴﺎب
ﺧﻄﺒﮫ ﺑﮫ آن ﺣﻀﺮت ھﻤﯿﻦ ﺗﺄوﯾﻞ را در ﺗﻔﺴﯿﺮ آن ﺑﮫ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ آورد.2

١

.دﻧﺑﺎﻟﮫ ی ﺟﺳﺗﺟو در ﺗﺻوف اﯾران  ،ﺑﺎ ﮐﻣﯽ ﺗﻐﯾﯾر  ،ص . ٣٢۴

. ٢ﮐﻼم ﭘﯾر  ،ص  ٧٩طﺑﻊ ﺑﻣﺑﺋﯽ .١٩٣۴ ،
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و ﻋﻠﻤﺎی اﺛﻨﯽ ﻋﺸﺮﯾﮫ در ﺻﺤﺖ اﻧﺘﺴﺎب اﯾﻦ ﺧﻄﺒﮫ ﺑﮫ آن ﺣﻀﺮت ﺑﮫ ﺷﺪت ﺗﺮدﯾﺪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ از ان ﺟﻤﻠﮫ ﻣﺮﺣﻮم
»ﻣﺠﻠﺴﯽ« در »ﺑﺤﺎراﻷﻧﻮار« آن را از ﮐﻼم ﻏﻼت ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ و »ﻣﯿﺮازای ﻗﻤﯽ« در »ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺸﺘﺎت« ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ
اﻧﺘﺴﺎب اﯾﻦ ﺧﻄﺒﮫ ﺑﮫ آن ﺣﻀﺮت ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و رؤﺳﺎی ﺷﯿﻌﮫ ھﯿﭻ ﯾﮏ اﯾﻦ ﺧﻄﺒﮫ را ذﮐﺮ ﻧﮑﺮده اﻧﺪ .1
»دﮐﺘﺮ زرﯾﻦ ﮐﻮب« ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ و ﭘﮋوھﺶ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﮫ » :ﺑﺎ اﯾﻦ طﺮز ﺗﻠﻘﯽ ﮐﮫ ﻋﻠﻤﺎ وﻓﻘﮭﺎی
ﺷﯿﻌﮫ در ﻋﮭﺪ ﻧﻮرﻋﯿﺸﺎه در ﺑﺎب اﯾﻦ ﺧﻄﺒﮫ داﺷﺘﮫ اﻧﺪ ،ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﮫ اﻗﺪام وی ﺑﮫ ﻧﻈﻢ آن ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣﺪ در ﻧﻈﺮ آﻧﮭﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺳﻮء
ظﻦ آﻧﮭﺎ ﻣﻮاﺟﮫ ﮔﺮدد و ھﻤﭽﻮن ﻧﺸﺎﻧﮫ ای از ﮔﺮاﯾﺶ وی ﺑﮫ ﻋﻘﺎﺋﺪ ﻏﻼت ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﮫ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ « .2
ﻧﻮرﻋﻠﯿﺸﺎه در رﺳﺎﻟﮫ ی اﺻﻮل و ﻓﺮوع  ،دﯾﻦ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺬھﺐ اﻣﺎﻣﯿﮫ ﺑﮫ اﺧﺘﺼﺎر ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد و ﺑﻌﺪ ﺧﺎطﺮﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺘﮫ
اﺳﺖ ﮐﮫ ورای اﯾﻦ اﺻﻮل و ﻓﺮوع ظﺎھﺮی ،اﺻﻮل و ﻓﺮوﻋﯽ ﺑﺎطﻨﯽ ﻧﯿﺰھﺴﺖ  ،ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ ظﺎھﺮ ﻧﻤﺎز ﺑﮫ ﺟﺎی آوردن
آداب و اذﮐﺎر ﺧﺎﺻﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﺮﺗﯿﺐ و ﺷﺮوط ﻣﻌﯿﻦ  ،ﺑﺎطﻦ آن ﻧﯿﺰ آداب و ﺗﺮﺗﯿﺐ دارد وﻣﻘﺪﻣﺎت آن ﺗﻮﻓﯿﻖ اﺳﺖ و
ﺗﺤﻘﻖ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ھﺎدی و ﺣﻀﻮر .در ﺳﺎﯾﺮ ﻋﺒﺎدات و اﺣﮑﺎم ﻧﯿﺰ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﮫ ی ﺑﺎطﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﮫ داﺷﺖ از آﻧﮑﮫ ﺑﺪون
ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺑﺎطﻦ ،دﯾﻦ ﺗﻤﺎم ﻧﻤﯽ ﺷﻮد  .ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﮫ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺻﻮﻓﯽ ﻣﺪﻋﯽ ﺗﺸﯿﻊ ﺑﮫ طﺮﯾﻘﮫ ی ﺑﺎطﻨﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽ ﺷﻮد و ھﻤﯿﻦ
ﻗﻮل ﺑﮫ ﺑﺎطﻦ از اﺳﺒﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﮐﺜﺮ ﻓﻘﮭﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ دﻋﺎوی وی ﺑﮫ ﺳﻮء ظﻦ اﻧﺪاﺧﺘﮫ اﺳﺖ و ﻣﻮﺟﺐ
ﺗﮑﻔﯿﺮ آﻧﮭﺎ در ﺣﻖ وی ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﮫ ﻋﻼوه ﺗﺄﮐﯿﺪی ھﻢ ﮐﮫ وی در ﺑﺎب ﻟﺰوم ﺟﺴﺘﺠﻮی ﯾﮏ ھﺎدی در ﺷﺮﯾﻌﺖ داﺷﺖ ﻣﺜﻞ
آﻧﭽﮫ در ﺑﺎب ﺟﻨﺒﮫ ی ﺑﺎطﻨﯽ اﺣﮑﺎم ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﺗﺎ ﺣﺪی ﯾﺎد آور ﻗﻮل ﺑﺎطﻨﯿﮫ اﺳﺖ « .3
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﺗﺼﻮف ﻧﻌﻤﺔ اﻟﻠﮭﯿﮫ و ﻓﺮﻗﮫ ی اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﮫ ارﺗﺒﺎط و ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ وﺟﻮد دارد آﻧﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﯿﻦ ﺗﺼﻮف
و ﺗﺸﯿﻊ ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ وﺟﻮد دارد  ،اﮔﺮ ﻣﻨﻈﻮرﺷﺎن ﺷﯿﻌﮫ ی اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﮫ ﺑﺎﺷﺪ  ،درﺳﺖ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻣﻨﻈﻮرﺷﺎن از ﺗﺸﯿﻊ ،
ﺷﯿﻌﮫ ی اﻣﺎﻣﯿﮫ ی اﺛﻨﯽ ﻋﺸﺮﯾﮫ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﮐﺎﻣﻼً ادﻋﺎی واھﯽ و ﺑﯽ اﺳﺎس اﺳﺖ و ﻣﯿﺎن آن دو اﺑﺪاً ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .

١

.ﺑﺣﺎر اﻷﻧوار  ،ج  – ٧ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺷﺗﺎت  ،ص  – ٧٨۶ﺑرای ﺗﻔﺻﯾل ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ اﻟذرﯾﻌﺔ  ،ج ٧

،ص  ١٩٨ﺑﮫ ﺑﻌد رﺟوع ﺷود.
 . ٢دﻧﺑﺎﻟﮫ ی ﺟﺳﺗﺟو در ﺗﺻوف اﯾران  ،ص .٣٢۵
. ٣ھﻣﺎن ﻣدرک  ،ﺑﺎ ﻣﺧﺗﺻر ﺗﻐﯾﯾر .
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ﭘﺲ ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ ﻧﯿﺴﺖ اﮔﺮ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ آﻗﺎﺧﺎن ﻣﺤﻼﺗﯽ )رھﺒﺮﻓﺮﻗﮫ ی اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﮫ( در ﺳﻔﺮ ﺧﻮد ﺑﮫ ﺗﮭﺮان در ﺧﺎﻧﻘﺎ ه ﺻﻔﯽ
ﻋﻠﯿﺸﺎه در ﻣﻌﯿﺖ ﺳﺮان اﻧﺠﻤﻦ اﺧﻮت ﺑﮫ ﯾﺎدﺑﻮد ارادت ﺑﮫ ﺻﻔﯽ ﻋﮑﺲ ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ .1

***
اھﻞ ﺣﻖ
اھﻞ ﺣﻖ ﻧﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ »ﻧﺼﯿﺮﯾﺎن« ﯾﻌﻨﯽ »ﻋﻠﯽ اﻟﻠﮭﯿﺎن« ﺑﮫ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽ دھﻨﺪ و ﻓﺮﻗﮫ ای از ﻏﻼت ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﻌﺪھﺎ
در اﺳﻼم ﭘﯿﺪا ﺷﺪﻧﺪ و آﺛﺎری از ﻣﺬاھﺐ ﯾﮭﻮد و ﻣﺠﻮس و ﻣﺎﻧﻮی در ﻣﺬھﺐ اﯾﺸﺎن وﺟﻮد دارد و ﻗﺎﺋﻞ ﺑﮫ ﺣﻠﻮل و ﺗﻨﺎﺳﺨﻨﺪ
و ﻋﻠﯽ )ع( را ﻣﻈﮭﺮ ﺧﺪا ﻣﯽ ﺷﻤﺎرﻧﺪ .2
ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﻓﺮﻗﮫ ی »ﻧﺼﺮﯾﮫ« )اﻧﺼﺎﯾﮫ -ﻋﻠﻮﯾﮫ( ﮐﮫ ﻣﻨﺴﻮب ﺑﮫ »اﺑﻦ ﻧُﺼﯿﺮ« ﺑﻮده و در ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ از ﺷﯿﻌﮫ ی اﻣﺎﯾﮫ ی ﻣﻨﺸﻌﺐ
ﺷﺪه اﺳﺖ  ،ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻟﺘﻘﺎظ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺷﯿﻌﮫ و ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ و ﻣﻌﺘﻘﺪات ﻣﺮدم زﻣﺎن ﭘﯿﺶ از اﺳﻼم .ﺑﮫ ﻋﻘﯿﺪه ی اﯾﺸﺎن
ﺧﺪا اﺣﺪی اﺳﺖ ﻣﺮﮐﺐ از ﺳﮫ ﻻ ﯾﺘﺠﺰی ﺑﮫ اﺳﺎﻣﯽ »ﻣﻌﻨﯽ « و »اﺳﻢ« و »ﺑﺎب« اﯾﻦ ﺗﺜﻠﯿﺚ ﺑﮫ ﻧﻮﺑﺖ در وﺟﻮد اﻧﺒﯿﺎء ﻣﺠﺴﻢ
و ﻣﺘﺠﻠﯽ ﮔﺸﺘﮫ آﺧﺮﯾﻦ ﺗﺠﺴﻢ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﮫ ﮔﺬاری اﺳﻼم ﻣﺼﺎدف ﺷﺪ و آن اﺣﺪ ﺳﮫ ﮔﺎﻧﮫ ی ﻻ ﯾﺘﺠﺰی در وﺟﻮد ﻋﻠﯽ)ع( و
ﻣﺤﻤﺪ )ص( و ﺳﻠﻤﺎن ﭘﺎرﺳﯽ ﺗﺠﺴﻢ ﯾﺎﻓﺖ ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﺗﺜﻠﯿﺚ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺣﺮوف »ﻋﻤﺲ«  3ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .
ﯾﮑﯽ از ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻓﺮﻗﮫ ی ﻧﺼﯿﯿﮫ ﻗﺒﻮل ﺗﻨﺎﺳﺦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  .ﻧﺼﯿﺮﯾﮫ ﺑﮫ دو دﺳﺘﮫ ﻣﻨﻘﺴﻢ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ  :ﯾﮑﯽ »ﻋﺎﻣﮫ« و دﯾﮕﺮی
»ﺧﺎﺻﮫ« ﮐﮫ ھﻤﺎن ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن اﺳﺖ.
ﺧﺎﺻﮫ از ﺧﻮد ﮐﺘﺐ ﻣﻘﺪﺳﯽ دارﻧﺪ و ﻣﻀﻤﻮن آﻧﮭﺎ را ﺗﺄوﯾﻞ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﺑﺮای ﻋﺎﻣﮫ ﻣﮑﺸﻮف ﻧﻤﯽ ﺳﺎزﻧﺪ  .ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺬھﺒﯽ
را آﻧﺎن ﺷﺒﺎﻧﮫ ﺑﺮ ﺑﻠﻨﺪﯾﮭﺎ در ﺑﻘﺎﻋﯽ ﮐﮫ »ﻗﺒﮫ« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ  ،ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  .ﻗﺒﮫ ھﺎ را ﻋﻠﯽ اﻟﺮﺳﻢ ﺑﺮ ﻣﻘﺎﺑﺮ اوﻟﯿﺎء
ﷲ ﺑﻨﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  .در ﻣﺴﻠﮏ ﻧﺼﯿﺮﯾﮫ ﺑﻘﺎﯾﺎﺋﯽ از آﺋﯿﻦ ﻣﺴﯿﺤﯿﯿﺖ دﯾﺪه ﻣﯿﺸﻮد از ﻗﺒﯿﻞ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ )ع(

. ١ﺑﮫ آﺧر ﮐﺗﺎ ب »ﺳﭘری در ﺗﺻوف « ﻣراﺟﻌﮫ ﺷود.
. ٢وﻻﯾﻣﯾر اﯾواﻧف ،اھل ﺣق ،طﺑﻊ ﺗﮭران .
٣

.اﺷﺎره اﺳت ﺑﮫ اول ﺣروف اﺳﺎﻣﯽ ﺣﺿرت ﺧﺗﻣﯽ ﻣرﺗﺑت ﺣﺿرت ﻣﺣﻣد )ص( و ﺣﺿرت

اﻣﯾراﻟﻣؤﻣﻧﯾن )ع( و ﺣﺿرت ﺳﻠﻣﺎن.
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ھﻤﭽﻮن ﻣﻈﮭﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ  ،ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﺣﻮارﯾﻮن ﻣﺴﯿﺢ وﻋﺪه ای از اوﻟﯿﺎء ﷲ و ﺷﮭﯿﺪان ﻣﺴﯿﺤﯽ و اﻋﯿﺎد و ﺗﻌﻤﯿﺪ وﻏﯿﺮه
.1
ﮔﻔﺘﮫ اﻧﺪ :
»ﻧﺼﯿﺮﯾﺎن« ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﮫ ﺷﺮب ﺷﺮاب و ﺗﻨﺎﺳﺦ روح و ﻗﺪﻣﺖ ﺟﮭﺎن ھﺴﺘﻨﺪ  ،و اﯾﻨﮑﮫ ﺧﺪای آﻧﮭﺎ ﮐﮫ زﻣﯿﻦ و آﺳﻤﺎن ھﺎ را
آﻓﺮﯾﺪه  ،ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ طﺎﻟﺐ)ع( اﺳﺖ  ...و اﻣﺎم آﻧﮭﺎ در آﺳﻤﺎﻧﮭﺎ و زﻣﯿﻦ اﺳﺖ  ...وﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﺤﻤﺪ )ص( -ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ – اﺳﻢ
اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻋﻠﯽ )ع( ﻣﻔﮭﻮم ذات آن اﺳﺖ  .اﯾﻦ ﻓﺮﻗﮫ ی ﺿﺎﻟﮫ ﻗﺴﻤﺖ أﻋﻈﻢ ﺳﻮرﯾﮫ را اﺷﺘﻐﺎل ﮐﺮده وﻣﻌﺮوف
وﻣﺸﮭﻮر اﺳﺖ .2 «...
»اﺑﻦ ﺑﻄﻮطﮫ« ﺳﯿﺎح ﻣﻌﺮوف ﮐﮫ از اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻋﺒﻮر ﮐﺮده  ،ﻣﺸﺎھﺪات وﯾﮋه ای درﺑﺎره ی ﻧﺼﯿﺮﯾﮭﺎ دارد  .او ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ :
»اﮐﺜﺮ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﺰو ﻓﺮﻗﮫ ی ﻧﺼﯿﺮﯾﮫ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ طﺎﻟﺐ )ع( ﺧﺪاﺳﺖ  ،آﻧﮭﺎ ﻧﮫ
ﻋﺒﺪادت ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﮫ طﮭﺎرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻧﮫ اﯾﻨﮑﮫ روزه ﻣﯿﺪارﻧﺪ  .ﻣﻠﮏ ظﺎھﺮ) (658-676آﻧﮭﺎ را ﻣﺠﺒﻮر ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ در
دھﺎت ﺧﻮد ﻣﺴﺠﺪی ﺑﺮﭘﺎ ﮐﻨﺪ  .آﻧﮭﺎ رﻓﺘﻨﺪ و ﻧﮫ اﯾﻨﮑﮫ ﺗﻌﻤﯿﺮﯾﺶ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت ﮔﻠﮫ و ﻣﻮﻟﺸﯽ آﻧﮭﺎ در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺟﺪ
ﭘﻨﺎه ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺴﺎﻓﺮی ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﮭﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ در اﯾﻦ ﻣﺴﺠﺪ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻓﺮاﺋﺾ دﯾﻨﯽ را ﺑﺠﺎ ﻣﯽ آورد
آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺑﺮﺧﯿﺰ ﻋﺮﻋﺮ ﻧﮑﻦ ! ﺗﺎ ﻋﻠﻮﻓﮫ ات را ﺑﺮاﯾﺖ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﻢ  ،ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ « .3
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻓﺮق ﻏﻼت ﺑﮫ ﻋﻘﯿﺪه ی »و  .ف ﻣﯿﻨﻮرﺳﮑﯽ« ﮐﮫ دراﯾﺮان و ﺳﺮزﻣﯿﻨﮭﺎی ھﻤﺴﺎﯾﮫ ی آن وﻣﯿﺎن
آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯿﺎن و ﺗﺮﮐﺎن و ﮐﺮدان وﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎﻧﺎن رواج ﻓﺮاوان ﯾﺎﻓﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻗﺮن ﻧﮭﻢ ھﺠﺮی ﺑﻮده اﺳﺖ  .اھﻞ اﯾﻦ
ﻓﺮﻗﮫ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را »اھﻞ ﺣﻖ« ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ وﻟﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺷﯿﻌﮫ آﻧﺎن را »ﻋﻠﯽ اﻟﻠﮭﯽ« ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ .ﻓﺮﻗﮫ ﻣﺰﺑﻮرﺑﮫ ﭼﻨﺪﯾﻦ
ﻓﺮﻗﮫ ﻓﺮﻋﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ در ھﺮ ﻣﺤﻞ ﺑﮫ ﻧﺎﻣﯽ ﻣﺴﻤﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺗﺮﮐﯿﮫ ﺑﮫ ﻧﺎم »ﻗﺰﻟﺒﺎش« و در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺑﮫ ﻧﺎم

 . ١ﭘطرو ﺷﻔﺳﮑﯽ  ،اﺳﻼم در اﯾران  ،ص .٣٢١ -٢
. ٢اﺑن ﺗﯾﻣﯾﮫ ،ﻣﺟﻣوع اﻟرﺳﺎل  ،ص .٩۴ -۵
 .١اﺑن ﺑطوطﮫ  ،رﺣﻠﮫ  ،ص ٧٩ -٨٠
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»ﻗﺮه ﻗﻮﯾﻮﻧﻠﻮ« و »ﮔﻮراﻧﻠﺮ« و در ﻧﺎﺣﯿﮫ ی رﺿﺎﺋﯿﮫ ﺑﮫ ﻧﺎم »اﺑﺪال ﺑﺌﯽ« و در ﻗﺰوﯾﻦ ﺑﮫ ﻧﺎم »ﮐﺎﮐﺎوﻧﺪ« و در ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﮫ
ﻧﺎم »ﺧﻮﺟﮫ وﻧﺪ« و ﻏﯿﺮه .1
ﻋﺪه ای از ﻣﺤﻘﻘﺎن روﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪات و ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﻣﺬھﺒﯽ ﻓﺮﻗﮫ ی ﻣﺰﺑﻮر را ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻗﺮار داده اﻧﺪ  .2ﻓﺮﻗﮫ ی
ﻋﻠﯽ اﻟﻠﮭﯽ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ در ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺮان ﺑﺴﻂ دارد ﮔﺮ ﭼﮫ اﻋﻀﺎی آن ﻋﻘﯿﺪه ی ﺧﻮﯾﺶ را ﭘﻨﮭﺎن ﻣﯽ دارﻧﺪ و رﺳﻤﺎ ً
ﺟﺰو ﺷﯿﻌﯿﺎن اﻣﺎﻣﯿﮫ ﺷﻤﺮده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،اﻓﺮاد ﻓﺮﻗﮫ ی ﻋﻠﯽ اﻟﻠﮭﯽ ﯾﺎ »اھﻞ ﺣﻖ« ﺑﯿﺸﺘﺮ از روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن و ﺻﺤﺮاﻧﺸﯿﻨﺎن
)اﯾﻼت( و در ﺷﮭﺮھﺎ ﭘﯿﺸﮫ وران و ﺳﻮداﮔﺮان ﺧﺮده ﭘﺎ ھﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻓﺮﻗﮫ از ﻟﺤﺎظ ﻣﻨﺸﺄ  ،ارﺗﺪادی ﺑﻮده ﮐﮫ از ﻣﺤﯿﻂ ﺧﻠﻖ
رﯾﺸﮫ ﮔﺮﻓﺘﮫ و در طﯽ ﻗﺮﻧﮭﺎی ﻧﮭﻢ و دھﻢ ھﺠﺮی ﻓﻌﺎﻻﻧﮫ ﻗﺰﻟﺒﺎﺷﺎن ﺷﯿﻌﮫ را ﻋﻠﯿﮫ دوﻟﺘﮭﺎی ﺳﻨﯽ – آق ﻗﻮﯾﻮﻧﻠﻮ و
اﻣﭙﺮاطﻮری ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ – ﯾﺎری ﻣﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ و در ﺳﺮاﺳﺮ ﻗﺮن دھﻢ و آﻏﺎز ﻗﺮن ﯾﺎزدھﻢ  ،ﺗﺮﮐﺎن آﺳﯿﺎی ﺻﻐﯿﺮ ﮐﮫ از
ﻏﻼت ﺷﯿﻌﮫ ﺑﻮده اﻧﺪ ﻋﻠﯿﮫ اﻣﭙﺮاطﻮری ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ داﺋﻤﺎ ً ﻋﻠﻢ ﻋﺼﯿﺎن ﺑﺮ ﻣﯽ اﻓﺮاﺷﺘﻨﺪ .اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﻏﻼت ﺑﮫ ﻓﺮﻗﮫ ی
ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ ﮐﺎری ﺗﺒﺪﯾﻞ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﻧﺪ و ﻣﺮﮐﺰ ﻋﻤﺪه ی اﯾﺸﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه اﺳﺖ وﻟﯽ ﻋﺪه ی اﻋﻀﺎی ﻓﺮﻗﮫ در ﺗﮭﺮان و دﯾﮕﺮ
ﺷﮭﺮھﺎ و ﻧﻘﺎط روﺳﺘﺎﺋﯽ ﻧﺸﯿﻦ اﯾﺮان و آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺖ .
ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺆﻟﻔﺎن اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﻓﺮﻗﮫ ی ﻋﻠﯽ اﻟﻠﮭﯽ و ﻧﺼﯿﺮﯾﮫ را ﯾﮑﯽ داﻧﺴﺘﮫ اﻧﺪ وﻟﯽ ﭘﺲ از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ک ﭘﮋوھﻨﺪﮔﺎن
روﺳﯽ ﺑﮫ ﻋﻤﻞ آورده اﻧﺪ  ،ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮرا ﻣﺮدود ﺷﻤﺮد  .آﻧﭽﮫ »اھﻞ ﺣﻖ « و »ﻧﺼﯿﺮﯾﮫ« را ﻣﺘﺤﺪ ﻣﯽ ﺳﺎزد ،ھﻤﺎن ﺧﺪا
داﻧﺴﺘﻦ ﻋﻠﯽ )ع( اﺳﺖ ﮐﮫ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک ھﻤﮫ ی ﻓِﺮَ ق ﻏﻼت ﺷﯿﻌﮫ اﺳﺖ وﻟﯽ اﯾﻦ دو ﻓﺮﻗﮫ »اھﻞ ﺣﻖ و ﻧﺼﯿﺮﯾﮫ« در
ﺟﮭﺎن ﺑﯿﻨﯽ و اﺻﻮل ﻋﻘﺎﺋﺪ و ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﮫ ھﯿﭻ وﺟﮫ ﯾﮑﺴﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ی روﺳﯽ ﭘﻄﺮوﺷﻔﺴﮑﯽ« ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ :
»ظﺎھﺮاً اھﻞ ﺣﻖ ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﮫ را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده اﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ  :ﻋﺎﻟﻢ و آدﻣﯽ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﭘﻨﺞ ﺻﺪور )ﯾﺎﻓﯿﻀﺎ( ﻣﺘﻮاﺗﺮ
ﺑﺎری ﺗﻌﺎﻟﯽ اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺎﺋﻨﺎت را ﺑﺎ وﺟﻮد اﻧﺒﺎﺷﺘﮫ  .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﻋﻠﯽ )ع( ﮐﮫ از ازل وﺟﻮد داﺷﺘﮫ  ،ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ
ﻧﺎﮔﺴﺴﺘﻨﮕﯽ دارد .ﻋﻠﯽ )ع( ﺑﮫ طﻮر ﻻﯾﻨﻘﻄﻊ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ در آدم و ﻧﻮح و اﺑﺮاھﯿﻢ و ﻣﻮﺳﯽ و ﻋﯿﺴﯽ و ﻣﺤﻤﺪ )ص( ﺗﺠﺴﻢ
ﯾﺎﻓﺘﮫ ) ،و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﺮﻗﯽ ﮐﮫ از ﻧﻮع ﻏﻼت ﺑﻮدﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ( ﺑﻠﮑﮫ در وﺟﻮد ھﻤﮫ ی اﻧﺒﯿﺎء واز آن ﭘﺲ در اﺋﻤﮫ و

. ١اﺳﻼم رد اﯾران ،ص .٣٢۵
٢

 .و  .آ  .زوﺳﮑﯽ »،ﻓرﻗﮫ ی اھل ﺣق در اﯾران« » -و .ف .ﻣﯾﻧورﺳﮑﯽ ،ﻣدارﮐﯽ ﺑرای

ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻓرﻗﮫ ی اﯾراﻧﯽ »اھل ﺣق« ﺑﺎ »ﻋﻠﯽ اﻟﻠﮭﯽ«.
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اوﻟﯿﺎء ﷲ ﺣﻠﻮل ﮐﺮده اﺳﺖ  .ﺿﻤﻨﺎ ً ﺷﺎه اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻣﺆﺳﺲ دوﻟﺖ ﺻﻔﻮی را ﺗﺠﺴﻢ »ﻋﻠﯽ = ﷲ« ﻣﯽ ﺷﻤﺎرﻧﺪ  .ﺷﺨﺼﯽ ﺑﮫ
ﻧﺎم ﺷﺎه ﻣﺤﻤﺪ ﮐﮫ ﻣﺮوی اﺳﺖ ودر ﻓﺎﺻﻠﮫ ی ﻗﺮن ﯾﺎزدھﻢ و دوازدھﻢ ھﺠﺮی ﻣﯽ زﯾﺴﺘﮫ – آﺧﺮﯾﻦ ﺗﺠﺴﻢ »ﻋﻠﯽ
=ﷲ«ﺑﻮده و »ﻋﻠﯽ = ﷲ« ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در وﺟﻮد اﻣﺎم دوازدھﻢ ﺣﻀﺮت ﻣﮭﺪی )ﻋﺠﻞ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻓﺮﺟﮫ ﺷﺮﯾﻒ( ﮐﮫ ﺑﺎز
ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ ﺣﻠﻮل ﺧﻮاھﺪ ﻧﻤﻮد « .1
»و  .آ  .ﮔﺎرد ﻟﻮﺳﮑﯽ« ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﯾﻦ ﻓﺮﻗﮫ را ﭼﻨﯿﻦ وﺻﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
»ﻣﻄﻠﺐ اﺻﻠﯽ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اھﻞ ﻓﺮﻗﮫ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻻﯾﻨﻘﻄﻊ اﻟﻮھﯿﺖ ﻋﻠﯽ و آﻣﺪ و ﺷﺪ ﻋﻠﯽ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ  ...ﻋﻠﯽ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ
ﺷﺨﺼﺎ ً ﺧﺪاﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ طﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﺒﺪأ اﻟﮭﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﻤﮫ ﺟﺎ ھﺴﺖ و ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ را ﺑﮫ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ اﻧﺒﺎﺷﺘﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  .ﻓﻘﻂ
در ﻣﯿﺎن ﻋﺎﻣﮫ ی ﺧﻠﻖ اﻓﮑﺎر اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ اﻟﻮھﯿﺖ ﻋﻠﯽ ﻣﺠﺴﻢ ﻣﯽ ﮔﺮدد« .2
ﭘﺮوﻓﺴﻮر »ﮐﻮﻟﭙﻠﯿﻨﺎرﻟﯽ« ﻣﺤﻘﻖ ﻋﺎﻟﯿﻘﺪر ﺗﺮک در ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﺳﺆال ﮐﮫ آﯾﺎ ﻋﻠﻮﯾﺎن ھﻢ اھﻞ طﺮﯾﻘﺖ اﻧﺪ ؟ ﮔﻮﯾﺪ:
»ﻋﻠﻮی در ﻟﻐﺖ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﻨﺴﻮب ﺑﮫ ﻧﺴﻞ ﻋﻠﯽ )ع( اﺳﺖ  .اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺧﻮد را ﻋﻠﻮی ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪ و در آﻧﺎطﻮﻟﯽ  ،روم ،
اﯾﻠﯽ و اﯾﺮان زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ در آﻧﺎطﻮﻟﯽ از ﺳﻮی ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﺸﺎن »ﺷﻤﻊ ﮐﺴﺎن« و در اﯾﺮان ﺑﮫ ھﻤﺎن ﻣﻌﻨﯽ »ﭼﺮاغ ﮐﺸﺎن«
ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎز اﯾﻨﺎن در آﻧﺎطﻮﻟﯽ »ﺧﺮﮔﻮش ﻧﺎﺧﻮاﻧﺪﮔﺎن« درﻣﺎﮐﻮ »ﻗﺮه ﯾﻮﯾﻮﻧﻠﻮھﺎ« در اروﻣﯿﮫ »اﺑﺪال ﺧﺎﻧﺎن« در
ﻟﺮﺳﺘﺎن »ﻏﻼﺗﯿﺎن« در ﺗﺒﺮﯾﺰ »ﮔﻮراﻧﮭﺎ» و در اطﺮاف ﻣﺸﮭﺪ ﺑﮫ ﻧﺎم »اﺑﺪال اﻟﻠﮭﯿﺎن« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ  .ﭼﻮن اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﮫ
ﭘﻨﺪار آﻧﮑﮫ ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺮاز و اﺷﮑﺎﻟﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ وزن ﮐﺮدن در ﺗﺮازوی ﻧﺎﻣﯿﺰان ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﻘﯽ را ﻧﺪاﻧﺴﺘﮫ ﺿﺎﯾﻊ ﮐﻨﺪ ،
اﺷﯿﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﻋﺪدی ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﯽ ﺷﺪ ،از اﯾﻦ رو در اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل اﯾﻨﺎن را « »ﺗﺮازوﻧﮕﺮﯾﺎن« ھﻢ ﻣﯽ
ﮔﻔﺘﻨﻨﺪ .ﺑﮫ ﺑﮑﺘﺎﺷﯿﺎن ﺑﮫ اﯾﻨﺎن »ﺻﻮﻓﯿﺎن« و »ﭼﺎﭘﺎر ﺻﻮﻓﯽ« ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻟﻘﺐ ﻋﻠﯽ اﻟﻠﮭﯽ را از ﺟﮭﺖ آﻧﮑﮫ اﯾﻨﺎن ﺑﮫ ﺣﻀﺮت
ﻋﻠﯽ )ع( اﻟﻮھﯿﺖ ﻗﺎﺋﻠﻨﺪ  ،داده اﻧﺪ .
اﺳﻤﮭﺎی دﯾﮕﺮ اﮐﺜﺮ ﻧﺎم ﻧﺴﺒﮭﺎی اﻧﺎن اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﺮدم اﯾﻦ ﻧﺎﻣﮭﺎ را ﺑﺎ ﺗﻌﺎﺑﯿﺮ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ ﻣﺜﻼً ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﺮدم
ﭼﻮن اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﯿﻦ ﺧﻮد اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ )ع( را »ﺧﺎن اﺑﺪال« ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ  ،اﺑﺪال ﺧﺎﻧﺎن ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ و ﭼﻮن رﺋﯿﺲ آﻧﺎن

. ١اﺳﻼم رد اﯾران  ،ص .٣٢۶
 . ٢ر .آ ﮔﺎرد ﻟوﺳﮑﯽ« » ،ﻗره ﻗوﯾوﻧﻠو« ص  ١۵ﺑﮫ ﻧﻘل از اﺳﻼم در اﯾران .
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ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ اﻣﺎم زﻣﺎن را رؤﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ » ،ﮔﻮراﻧﮭﺎ = ﺑﯿﻨﻨﺪﮔﺎن« ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ ﺑﮫ اﺳﻤﮭﺎی دﯾﮕﺮ آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ
ﺗﻌﺎﺑﯿﺮ ﻣﺠﻌﻮﻟﯽ داده اﻧﺪ .ﻧﻈﺮ ﻣﺮدم درﺑﺎره ی ﺷﻤﻊ ﮐﺸﺘﻦ ﻋﻠﻮﯾﺎن اﻓﺘﺮای ﻣﺤﺾ اﺳﺖ  .اﯾﻦ ﻧﺴﻞ  ،ھﻤﺎن ﻧﺴﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ
ﺑﮫ ﺷﺎه اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ در ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﺎری ﮐﺮد ﭼﻮن ﺷﯿﺦ ﺣﯿﺪر ﭘﺪر ﺷﺎه اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺳﺮﭘﻮش ﺳﺮﺧﯽ ﺑﺎ دوازده ﺗﺮک
ﺗﺎﺟﯽ ﺷﮑﻞ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺖ و اﯾﻨﺎن ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺮو ﺷﯿﺦ ﺣﯿﺪر  ،ﺷﺎه اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ و ﺻﻮﻓﻮﯾﺎن ﺑﻌﺪ از وی ﺑﻮدﻧﺪ در زﺑﺎن
ﻓﺎرﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﺎ ً ﺑﺎ ﻧﺎم »ﺳﺮخ ﺳﺮان« و درﺗﺮﮐﯽ »ﻗﺰﻟﺒﺎﺷﺎن« ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ .
ﻋﻠﻮﯾﺎن  ،از اﻓﺮاطﯿﺎن ﻓﺮﻗﮫ ی ﺷﯿﻌﮫ  ،ﻧﺴﺒﺖ اﻟﻮھﯿﺖ دھﻨﺪﮔﺎن ﺑﮫ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ)ع( ﯾﻌﻨﯽ ﻏﻼة آﻧﮭﺎﯾﻨﺪ ﻋﻠﻮﯾﺎن اﻋﺘﻘﺎدات
ﺑﺎطﻨﯽ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ در اﯾﺮان ﺧﻮد را »اﻟﮫ ﺣﻖ « ﮔﻮﯾﻨﺪ .1 «...
ﺳﺎﺑﻘﮫ ی ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺮﻗﮫ ی اھﻞ ﺣﻖ
درﺑﺎره ی ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﯿﺪاﯾﺶ اﯾﻦ ﻓﺮق ﻣﻄﻠﺐ ﻣﺴﺘﻨﺪی درﮐﺘﺐ ﺗﺎرﯾﺦ و ﻣﻠﻞ و ﻧِﺤَ ﻞ در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ  ،و ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن
ھﻮادار اﯾﻦ ﻓﺮﻗﮫ درﺑﺎره ی ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﯿﺪاﯾﺶ اﯾﻦ ﻓﺮﻗﮫ ﻧﻮﺷﺘﮫ اﻧﺪ:
»اﺳﺮار ﯾﺎرﺳﺎن ﮐﮫ در ﻗﺮن دوم ھﺠﺮی در ﺳﯿﻨﮫ ﺑﮭﻠﻮل ﻧﺎﻣﯽ و ﯾﺎراﻧﺶ ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﻮد و ﺗﺎ ﻗﺮن ھﻔﺘﻢ ھﺠﺮی  ،آن اﺳﺮار
ﯾﺪاً ﺑﮫ ﯾﺪ ﺑﮫ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺳﭙﺮده و در ﺳﺪه ی ھﻔﺘﻢ وھﺸﺘﻢ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻗﺎﻧﻮن ارﮐﺎن اھﻞ ﺣﻖ و ﺑﮫ ﻧﺎم ﺣﻖ و ﺣﻘﯿﻖ و ﯾﺎرﺳﺎن
ﺑﮫ ﯾﺎران اﺑﻼغ ﮔﺮدﯾﺪ و در واﻗﻊ ﺳﻠﻄﺎن اﺳﺤﺎق ری ھﻤﯿﻦ ﺟﮭﺖ ﻣﺆﺳﺲ و ﻣﻘﻨﻦ ﻣﺴﻠﮏ اھﻞ ﺣﻖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدد« .2
در ﻧﻮﺷﺘﮫ ھﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﻨﺴﻮب ﺑﮫ اﯾﻦ ﻓﺮﻗﮫ ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ دﺳﺖ ﻧﻮﯾﺲ و ﺑﮫ ﺻﻮر ﻣﻨﻈﻮم و ﺑﮫ زﺑﺎن »ﮐﺮدی ﻣﺤﻠﯽ« ﺑﻮده و
در اﻓﻮاه ﻋﺎﻣﮫ ی ﻣﺮدم ﻧﻘﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد  ،آﻣﺪه اﺳﺖ :
»اﯾﻦ ﻣﺴﻠﮏ اﺑﺘﺪاء در ﻗﺮن ﭼﮭﺎرم ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم »ﻣﺒﺎرک ﺷﺎه« ﻣﻠﻘﺐ ﺑﮫ »ﺷﺎه ﺧﻮﺷﯿﻦ« ﺑﮫ ﻋﻨﻮن ﺳﻠﻄﺎن طﺮﯾﻘﺖ
در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻓﻌﻠﯽ ﻟﺮﺳﺘﺎن رواج ﯾﺎﻓﺘﮫ و وﻋﺪه داده ﮐﮫ ﭘﺲ از رﺣﻠﺖ ﺧﻮد  ،روح ذاﺗﯽ اش ﺑﮫ وﺟﻮد و ﺟﺴﻢ ﺷﺨﺼﯽ
ﺑﮫ ﻧﺎم ﺳﻠﻄﺎن اﺳﺤﺎق ﺣﻠﻮل ﺧﻮاھﺪﮐﺮد« .3

. ١ﺗﺻوف رد ﯾﮑﺻد ﭘرﺳش  ،ص .١۵۶ -١۵٧
» . ٢ﻗﺎم ی ﺳراﻧﺟﺎم« ﯾﺎ دوره ی  ،ھﻔﺗواﻧﮫ  ،ﮔرد آوردﻧد ه  :ﺻدﯾق ﺻﻔﯽ زاده ﺑور ﮐﮫ ای ص
 – ٢۵ﺑﻧﻘل ﻣﺟﻠﮫ ی ﮐﻼم  ،ﺷﻣﺎره  ، ١١ص .٨٨
٣

.ﻗﺎﺳم اﻓﺿﻠﯽ  ،ﻣﮑﺎﺗﺑﺎت ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن داﺋرة اﻟﻣﻌﺎرف ﺗﺷﯾﻊ .
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در ﺑﺎره ی ﺳﺎﺑﻘﮫ ی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻓﺮﻗﮫ ی اھﻞ ﺣﻖ در»داﺋﺮة اﻟﻤﻌﺎرف ﺗﺸﯿﻊ« ـ آﻣﺪه اﺳﺖ :
»ﻣﺆﺳﺲ ﻣﺴﮑﻞ اھﻞ ﺣﻖ ﺑﮫ طﻮرﺳﯽ ﮐﮫ ﮔﻔﺘﮫ اﻧﺪ  :ﺳﻠﻄﺎن اﺳﺤﺎق اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻠﻘﺐ ﺑﮫ »ﺳﻠﻄﺎن ﺳﮭﺎک« )ﺑﻌﻀﯽ ھﻢ
ﺻﺤﺎک ﮔﻔﺘﮫ اﻧﺪ( و ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺮم اﺳﺖ ﮐﮫ از طﺎﺋﻔﮫ ی اﮐﺮاد در ﻗﺮن ھﻔﺘﻢ ھﺠﺮی  ،ظﮭﻮر ﻧﻤﻮد ﭘﺪرش ﻣﻌﺮوف ﺑﮫ
»ﺷﯿﺦ ﻋﯿﺴﯽ« و ﻣﺎدرش »ﺧﺎﺗﻮن داﯾﺮاگ« ﻣﻠﻘﺐ ﺑﮫ »رﻣﺰﯾﺎر« ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺴﺒﺶ ﺑﮫ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﻣﻮﺳﯽ ﮐﺎظﻢ )ع( ﻣﯽ
رﺳﺪ  ،ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪش ﻗﺮﯾﮫ ی »ﺑَﺮزَﻧﺠِ ﮫ« ﻧﺎﺣﯿﮫ ی »ﺷﺎره زور« ﯾﺎ »ﺷﮭﺮ زور« ﺑﺨﺶ »ﺣﻠﺒﭽﮫ« ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯿﮫ ،
اﺳﺘﺎن ﮐﺮﮐﻮک واﻗﻊ در ﮐﺸﻮر ﻋﺮاق ﻓﻌﻠﯽ اﺳﺖ .
ﺳﻠﻄﺎن اﺳﺤﺎق ﺑﻌﺪاً از ﺑﺮزﻧﺠﮫ ھﺠﺮت ﮐﺮده و ﺑﮫ اﯾﺮان  ،ﻣﻨﻄﻘﮫ ی »اوراﻣﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن  ،ﻗﺮﯾﮫ ی »ﺷﯿﺨﺎن« آﻣﺪ ﮐﮫ
اوران ﻓﻌﻼً ﺟﺰء اﺳﺘﺎن ﺑﺎﺧﺘﺮان)ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎھﺎن( اﺳﺖ ﻣﺤﻞ ﻓﻮﺗﺶ ھﻢ ھﻤﺎن ﻣﮑﺎن اﺳﺖ  .ﻋﻤﺮش طﺒﻖ رواﯾﺎت ﻣﺘﻮاﺗﺮه
از ﺻﺪ ﺳﺎل ﻣﺘﺠﺎوز ﺑﻮده اﺳﺖ ﺳﻠﻄﺎن اﺳﺤﺎق ارﮐﺎن ﻣﺴﻠﮏ اھﻞ ﺣﻖ را در اوراﻣﺎن در ﻣﺤﻠﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم »ﭘﺮدﺑﻮر« ﻣﻌﯿﻦ
و ﻣﻘﺮر ﻧﻤﻮد و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺟﮭﺖ در زﺑﺎن ﮐﺮدی »اوراﻣﺎﻧﯽ« آن را »ﺑﯿﺎﺑﺲ ﭘﺮدﺑﻮری« ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ ﺳﻠﻄﺎن اﺳﺤﺎق ﺑﺮای
اﻧﺘﻈﺎﻣﺎت داﺧﻠﯽ ﺗﺸﮑﯿﻼت اھﻞ ﺣﻖ  ،اﺑﺘﺪا ﭘﯿﺮ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ را ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﭘﯿﺮی و داود را ﺑﮫ ﺳﻤﺖ دﻟﯿﻞ ﺑﺮای ﮐﻞ اھﻞ ﺣﻖ
ﻣﻨﺼﻮب ﻧﻤﻮد و ﭼﻮن اﯾﻦ دو ﻧﻔﺮ  ،ﻧﻈﺮ ﺑﮫ ﻋﺪم اﺧﺘﯿﺎر ﺗﺄھﻞ  ،اوﻻد ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ آﻧﺎن ﺷﻮﻧﺪ  .ﻟﺬا ھﻔﺖ ﺧﺎﻧﺪان ﺑﮫ
ﻧﺎم »ﺳﺎدات ﺧﺎﻧﺪان ﺣﻘﯿﻘﺖ«  ،ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻧﻤﻮد و اداره ی ھﺮ ﺧﺎﻧﺪان را ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺎن و ﭘﯿﺮان اھﻞ ﺣﻖ ﺳﭙﺮد اﯾﻦ
ھﻔﺖ ﺧﺎﻧﺪان ﻣﻮﺳﻮم ﺑﮫ ﺧﺎﻧﺪاﻧﮭﺎی ھﻔﺘﮕﺎﻧﮫ ھﻨﻮز ھﻢ ﺑﮫ ﻧﺎم آن ﭘﯿﺮان ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺷﺮح :
 -1ﺧﺎﻧﺪان ﺷﺎه اﺑﺮاھﯿﻢ ؛  -2ﺧﺎﻧﺪان ﻋﺎﻟﯽ ﻗﻠﻨﺪر ؛  -3ﺧﺎﻧﺪان ﺑﺎﺑﺎ ﯾﺎدﮔﺎر؛  -4ﺧﺎﻧﺪان ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻮﻓﺎء ؛  -5ﺧﺎﻧﺪان ﻣﯿﺮ ﺳﻮر ؛
 -6ﺧﺎﻧﺪان ﺳﯿﺪ ﻣﺼﻔﺎ؛  -7ﺧﺎﻧﺪان ﺣﺎﺟﯽ ﺑﺎﺑﻮﻋﯿﺴﯽ .
ﺑﻌﺪ از درﮔﺬدﺷﺖ ﺳﻠﻄﺎن اﺳﺤﺎق ﭼﮭﺎر ﺧﺎﻧﺪان دﯾﮕﺮ ھﻢ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪﻧﺪﮐﮫ ﺑﺎ ھﻔﺖ ﺧﺎﻧﺪان ﻗﺒﻠﯽ ﺟﻤﻌﺎ ً  11ﺧﺎﻧﺪان ﻓﻌﻠﯽ
اھﻞ ﺣﻖ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﻨﺪ  ...ھﺮ ﻓﺮد اھﻞ ﺣﻖ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮ ﺳﭙﺮده ی ﯾﮑﯽ از  11ﺧﺎﻧﺪان ﺑﺎﺷﺪ و اوﻻد او ھﻢ اﻟﺰاﻣﺎ ً
ﺳﺮﺳﭙﺮده ی ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻧﺪان ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ « .1
ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ اﯾﻦ ﻓﺮﻗﮫ در زﻣﺎن اﯾﻠﺨﺎﻧﯿﺎن ) (750 -654در ﻗﺒﺎل ﺟﻮر و ظﻠﻢ ﻣﺮدم ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻋﺪل ﻋﻠﯽ )ع( ﭘﯿﺪا ﮐﺮده واﯾﻦ
ﻣﺴﻠﮏ ﺑﮫ وﺟﻮد آﻣﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ )ع( ﻣﻄﻤﻊ ﻧﻈﺮ ﻧﺒﻮد و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮد در ﻣﯿﺎن طﻮاﺋﻖ اھﻞ ﺣﻖ

. ١داﺋرة اﻟﻣﻌﺎرﻓت ﺗﺷﯾﻊ  ،ج  ، ٢ص .۶١١
١٠٩

ﺳﻠﻄﺎن اﺳﺤﺎق اﺳﺖ ﮐﮫ ھﺮ ﻓﺮدی ﺑﮫ زﯾﺎرت ﻗﺒﺮش ﻧﺎﺋﻞ آﯾﺪ و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﯾﺎ ﮔﺎوی ذﺑﺢ ﮐﻨﺪ  ،و ﺳﮫ روز در آن ﻣﮑﺎن اﻗﺎﻣﺖ
ﮐﻨﺪ  ،ﺣﺎﺟﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد  1ﺑﻌﻀﯿﮭﺎ ﭘﺎﯾﮫ ﮔﺬار ﻣﺴﻠﮏ اھﻞ ﺣﻖ را ﺷﯿﺦ ﺻﻔﯽ اﻟﺪﯾﻦ اردﺑﯿﻠﯽ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ .2
داﻧﺸﻤﻨﺪ روﺳﯽ »ﭘﻄﺮوﺷﻔﺴﮑﯽ« ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ:
»اھﻞ اﯾﻦ ﻓﺮﻗﮫ ﮐﺘﺐ ﻣﻘﺪس دارﻧﺪ ک ﭘﻨﮭﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و از آن ﻣﯿﺎن ﮐﺘﺎب اﺻﻠﯽ »ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻧﺎم دارد ﮐﮫ ظﺎھﺮاض در
ﻧﺎﺣﯿﮫ ی ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺷﺪ ه .ﻣﯿﺎن اھﻞ ﻓﺮھﻖ ﮔﻮﻧﮫ ای از ﻣﻨﻈﻮﻣﮫ ھﺎی ﻣﺪﺣﯿﮫ ﺑﮫ اﻓﺘﺨﺎر »ﷲ –ﻋﻠﯽ« و ﺑﺮﺧﯽ از
ﺗﺠﺴﻢ ھﺎی وی ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ  .اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﻓﺮﻗﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮﯾﺶ ار ﺧﯿﻠﯽ ﻗﺪﯾﻢ ﺗﺮ از اﻧﭽﮫ در ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺘﻮن آﻣﺪه  ،ﻣﯽ داﻧﻨﺪ .
و ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﮫ ﺷﺎﻋﺮ ﻧﺎﻣﯽ ﺧﻠﻖ ﺑﺎﺑﺎطﺎھﺮ ﻋﺮﯾﺎن )در ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻗﺮن ﭼﮭﺮام و ﭘﻨﺠﻢ ھﺠﺮی( ﺑﮫ ﻓﺮﻗﮫ ی اﯾﺸﺎن ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻮده
اﺳﺖ« .3
اھﻞ ﺣﻖ ﻓﺮﻗﮫ ی ﺧﺎﺻﯽ از ﺻﻮﻓﯿﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﻗﺮن ھﻔﺘﻢ در ﻏﺮب اﯾﺮان ﺑﮫ وﺟﻮد آﻣﺪه  ،اﮔﺮ ﭼﮫ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ رﯾﺶ
ﻋﻘﺎﺋﺪ آﻧﮭﺎ از زﻣﺎﻧﮭﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺪﯾﻢ وﺟﻮد داﺷﺘﮫ اﺳﺖ  .درﺑﺎره ی اﯾﻦ ﻣﺴﻠﮏ ﺗﺎ ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﮫ اﺳﻨﺎدی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد و
ﭘﯿﺮواﻧﺶ ﻋﻘﺎﺋﺪ ﺧﻮد را ﺟﺰء اﺳﺮار ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺴﻠﮑﯽ آﻧﮭﺎ از ھﺮ ﻧﺴﻠﯽ ﺑﮫ طﻮر ﺷﻔﺎھﯽ و ﺳﯿﻨﮫ ﺑﮫ ﺳﯿﻨﮫ ﺑﮫ
ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺘﻘﻠﻤﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ  .ﺗﻌﻠﻤﯿﺎت و ﮔﻔﺘﺎرھﺎی ﺳﺮان اھﻞ ﺣﻖ ھﻤﯿﺸﮫ ﺑﮫ ﺳﺒﮏ ﺷﻌﺮ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﺷﺪه و اﯾﻦ اﺷﻌﺎر در
ﻣﯿﺎن آﻧﮭﺎ ﺑﮫ »ﮐﻠﻢ « ﯾﺎ »دﻓﺘﺮ« ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﯾﻦ اﺷﻌﺎر را ﺣﻔﻆ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی آﻧﮭﺎ آﮔﺎه ﺑﻮدﻧﺪ ،
ﻋﻠﻤﺎی اﯾﻦ ﻣﺴﻠﮏ و ﯾﺎ ﺑﮫ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺧﻮداھﻞ ﺣﻘﮭﺎ »ﮐﻼم ﺧﻮان« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻼم ﺧﻮاﻧﮭﺎی ﻗﺪﯾﻢ در ﻧﻘﻞ ﮐﻼﻣﮭﺎ ﺟﺎﻧﺐ
اﻣﺎﻧﺖ را ﻧﮕﺎه ﻣﯽ داﺷﺘﻨﺪ و ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ ﮐﻠﻤﮫ ای از آن ﮐﻢ ﯾﺎ زﯾﺎد ﻧﺸﻮد وﻟﯽ از اواﺳﻂ ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﮫ )ﻗﺮن 13
ھﺠﺮی( ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﻼﻣﮭﺎ  ،ﻣﻌﻤﻮل ﺷﺪ و آﻧﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺳﻮاد داﺷﺘﻨﺪ ﺷﺮوع ﺑﮫ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﺮدﻧﺪ  ،و ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﺴﺨﮫ ھﺎی
ﻣﮑﺘﻮب ﮐﻼﻣﮭﺎ ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﮫ وﺟﻮد آﻣﺪ  .در اﺑﺘﺪا ﮐﮫ ﻣﺴﻠﮏ اھﻞ ﺣﻖ ﺗﺂﺳﯿﺲ ﺷﺪ  ،ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن داﻣﻨﮫ ی
ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ وﺣﺪت ﻋﻤﻞ و ﻋﻘﯿﺪه در ﺑﯿﻦ ﭘﯿﺮوان اھﻞ ﺣﻖ وﺟﻮد داﺷﺘﮫ اﺳﺖ اﻣﺎ رﻓﺘﮫ رﻓﺘﮫ ﮐﮫ ﺗﺸﮑﯿﻼت آﻧﮭﺎ وﺳﻌﺖ
ﯾﺎﻓﺖ  ،اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺷﺮوع ﺷﺪ  ...ﺑﮫ دﻻﺋﻞ زﯾﺎد ﭘﯿﺮوان ﻣﺴﻠﮏ اھﻞ ﺣﻖ ھﯿﭽﮕﺎه اﻣﺖ واﺣﺪ و ﮔﺮوه ﻣﺘﺤﺪ وﻣﻨﺴﺠﻤﯽ ﻧﺒﻮده
اﻧﺪ و ھﻨﻮز ھﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ ﻣﺜﻼً از روﺳﺘﺎﺋﯽ ﺑﮫ روﺳﺘﺎی ﻣﺠﺎور  ،آداب و رﺳﻮم ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﮔﺎه ﻣﺘﻀﺎد دارﻧﺪ و در

١

.ﻣدرﺳﯽ ﭼﮭﺎردھﯽ  ،ﺳﯾر ی در ﺗﺻوف  ،ص .٩٩ -١٠٠

. ٢ھﻣﺎن ﻣدرک .
. ٣اﺳﻼم در اﯾران  ،ص .٣٢٧
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ھﺮ روﺳﺘﺎﺋﯽ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮﺳﻤﺖ ﭘﯿﺸﻮاﺋﯽ دارﻧﺪﮐﮫ آﻧﮭﺎ را »ﺳﯿﺪ« ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ اﯾﻦ ﺳﯿﺪھﺎ  ،ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻠﻤﮫ  ،ﯾﻌﻨﯽ
از ﺧﺎﻧﺪان ﺣﻀﺮت ﺧﺘﯿﻢ ﻣﺮﺗﺒﺖ )ص( ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ﭘﯿﺸﻮاﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﺮ ﻣﺮﯾﺪان ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد دارﻧﺪ » ،ﺳﯿﺪ«
ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .در دﺳﺖ ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ ﺳﯿﺪھﺎ  ،اﻟﺒﺘﮫ ﺑﮫ ﻧﺪرت  ،ﮐﻼﻣﮭﺎی ﻣﮑﺘﻮﺑﯽ ھﻢ ھﺴﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺧﺘﻼف
ﻓﺎﺣﺸﯽ دارﻧﺪ  .وﻟﯽ در اﯾﻦ اواﺧﺮ ﻣﻘﺪاری از اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻣﺴﻠﮏ اھﻞ ﺣﻖ ﭼﺎپ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ وﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ
اﺳﺘﻨﺎد ﺑﮫ ﮐﺘﺎﺑﮭﺎی ﭼﺎپ ﺷﺪ از طﺮف ﺧﻮد اھﻞ ﺣﻘﮭﺎ  ،اطﻼﻋﺎت دﻗﯿﻖ راﺟﻊ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﺴﻠﮏ دراﺧﺘﯿﺎر اھﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻗﺮار
داد  .ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﮫ ی ﺧﻄﯽ ﮐﻼم ﮐﮫ در دﺳﺖ اﺳﺖ  ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺣﺪود  200ﺳﺎل ﻗﺒﻞ و ﺑﻘﯿﮫ ی ﮐﻼﻣﮭﺎ ﺗﺎرﯾﺦ
ﻣﺘﺄﺧﺮﺗﺮی دارﻧﺪ .1
وﺿﻊ ﻓﻌﻠﯽ اھﻞ ﺣﻖ
ﻣﺤﺪوده ی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﺋﯽ و ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﺮﻗﮫ ی اھﻞ ﺣﻖ از ﺑﺪو ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﻮﺳﻌﮫ ی زﯾﺎدی داﺷﺘﮫ و اﻣﺮوزه ﭘﯿﺮوان آن
در ﮐﺸﻮرھﺎی زﯾﺮ ﺳﮑﻮﻧﺖ دارﻧﺪ :
در ﮐﺸﻮر اﯾﺮان  :ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً در ﺗﻤﺎم اﺳﺘﺎﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺧﺼﻮص ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه  ،ﮐﺮدﺳﺘﺎن  ،آذرﺑﺎﯾﺠﺎن  ،ﻓﺎرس  ،ﮔﯿﻼن  ،ﻟﺮﺳﺘﺎن و
ﺗﮭﺮان طﻮاﺋﻒ و ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی اھﻞ ﺣﻖ وﺟﻮد دارد و ﻏﺮب  ،ھﻤﮫ ی اﻓﺮاد »اﯾﻞ ﮔﻮران« و اﮐﺜﺮﯾﺖ »اﯾﻞ ﺳﻨﺠﺎﺑﯽ و
ﺷﻤﺎر زﯾﺎدی از اﻓﺮاد »اﯾﻠﮭﺎی ﮐﻠﮭﺮ و زﻧﮕﻨﮫ ھﺎی ﮐﻨﺪواﻟﮫ« و اﯾﻠﮭﺎی »ﺟﻼﻟﻮﻧﺪ« و »ﻋﺜﻤﺎﻧﻮﻧﺪ« اھﻞ ﺣﻘﻨﺪ .
و درﮐﺸﻮر ﺗﺮﮐﯿﮫ  ،در اﺳﺘﺎﻧﮭﺎی ﺧﺎوری ﺑﮫ ﺧﺼﻮص درﻣﯿﺎن ﮐﺮد زﺑﺎﻧﺎن ﮔﺮوه ھﺎی اھﻞ ﺣﻖ وﺟﻮد دارﻧﺪ .و در
ﮐﺸﻮر اروﭘﺎئ آﻟﺒﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻋﻤﺪﺗﺎ ً ﺷﯿﻌﯿﺎن آﻧﺠﺎ ﺗﺤﺖ ھﻤﯿﻦ ﻧﺎم »ﺑﮑﺘﺎﺷﯽ ﻣﻌﺮوﻓﻨﺪ ﮐﮫ ﺷﻌﺒﮫ اﯾﻦ از اھﻞ ﺣﻖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
.2
در ﮐﺸﻮر ھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و ھﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﮔﺮوه ھﺎﺋﯽ از ﭘﯿﺮوان اﯾﻦ ﻣﺴﻠﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﺧﯿﺮاً ﻧﯿﺰ
ﺷﻤﺎری از اروﭘﺎﺋﯿﮭﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯿﮭﺎ ﺑﮫ ﻋﻠﺖ اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺘﺐ اﯾﻦ ﻣﺴﮑﻞ ﺑﮫ زﺑﺎﻧﮭﺎ ی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﮫ ﮔﺮوه اھﻞ ﺣﻖ ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ اﻧﺪ و
در ﻣﻮرد ﺷﻤﺎر ﭘﯿﺮوان اھﻞ ﺣﻖ  ،ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﻧﺒﻮدن آﻣﺎر ﻧﻤﯽ ﺗﻮان اظﮭﺎر ﻧﻈﺮ ﮐﺮد .

. ١داﺋرة اﻟﻣﻌﺎرف ﺗﺷﯾﻊ  ،ج  ، ٢ص.۶١٠ - ۶١١
. ٢ﻓﺻﻠﻧﺎﻣﮫ ی ﺗﺧﺻﺻﯽ ﮐﻼم ف ﺷﻣﺎھر  ، ١۴ص .٨٧
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ﺑﺎﻓﺖ اﻣﺮوزی اھﻞ ﺣﻖ  :اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﯿﻦ اھﻞ ﺣﻘﮭﺎ زﯾﺎدﺗﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺘﻮان از ﯾﮏ ﮔﺮوه واﺣﺪ اھﻞ ﺣﻖ
ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ  .ﯾﮑﯽ از دﻻﺋﻞ ﮔﻤﺮاھﯽ ﺧﺎورﺷﻨﺎﺳﺎن وﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﻏﺮﺑﯽ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﺴﻠﮏ ھﻢ ھﻤﯿﻦ ﻧﮑﺘﮫ اﺳﺖ وﻗﺘﯽ
ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن ﺑﮫ اﯾﺮان ﺳﻔﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺎ اوﻟﯿﻦ ﮔﺮوه اھﻞ ﺣﻖ ﮐﮫ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮد  ،ﺣﺮﻓﮭﺎی آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻋﻘﯿﺪه ی ھﻤﮫ
ی اھﻞ ﺣﻘﮭﺎ ﺗﻠﯿﻘﯽ ﮐﺮده و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮ اﺷﺘﺒﺎھﺎت و اﻧﺤﺮاﻓﺎت اﻓﺰود ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل از
»آرﺗﻮر ﮔﻨﺖ دو ﮔﻮﯾﻨﻮ ﻣﯿﻨﻮرﺳﮑﯽ و اﯾﻮاﻧﻒ « ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ در ﮐﺘﺎﺑﮭﺎی ﺧﻮد اھﻞ ﺣﻘﮭﺎ را ﻓﻘﻂ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﮔﺮوھﺎی
ﻏﺎﻟﯽ و ﻣﺸﺮک ﯾﺎد ﮐﺮده اﻧﺪ) 1ﮐﮫ اﻟﺒﺘﮫ درﻣﻮرد اﮐﺜﺮﯾﺖ اھﻞ ﺣﻘﮭﺎ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﺻﺪق ﻣﯽ ﮐﻨﺪ (.
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﻣﻨﺘﺸﺮه ،اھﻞ ﺣﻘﮭﺎی اﻣﺮوزی را ﺑﮫ ﺳﮫ ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮده اﻧﺪ :
 -1ﮔﺮوه ﺷﯿﻄﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎن ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ در »ﮐﺮﻧﺪ« و »ﺳﺮﭘﻞ ذھﺎب« و ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺠﺎور آن و ردﺑﯿﻦ اﯾﻞ »ﮔﻮران« ھﺴﺘﻨﺪ ،اﯾﻨﺎن
ﺷﯿﻄﺎن را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺧﻮک را ﻣﻘﺪس ﻣﯽ ﺷﻤﺎرﻧﺪ از ﮔﻮﺷﺖ آن ﻣﯽ ﺧﻮرﻧﺪ و ﺑﺎطﮭﺎرت ﻣﺨﺎﻟﻔﻨﺪ وﻏﯿﺮه .
 -2ﮔﺮوه ﻋﻠﯽ اﻟﻠﮭﯽ ﮐﮫ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎری از طﺎﺋﻔﮫ ھﺎی اھﻞ ﺣﻖ ﻣﯿﺸﻮد  ،اﯾﻨﺎن ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ )ع(
ﺟﺴﻤﺎ ً و ذاﺗﺎ ً ﺧﺪاﺳﺖ  .دﯾﻦ ﺧﻮد را ﺟﺪا از اﺳﻼم ﻣﯽ داﻧﻨﺪ و واﺟﺒﺎت ﺷﺮﻋﯽ را ﻗﺒﻮل ﻧﺪارﻧﺪ اﮐﺜﺮ ﻋﻠﯽ اﻟﻠﮭﯽ ھﺎ ﻣﺮام
ﺧﻮد را ﺑﮫ ﻧﺎم »دﯾﻦ ﯾﺎری« ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪ و ﺧﻮد را طﺎﺋﻔﮫ ﺳﺎن ﯾﺎ ﯾﺎرﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮔﺮوھﯽ ھﻢ از اﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻧﺎم
»طﺎﺋﻔﮫ آﺗﺶ ﺑﮕﯽ« ﺷﺮاب را ﺣﺮام ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ و ﺳﮫ روز روزه اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ اھﻞ ﺣﻖ ھﺎ را ھﻢ ﺑﮫ ﺟﺎی ﻧﻤﯽ آورﻧﺪ .
 -3ﮔﺮوه اھﻞ ﺣﻘﮭﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﮐﮫ دارای ﻣﺬھﺐ اﻣﺎﻣﯽ اﺛﻨﯽ ﻋﺸﺮی ھﺴﺘﻨﺪ .2در اواﺳﻂ ﻗﺮن ﻧﻮزدھﻢ ﺑﮫ ﮐﻠﯽ در اﻗﻠﯿﺖ
ﻗﺮار ﮔﺮﺗﮫ ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﺪاﯾﺶ »ﺣﺎج ﻧﻌﻤﺔ ﷲ ﺟﯿﺠﻮن آﺑﺎدی« )م 1298ش( از اﻧﺰوا ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ ﺣﺎج ﻧﻌﻤﺔ ﷲ ﯾﮑﯽ از
ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن اھﻞ ﺣﻖ زﻣﺎن ﺧﻮد ﺑﻮد از وی ﮐﺘﺎب»ﺣﻖ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ« ﯾﺎ )ﺷﺎھﻨﺎﻣﮫ ی ﺣﻘﯿﻘﺖ( ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﮫ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه
اﺳﺖ  ،و آﺛﺎر دﯾﮕﺮی ھﻢ از ﻗﺒﯿﻞ » ﻓﺮﻗﺎن اﻷﺧﺒﺎر« از او در دﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﻨﻮز ﭼﺎپ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ  .اھﺘﻤﺎم وی ﺑﮫ
ﻧﻮﺷﺘﻦ اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ اھﻞ ﺣﻖ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮔﺮوه اھﻞ ﺣﻘﮭﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن از اﻗﻠﯿﺖ ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪﺑﻌﺪھﺎ ﻓﺮزﻧﺪش
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»ﺣﺎج ﻧﻮرﻋﻠﯽ اﻟﻠﮭﯽ« )1353 -1274ش( ﮐﮫ اﺣﺎطﮫ ی ﮐﺎﻣﻞ ﺑﮫ ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ و ﻣﺮام اھﻞ ﺣﻖ داﺷﺖ  ،ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﺳﺎﻟﮭﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ و
ﺿﻤﻨﺎ ً دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ ﺗﻤﺎم ﮐﻼﻣﮭﺎی اھﻞ ﺣﻖ و ﻣﻨﺎﺑﻊ دﺳﺖ اول ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﯾﻦ ﻣﺮام را ﺑﮫ طﺮﯾﻖ ﻣﺤﻘﻘﺎﻧﮫ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .1
ﮐﺘﺎﺑﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ از اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ اھﻢ آﻧﮭﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ :
 -1ﺣﻖ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ )=ﺷﺎھﻨﺎﻣﮫ ی ﺣﻘﯿﻘﺖ( ﺗﺄﻟﯿﻒ »ﺣﺎج ﻧﻌﻤﺔﷲ ﺟﯿﺠﻮن آﺑﺎدی«ﺑﮫ اﻧﻀﻤﺎم ﺣﺎﺷﯿﮫ ی »ﺣﺎج ﻧﻮرﻋﻠﯽ اﻟﮭﯽ «
)ﺗﮭﺮان 1363ش(.
» -2ﺑﺮھﺎن اﻟﺤﻖ« ﻧﻮﺷﺘﮫ ی »ﺣﺎج ﻧﻮرﻋﻠﯽ اﻟﻠﮭﯽ« .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﮑﺮر در ﺗﮭﺮان ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ .
»-3آﺛﺎر اﻟﺤﻖ«  ،ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﮔﻔﺘﺎرھﺎی »ﻧﻮر ﻋﻠﯽ اﻟﻠﮭﯽ«.
» -4ﻣﻌﺮﻓﺖ اﻟﺮوح« ،ﻧﻮﺷﺘﮫ ی »ﻧﻮرﻋﻠﯽ اﻟﻠﮭﯽ«.
» -5ﻣﮑﺘﺐ ﺳﯿﺮوﮐﻤﺎل «  ،ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت »ﻧﻮر ﻋﻠﯽ اﻟﮭﯽ « ﺑﮫ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﮫ  ،ﭼﺎپ ﺳﻮم  ،ﭘﺎرﯾﺲ  1986 ،م )اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﮫ
زﺑﺎﻧﮭﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﺋﯽ ھﻢ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ (.
» -6راه ﻧﻮر« دﻧﺒﺎﻟﮫ ی ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت »ﻧﻮر ﻋﻠﯽ اﻟﻠﮭﯽ ﺑﮫ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﮫ )ﭘﺎرﯾﺲ . (1985
از ﮔﺮوه ﻋﻠﯽ اﻟﻠﮭﯽ ھﺎ و ﺷﯿﻄﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎن ھﻢ ﮐﺘﺎﺑﮭﺎ و ﺟﺰواﺗﯽ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح :
» -1دﻓﺘﺮ رﻣﻮز ﯾﺎرﺳﺘﺎن«
»-2ﮔﻨﺠﯿﻨﮫ ی ﺳﻠﻄﺎن ﺻﺤﺎک«
» -3اھﻞ ﺣﻖ «ﮔﺮآوری ﺳﯿﺪ ﻗﺎﺳﻢ اﻓﻀﻠﯽ ﺷﺎه اﺑﺮاھﯿﻢ.
» -4ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ی آﺋﯿﻦ و اﻧﺪرز و رﻣﺰ ﯾﺎری« ﻧﻮﺷﺘﮫ ی »ﻣﺠﯿﺪ اﻟﻘﺎﺿﯽ «
» -5ﺷﻨﺎﺧﺖ رھﺒﺮوان ﻋﺸﻖ ﻋﻠﯽ)ع(«.
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» -6اھﻞ ﺣﻖ«  ،ﻧﻮﺷﺘﮫ ی »داود ﻣﻮﺣﺪ ﺑﺸﯿﺮی«.
» -7ﮔﻨﺠﯿﻨﮫ ی ﯾﺎری« ﻧﻮﺷﺘﮫ ی »ﮐﺎظﻢ ﻧﯿﮏ ﻧﮋاد«.
» -8دوره ی دﯾﻮاﻧﮫ ﮔﻮره«  ،از ﮐﻼﻣﮭﺎی ﻣﻘﺪس اھﻞ ﺣﻖ  ،در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺠﻠﺪ ﺑﺎ ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﺗﺮﺟﻤﮫ ی ﻓﺮاﻧﺴﻮی از »ﻣﺤﻤﺪ
ﻣﮑﺮی« )از اﻧﺘﺸﺎرات وزارت ﻣﻌﺎرف ﻓﺮاﻧﺴﮫ  ،ﭘﺎرﯾﺲ  1354،ش(.
» -9ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ رﺳﺎﺋﻞ و اﺷﻌﺎر ﺣﻖ« ﺑﺎ ﺗﺼﺤﯿﺢ »اﯾﻮاﻧﻒ« .1
ظﺎھﺮاً »ﺣﺎج ﻧﻌﻤﺔ ﷲ ﺟﯿﺤﻮن آﺑﺎدی « و ﻓﺮزﻧﺪش »ﺣﺎج ﻧﻮر ﻋﻠﯽ ﻧﻮراﻟﮭﯽ «  ،ﻣﺴﻠﮏ اھﻞ ﺣﻖ را ﺗﺼﻔﯿﮫ و ﭘﺎﮐﺴﺎزی
ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﮫ ﻧﺎم اھﻞ ﺣﻖ ﮔﻔﺘﺎری ﺗﺎزه ﺑﺮ زﺑﺎن راﻧﺪﻧﺪ و ﻋﻘﺎﺋﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻋﻘﺎﺋﺪ ﺷﯿﻌﮫ ی اﻣﺎﻣﯿﮫ اﺗﺼﺎل دادﻧﺪ و ﺧﻮد را ﺑﺎ
ﻋﻘﺎﺋﺪ ﺷﯿﻌﮫ ی اﻣﺎﻣﯿﮫ اﺗﺼﺎل دادﻧﺪ و ﺧﻮد را اھﻞ ﺣﻖ ﺷﯿﻌﮫ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺷﺪﻧﺪ  ،ﺟﺴﺎرت و
ﺻﺮاﺣﺖ ﻧﻮر اﻟﮭﯽ در اﯾﻦ ﮐﺎر از ﭘﺪرش ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد و ﻟﺬا اﯾﻦ ﻣﺴﻠﮏ ﺑﮫ ﻣﮑﺘﺐ »ﻧﻮر اﻟﮭﯽ« ﻣﻌﺮوف ﮔﺮدﯾﺪ  .اﻟﺒﺘﮫ
اﺑﺪاﻋﺎت و ﺗﺼﺮﻓﺎت ﻧﻮراﻟﮭﯽ در ﻣﺴﻠﮏ اھﻞ ﺣﻖ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ اھﻞ ﺣﻘﮭﺎ ﻧﺒﻮده و ﮔﻔﺘﺎر او را ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ اﺷﻌﺎر و دﻓﺎﺗﺮ
اھﻞ ﺣﻖ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﮐﺘﺎب واﻟﺪش داﻧﺴﺘﮫ اﻧﺪ.
ﯾﮑﯽ از ھﻮاداران اھﻞ ﺣﻖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :
» ...ﻣﯽ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﮫ ﻧﻮر اﻟﮭﯽ ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﺗﺎزه ﺑﺮ ﺧﻼف ﮔﻔﺘﺎر اھﻞ ﺣﻖ و ﺳﺨﻨﺎن واﻟﺪش ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم »ﺑﺮھﺎن اﻟﺤﻖ« ﺑﺎ
ﻣﻘﺪﻣﮫ ی دﮐﺘﺮ »ﺗﻔﻀﻠﯽ« ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎﺧﺘﮫ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﮫ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﮭﺮت ﻧﻮر اﻟﮭﯽ ﮔﺮدﯾﺪ  .آﻗﺎی »ﻣﻌﺒﻮدی« از ﺑﺰرﮔﺎن اﯾﻦ
طﺎﺋﻔﮫ رﺳﺎﻟﮫ ای ﺑﺮ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ ﺳﺨﻨﺎن ﻧﻮراﻟﮭﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﺎورم ﻧﻤﯽ ﺷﺪ ﮐﮫ ﻣﺮدی در ﺳﻨﯿﻦ ﮐﮭﻮﻟﺖ دام ﭼﯿﻨﺪ و
داﻧﮫ رﯾﺰد و ﻣﺪﻋﯽ ﻗﻄﺒﯿﺖ ﺷﻮد و ﺑﮫ ﻧﺎم اھﻞ ﺣﻖ ﮔﻔﺘﺎری ﺗﺎزه ﺑﺮ زﺑﺎن راﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺷﺮﯾﻔﺖ اﺳﻼم و ﻋﻘﺎﺋﺪ اھﻞ
طﺎﺋﻔﮫ ﺑﺎﺷﺪ و از ﻣﺮﯾﺪان ﺗﻌﻈﯿﻤﺎت ﺧﺪاﯾﺎﻧﮫ ﺑﭙﺬﯾﺮد و ﭘﺲ از ﻣﺪت ﻣﺪﯾﺪی »آﺛﺎر اﻟﺤﻖ« را ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐﺘﺎب اول از ﺟﮭﺖ اﺑﺮاز
دﻋﺎوی ﮔﺰاف ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﻮد ،ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎﺧﺖ و ﻣﺴﻠﮏ ﺗﺎزه ای ﺑﮫ ﻧﺎم اھﻞ ﺣﻖ اﺑﺪاع ﮐﺮد و ﺟﺎی ﺷﮕﻔﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻓﺮدی در
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اﯾﺎم ﭘﯿﺮی دﯾﻦ ﺗﺎزه ﺑﻨﺎ ﻧﮭﺪ و ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا را ﺑﮫ ﺑﯿﺮاھﮫ ﮐﺸﺎﻧﺪ و ﺛﺮوت اﻧﺪوزی ﮐﻨﺪ و ﻓﺮزﻧﺪش ﭘﺎﯾﮫ ی ادﻋﺎ را ﺑﮫ ﺑﺎم ﻓﻠﮏ
رﺳﺎﻧﺪ ﭼﮫ زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﮫ ﺧﻮد آﺋﯿﻢ .1 «...
ھﻤﯿﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮐﮫ ﺧﻮد را ﻣﺪاﻓﻊ اھﻞ ﺣﻖ ﻣﯽ داﻧﺪ ،ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ :
»ﻧﻮراﻟﮭﯽ ،در ﺳﺎﻋﺖ  11روز ﺷﻨﺒﮫ  27ﻣﮭﺮﻣﺎه  1353ھـ ش در ﮔﺬﺷﺖ و ﻣﺰارش در ھﺸﺘﮕﺮد در ﮐﻮی ﻧﻮر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ
و ﮔﻨﺒﺪ و ﺑﺎرﮔﺎھﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﺎک او ﺑﺮﭘﺎ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و »دﮐﺘﺮ ﺑﮭﺮام اﻟﮭﯽ « ﻓﺮزﻧﺪ اﯾﺸﺎن ﻣﺪﻋﯽ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﭘﺪر ﺷﺪﻧﺪ و ﮔﻮﯾﻨﺪ
ﭘﺪرم از ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﻮرد ﺧﻄﺎب )ﺣﻀﺮت اﺳﺘﺎدی( ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ وی در رﺷﺘﮫ ی طﺐ ﺗﺤﺼﯿﻼت دارﻧﺪ و ﺑﺮ طﺒﻖ ﺳﯿﺮه
ی دﯾﮕﺮ ﺳﻼﺳﻞ ﺗﺼﻮف ﻧﻮراﻟﮭﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﻣﻨﺼﻮب ﮐﺮدﻧﺪ«.
ﺑﻌﺪ از ھﻤﯿﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه از روی دﻟﺴﻮزی اﻧﺘﻈﺎر دارد ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺑﺎ دﯾﺪه ی ﻋﻘﻞ ﺑﮫ اﯾﻦ دﻋﺎوی ﺑﻨﮕﺮد اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﻓﺮزﻧﺪ
ﻧﻮراﻟﮭﯽ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻔﺲ ﮔﻮﯾﻨﺪ و ﺑﮫ ﺧﻮد آﯾﻨﺪ وﻣﺮدم دل را در راه ﺧﺪا رھﺎ ﺳﺎزﻧﺪ .ﭘﺲ از ﻣﺮاﺟﻌﮫ و ﻣﺪاﻗﮫ ﺑﮫ ﮔﻔﺘﺎر
آﻗﺎی »ﻧﻮراﻟﮭﯽ« ﭼﻨﯿﻦ درﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ﮐﮫ ﻋﻘﺎﺋﺪ و آداب ﻧﻮظﮭﻮر و اﺑﺪاﻋﯽ اﯾﺸﺎن ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﮫ ﺳﻨﺨﯿﺖ و ﺗﺸﺎﺑﮫ ﺑﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪات ﻓﺮق
اھﻞ ﺣﻖ ﻧﺪاﺷﺘﮫ  ،ﺑﻠﮑﮫ ﻣﻐﺎﯾﺮ اراء و رﺳﻮم اﯾﻦ طﺎﺋﻔﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  .ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﺮﻗﮫ ی »ﻣﻠﮏ
طﺎووﺳﯽ« )ﺷﯿﻄﺎن ﭘﺮﺳﺘﮭﺎ( ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ.
وی ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :
»ھﻨﻮز ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻢ درک ﮐﻨﻢ آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ رأی اﻟﻌﯿﻦ از آﻗﺎی ﻧﻮراﻟﮭﯽ ﻣﺸﺎﻓﮭﺔ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮدم  ،اﯾﻦ ھﻢ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ در اﯾﺎم
ﭘﯿﺮی ﭘﺪﯾﺪ و اﮔﺮ ﻋﻤﺮش وﻓﺎ ﻣﯽ ﻧﻤﻮد  ،ﭼﮫ اﻋﻤﺎﻟﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ داد و زﺣﻤﺎت دوران ﭘﯿﺮی او ﻣﻮﺟﺐ رﯾﺎﺳﺖ و اﻧﺪوﺧﺘﻦ
ﺛﺮوت و آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺗﻌﻈﯿﻤﺎت ﺧﺪاﯾﺎﻧﮫ ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎ ﺗﻤﮭﯿﺪات ﺑﺴﯿﺎر آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺖ وﻣﻈﻠﻤﮫ آن را ﺑﮫ دوش
ﮐﺸﯿﺪ« .2
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﮫ ﻧﻮراﻟﮭﯽ در ﻣﺴﻠﮏ اھﻞ ﺣﻖ زﯾﺎد اﺻﻼﺣﺎت وﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﮫ وﺟﻮد آورد وﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ ﮐﮫ اھﻞ ﺣﻖ ﭘﯿﺮو ﺷﺮﯾﻌﺖ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ،وﻟﯿﮑﻦ ھﻨﻮز ﻣﮑﺘﺐ ﻧﻮراﻟﮭﯽ ﺑﺎ ﻋﻘﺎﺋﺪ و ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﺳﻼم و ﺗﺸﯿﻊ ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﯿﺴﺖ و ﮔﻔﺘﺎرھﺎی او ﺑﺮﺧﻼف
ﻣﻌﺘﻘﺪات اھﻞ ﺗﺸﯿﻊ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻨﮏ ﺟﻤﻼﺗﯽ از دو اﺛﺮ ﻧﻮر اﻟﮭﯽ :

. ١ﻧوراﻟدﯾن ﻣدرﺳﯽ ﭼﮭﺎردھﯽ ،ﺳﯾری در ﺗﺻوف  ،ص .١٠٩
. ٢ھﻣﺎن ﮐﺗﺎب  ،ص .١١۴
١١۵

در »آﺛﺎر اﻟﺤﻖ« ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ » :اﯾﻨﮏ دراﺳﻼم اﯾﻦ ﻗﺪر در ﻣﻮرد ﻧﻤﺎز و روزه ﻣﺮﺳﻮﻣﯽ ﺳﺨﺖ ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ ،ﺑﺮای اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﮫ ﺷﻌﺎﺋﺮ دﯾﻨﯽ از ﺑﯿﻦ ﻧﺮود و دﯾﻦ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ واﻻ ﺑﺮای ﻣﻌﻨﺎ ھﻤﺎن ﺣﻀﻮر ﻗﻠﺐ و ﺑﺎ ھﺮ زﺑﺎﻧﯽ از و ﻧﯿﺎز ﮐﺮدن ﮐﺎﻓﯽ
اﺳﺖ « .1
و در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :
»ﻣﻦ دو ﺷﺨﺺ را ﺑﺪون ﻧﻘﻄﮫ ﺿﻌﻒ ﻗﺒﻮل دارم ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ )ع( و ﺣﻀﺮت ﺳﻠﻄﺎن« .2
ﻣﺮادش از ﺳﻠﻄﺎن » ،ﺳﻠﻄﺎن اﺳﺤﺎق« اﺳﺖ ﮐﮫ زﯾﺎرت ﻣﺰارش ﺣﺞ اھﻞ ﺣﻖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
ﺑﺎز ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ :
»اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ )ع( ﺑﺎ »ﺑﺎﺑﺎﯾﺎدﮔﺎر« ﻓﺮﻗﯽ ﻧﺪارد « .3
در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
ذات ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻌﺪ از ﻋﻠﯽ )ع( اﺳﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺗﺮ از ﻋﻠﯽ اﺳﺖ« .4
ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :
»زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﻣﻦ وﻋﻠﯽ طﺎﺑﻖ اﻟﻨﻌﻞ ﺑﺎﻟﻨﻌﻞ ﯾﮑﯽ اﺳﺖ ﻣﻦ درﺧﺎﻧﮫ ی ﺧﺪا )ﻣﺮﻗﺪ ﺣﻀﺮت ﺳﻠﻄﺎن( ﺑﮫ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه ام« .5
در ﮐﺘﺎب »ﺑﺮھﺎن اﻟﺤﺐ« ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ:
»از رﯾﺎﺿﺖ ﺗﻮان ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺷﺪ ؟  ،ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﯽ دھﺪ  1ﭘﺮﺳﺶ وﭘﺎﺳﺦ از ﻧﻮراﻟﮭﯽ اﺳﺖ .

١

.آﺗﺛﺎر اﻟﺣق  ،اﺛر ﻧور ﻋﻠﯽ اﻟﮭﯽ ،ﮔرد آورﻧد ه  ،دﮐﺗر ﺑﮭرام اﻟﮭﯽ  ،ج  ، ١ص -١٩٩ﮔﻔﺗﺎر

.۶٩٩
. ٢ھﻣﺎن ﮐﺗﺎب  ،ص  ، ۴٣٠ﮔﻔﺗﺎر .١٢٩۴
. ٣ھﻣﺎن ﮐﺗﺎب  ،ص .۵١١
. ٤ھﻣﺎن ﮐﺗﺎب  ،ص .۵٣٧
 . ٥ھﻣﺎن ﮐﺗﺎب  ،ص .۵٩٧
١١۶

وﺟﮫ ﺗﺴﻤﯿﮫ ی ﻧﻮر ﻋﻠﯽ اﻟﮭﯽ را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ﻧﻮر )ﷲ ﻧﻮراﻟﺴﻤﻮات( ﻋﻠﯽ ﯾﻌﻨﯽ )وان ﷲ ھﻮ اﻟﻌﻠﯽ اﻟﮑﺒﯿﺮ(
»اﻟﮭﯽ« ﯾﻌﻨﯽ )ﷲ ﻻ اﻟﮫ اﻻ ھﻮ اﻟﺤﯽ اﻟﻘﯿﻮم( .2
اﺻﻮل اﻋﺘﻘﺎدی اھﻞ ﺣﻖ
ﻋﻘﺎﺋﺪ و ﻣﺒﺎﻧﯽ اﺳﺎﺳﯽ اھﻞ ﺣﻖ  ،ﻣﺨﻠﻮطﯽ از اﻋﺘﻘﺎدات »ﺗﻨﺎﺳﺨﯽ و ﺣﻠﻮل ذات« وﺣﺪت وﺟﻮد  ،ﻋﺮﻓﺎن و ﺗﺼﻮف
اﻟﺘﻘﺎطﯽ و ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﮫ از ادﯾﺎن ﻗﺪﯾﻢ اﯾﺮان و ھﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ و ﯾﮭﻮدﯾﺖ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﻌﻀﺎ ً رﻧﮓ
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ آن داده اﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ھﯿﭻ ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﯽ ﺑﺎ اﺻﻮل ﻣﺴﻠﻢ اﺳﻼم و ﺗﺸﯿﻊ ﻧﺪارد .
ﻣﺆﻟﻒ ﮐﺘﺎب »ارزش ﻣﯿﺮاث ﺻﻮﻓﯿﮫ« ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ :
»اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐﮫ در ﻟﺮﺳﺘﺎن و ﮐﺮدﺳﺘﺎن و آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و ﺣﺘﯽ درھﻤﺪان و طﮭﺮان و ﻣﺎزﻧﺪران و ﺧﺮاﺳﺎن وﻓﺎرس ﮐﻢ
وﺑﯿﺶ وﺟﻮد دارﻧﺪ و ﻏﺎﻟﺒﺎ ً از روی ﻣﺴﺎﻣﺤﮫ ﻋﻠﯽ اﻟﻠﮭﯽ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻧﮫ ﻓﻘﻂ از ﺣﯿﺚ ﻧﺎم  ،ﺑﻠﮑﮫ ازﺟﮭﺖ ﻋﻘﺎﺋﺪ
و ﻣﻨﺎﺳﮏ و آداب ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺻﻮﻓﯿﮫ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ دارﻧﺪ  .از ﺗﺄﻣﻞ در ﻣﺒﺎدی آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ طﺎﺋﻔﮫ ﯾﮏ ﻓﺮﻗﮫ ی
ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﺑﻮده اﻧﺪ ﮐﮫ ﻏﯿﺮ ازﺗﺼﻮف و ﺣﮑﻤﺖ اﺷﺮاﻗﯽ  ،ﻋﻨﺎﺻﺮی ازﻋﻘﺎﺋﺪ ﯾﮭﻮد و ﻣﺠﻮس و ﻣﺎﻧﻮﯾﮫ را ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯽ
اﺟﺰاء از اﻓﮑﺎر و ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﺷﯿﻌﮫ و ﻏﻼة ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ً در وزﯾﮫ و ﻧﺼﯿﺮﯾﮫ ﺑﮭﻢ اﻣﯿﺨﺘﮫ ﺑﻮده اﻧﺪ و رﻓﺘﮫ رﻓﺘﮫ ﺻﺒﻐﮫ ی
ﺗﺼﻮف در آﺋﯿﻦ آﻧﮭﺎ ﻗﻮﯾﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .
ﺑﮫ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﻘﯿﺪه ی اھﻞ ﺣﻖ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ھﻔﺖ ﺗﺠﻠﯽ دارد ﮐﮫ در ھﺮ ﺗﺠﻠﯽ وﺟﻮد ان ﻟﺒﺎس و ﺟﺎﻣﮫ ی ﺗﺎزه ﻣﯽ ﭘﻮﺷﺪ و ﭼﮭﺎر
ﻣﻼﺋﮑﮫ ﮐﮫ ﯾﺎران ﭼﮭﺎر ﻣﻠﮏ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ »ﻣﺰﺑﺎر« ﭘﻨﺞ ﺗﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و درھﺮ ﺗﺠﻠﯽ – اﻣﺎ ھﺮ دﻓﻌﮫ ﺑﮫ ﺻﻮرت
دﯾﮕﺮ – ﺑﺎ او ھﻤﺮاھﻨﺪ.
ﺑﮫ اﻋﺘﻘﺎد اھﻞ ﺣﻖ  ،ذات ﺣﻖ در ازل درون ﯾﮏ دٌر ﺳﺮ ﺑﺴﺘﮫ ﺑﻮد و اول ﺑﺎر در ﺻﻮرت »ﺧﺎوﻧﺪﮔﺎر« ﮐﮫ آﻓﺮﯾﻨﻨﺪه ی
ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ ﺗﺠﻠﯽ ﮐﺮدوﺗﺠﻠﯽ دوم او درﺻﻮرت ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻋﻠﯽ ﺑﻮد .از آن ﭘﺲ ﻧﯿﺰ درطﯽ زﻣﺎن ﭘﻨﺞ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺗﺠﻠﯽ ﮐﺮد.
ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ در وﺟﻮد ﺷﺎه ﺧﻮﺷﯿﻦ ،ﺳﻠﻄﺎن اﺳﺤﺎق  ،ﺷﺎه وﯾﺲ ﻗﻠﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﮓ  ،و ﺧﺎن آﺗﺶ«  ،ﭼﮭﺎر ﺗﺠﻠﯽ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﻣﺮﺑﻮط و ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺮاﺣﻞ ﭼﮭﺎرﮔﺎﻧﮫ ی ﻣﻌﺮﻓﺖ ﯾﻌﻨﯽ »ﻣﺮﺣﻠﮫ ی ﺷﺮﯾﻌﺖ  ،ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﺣﻘﯿﻘﺖ « و آﻧﮑﮫ ﻣﻈﮭﺮ

. ١ھﻣﺎن ﮐﺗﺎ ب ص .٢۶٢
. ٢ھﻣﺎن ﮐﺗﺎب ،ص .۶۵٧
١١٧

ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ »،ﺳﻠﻄﺎن اﺳﺤﺎق« اﺳﺖ ﮐﮫ او را ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺮم و ﺳﻠﻄﺎن ﻣﻄﻠﻖ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ اھﻞ ﺣﻖ ﺑﮫ ﺗﻨﺎﺳﺦ ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺋﻠﻨﺪ
و ﻣﺮگ راﺑﺮای ﺣﯿﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﺿﺮورت دارد درﺣﮑﻢ ﺷﺴﺖ و ﺷﻮﺋﯽ ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ ﺿﺮورت دارد ﮐﮫ ﻣﺮﻏﺎﺑﯽ داﺋﻢ در آب
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و وﺟﻮد او را از آن ھﯿﭻ زﯾﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ « .
دﮐﺘﺮ »زرﯾﻦ ﮐﻮب« در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ :
»در ھﺮ ﺻﻮرت آداب و ﻣﻨﺎﺳﮏ اھﻞ ﺣﻖ ﺗﺎ ﺣﺪی زﯾﺎدی ﺑﮫ آداب ﺻﻮﻓﯿﮫ ﺷﺒﺎھﺖ دارد ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ ﻟﺰوم اﺟﺘﻤﺎع آﻧﮭﺎ در
»ﺟﻢ ﺧﺎﻧﮫ« ﺗﻘﺪﯾﻢ »ﻧﺬر ﻧﻮ ﻧﯿﺎز« ﯾﺎ »ﺧﯿﺮ ﺧﺪﻣﺖ« اﺷﺘﻐﺎل ﺑﮫ ذﮐﺮ ﺧﻔﯽ و ﺟﻠﯽ ،ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ »ﺳﺎز« و ﺳﻤﺎع ﮐﮫ اﺣﯿﺎﻧﺎ ً ﺑﮫ ﻧﻮﻋﯽ
ﺧﻠﺴﮫ و ﺟﺬﺑﮫ ﻣﻨﺘﮭﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺿﺮورت »ﺳﺮﺳﭙﺮدن« ﺑﮫ »ﭘﯿﺮ« و ﻣﺮﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﮏ و آداب طﺮﯾﻘﮫ ی اھﻞ ﺣﻖ را ﺑﮫ
ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺼﻮف ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ« .1
»دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﮑﺮی« ﮐﮫ از ھﻮاداران و اﺷﻨﺎﯾﺎن ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﺴﻠﮏ ﺑﻮده در ﻣﻘﺪﻣﮫ ای ﮐﮫ ﺑﺮ ﮐﺘﺎب »ﺣﻖ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ« ﯾﺎ
»ﺷﺎھﻨﺎﻣﮫ ی ﺣﻘﯿﻘﺖ« ﻧﻮﺷﺘﮫ ،ﯾﺎدآور ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ :
»ﻣﺬھﺐ ﯾﺎ ﻣﺴﻠﮏ اھﻞ ﺣﻖ ﯾﮑﯽ از دﺳﺘﮫ ھﺎی واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﻣﺬھﺐ ﺗﺸﯿﻊ اﺳﺖ و ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ای اﺳﺖ از ﻋﻘﺎﺋﺪ و آرای ﺧﺎص
ﻣﺬھﺒﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ذﺧﺎﺋﺮ ﻣﻌﻨﻮی اﯾﺮان ﭘﯿﺶ از اﺳﻼم و اﻓﮑﺎر ﻏﺎﻟﯽ ﭘﺲ از اﺳﻼم ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺼﻮص در ﻣﻨﺎطﻖ ﻏﺮب اﯾﺮان
ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺑﻮده اﻧﺪ  ،درھﻢ آﻣﯿﺨﺘﮫ اﺳﺖ « .2
اﺳﺎس و ﻣﺒﺎﻧﯽ اﻋﺘﻘﺎدات اھﻞ ﺣﻖ ﺗﻨﺎﺳﺦ و اﺗﺤﺎد وﺣﻠﻮل اﺳﺖ  .ﯾﮑﯽ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اھﻞ ﺣﻖ  ،درﺑﺎره ی ﺣﻠﻮل ﻣﯽ
ﻧﻮﯾﺴﺪ :
»طﺒﻖ ﻧﻈﺮﯾﮫ ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﯾﺎرﺳﺎن و روی اﺻﻞ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﮫ ﺣﻠﻮل روح  ،ﻓﻘﻂ ﺟﺴﻢ ﺷﺨﺺ ﻣﺘﻮﻓﯽ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﮫ و ﺑﮫ ﺧﺎک
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد وﻟﯽ روح او ﺑﺮﺣﺴﺐ اﻋﻤﺎﻟﺶ ﺑﮫ ﺟﺴﻢ دﯾﮕﺮی )در ھﻤﯿﻦ دﻧﯿﺎ( ﺣﻠﻮل ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ« .3

. ١ارزش ﻣﯾراث ﺻوﻓﯾﮫ  ،ص .٩۶ -٩٧
٢

.ﺷﺎھﻧﺎﻣﮫ ی ﺣﻘﯾﻘت )ﺣق اﻟﺣﻘﺎﺋق( ﻧوﺷﺗﮫ ی ﻧﻌﻣﺔ ﷲ ﺟﯾﺣون آﺑﺎدی  ،ﺑﺎ ﻣﻘدﻣﮫ ﻣﺣﻣد ﻣﮑری.

. ٣آﺋﯾن ﯾﺎری  ،ﻣﺟﯾد اﻟﻘﺎﺿﯽ  ،ص ، ۴۵طﮭوری ﺗﮭران .١٣۵٩ ،
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اھﻞ ﺣﻖ ﺣﻠﻮل روح وﯾﺎ ﺗﺠﻠﯽ ذات را »دون ﻧﺎدون ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ دُن ﯾﺎ دون ﮐﻠﻤﮫ ی ﺗﺮﮐﯽ اﺳﺖ و ان را ﺑﮫ ﻣﻌﻨﯽ ﺟﺎﻣﮫ
ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺑﮫ ﻋﻘﯿﺪه ی آﻧﮭﺎ در ذات ﺑﺸﺮ ذره ای از ذرات ﺧﺪاﺋﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ آﻧﮭﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ھﺮ ﻓﺮد ھﺰار دون ﯾﺎ ﺟﺎﻣﮫ
ﻋﻮض ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ھﺰار وﯾﮑﻤﯿﻦ ﺟﺎﻣﮫ  ،ﺟﺎﻣﮫ ی اﺑﺪی ﻣﯽ ﭘﻮﺷﺪ و اﮔﺮ از ﻧﯿﮑﻮﮐﺎران ﺑﺎﺷﺪ  ،در ﺟﺎﻣﮫ ی ﺧﻮب ﻣﺨﻠﺪ
ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و ﺑﺮ ﻋﮑﺲ اﮔﺮﻓﺮد ﺑﺪﮐﺮداری ﺑﺎﺷﺪ  ،در ﺟﺎﻣﮫ ی ذﻟﺖ ﺧﻮاھﺪ ﻣﺎﻧﺪ .1
اﻟﺒﺘﮫ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﮫ ﺗﻨﺎﺳﺦ و ﺣﻠﻮل اﻋﺘﻘﺎد اﮐﺜﺮ ﮔﺮوھﮭﺎی اھﻞ ﺣﻖ اﺳﺖ و ﮔﺮوھﮭﺎی اھﻞ ﺣﻖ )ﻋﻠﯽ اﻟﻠﮭﯿﮭﺎ و ﺷﯿﻄﺎن
ﭘﺮﺳﺘﺎن( ﺧﻮد را ﺗﻨﺎﺳﺨﯽ و ﺣﻠﻮﻟﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ وﻟﯽ اھﻞ ﺣﻘﮭﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ھﻤﺎن ﮐﺘﺎب»ﺑﺮھﺎن اﻟﺤﻖ « در
ﻣﻮرد رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ﮐﻤﺎل و وﺻﺎل ﺣﻖ  ،ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﮫ رﺟﻌﺖ روح در زﻧﺪﮔﯽ ھﺎی ﻣﺘﻮاﻟﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ،و ﺗﻨﺎﺳﺦ و ﺣﻠﻮل واﺗﺤﺎد را
ﻣﺮدود ﻣﯽ ﺷﻤﺎرﻧﺪ .2
ﺑﺮای آﺷﻨﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت و ﻧﺤﻮه ی اﺳﺘﺪﻻل آﻧﮭﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﮐﺘﺐ ﺧﻮد آﻧﮭﺎ رﺟﻮع ﮐﺮد.
ﺳﺨﻨﺎن اھﻞ ﺣﻖ درﺑﺎره ی اﺻﻞ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻣﺘﻔﺎوت وﺑﻠﮑﮫ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ اﺳﺖ و ﺗﻠﻔﯿﻖ ﺑﯿﻦ آﻧﮭﺎ ﺳﺨﺖ و دﺷﻮار اﺳﺖ و ﺑﻌﻀﯽ
ﺑﺎﺗﻤﺴﮏ ﺑﮫ ﻧﻮﺷﺘﮫ ی ﺳﺮان آﻧﮭﺎ ،اﯾﻦ ﻓﺮﻗﮫ را ﻣﺸﺮک و ﮐﺎﻓﺮ و از ﻏﺎﻟﯿﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺷﯿﺪد ﺷﻤﺮده اﻧﺪ  .3اﻟﺒﺘﮫ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻣﺮ ﺑﺮ
ﺑﺴﯿﺎری روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا ﮔﻔﺘﮫ ھﺎی ﺑﻌﻀﯽ از ﺳﺮان ھﻤﯿﻦ ﻣﻄﻠﺐ را اﻟﻘﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ در ﮔﻔﺘﮫ ھﺎی اھﻞ
ﺣﻖ اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ ﺑﮫ ﺟﻮد آورده اﻧﺪ  .ﺑﮫ ھﺮ ﺣﺎل ﻣﺴﺄﻟﮫ ی ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺑﺮای ﭘﯿﺮوان اھﻞ ﺣﻖ ﺣﻞ ﻧﮕﺮدﯾﺪه و درﺗﺤﯿﺮ و
ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽ ﻣﻄﻠﻖ ھﺴﺘﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اھﻞ ﺣﻖ طﺒﻖ ﺗﻔﺴﯿﺮ دﻓﺘﺮھﺎ و درک و ﻓﮭﻢ ﺧﻮﯾﺶ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﮫ اﺳﺖ :
»ھﻤﺎن ﻣﺎده ﯾﺎ طﺒﯿﻌﺖ ﮐﮫ دارای ﻗﺪرت و ﺷﻌﻮری اﺳﺖ  ،ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ زﯾﺮا ﮐﮫ ذات ﺣﻖ در ﺟﺰء و ﮐﻞ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و
ﺑﮫ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﮑﺎﻣﻞ وﺟﻮد دارد « .4
ﺑﮫ ﻋﻘﯿﺪه ی اھﻞ ﺣﻖ  ،ﻣﺴﻠﮏ آﻧﮭﺎ از ﻧﻈﺮ آﺋﯿﻦ ﺑﺎطﻨﯽ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻨﺰل )ﻣﺮﺣﻠﮫ( وﺻﻞ ﺑﮫ ﺧﺪاﺳﺖ  ،آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺮای
رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ﺣﻖ )ﺧﺪا( ﺑﺸﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﺣﻠﯽ را طﯽ ﮐﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :

. ١ﺷﺎھﻧﺎﻣﮫ ی ﺟﯾﺣون آﺑﺎدی  ،ص .۴۴
. ٢داﺋرة اﻟﻣﻌﺎرف ﺗﺷﯾﻊ ف ،ج  ، ٢ص .۶١٣
٣

.ﺳر ﺳﭘرددﮔﺎن  ،ﻣﺣﻣد ﻋﻠﯽ ﺧواﺣﮫ اﻟدﯾن  ،ﺑﮫ ﻧﻘل ﻣﺟﻠﮫ ﮐﻼم اﺳﻼﻣﯽ  ،ﺷﻣﺎره  ، ١٨ص .۵٠

. ٤اﻧدرز ﯾﺎری ،اﻟﻘﺎﺿﯽ ﻣﺟﯾد ﻓص .۶٩
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ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ  ،ﺷﺮﯾﻌﺖ )آﺋﯿﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان( ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺠﺎم آداب و ﻣﻨﺎﺳﮏ و ﺳﻨﻦ ظﺎھﺮی دﯾﻦ ؛ ﻣﺮﺣﻠﮫ ی دوم  ،طﺮﯾﻘﺖ ﯾﺎ
اﻋﻤﺎل و رﺳﻮم ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﻌﻀﯽ ھﻢ ﻣﺮﺣﻠﮫ ی ﺳﻮﻣﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم »ﻣﻌﺮﻓﺖ « ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﮫ دﯾﻦ وﺗﮑﺎﻣﻞ ﺑﺸﺮی
ذﮐﺮ ﮐﺮده اﻧﺪ  .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺷﺨﺺ ﭘﯿﺮو ﺑﮫ ﻣﺮﺣﻠﮫ ی »ﺣﻘﯿﻘﺖ« )ﺣﻘﺎﺋﯽ( ﯾﻌﻨﯽ وﺻﻞ ﺑﮫ ﺧﺪا ﮐﮫ ﻣﺮﺣﻠﮫ ی ﭼﮭﺎرم
ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻣﯽ رﺳﺪ .
دﯾﺪﮔﺎه آﻧﮭﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﻮده وﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫ ی اﺻﻞ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﮫ ﺣﻠﻮل و ﺗﻨﺎﺳﺦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ
ﯾﮏ ﻋﺪه از ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن آﻧﮭﺎ )ﺑﮫ ﺧﺼﻮص ھﻔﺖ ﺗﻨﺎن – ھﻔﺘﻮان ھﻔﺖ ﺳﺮدار( دراﻋﺼﺎر ﮔﺬﺷﺘﮫ درﺟﺎم ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان وﺻﺤﺎﺑﮫ
ﺣﻀﺮت رﺳﻮل )ص( و ﯾﺎران اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ وﺣﺘﯽ دواده اﻣﺎم و ﻋﺮﻓﺎ و ﺳﻼطﯿﻦ ﺑﮫ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه و ﺑﮫ ارﺷﺎد و ھﺪاﯾﺖ ﻣﺮدم
ﺟﮭﺎن ﭘﺮداﺧﺘﮫ اﻧﺪ ﻣﺜﻼً ﺑﮫ ﻋﻘﯿﺪه ی آﻧﮭﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮاﻧﯽ ﭼﻮن »ﺷﯿﺚ  ،ﻧﻮح  ،ﺻﺎﻟﺢ  ،ﯾﻌﻘﻮب  ،اﯾﻮب ،ﺷﻌﯿﺐ  ،ﯾﻮﻧﺲ و ﻣﺴﯿﺢ
« ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از » :ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ« )ﭘﯿﺮ اھﻞ ﺣﻖ( ﮐﮫ در ﺟﺎﻣﮫ ھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ظﺎھﺮ ﮔﺸﺘﮫ و ﻣﺮدم را ھﺪاﯾﺖ ﻧﻤﻮده
اﻧﺪ  .ﯾﮑﯽ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ :
»ﻣﺮدم ﯾﺎرﺳﺘﺎن ﻧﺒﻮت را ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ً ﺧﺎﺗﻢ اﻟﻨﺒﯿﯿﻦ ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺒﻮل داﺷﺖ و ان را ﻣﺤﺘﺮم
وآﺧﺮﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﻟﮭﯽ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ « .1
ﮔﺮوه اھﻞ ﺣﻖ ھﺎی ﺷﯿﻌﮫ درﻣﻮرد اﻣﺎﻣﺖ ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺎﺑﯿﺮی ﺷﯿﺒﯿﮫ ﺑﮫ ﻧﺒﻮت دارﻧﺪ  ،و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﻋﺘﻘﺎد ﺑﮫ ﺣﻠﻮل ﺗﻨﺎﺳﺦ،
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﯿﺮان ﺧﻮد را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﮫ و ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ را در آﻧﮭﺎ ﺧﻼﺻﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﮔﺮ ھﻢ ﻧﺎﻣﯽ از اﻣﺎﻣﺖ ﺑﺮده و در اﻟﻔﺎظ ،
اﺳﺎﻣﯽ ﺑﻌﻀﯽ از اﺋﻤﮫ ی ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ )ع( را در ﺟﻠﻮه ی ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺮان ذﮐﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻧﻮﺷﺘﮫ اﻧﺪ :
»در اﻣﺎﻣﺖ ﻧﯿﺰ ﮐﻠﯿﮫ اﻣﺎﻣﺎن )اﺛﻨﯽ ﻋﺸﺮ( و ﭘﯿﺮان ﺣﻘﯿﻘﺖ را از اوﻻد اﻣﺎم ﻣﯽ داﻧﻨﺪ و ﺑﮫ اﻣﺎﻣﺖ ﻣﻌﻘﺘﺪﻧﺪ« .2
در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ درﺑﺎره ی ﻣﺎﻣﺖ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ :
»ﻣﺮدم ﯾﺎرﺳﺘﺎن اﻋﺘﻘﺎد ﮐﺎﻣﻞ ﺑﮫ دوازده اﻣﺎم داﺷﺘﮫ  ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ً ﺣﻀﺮت ﻣﮭﺪی )ع( را ﻧﺎﺟﯽ ﺑﺸﺮ از زﺷﺘﯽ ھﺎ و
ﺗﺎرﯾﮑﯿﮭﺎ ظﻠﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ « .1

. ١رﻣز ﯾﺎری  ،ص  -١١٢ﺑﻧﻘل ﻣﺟﻠﮫ ی ﮐﻼم اﺳﻼﻣﯽ  ،ﺷﻣﺎره  ، ١٨ص .۵۵
. ٢ﻣﮑﺎﺗﺑﺎت ﺑﺎ داﺋرة اﻟﻣﻌﺎرف ﺗﺷﯾﻊ  ،ﺳﯾد ﻗﺎﺳم اﻓﺿﻠﯽ ﺷﺎه اﺑراھﯾﻣﯽ ،ص .١۴
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و ﺑﻌﺪ در ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻣﺎﻣﺖ ﯾﺎد آور ﻣﯽ ﮔﺮدد :
»ﭘﺲ از ﺧﺘﻢ ﺷﺮﯾﻌﺖ و اﺗﻤﺎم دره ی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان  ،ذات ﺧﺪاوﻧﺪی در ﻋﺮﻓﺎ و اھﻞ طﺮﯾﻘﺖ )ﻣﻘﺪﻣﮫ ی ﺣﻘﯿﻘﺖ و ﺣﻘﯿﻘﺖ = اھﻞ
ﺣﻖ( ﻣﺘﺠﻠﯽ ﮔﺮدﯾﺪ « .2
اھﻞ ﺣﻖ ھﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن اﮔﺮ ﭼﮫ ﺧﻮد ار ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﮫ اﺋﻤﮫ ی دوازده ﮔﺎﻧﮫ ﺷﯿﻌﮫ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪوﻟﯽ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﮫ اﻣﺎﻣﺎن ﺷﯿﻌﮫ و
اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ )ع( را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﮫ ﺗﻨﺎﺳﺦ و ﺣﻠﻮل ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ھﺮ ﯾﮏ از دوازده اﻣﺎم را ﻣﻈﮭﺮ و ﯾﺎ ﺟﺎﻣﮫ ی
ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن اھﻞ ﺣﻖ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ در ﮐﺘﺎب ﺟﯿﺤﻮن آﺑﺎدی »دون ﺑﮫ دون « ﺷﺪن ھﻤﮫ ی اﺋﻤﮫ ی ﺷﯿﻌﮫ ﺑﮫ ﺟﺎﻣﮫ ی ﯾﮑﯽ
از ﭘﯿﺮان ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻧﻈﻢ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ اھﻞ ﺣﻘﮭﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺳﺮی ﮐﮫ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮫ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﮔﻔﺘﮫ  ،ﺳﺮ ﻧﺒﻮت اﺳﺖ
ﮐﮫ از آدم ﺷﺮوع ﺷﺪه و ﺑﮫ ﻣﺤﻤﺪ )ص( ﮐﮫ ﺧﺎﺗﻢ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان اﺳﺖ  ،رﺳﯿﺪه و از آن ﭘﺲ ﺑﮫ ﻧﺎم »ﺳﺮ اﻣﺎﻣﺖ« ﮐﮫ ﻣﺤﻤﺪ )ص(
ﺑﮫ ﻋﻠﯽ )ع( ﮔﻔﺘﮫ و از ﻋﻠﯽ )ع( ﺗﺎ اﻣﺎم ﻣﮭﺪی )ع( ﮐﮫ دوازدھﻤﯿﻦ اﻣﺎم ﺷﯿﻌﮫ ی اﺛﻨﯽ ﻋﺸﺮی اﺳﺖ  ،ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﯾﺪه ﭘﺲ از
ﻏﯿﺒﺖ اﻣﺎم دوازدھﻢ  ،اﯾﻦ ﺳﺮﺑﮫ ﻣﻘﺪﺳﯿﻦ ﮐﮫ رﺋﯿﺲ و ﺳﺮ ﺳﻠﺴﻠﮫ ی ھﺎی  12ﮔﺎﻧﮫ ﯾﺎ  11ﮔﺎﻧﮫ »ﺳﺮ اﻣﺎﻣﺖ« ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮده
اﺳﺖ  .ﻟﺬا آﻧﺎن از ﻏﯿﺐ ﻣﻄﻠﻊ ﺑﻮده و ﭘﺸﯿﮕﻮﯾﯿﮭﺎی آﻧﮭﺎ ﻣﺘﺤﻘﻖ و ﺑﮫ وﻗﻮع ﺧﻮاھﺪ ﭘﯿﻮﺳﺖ و ﺣﺘﯽ ﺳﺮوده ھﺎی ﻣﻨﺴﻮب ﺑﮫ
ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن و ﺳﺮ ﺳﻠﺴﻠﮫ ھﺎی ﭘﯿﺮان ﺣﻘﯿﻘﺖ رﻣﻮزی دارد ﮐﮫ ھﺮ ﮐﺲ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ آن اﺳﺮار دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ « .3
وﺟﮫ ﺗﺸﺎﺑﮫ ﺑﺎرز اﯾﻦ ﻣﺴﻠﮏ ﺑﺎ ﺗﺸﯿﻊ ،اﻋﺘﻘﺎد ﺑﮫ ﻋﻠﯽ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﺎن )ع( اﺳﺖ ﮐﮫ ھﺮ  11ﺗﯿﺮه ی اھﻞ ﺣﻖ آن را ﻗﺒﻮل دارﻧﺪ
وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﮫ درﺑﺴﯿﺎری از دﻓﺘﺮھﺎ و ﮐﺘﺐ و اﺷﻌﺎرﺷﺎن ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ )ع( را از ﺻﻮرت ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺧﻮد ﺧﺎرج
ﮐﺮده و در ﺣﻖ او ﻏﻠﻮ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .
و درﺟﺎی ﺟﺎی دﻓﺎﺗﺮ وﮐﺘﺐ ﻣﻨﺴﻮب ﺑﮫ اﯾﻦ ﻓﺮﻗﮫ ﺟﻤﻼت ﻓﺮاواﻧﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﮫ ﻋﻠﯽ )ع( را از درﺟﮫ ی اﻣﺎﻣﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ
ﻧﺸﺎﻧﺪه و ﺑﮫ ﻣﻘﺎم اﻟﻮھﯿﺖ رﺳﺎﻧﺪه اﻧﺪ .
ﺻﺮﯾﺢ ﺗﺮﯾﻦ اﻟﻔﺎظ در اﯾﻦ ﺑﺎره در ﮐﺘﺎب »ﺣﻖ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ« ﯾﺎ »ﺷﺎھﻨﺎﻣﮫ ی ﺣﻘﯿﻘﺖ« ﺟﯿﺤﻮن آﺑﺎدی اﺳﺖ او درﯾﮑﺠﺎ ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﺪ :

. ١آﺋﯾن ﯾﺎری .
. ٢رﻣز ﯾﺎری  ،ص .١١٢
. ٣رﻣز ﯾﺎری  ،ﺑﮫ ﻧﻘل ﮐﻼم اﺳﻼﻣﯽ  ،ﺷﻣﺎره  ، ١٨ص  -۵۶ﻣﻘﺎﻟﮫ ی اﺳﻣﺎﻋﯾل ﻗﺑﺎدی.
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ﺑﺪور ﻣﺤﻤﺪ ھﻤﺎن ﮐﺮدﮔﺎر

ﺷﺪ از ﺟﺎﻣﮫ ی ﻣﺮﺗﻀﯽ آﺷﮑﺎر

در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :
ﭘﺲ از رﺣﻠﺖ اﺣﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽ

ﺑﺮ او ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﮔﺸﺖ آن ﻣﺮﺗﻀﯽ

ﮐﮫ آن ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺑﻮد ذات ﺧﺪا

ﺑﮫ ﺗﺨﺖ ﺑﻘﺎ ﮐﺸﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوا

1

در ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺧﯽ از اھﻞ ﺣﻖ  ،ﻋﻠﯽ )ع( ﻧﺎﻣﺤﺪود و ﺑﯽ اﻧﺘﮭﺎﺳﺖ و ﻣﻈﮭﺮ ﮐﻠﯽ ﺧﺪاﺳﺖ وذات ﺧﺪاوﻧﺪی ﺑﯿﺸﺘﺮ از ھﻤﮫ ﺑﺮ
او ﻧﺎزل ﺷﺪه و ﺗﺠﻠﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ  .ﺳﺨﻨﺎن او راﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﺳﺨﻨﺎن ﺣﻀﺮت ﻣﻮﻻ در ﺧﻄﺒﺔ اﻟﺒﯿﺎن« ﭼﻨﯿﻦ آورده
اﻧﺪ:
»اﻧﺎ اﻟﺬی ﻋﻨﺪه ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ اﻟﻐﯿﺐ  ،أﻧﺎ اﻟﺬی ﺑﮑﻞ ﺷﺊ ﻋﻠﯿﻢ  ،أﻧﺎ اﻟﺬی ﻋﻨﺪه ﺧﺎﺗﻢ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ داود ،أﻧﺎ ﻣﺨﺮج اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻣﻦ
اﻟﻘﺒﻮر أﻧﺎ ﺻﻼة اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ و زﮐﺎﺗﮭﻢ و ﺣﺠﮭﻢ و ﺟﮭﺎدھﻢ  ،أﻧﺎ اﻟﺒﺎری اﻟﻤﺼﻮر ﻓﯽ اﻷرﺣﺎم أﻧﺎ ﻣﻨﻮر اﻟﺸﻤﺲ و اﻟﻘﻤﺮ و
اﻟﻨﺠﻮم « .2
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ  ،ﻋﺪه ای از ﺳﺮان اھﻞ ﺣﻖ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﮫ اﻟﻮھﯿﯿﺖ ﻋﻠﯽ )ع( را اﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪ :
»ﯾﺎرﺳﺘﺎن واھﻞ ﺣﻖ ھﺎی واﻗﻌﯽ ھﯿﭽﮕﺎه ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ )ع( را ﺧﺪا ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ و آﻧﭽﮫ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺘﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اھﻞ
ﺣﻖ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻋﻠﯽ اﻟﮭﯽ ﺑﻮدن داده اﻧﺪ ﯾﺎ در ﺑﻌﻀﯽ ﮐﺘﺐ و ﻣﻘﺎل ھﺎ ﻋﻠﯽ اﻟﮭﯽ را ﺷﻌﺒﮫ ای از اھﻞ ﺣﻖ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﺧﻼف
ﻣﺤﺾ اﺳﺖ و ﺧﻄﺎ  .اھﻞ ﺣﻘﮭﺎی ﺑﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣﻼً از ﻋﻠﯽ اﻟﮭﯽ ھﺎ دور اﺳﺖ زﯾﺮا ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ اﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ )ع( ﮐﮫ
ﻓﻘﺮا ی اھﻞ ﺣﻖ ﺑﺪان ﻋﺸﻖ ﻣﯽ ورزﻧﺪ ،و آﻧﺠﮫ درﮐﻼم ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﮐﺘﺎب ﯾﺎرﺳﺘﺎن ﺣﮑﺎﯾﺖ دارد  ،اھﻞ ﺣﻖ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﮫ
ﭘﯿﺮوان ﻣﺆﻣﻦ و ﭘﺎرک ﺑﺎﺧﺘﮫ ی ﺑﮫ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ و ﻋﺮﻓﺎی ﮔﺮاﻧﻘﺪرش ارزش ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮﻧﺪ و ﮐﻼم زﯾﺎدی درﺑﺎره ی ﻣﻮﻻ
ﻋﻠﯽ )ع( در دﻓﺎﺗﺮ ﺑﮫ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد و در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺮدم اھﻞ ﺣﻖ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ و ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ اﻟﮭﺎم ﺑﺮﻧﺪه ی ﻣﮑﺘﺐ ذاﺗﯽ
ﻋﻠﯽ )ع( ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻋﻠﯽ )ع( ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺖ و اﻣﺎ از ﺧﺪا ھﻢ ﺟﺪاﻧﯿﺴﺖ«.3

 . ١ﺣق اﻟﺣﻘﺎﺋق  ،ص .٨١٢
. ٢ﯾﻘﺗل ﻣﺟﻠﮫ ی ﮐﻼم  ،ﺳﺎل  ،۵ﺷﻣﺎره  ١٨ص .۵٨
. ٣داﺋر ة اﻟﻣﻌﺎرف ﺗﺷﯾﻊ ،آﺧر ﺟﻠد ﺳوم  ،ص .۶۶٠ -۶۵٩
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ﻧﺎﮔﻔﺘﮫ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﺳﺮان اھﻞ ﺣﻖ ھﺮ ﻗﺪر ھﻢ ﮐﻠﻤﺎت ﺑﺰرﮔﺎﻧﺸﺎن را ﺗﻮﺟﯿﮫ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺣﺘﯽ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺗﺸﯿﻊ  ،درﺑﺎره ی
ﻋﻠﯽ )ع( راه ﻏﻠﻮ ﻣﯽ ﭘﯿﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺪون ﺷﮏ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﺷﻤﻨﺎن آن ﺣﻀﺮت از ھﻼک ﺷﺪﮔﺎن ھﺴﺘﻨﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ ﺧﻮد ﻓﺮﻣﻮه :
»ﯾﮭﻠﮏ ﻓﯽ رﺟﻼن ﻣﺤﺐ ﻏﺎل و ﻣﺒﻐﺾ ﻗﺎل« .1
دو ﮐﺲ در ﻣﻮرد ﻣﻦ ھﻼک ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ  :دوﺳﺖ ﻏﻠﻮ ﮐﻨﻨﺪه و دﺷﻤﻦ ﺑﮭﺘﺎن زﻧﻨﺪه ) .در ﻧﻘﻞ دﯾﮕﺮ ﺑﺪﺧﻮاه(.
اھﻞ ﺣﻖ »،ﻣﻌﺎد« و ﺣﯿﺎت ﭘﺲ از ﻣﺮگ راﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫ ی ھﻤﺎن اﻋﺘﻘﺎدات ﺗﻨﺎﺳﺨﯽ و ﺣﻠﻮﻟﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﮔﻮﺋﯽ ﺑﮫ
ﻋﻘﯿﺪه ی آﻧﮭﺎ »ﻣﻌﺎد« در ھﻤﯿﻦ دﻧﯿﺎ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد در اﯾﻦ ﺑﺎر ﯾﮑﯽ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻓﺮﻗﮫ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ :
»طﺒﻖ ﻧﻈﺮﯾﮫ ی ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﯾﺎرﺳﺘﺎن و روی اﺻﻞ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﮫ ﺣﻠﻮل  ،ﻓﻘﻂ ﺟﺴﻢ ﺑﮫ ﺷﺨﺺ ﻣﺘﻮﻓﺎ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﮫ و ﺑﮫ ﺧﺎک
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد وﻟﯽ روح او ﺑﺮﺣﺴﺐ اﻋﻤﺎﻟﺶ ﺑﮫ ﺟﺴﻢ دﯾﮕﺮی )درھﻤﯿﻦ دﻧﯿﺎ( ﺣﻠﻮل ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ « .2
در اداﻣﮫ ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ :
»ﻣﺮدم ﯾﺎوری  ،ﺑﮭﺸﺖ و دوزخ را ھﻤﯿﻦ ﺟﮭﺎن ﻣﯽ داﻧﻨﺪ زﯾﺮا ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﮫ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺟﺴﻢ وﺣﻠﻮل روح ھﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺠﺎزات
اﻋﻤﺎل در ھﻤﯿﻦ دﻧﯿﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﭘﺬﯾﺮد«.

ﻣﻘﺪﺳﺎت اھﻞ ﺣﻖ
ﻋﻼوه ﺑﺮ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎی ﺳﻠﻄﺎن ﺻﺤﺎک ﻣﻨﺪرج در دﻓﺘﺮ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﮫ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ  :و ﺟﻢ و ﺟﻢ ﺧﺎﻧﮫ
،ﻧﺬر و ﻧﯿﺎز و روزه ھﺎی ﻣﺮﻧﻮ ﻗﻮﻟﻄﺎس ،اﻣﺎﮐﻦ ﻣﺘﺒﺮﮐﮫ و ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎھﮭﺎی ﻣﻔﯿﺪ و داﺷﺘﻦ ﺷﺎرب  ،اﺣﺘﺮام ﺑﮫ ﭘﯿﺮان ﺑﺎطﻦ
دار و آراﻣﮕﺎھﮭﺎی ﻣﻔﯿﺪ و داﺷﺘﻦ ﺷﺎرب ،اﺣﺘﺮام ﺑﮫ ﭘﯿﺮان ﺑﺎطﻦ دار و آراﻣﮕﺎھﮭﺎی آﻧﺎن ﭼﻮن ﺑﺎرﮔﺎه ﺳﻠﻄﺎن ﺻﺤﺎک
ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﮔﻮره ﺳﻮار  ،داود در ﺷﯿﺨﺎن اوراﻣﺎن و ﺑﺎرﮔﺎه ﭘﯿﺮ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ  ،ﭘﯿﺮﯾﻮﻧﺲ ﺳﯿﺪ رﺿﺎ ﺑﯿﮓ ﺛﺎﻧﯽ  ،و آﺳﯿﺪ
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ درﮐﺮﻧﺪ ﻏﺮب ﮔﻨﺒﺪ و ﺑﺎرﮔﺎه ﺑﺎﺑﺎﯾﺎدﮔﺎر ،ﺳﯿﺪ دروﯾﺶ اﺻﺤﺎب زﻧﮕﯽ ﻣﻌﺮوف ﺑﮫ داود و زﯾﺎرﺗﮕﺎھﮭﺎی ﭼﺸﻤﮫ
ھﺎﻧﯽ ﺗﺎ »ﺷﺎه اﺑﺮاھﯿﻢ« و ﺟﺸﻤﮫ ﺷﻔﺎ و آراﻣﮕﺎه آﺳﯿﺪ رﺿﺎ در ﺗﻨﮓ ﺳﺮاﻧﮫ ﺑﺎن زرده از ﺗﻮاﺑﻊ ﮐﺮﻧﺪ ﻏﺮب ،آراﻣﮕﺎه ﺣﺎج

. ١ﻧﮭﺞ اﻟﺑﻼﻏﮫ  ،ﮐﻠﻣﺎت ﻗﺻﺎر  ،ﺷﻣﺎره  ، ١١و .۴۶٩
 . ٢آﺋﯾن ﯾﺎری  ،ص .۴۵
١٢٣

ﻧﻌﻤﺔ ﷲ ﺟﯿﺤﻮن آﺑﺎدی و ﺳﯿﺪ ﻧﺼﺮ اﻟﺪﯾﻦ در روﺳﺘﺎی ﺟﯿﺤﻮن آﺑﺎد ،ﺻﺤﻨﮫ  ،آراﻣﮕﺎه ﺣﺎج ﻧﻮر ﻋﻠﯽ اﻟﮭﯽ در ھﺸﺖ
ﮔﺮد .1
اھﻞ

ﻋﺒﺎدت

ﺣﻖ

در ھﺮ ھﻔﺘﮫ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﺟﻢ ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺮ ﺟﻤﻊ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺟﻢ را ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﺷﺒﮭﺎی ﺟﻤﻌﮫ
ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺎ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﺧﺎﺻﯽ اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد ﻗﺒﻼً ﺑﮫ اﻧﺪازه ی ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺬر و ﻧﯿﺎز در ﺟﻢ ﺣﺎﺿﺮ و
ﺑﮫ ﻗﺼﺪ دﻋﺎ ﺧﯿﺮ و ﻋﺒﺎدت ﺑﺎ ﺧﻠﻮص ﻧﯿﺖ و ﭘﺎﮐﯽ ﺟﺴﻢ ﺗﺠﻠﯽ روح ﺑﮫ ﭘﺎﮐﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد و ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻢ ھﺎﺋﯽ را ﮐﮫ ﺑﺎ
ﻋﺒﺎدت ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد  ،ﺣﻼل ﻣﺸﮑﻼت ﻣﯽ داﻧﻨﺪ و در اﯾﻦ ﺟﻢ ھﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺻﺮف ﻧﺬری و ﻧﯿﺎز ﻣﺮاﺳﻢ ذﮐﺮ
ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ ی ﮐﻼم ﺧﻮن ھﺎ ﺑﺎ ﺗﻨﺒﻮر ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از آﻻت ﺳﺮودھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ اھﻞ ﺣﻖ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود  ،اﺟﺮا ﻣﯽ ﮔﺮدد و در
اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ اﻓﺮادی ﺧﻮد ﺑﮫ ﺧﻮد ﺳﺮﻣﺴﺖ و ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت ﺑﮫ آﺗﺶ ﺧﻮاری ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ ﯾﺎ ﺧﻮد را در آﺗﺶ ﻣﯽ اﻧﺪازﻧﺪ
اھﻞ ﺣﻖ ھﺎ ﺷﺮﮐﺖ ھﻔﺘﮫ ای ﯾﮑﺒﺎر در ﺟﻢ و ﺟﻢ ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ را ﺑﮫ ﺟﺎ ی ﻋﺒﺎدت داﺋﻤﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ .2
 -1روزه ی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ اھﻞ ﺣﻖ  :ﺑﺮ ھﺮ ﻓﺮد اھﻞ ﺣﻖ ﮐﮫ ﻣﮑﻠﻒ ﺷﺮﻋﯽ اﺳﺖ اﻋﻢ از ذﮐﻮر واﻧﺎث واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﺮ
ﺳﺎﻟﮫ ﺑﮫ ﻣﻮﻋﻮد ﻣﻌﯿﻦ ﺳﮫ روزه ﻣﺘﻮاﻟﯽ روزه دار ﺑﺎﺷﺪ در ﻣﻮرد ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻦ ﺳﮫ روز ﺑﯿﻦ ﺧﺎﻧﺪاﻧﮭﺎی اھﻞ ﺣﻖ اﺧﺘﻼف
ﻧﻈﺮ وﺟﻮد دارد  .ھﻤﯿﻨﻘﺪر ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﻣﻮﻋﺪ آن ﻣﻌﻤﻮﻻً در زﻣﺴﺘﺎن اﺳﺖ در ﻣﻮرد ﻧﺎم اﯾﻦ روزه ھﻢ اﺧﺘﻼف
اﺳﺖ وﻟﯽ اﮐﺜﺮﯾﺖ آن را »ﻣﺮﻧﻮی« ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ »ﻣﺮﻧﻮ« ﯾﻌﻨﯽ ﻏﺎر ﻧﻮ و ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ﺑﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺳﻠﻄﺎن اﻟﺤﻖ ﺑﮫ اﺗﻔﺎق
ﺳﮫ ﻧﻔﺮ از ﯾﺎراﻧﺶ ﻣﻮرد ﺗﻌﻘﯿﺐ دﺷﻤﻨﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ در ﮐﻮه »ﺷﻨﺪر ﮐﻮه« ﻣﺮز اﯾﺮان و ﻋﺮاق ﻓﻌﻠﯽ ،در ﻏﺎری ﮐﮫ
ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪه ﺑﻮد  ،ﺳﮫ ﺷﺒﺎﻧﮫ روز ﺑﮫ ﺣﺎﻟﺖ روزه ﮔﺬراﻧﺪﻧﺪ و از آن ﺑﮫ ﺑﻌﺪ ﻗﺮار ﺷﺪ ھﺮ ﺳﺎﻟﮫ ﺑﮫ ھﻤﺎن ﻣﻮﻋﺪ اﻓﺮاد اھﻞ
ﺣﻖ ﺳﮫ روز ﺻﺎﺋﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ،اھﻞ ﺣﻖ ﺑﺮای اﯾﻦ روزه اھﻤﯿﺖ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ و روﺣﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﻗﺎﺋﻠﻨﺪو ﺟﺰ ارﮐﺎن ﻣﺴﻠﮏ ﺧﻮد
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ دارﻧﺪ ﺑﻌﻀﯿﮭﺎ اﯾﻦ روزه را ﺑﮫ ﻧﺎم ﻧﯿﺖ ﻗﻮﻟﻄﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﺟﺎی ﻣﯽ آورﻧﺪ .3
 -2ﻧﻤﺎز اھﻞ ﺣﻖ
ﺳﯿﺪ ﻗﺎﺳﻢ اﻓﻀﻠﯽ ﯾﮑﯽ از ﺳﺮان اھﻞ ﺣﻖ در ﻧﺎﻣﮫ ی ﺧﻮد ﺑﮫ داﺋﺮة ﺗﺸﯿﻊ درﺑﺎره ی ﻧﻤﺎز اھﻞ ﺣﻖ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ :

. ١داﺋرة اﻟﻣﻌﺎرف ﺗﺷﯾﻊ  ،اواﺧر ﺟﻠد ﺳوم  ،ص ۶۵٨
 . ٢ھﺗﻣﺎن ﻣدرک  ،ص .۶۵٩
 . ٣داﺋرة اﻟﻣﻌﺎرف ﺗﺷﯾﻊ  ،ج  ، ٢ص .۶١٢
١٢۴

ﺳﯿﺪ ﻗﺎﺳﻢ اﻓﻀﻠﯽ ﯾﮑﯽ از ﺳﺮان اھﻞ ﺣﻖ در ﻧﺎﻣﮫ ی ﺧﻮد ﺑﮫ داﺋﺮة اﻟﻤﻌﺎرف ﺗﺸﯿﻊ درﺑﺎره ی ﻧﻤﺎز اھﻞ ﺣﻖ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ :
»ﭼﻮن اھﻞ ﺣﻖ ﻧﻤﺎز ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫ ﺟﺎی ﻧﻤﺎز ﻣﻘﺮراﺗﯽ در ﭘﺮدﯾﻮر از ﻗﺒﯿﻞ ﻋﺒﺎدات وذﮐﺮ و ﻧﺬر و ﻧﯿﺎز ﺑﮫ وﺟﻮد آﻣﺪه ،
آن را اﺟﺮا ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ) :ﺗﻤﻨﺎزم ذاﺗﯽ ﻧﻤﺎزم ﭘﯽ ﯾﺎران ﺗﺠﻠﯽ ذاﺗﻦ  ،و ادﻋﺎ و ﻧﯿﺎز ﻧﻤﺎزم و اﺗﻦ  ،آﻧﮫ ﭘﯽ ﯾﺎران و
ﯾﺎری ﺧﻼﺗﻦ ( ﻧﻤﺎز و ﻧﯿﺎز و ﻋﺒﺎدات ﮐﻼً ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﮫ ﺣﻖ و ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﯽ و اﺟﺮای دﺳﺘﻮرات دﯾﻦ و
ﺧﻮاﻧﺪن دﻋﺎھﺎ در ﻧﺬروات ھﻢ ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺘﻐﺎﺛﮫ و اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ ﺑﮫ درﮔﺎه ﺑﺎ ﻋﺒﺎدات درﺟﻢ ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ و اﻣﺎﮐﻦ ﻣﺘﺒﺮﮐﮫ ﺑﮫ طﺮﯾﻖ
ﻣﺨﺼﻮص ﺑﮫ ﺧﻮد اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل و ﺑﺎ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻧﻔﺲ ﺑﮫ ﻓﯿﺾ ﺑﺮﺳﻨﺪ « .1
 -3ﺣﺞ اھﻞ ﺣﻖ
ﮔﻮﯾﻨﺪ  :ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮد در ﻣﯿﺎن طﻮاﺋﻒ اھﻞ ﺣﻖ »ﺳﻠﻄﺎن ﺣﻖ« اﺳﺖ ھﺮ ﻓﺮدی ﺑﮫ زﯾﺎرت ﻗﺒﺮش ﻧﺎﺋﻞ آﯾﺪ و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﯾﺎ
ﮔﺎوی ذﺑﺢ ﮐﻨﺪ و ﺳﮫ روز درآن ﻣﮑﺎن اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺰﯾﻨﺪ  ،ﺣﺎﺟﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد .2
وﻟﯽ ﺳﯿﺪ ﻗﺎﺳﻢ اﻓﻀﻠﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ اﺻﻼح ﻣﺼﻠﺤﺘﯽ درﺑﺎره ی ﺣﺞ اھﻞ ﺣﻖ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ :
»در ﻣﻮرد ﺣﺞ ھﻤﺎن ﺑﮫ ﮐﻌﺒﮫ و ﺧﺎﻧﮫ ی ﺣﺞ رﻓﺘﻦ اھﻞ ﺣﻖ ﺑﮫ آن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ و ﺣﺞ ﮐﺎﻣﻞ ﯾﺎرﺳﺘﺎن اھﻞ ﺣﻖ ھﻢ ﮐﻌﺒﮫ ی
ﻣﻌﻈﻤﮫ رﻓﺘﻦ اﺳﺖ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﯿﺎﻧﺎﺗﯽ و اﺷﻌﺎری در دﻓﺘﺮ ﻗﯿﺪ اﺳﺖ  .ﺳﻠﻄﺎن ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ  :آﻧﺎﻧﮑﮫ واﺟﺪ اﻟﺸﺮاﺋﻂ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻣﻠﺰم ﺑﮫ اﻧﺠﺎم ﻓﺮاﺋﺾ ﺣﺞ و ﮐﻌﺒﮫ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد و آﻧﺎﻧﮑﮫ از ﻧﻈﺮ ﻣﻌﯿﺸﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺤﺘﺎج ھﺴﺘﻨﺪ  ،اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﻓﺮاد ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫ زﯾﺎرت ﺑﺎرﮔﺎه ﻣﻦ در ﭘﺮدﯾﻮر ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ وﺑﺮای اﻧﺎن ﺣﺞ ﻋﻤﺮه ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد« .3

***
در ھﺮ ﺻﻮرت ﻋﻘﺎﺋﺪ و آداب و ﻣﻨﺎﺳﮏ »اھﻞ ﺣﻖ« ھﯿﺞ ﺷﺒﺎھﺘﯽ ﺑﮫ ﻋﻘﺎﺋﺪ و آداب ﺷﯿﻌﮫ ی اﻣﺎﻣﯿﮫ اﺛﻨﯽ ﻋﺸﺮی ﻧﺪارد
وﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﭘﯿﺮوان اﯾﻦ ﻣﺴﻠﮏ راﺣﺘﯽ آن ﮔﺮوھﯽ ﮐﮫ ادﻋﺎی ﺗﺸﯿﻊ دارﻧﺪ  ،از ﻓﺮق ﺷﯿﻌﮫ ﺑﮫ ﺣﺴﺎب آورد .

. ١داﺋرة اﻟﻣﻌﺎرف ﺗﺷﯾﻊ  ،ج  ، ٣ص .۶۶١
. ٢ﺳﯾری در ﺗﺻوف  ،ص .١٠٠
. ٣داﺋرة اﻟﻣﻌﺎرف ﺗﺷﯾﻊ  ،ج  ، ٣ص .۶۶٠
١٢۵

ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ ﭘﺮوﻓﺴﻮر »ﻋﺒﺪاﻟﺒﺎﻗﯽ ﮐﻮﻟﭙﯿﻨﺎرﻟﯽ« درﺑﺎره ی اھﻞ ﺣﻖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ  :اھﻞ ﺣﻖ در ﺣﺴﺎب اﺑﺠﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻤﺎر ﯾﮑﺼﺪ
و ھﺸﺖ اﺳﺖ و ﺑﺎ دو ﻧﻘﻄﮫ ی ﺣﺮف »ق« ﯾﮑﺼﺪ و ده ﻣﯽ ﺷﻮد  .ﻧﺎم ﻋﻠﯽ )ع( ھﻢ درﺣﺴﺎب اﺑﺠﺪ ﯾﮑﺼﺪ و ده اﺳﺖ و ﺑﮫ
ھﻤﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ »اھﻞ ﻟﺤﻖ « ﯾﻌﻨﯽ »اھﻞ ﻋﻠﯽ« اﻋﺘﻘﺎدات آﻧﺎن ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺧﺮاﻓﺎت اﺳﺖ  .در ﻋﻘﺎﺋﺪ آﻧﺎن ﻧﺸﺎﻧﮫ ھﺎی زﯾﺎدی
از ﺷﻤﻨﯿﺰم ﺗﺮک ،ﻋﺎدات  ،اوﯾﻐﻮری ،و ﺗﮫ ﻣﺎﻧﺪه ھﺎﺋﯽ از طﺮﯾﻖ ﻓﺘﻮت وﺟﻮد دارد  .ﺷﯿﻌﮫ ی اﻣﺎﻣﯿﮫ اﯾﻨﺎن را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﻤﯽ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ  .اھﻞ ﺳﻨﺖ ﻧﯿﺰ درﺑﺎره ی اﻧﺎن ھﻤﻦ ﻋﻘﯿﺪه را دارﻧﺪ .1
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺴﺎب ﺗﻌﺠﺐ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن داﺋﺮة اﻟﻤﻌﺎرف ﺗﺸﯿﻊ اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻋﻨﻮان را در داﺋﺮةاﻟﻤﻌﺎرف ﮐﮫ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﮫ
ﻣﺪﺧﻠﮭﺎی ﺷﯿﻌﯽ دارد ،ﻣﻄﺮح ﺳﺎﺧﺘﮫ اﻧﺪ و ﺑﮫ اﯾﻦ ھﻢ اﮐﺘﻔﺎء ﻧﮑﺮده ﻣﻘﺎﻟﮫ ی ﻣﻔﺼﻞ ﺳﯿﺪ ﻗﺎﺳﻢ اﻓﻀﻠﯽ ﺷﺎه اﺑﺮاھﯿﻤﯽ را
ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺗﮑﻤﻠﮫ ی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻣﻘﺎﻟﮫ »اھﻞ ﺣﻖ« در آﺧﺮ ﺟﻠﺪ ﺳﻮم در در ھﺸﺖ ﺻﻔﺤﮫ ی ﺑﺰرگ ﻋﯿﻨﺎ ً درج ﮐﺮده اﻧﺪ و
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ از اﻋﺘﺒﺎر ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﮐﺎﺳﺘﮫ اﻧﺪ وﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﻋﻘﺎﺋﺪ و اداب و ﻣﻨﺎﺳﮏ اﯾﻦ ﻓﺮﻗﮫ ﮔﻤﺮاه ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺑﺎ ﻋﻘﺎﺋﺪ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﯿﻌﮫ ی اﺛﻨﯽ ﻋﺸﺮی ﮐﮫ آﻧﮭﺎ دراﯾﻦ داﺋﺮة اﻟﻤﻌﺎرف ﻣﻠﺰم ﺑﮫ رﻋﺎﯾﺖ آﻧﮭﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﻄﻠﺒﻘﺖ دارد؟! آﯾﺎ اﯾﻦ ﻧﻮع
ﺳﺎزش ﺑﺎ ﺳﺮان ﯾﮏ ﻓﺮﻗﮫ ی ﺿﺎﻟﮫ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﮫ آرﻣﺎن ﻣﻘﺪس ﺗﺸﯿﻊ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ؟!!
اﻟﺒﺘﮫ ﺟﺎی اﻧﮑﺎر ﻧﯿﺴﺖ ﻋﻘﺎﺋﺪ و آداب اھﻞ ﺣﻖ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﺑﮫ ﻋﻘﺎﺋﺪ و آداب ﺻﻮﻓﯿﮫ ﺑﮫ ﺧﺼﻮص ﺑﮫ ﻓﺮق ﺧﺎﮐﺴﺎرﯾﮫ
ﺷﺒﺎھﺖ دارد – ازﯾﮏ رﺳﺎﻟﮫ ﺧﺎﮐﺴﺎرﯾﮫ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﻧﻮر ﻋﻠﯽ ﺷﺎه ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری – ارﺗﺒﺎط اھﻞ ﺣﻖ ﺑﺎ ﻋﻘﺎﺋﺪ ﺧﺎﮐﺴﺎرﯾﮫ
ﭘﯿﺪاﺳﺖ .2
ﺧﺎﮐﺴﺎرﯾﮫ طﺮﯾﻘﮫ ی ﺧﻮد را طﺮﯾﻘﮫ ی ﻓﻘﺮ »ﷲ وﻣﺤﻤﺪ « ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪ و ﺗﺸﺮف ﺑﮫ آن را ﺑﮫ ﻧﻮﺷﯿﺪن ﻟﻨﮓ ﭼﮭﻞ ﺗﻦ
ﻣﺸﺮوطﮫ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ .
اﺻﺮاری ﮐﮫ ﺧﺎﮐﺴﺎرﯾﮫ درﮐﺘﻤﺎن ادﺑﯿﺎت – ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ً رﺳﺎﻻت ﺳﺆا ﻟﻮ ﺟﻮاب ﺧﻮﯾﺶ ﮐﮫ درواﻗﻊ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﯾﮏ رﺷﺘﮫ
ﺟﻮاﺑﮭﺎی ﻣﺮﻣﻮزﺑﮫ ﯾﮏ ﻋﺪه ﺳﺆاﻟﮭﺎی ﻣﺒﮭﻢ و ﻓﺮﺿﯽ ﻧﯿﺴﺖ – دارﻧﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ ﺳﺎﺑﻘﮫ ی اﯾﻦ ﻋﻘﺎﺋﺪ ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺖ
ﺳﺎﻟﮭﺎی دراز ﻗﺒﻞ از ظﮭﻮر اﯾﻦ ﻓﺮﻗﮫ وﺗﺎﺣﺪی ﻣﺜﻞ ﻋﻘﺎﺋﺪ ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺖ ﺳﺎﻟﮭﺎی دراز ﻗﺒﻞ از ظﮭﻮر اﯾﻦ ﻓﺮﻗﮫ و ﺗﺎ ﺣﺪی ﻣﺜﻞ

١

 .ﺗﺻوف درﯾﮑﺻد ﭘﺎﺳﺦ  ،ﺗرﺟﻣﮫ ی ﺗوﻓﯾق  ،ھـ ﺳﺑﺣﺎﻧﯽ  ،ص .١۵٧

. ٢ﺟﺳﺗﺟو درﺗﺻوف اﯾران ،ص .٣٧٧
١٢۶

ﻋﻘﺎﺋﺪ اھﻞ ﺣﻖ ﮐﮫ ﻧﯿﺰ ﺧﺎﮐﺴﺎرﯾﮫ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ارﺗﺒﺎط دارﻧﺪ – ﻣﺨﻔﯽ و ھﻤﭽﻮن رازی ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺘﻮر از »ﻏﯿﺮ« ﻧﮕﮭﺪاری ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﺪ  ،دور از دﺳﺘﺮس اﻏﯿﺎر ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ .1
ﺧﺎﮐﺴﺎر ﭼﮭﺎر ﻓﺮﻗﮫ اﺳﺖ و ﻣﺮاﺗﺐ ﺳﻠﻮک ﺷﺶ ﻣﺮﺣﻠﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  :ﻟﺴﺎن ؛ ﭘﯿﺎﻟﮫ ؛ ﮐﺴﻮت ؛ ﮔﻞ ﺳﭙﺮدن ؛ ﺟﻮز ﺑﮫ ﺳﯿﺪ
ﺧﺎﻧﺪان )ﻋﻠﯽ اﻟﻠﮭﯽ( ﺳﭙﺮدن وﻟﻨﮓ ارﺷﺎد و ﻋﺸﻖ ﷲ اﺳﺖ .ﻓﺮق ﺧﺎﮐﺴﺎر در ﺟﻠﺴﺎت ذﮐﺮ ﺟﻠﯽ ﺳﮫ ﺑﯿﺖ زﯾﺮ را ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ :
در ﻣﺬھﺐ ﻋﺎرﻓﺎن اﮔﺎه
روح اﺣﺪ دردل ﺣﻤﺪ ﻋﻠﯽ اﺳﺖ

ﷲ ﻋﻠﯽ ﺳﺖ ﻋﻠﯽ اﺳﺖ ﷲ
ﺣﺎﻣﺪ و ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ اﺳﺖ

ﺷﺎه ﻣﺮدان ﺷﯿﺮ ﯾﺰدان دﻟﺪل ﺳﻮار

ﻻ ﻓﺘﯽ اﻻ ﻋﻠﯽ ﻻﺳﯿﻒ اﻻ ذواﻟﻔﻘﺎر

و در ﺿﻤﻦ ﭘﺮﺳﮫ زدن در ﻣﻨﺎطﻖ اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻤﻼت زﯾﺮ را ﺑﺮ زﺑﺎن آرﻧﺪ :
ﷲ ﻣﺪد ﻣﻮﻻ ﻣﺪد ﯾﺎ اﺣﻤﺪ ﺟﺎﻣﯽ ﻣﺪد از ره دور آﻣﺪم ﺑﺎ دﯾﺪه ﮐﻮر آﻣﺪم ﺷﺎدم ﮐﮫ از ظﻠﻤﺖ ﺳﺮا ﺗﺎ ﭼﺸﻤﮫ ی ﻧﻮر آﻣﺪم ﷲ
ﻣﺪد ﻣﻮﻻ ﻣﺪد ﯾﺎ اﺣﻤﺪﺟﺎﻣﯽ ﻣﺪد ای ژﻧﺪه ﭘﯿﻞ ای ﺷﯿﺦ ﺟﺎم ای اﺣﻤﺪ ﺟﺎﻣﯽ ﻣﺪد .2

ﻋﻘﻞ وﻋﺸﻖ
در اﻧﺴﺎن دو ﻗﻮ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﺮﮐﺪام ازآﻧﮭﺎ درزﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﻧﻘﺶ ﻣﮭﻤﯽ را ﺑﺮ ﻋﮭﺪه دارﻧﺪ:
ﯾﮑﯽ ﻗﻮه ای اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ آن اﻧﺴﺎن ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻧﯿﮏ و ﺑﺪ اﻣﻮر راﻣﯽ ﺳﻨﺠﺪ ،و ﺻﻼح و ﻓﺴﺎد راﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽ دھﺪ ،ﻧﺎم
آن »ﻋﻘﻞ« اﺳﺖ  .اﯾﻦ ﻧﯿﺮو ﺑﺴﺎن ﭼﺮاغ ﭘﺮ ﻧﻮری اس ﮐﮫ ﻣﺴﯿﺮ زﻧﺪﮔﯽ را روﺷﻦ ﻣﯽ ﺳﺎزد و آدﻣﯽ را از راھﮭﺎی ﭘﺮ و
ﭘﯿﭻ و ﺧﻢ و ظﻠﻤﺎﻧﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺒﻮر ﻣﯽ دھﺪ .
ﻗﻮه ی دﯾﮕﺮی در اﻧﺴﺎن اﺳﺖ « ،ﺣﺲ ﯾﺎ ﻗﻮه ی ﻋﺎطﻔﮫ« اﺳﺖ و آن ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﻧﯿﺮو و ﮐﺸﺶ و ﺟﺎذﺑﮫ ای ﮐﮫ درطﺒﻊ
اﻧﺴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ وﺟﻮد دارد و اﯾﻦ ﻧﯿﺮو ﺑﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﺣﺮارت و ﮔﺮﻣﯽ و ﺟﻨﺒﺶ و ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ و اﻧﺴﺎن را
در راه ﻧﯿﻞ ﺑﮫ ﮐﻤﺎل ﺑﮫ ﺗﮑﺎﭘﻮ و ﮐﻮﺷﺶ وا ﻣﯽ دارد .

. ١ھﻣﺎن ﻣدرک  ،ص .٣٧٨
. ٢ﺳﯾری در ﺗوﺻوف  ،ص .٩٨
١٢٧

»اﮔﻮﺳﺖ ﮐﻨﺖ« )1857 -1798م( ﺣﮑﯿﻢ ﻓﺮاﻧﺴﻮی و ﻋﺎﻟﻢ رﯾﺎﺿﯽ و رھﺒﺮ ﻣﮑﺘﺐ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :
»دو اﻣﺮ ﻗﻮی در وﺟﻮد اﻧﺴﺎن ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ ﯾﮑﯽ »ﺣﺲ ﻋﺎطﻔﮫ« و دﯾﮕﺮی »ﻋﻘﻞ« .1
آری اﯾﻦ طﺒﯿﻌﺖ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﮐﮫ ھﻢ از »اﻧﺪﯾﺸﮫ« ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه وھﻢ از ﻋﻮاطﻒ و اﺣﺴﺎس .اﻧﺴﺎن اﻧﺪام زﻧﺪه ای اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ
ﻣﻐﺰ ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﺪ و ﺑﺎ ﻗﻠﺐ ﻋﺸﻖ ﻣﯽ ورزد  .ھﯿﭽﯿﮏ از اﯾﻦ دو ﻧﯿﺮو ﺑﮭﺘﻨﮭﺎﺋﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن وﺟﻮد اﻧﺴﺎن ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ .
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﯿﻨﺎﯾﻦ دو ﻧﯿﺮو ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ د اﺻﻠﻒ ﺗﻀﺎد ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﮫ در رﺷﺪ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺛﺮ ﻣﮭﻤﯽ دارﻧﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ ﮔﻔﺘﮫ اﻧﺪ
:
»ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎی ﻋﺎطﻔﯽ ﺑﺮای ﭘﺮورش ﻋﻘﻞ وھﻮش ﺿﺮورت دارد و ﺣﺎﻻت ﻋﺎطﻔﯽ در ھﺮ ﻟﺤﻈﮫ درطﺮز ﺗﻔﮑﺮ آدﻣﯽ اﺛﺮ
ﻣﯽ ﮔﺬارد  ،و ﻋﻘﻞ ھﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻋﻮاطﻒ ﺑﯿﻨﺎﺋﯽ و آﮔﺎھﯽ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ« .
ﺑﮫ ﻗﻮل دﮐﺘﺮ »اﻟﮑﺴﯿﺲ ﮐﺎرل« :
»ﻣﻔﯿﺪ ﺗﺮﯾﻦ و ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎی ﻓﮑﺮی و ﻋﺎطﻔﯽ اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﻌﺎدل و ھﻤﺎھﻨﮓ
ﺑﺎﺷﺪ  ،آﻧﭽﮫ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮﺗﺮی و ﺗﻔﻮق ﻣﻌﻨﻮی اﯾﻦ دﺳﺘﮫ ﺑﺮ دﯾﮕﺮان ﻣﯽ ﺷﻮد  ،ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎ و ﺗﻌﺎدل رﺷﺪ آﻧﮭﺎﺳﺖ « .2
ﻟﺬا در ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ اﻧﺴﺎن  ،ﺑﺎﯾﺪ ھﺮ دو ﺟﻨﺒﮫ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﻮد ﺗﺎ اﻓﺮاد ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ و ﺟﺎﻣﻌﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮔﺮدﻧﺪ  ،ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ
ﮐﺎرل ﮔﻔﺘﮫ » :ھﺪف اﺳﺎﺳﯽ در ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮورش اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻊ و ﻣﺘﻌﺎدﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﮫ ﻓﻘﻂ ﺑﺮ روی اﯾﻨﺎن ﻣﯽ ﺗﻮان
ﺗﻤﺪن ﺑﺰرگ و اﺳﺘﻮاری را ﭘﺎﯾﮫ ﻧﮭﺎده«.
در اﯾﻨﮑﮫ ﺣﻘﯿﻘﺖ »ﻋﻘﻞ« ﭼﯿﺴﺖ ؟ آﯾﺎ ﻗﻮه ای اﺳﺖ ﮐﮫ در اﻧﺴﺎن ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ آﯾﺪ ؟ ﯾﺎ ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ اﺳﺖ ﻣﺠﺮد از ﻣﺎده ﮐﮫ در ﺧﺎرج
از اﻧﺴﺎن وﺟﻮد دارد ؟ و از آن ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭘﺮﺗﻮی ﺑﺮ اﻧﺴﺎن ﻣﯽ ﺗﺎﺑﺪ؟ ﻣﯿﺎن ﻓﻼﺳﻔﮫ و ﻋﻠﻤﺎی طﺒﯿﻌﯽ ﺳﺨﻦ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ  .ﻣﺎ
در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ »ﻋﻘﻞ« ﮐﺎری ﻧﺪاﯾﻢ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻋﻘﻞ ھﺮ ﭼﮫ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺧﻮاه ﺟﻮھﺮ ﻣﺠﺮد ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ از ﭘﺪﯾﺪه ھﺎی وﺟﻮد اﻧﺴﺎن
ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻻزﻣﮫ ی ﻗﻮه ی ﺣﺎﻓﻈﮫ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺑﺎﻻﺧﺮه اﯾﻦ ﺻﻔﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﻮه در اﻧﺴﺎن ھﺴﺖ ﮐﮫ در اطﺮاف اﻣﻮر زﻧﺪﮔﯽ ﻓﮑﺮ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻧﯿﮏ و ﺑﺪ را از ھﻢ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽ دھﺪ و ﻧﻔﻊ و ﺿﺮر آﻧﮭﺎ را ﻣﯽ ﺳﻨﺠﺪ و ارﺗﺒﺎط ﻋﻠﺖ و ﻣﻌﻠﻮل راﻣﯽ ﻓﮭﻤﺪ و

. ١ﻣﺟﻠﮫ ی روﺷﻧدل  ،ﺷﻣﺎره  ، ٩ﺳﺎل .۴٨
 . ٢اﻧﺳﺎن ﻣوﺟود ﻧﺎﺷﻧﺎﺧﺗﮫ  ،ص .١۵١
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ازﻧﻈﺮ ﮐﺮدن در ﻣﻘﺪﻣﺎت ﭘﯽ ﺑﮫ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﯽ ﺑﺮد  ،اﯾﻦ ﻗﻮه را »ﻋﻘﻞ« ﻧﺎﻣﻨﺪ و ﻋﻤﻞ آن را ﺗﻔﮑﺮ و ﺳﻨﺠﺶ و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯿﺎن
ﻧﯿﮏ ﺑﺪ داﻧﺴﺘﮫ اﻧﺪو ھﻤﯿﻦ ﻗﻮه اﺳﺖ ﮐﮫ در ھﺮﮐﺲ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ  ،ﮔﺮاﻧﻤﺎﯾﮫ و ﺑﺎﺑﺼﯿﺮت اﮔﺎه اﺳﺖ و درﻣﯿﺎن ھﻤﻨﻮﻋﺎن
ﺧﻮد دارای ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﻤﺘﺎز و ﻗﺎﺑﻞ اﺣﺘﺮام ﯾﻢ ﺑﺎﺷﺪ و در ھﺮﮐﺲ ای ﻗﻮه ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ  ،ﺗﺴﻠﻂ او ﺑﺮ ﺣﺮﮐﺎت و اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﺶ
ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺮ اﺳﺖ ﻓﺮوﻣﺎﯾﮫ و ﺑﯽ ارزش و ﺑﯽ ﻣﻘﺪار اﺳﺖ  ،ﻧﺎﺳﻨﺠﯿﺪه ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ و ﺣﺴﺎب ﻧﮑﺮده ﮐﺎرھﺎی ﺑﯽ ﻗﺎﻋﺪه
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﺪ درﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺑﮫ ﺣﻤﺎﻗﺖ و ﺳﺒﮑﺴﺮی ﻣﻌﺮوف ﻣﯿﺸﻮد .
»ﻧﯿﭽﮫ« ﻓﯿﻠﺴﻮف آﻟﻤﺎﻧﯽ درﺑﺎره ی ﻋﻘﻞ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :
»ﻋﻘﻞ ﺑﮫ اﻧﺴﺎن ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﻣﯽ دھﺪ ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺮﺧﻮد ﻣﺴﻠﻂ ﺷﻮدو ﻟﺬا اﻧﺴﺎن ﻓﻘﻂ ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ ی ﻧﯿﺮوی ﻋﻘﻞ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ
ﻣﻌﻨﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﮫ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﻧﺎﺋﻞ ﮔﺮدد ﻋﻘﻞ ﻋﺎﻟﯿﺘﺮﯾﻦ ﻣﻈﮭﺮ )ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ( اﺳﺖ زﯾﺮا ﺑﮫ ﮐﻤﮏ ﻋﻘﻞ آدﻣﯽ
ﻗﺎدر ﻣﯽ ﮔﺮدد  ،ﻏﻮاﺋﺰ ﻟﮕﺎم ﮔﺴﯿﺨﺘﮫ ﺧﻮد را ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻨﺪ و ﻗﻮه ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺧﻮد ار ﺑﺮاﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرھﺎی ﻧﯿﮏ و زﯾﺒﺎ ،
ﻣﮭﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ  .و ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻗﺎدر ﺷﻮد ﺑﺮ ﺧﻮد ﺗﺴﻠﻂ ﯾﺎﻓﺘﮫ و ﺑﺮ طﺒﯿﻌﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﺴﻠﻂ ﮔﺮدد « .1

ﻋﻘﻞ در ﻣﮑﺘﺐ اﺳﻼم
ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻧﯿﺮوھﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻧﻌﻤﺖ ﺧﺪادای »ﻋﻘﻞ« اﺳﺖ ﮐﮫ اﺳﻼم ﺑﯿﺶ ازھﻤﮫ ی ادﯾﺎن و ﻧﻈﺎﻣﺎت
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﮫ »ﻋﻘﻞ« ﺑﮭﺎء داده اﺳﺖ ﺑﮫ طﻮری ﮐﮫ »ﻋﻘﻞ« اﺳﺎس دﯾﻦ اﺳﻼم ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ  .2از ﻧﻈﺮ اﺳﻼم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ
از ﻧﻌﻤﺖ ﻋﻘﻞ ﻣﺤﺮوم ھﺴﺘﻨﺪ  ،ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻧﺪارﻧﺪ  3در اﺣﮑﺎم و ﺣﻘﻮق اﺳﻼم ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﮫ »ﻋﻘﻞ« ﯾﮑﯽ ازﻣﺪارک
ﭼﮭﺎرﮔﺎﻧﮫ ی )ﮐﺘﺎب  ،ﺳﻨﺖ  ،اﺟﻤﺎع و ﻋﻘﻞ( ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه  ،ﻣﺪرک ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﮫ ﻓﺮد اﺻﻮل اﻋﺘﻘﺎدی ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺮر ﺷﺪه اﺳﺖ و
ﺗﻤﺎم ﻓﻘﮭﺎء و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ﮐﮫ ﮐﻠﯿﺎت اﺻﻮل ﻋﻘﺎﺋﺪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﮫ اﺳﺘﺪﻻل ﻋﻘﻠﯽ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻮد ه
ﺑﺎﺷﺪ .
آﯾﺎت ﺷﺮﯾﻔﮫ ﮐﮫ در ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ »ﻋﻘﻞ« و اﻟﺰام اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ ﺑﮫ روﺷﮭﺎی ﻋﻘﻠﯽ وارد ﺷﺪه و آن ﻋﻨﻮان ﭘﺪﯾﺪه ی ﻣﻤﯿﺰ اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ  ،ﻓﺮاوان اﺳﺖ  .اﯾﻦ آﯾﺎت ﺑﮫ ﭼﻨﺪ ﻗﺴﻢ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﺮدد :

 . ١از ﻓﻠﺳﻔﮫ ی ﻧﯾﭼﮫ  ،ﺑﮫ ﻧﻘل ﻣﮭرداد ﻣﮭرﯾن  ،ص  ۴٣و .۴۴
 . ٢اﻟﻌﻘل اﺳﺎس دﯾﻧﯽ  ،ﺣدﯾث ﻧﺑوی .
 . ٣رﻓﻊ اﻟﻘﻠم ﻋن اﻟﻣﻧون ﺣﺗﯽ ﯾﻔﯾق .
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 -1ﺗﻌﻘﻞ درﺟﮭﺎن ھﺴﺘﯽ و ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ آن ﮐﮫ دﻟﯿﻞ اﺛﺒﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ از ﻗﺒﯿﻞ » :و ﺳﺨﺮ ﻟﮑﻢ اﻟﻠﯿﻞ
واﻟﻨﮭﺎر و اﻟﺸﻤﺲ و اﻟﻘﻤﺮ و اﻟﻨﺠﻮم ﻣﺴﺨﺮات ﺑﺎﻣﺮه ان ﻓﯽ ذﻟﮏ اﻻﯾﺎت ﻟﻘﻮم ﯾﻌﻘﻠﻮن «

1

ﺗﺮﺟﻤﮫ  ) :ﺧﺪا ﺷﺐ و روز و ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﻣﺎه راﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﺴﺨﺮ ﻧﻤﻮد و ﮐﺮات ﻓﻀﺎﺋﯽ ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎن او اﺳﺖ اﯾﻦ ﻧﻈﻢ و
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮای اﻧﺴﺎﻧﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺗﻌﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  ،دﻻﺋﻠﯽ در ﺑﺮ ﻣﯽ دارد( .
ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ ﺑﮫ ﻣﺮدم اﺳﺘﻘﻼل ﻋﻘﻞ و ﻓﮑﺮ ﻣﯽ دھﺪ و آﻧﮭﺎ را وادار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻋﻘﻞ ﺧﻮدﺷﺎن درھﻤﮫ ی اﻣﻮر ﻧﻈﺮ ﮐﻨﻨﺪ
و ﺧﻮب و ﺑﺪ را ﺑﻔﮭﻤﻨﺪ و اﯾﻦ ﻧﯿﺮوی اﻟﮭﯽ را ﮐﮫ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﺴﺘﮫ ﺑﺮ ان اﺳﺖ  ،از دﺳﺖ ﻧﺪھﻨﺪ ،ﻟﺬا ھﺮﺟﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﯽ
ﭘﯿﺶ اﻣﺪه آدﻣﯽ را ﺑﮫ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن و ﺑﮭﺮه ﺟﺴﺘﻦ از ﻋﻘﻞ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮای ﭘﯽ ﺑﺮدن ﺑﮫ اﺳﺮار ﺟﮭﺎن دﻋﻮت ﮐﺮده اﺳﺖ آن ھﻤﮫ
» اﻓﻼ ﺗﻌﻘﻠﻮن« » ،ﻟﻌﻠﮑﻢ ﺗﺘﻔﮑﺮون« » ،اﻓﻼ ﯾﺘﺬﮐﺮون« » ،اﻓﻼﯾﺘﺪﺑﺮون«  » ،ﻓﺎﻧﻈﺮوا« و ﻧﻈﺎﺋﺮ ﻓﺮاوان اﯾﻨﮭﺎ ﮐﮫ در ﻗﺮآن
ﮐﺮﯾﻢ آﻣﺪه  ،ھﻤﮫ دﺳﺘﻮرھﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ اﻓﺮاد ﻣﺆﻣﻦ را ﺑﮫ ﺗﻔﮑﺮ وﺗﺪﺑﺮ در ھﺮ ﭼﮫ آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ  ،ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ  2و ﮐﺎﻣﻼً
روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﭼﻮن ﻗﺮآن ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ دﻋﻮت ﺑﮫ ﺗﻌﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ وﻋﻘﻞ را ﻣﻼک ﻗﺮار ﻣﯽ دھﺪ ،ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﺑﺮای
ﺗﻌﻘﻞ روﺷﯽ ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ آﯾﮫ ای ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﺨﻦ از ﻋﻘﻞ و ﺗﻌﻘﻞ ﮔﻔﺘﮫ اﺳﺖ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﮫ اﺳﺎس ﮐﺎر ﺑﺮ ﻓﮭﻢ
ﻋﻘﻠﯽ واﺳﺘﻘﻼل ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ اﺳﺖ ﺑﮫ روﺷﻨﯽ داﻧﺴﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﻗﺮان ﮐﺮﯾﻢ ﺧﻮد روﺷﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﻘﻞ دارد .
 -1ﺑﻌﻀﯽ از آﯾﺎت ﻧﺪاﻣﺖ اﻧﺴﺎن را ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﮫ در اﺛﺮ ﻋﺪم ﺗﻌﻘﻞ ﺑﮫ ﻋﺬاب آﺧﺮوی ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪه اﻧﺪ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ:
»و ﻗﺎﻟﻮا ﻟﻮ ﮐﻨﺎ ﻧﺴﻤﻊ او ﻧﻌﻘﯿﻞ ﻣﺎﮐﻨﺎ ﻓﯽ اﺻﺤﺎب اﻟﺴﻌﯿﺮ« .3
)ﺗﺒﮭﮑﺎران در ﻋﺬاب اﺧﺮوی ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ اﮔﺮ ﺣﻘﯿﻘﺖ راﻣﯽ ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ وﺗﻌﻘﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﻢ از ﻣﻌﺬﺑﯿﻦ در آﺗﺶ ﻧﺒﻮدﯾﻢ( .
 -3ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﮔﺮوھﯽ را ﮐﮫ ﺗﻌﻘﻞ ﻧﻤﻮده اﻧﺪوﻟﯽ ﺑﺎز ﺣﻘﯿﻘﺖ راﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪه و آن را از راه ﺧﻮد ﻣﻨﺤﺮف ﺳﺎﺧﺘﮫ اﻧﺪ  ،ﺗﻮﺑﯿﺦ
ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ :
» ...ﯾﺴﻤﻌﻮن ﮐﻠﻢ ﷲ ﺛﻢ ﯾﺤﺮﻗﻮﻧﮫ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﻋﻘﻠﻮه .1 «...

 . ١ﺳور ی ﻧﺣل  ،آﯾﮫ .١٢
. ٢درﻗرن رد ۴٨ﻣورد ﻣﺷﻘﺎت ﻣﺎده »ﻋﻘل« و در  ١٨ﻣﺷﺗﻘﺎت »ﻓﮑر« ﺑﮫ ﮐﺎر رﻓﺗﮫ اﺳت .
. ٣ﺳورره ی ﻣﻠﮏ  ،آﯾﮫ .١٠
١٣٠

)ﮐﻼم ﺧﺪا را ﻣﯽ ﺷﻨﻮد ،ﺳﭙﺲ آن را ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﺗﻌﻘﻞ ﮐﺮده اﻧﺪ  ،ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ(.
 -4ﻗﺮآن ﺷﺮﯾﻒ  ،ﻣﻘﺎم »اﻧﺴﺎن ﺑﻮدن« را از اﻓﺮادی ﮐﮫ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﯿﺎﺗﺒﺨﺶ ﻓﮑﺮ و اﻧﺪﯾﺸﮫ ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری ﻧﻤﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺳﻠﺐ
ﻧﻤﻮد و ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﭘﺴﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﯿﻮاﻧﺎت از آﻧﺎن ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ :
»ان ﺷﺮ اﻟﺪواب ﻋﻨﺪ ﷲ اﻟﺼﻢ اﻟﺒﮑﻢ اﻟﺬﯾﻦ ﻻﯾﻌﻘﻠﻮن« .2
ﺗﺮﺟﻤﮫ ) :ﭘﺴﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎﻧﻮران در ﭘﯿﺸﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪی آن ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﮔﻨﮓ و ﮐﺮ ﺑﻮده و ا ﻧﯿﺮوی ﺧﺮد و اﻧﺪﯾﺸﮫ ﮐﮫ
ﻧﺸﺎﻧﮫ ی ﺷﺨﺼﯿﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ھﺮ ﻓﺮد اﺳﺖ ،اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ(.
 -5از ﮔﺮوه ﯾﮑﮫ ﻧﯿﺮوی اﻧﺪﯾﺸﮫ ﺧﻮد را در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﮫ ﮐﺎر ﻧﻤﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﮫ ﻧﺎم ﻣﻮﺟﻮداﺗﯽ ﭘﻠﯿﺪ ﻧﺎﻣﺒﺮده اﺳﺖ :
» ...و ﯾﺠﻌﻞ اﻟﺮﺟﺲ ﻋﻠﯽ اﻟﺬﯾﻦ ﻻ ﯾﻌﻘﻠﻮن« .3
ﺗﺮﺟﻤﮫ ) :ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﯿﻠﯿﺪ را ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻌﻘﻞ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ(.
 -6آﯾﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺮدم ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎ ﺑﮫ ﺗﻌﻘﻞ را ﺗﻮﺑﯿﺦ و ﺳﺮزﻧﺶ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ :
»اﺗﺎﻣﺮون اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻟﺒﺮ و ﺗﻨﺴﻮن اﻧﻔﺴﮑﻢ ﺗﺘﻠﻮن اﻟﮑﺘﺎب اﻓﻼ ﺗﻌﻘﻠﻮن« .4
)آﯾﺎ ﻣﺮدم را ﺑﮫ ﻧﯿﮑﻮﮐﺎری دﺳﺘﻮر ﻣﯽ دھﯿﺪ وﻟﯽ ﺧﻮدﺗﺎن را ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ  ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ ﮐﺘﺎب آﺳﻤﺎﻧﯽ را
ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﺪ  ،ﻣﮕﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﻌﻘﻞ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟(.
 -7ﺑﻌﻀﯽ از آﯾﺎت ﺗﻘﻠﯿﺪ از ﻧﯿﺎﮐﺎن و ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻮدن ﺑﮫ ﻣﻮھﻮﻣﺖ ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن را ﮐﮫ ﻋﺎری از ﺗﻌﻘﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ  ،ﺗﻮ ﺑﯿﺦ ﻣﯽ
ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ :
» ...ﻗﺎﻟﻮا ﺑﻞ ﻧﺒﺘﺒﻊ ﻣﺎ اﻟﻔﯿﻨﺎ ﻋﻠﯿﮫ آﺑﺎء ﻧﺎ او ﻟﻮ ﮐﺎن آﺑﺎؤھﻢ ﻻ ﯾﻌﻘﻠﻮ ﺷﯿﺌﺎ ً و ﻻ ﯾﮭﺘﺌﺪون« .1

 . ١ﺳوره ی ﺑﻘره  ،آﯾﮫ .٧۵
. ٢ﺳوره ی اﻧﻔﺎل  ،آﯾﮫ .٢٢
. ٣ﺳوره ی ﯾوﻧس ،آﯾﮫ ی .١٠٠
 . ٤ﺑﻘره  ،آﯾﮫ .۴۴
١٣١

ﺗﺮﺟﻤﮫ ) :آﻧﺎن ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ  :ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺎ ﭘﯿﺮو ﮐﯿﺶ ﭘﺪراﻧﻤﺎن ﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﻮد  ،آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺴﺖ آﻧﮭﺎ ﺗﺎﺑﻊ ﭘﺪراﻧﺸﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ
ﺑﯽ ﻋﻘﻞ وﻧﺎدان ﺑﻮده و ھﺮﮔﺰ ﺑﮫ ﺣﻖ و راﺳﺘﯽ ھﺪاﯾﺖ ﻧﯿﺎﻓﺘﮫ اﻧﺪ(.
اﺳﺎﺳﺎ ً ﻗﺮآن ﺑﺮای ﻋﻘﺎل و ﺧﺮدﻣﻨﺪان ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺗﺲ در ﺳﻮره ی روم ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯽ  ...» :و ﮐﺬﻟﮏ ﻧﻔﺼﻞ اﻵﯾﺎت ﻟﻘﻮم
ﯾﻌﻘﻠﻮن« .2
ﻋﻘﻞ از ﻧﻈﺮ رواﯾﺎت
درﺑﺎره ی اﯾﻨﮑﮫ »ﻋﻘﻞ« وﺳﯿﻠﮫ ی اﻣﺘﯿﺎز اﻧﺴﺎن از ﺣﯿﻮاﻧﺎت اﺳﺖ و ﻋﺎﻣﻞ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ﺑﺸﺮ اﺳﺖ و
اﯾﻨﮑﮫ ﻋﺒﺎدت ﺑﺪون ﺗﻌﻘﻞ ﺛﻤﺮ ﺑﺨﺶ ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻨﮑﮫ ﻋﻘﻞ ﻣﺪار ﮐﯿﻔﺮ و ﭘﺎداش وﺑﮭﺘﺮﯾﻦ وﺳﯿﻠﮫ ی ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺖ ،
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ ی »ﻋﻘﻞ« ﻋﺒﺎدت ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﯿﺰی ﺑﮭﺘﺮ از »ﻋﻘﻞ« ﺑﮫ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻧﺪاده اﺳﺖ » .ﻋﻘﻞ« دﻟﯿﻞ راه اﻧﺴﺎن
ﻣﺆﻣﻦ اﺳﺖ  .اﻧﺴﺎن ﺑﯽ ﻋﻘﻞ ﻣﺮده اﺳﺖ  .ھﺮﮐﺲ »ﻋﻘﻞ« ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﮫ ﮐﺎر ﻧﺒﺮد رﺳﺘﮕﺎر ﻧﮕﺮدد  .ﻋﻘﻞ زﯾﻮر اﻧﺴﺎن اﺳﺖ
و ﻧﻮری اﺳﺖ ﮐﮫ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮫ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ  .ﺧﻮﺑﯿﮭﺎ ھﻤﮫ رﯾﺸﮫ درﻋﻘﻞ دارﻧﺪ و ﺟﺰو ﺳﭙﺎه )ﻧﯿﺮوھﺎی ﻓﻌﺎل(
ﻋﻘﻠﻨﺪ و  ....آﻧﻘﺪر رواﯾﺎت ﻣﻌﺘﺒﺮ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﺑﺮای ھﺮ ﺷﺨﺺ ﺑﺎ اﻧﺼﺎﻓﯽ روﺷﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﮫ ھﯿﭻ ﻣﮑﺘﺐ و آﺋﯿﻨﯽ
ﺑﮫ اﻧﺪازه ی اﺳﻼم ﺑﮫ »ﻋﻘﻞ« اھﻤﯿﺐ ﻧﺪاده اﺳﺖ ﮐﺘﺎب »اﺻﻮل ﮐﺎﻓﯽ« ﮐﮫ ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﯾﻦ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ )ع( در آن آﻣﺪه
اﺳﺖ ﺑﺎ »ﮐﺘﺎب اﻟﻌﻘﻞ و اﻟﺠﮭﻞ« آﻏﺎز ﺷﺪه و ﺣﺘﯽ ﺳﺨﻦ درﺑﺎره ی ﻋﻘﻞ و ذﮐﺮ اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻋﻘﻞ و ﺗﻌﻘﻞ را ﺑﺮ
اﺣﺎدﯾﺚ ﻋﻠﻢ و »اﺣﺎدﯾﺚ ﺗﻮﺣﯿﺪ« ﮐﮫ اﺳﺎس دﯾﻦ اﺳﺖ ﻣﻘﺪم داﺷﺘﮫ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻋﻠﻢ ﺑﺪون ﻋﻘﻞ و ﺗﻌﻘﻞ
ﺑﯽ ارزش اﺳﺖ و راه رﺳﯿﺪن ﺑﮫ »ﺗﻮﺣﯿﺪ« ﻧﯿﺰ ﻋﻘﻞ و ﺗﻌﻘﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  .اﯾﻨﮏ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﮫ از اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ را در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽ
آورﯾﻢ :
 -1ﻣﺮﺣﻮم ﮐﻠﯿﻨﯽ در رواﯾﺘﯽ ﻧﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻄﺎب ﺑﮫ ﻋﻘﻞ ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﯾﺪ :
»و ﻋﺰﺗﯽ و ﺟﻼﻟﯽ ﻣﺎﺧﻠﻘﺖ ﺧﻠﻘﺎ ً ھﻮ أﺣﺐ اﻟﯽ ﻣﻨﮏ و ﻻ اﮐﻤﻠﺘﮏ اﻻﻓﯿﻤﻦ اﺣﺒﮫ .3 «...

 . ١ﺳوره ی ﺑﻘره ،آﯾﮫ ی .١٧٠
 . ٢روم  ،آﯾﮫ .٢٨
 . ٣ﮐﺎﻓﯽ  ،ج ، ١ص .١٠
١٣٢

ﺗﺮﺟﻤﮫ ) :ﺑﮫ ﻋﺰت و ﺟﻼﻟﻢ ﻗﺴﻢ ﮐﮫ ﭼﯿﺰی ﺑﮭﺘﺮ و ﻧﯿﮑﻮﺗﺮ از ﺗﻮ ﻧﯿﺎﻓﺮﯾﺪم و ﺗﺮا و ھﯿﭻ ﮐﺲ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻨﻤﻮدم ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﮫ او
را دوﺳﺖ دارم  ،ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ ی ﺗﻮ اﻣﺮ و ﻧﮭﯽ ﻣﯿﮑﻨﻢ و ﮐﯿﻔﺮ و ﭘﺎداش ﻣﯽ دھﻢ (.
 -2در رواﯾﺖ دﯾﮕﺮی آﻣﺪه اﺳﺖ :
»ﺣﺠﺔ ﷲ ﻋﻠﯽ اﻟﻌﺒﺎد اﻟﻨﺒﯽ و اﻟﺤﺠﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻌﺒﺎد و ﺑﯿﻦ ﷲ اﻟﻌﻘﻞ «.1
ﺗﺮﺟﻤﮫ  ) :ﺣﺠﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان اﺳﺖ و ﺣﺠﺖ ﻣﯿﺎن ﺑﻨﺪﮔﺎن و ﺧﺪا ﻋﻘﻞ اﺳﺖ (.
-3اﻣﺎم ھﻔﺘﻢ )ع(
ﻓﺮﻣﻮد:
»ان ﺗﺒﺎرک و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻋﻠﯽ اﻟﻨﺎس ﺣﺠﺘﺒﻦ  :ﺣﺠﺔ ظﺎھﺮة و ﺣﺠﺔ ﺑﺎطﻨﺔ ﻓﺄﻣﺎ اﻟﻈﺎھﺮة ﻓﺎﻟﺮﺳﻞ و اﻷﻧﺒﯿﺎء و أﻣﺎ اﻟﺒﺎطﻨﺔ
ﻓﺎﻟﻌﻘﻮل « .2
ﺗﺮﺟﻤﮫ ) :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ دوﺣﺠﺖ ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﯾﮑﯽ ﺣﺠﺖ ظﺎھﺮی ﮐﮫ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان و ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن دﯾﻨﯽ ھﺴﺘﻨﺪ و
آن دﯾﮕﺮی ﺣﺠﺖ ﺑﺎطﻨﯽ ﮐﮫ ﻋﻘﻞ و ﺧﺮد ﻣﺮدم اﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ د ر روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﮐﺴﯽ را ﮐﮫ از ﻋﻘﻞ وﺧﺮد ﺧﻮد ﭘﯿﺮوی
ﻧﮑﺮده  ،ﻣﺆاﺧﺬه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ( .
دررواﯾﺘﯽ ﻋﻠﯽ)ع( ﻓﺮﻣﻮد :
»اﻟﻌﻘﻞ ﺷﺮع ﻣﻦ داﺧﻞ و اﻟﺸﺮع ﻋﻘﻞ ﻣﻦ ﺧﺎرج« .3
ﺗﺮﺟﻤﮫ ) :ﻋﻘﻞ  ،ﺷﺮع و ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار داﺧﻠﯽ اﺳﺖ و ﺷﺮع و دﯾﻦ  ،ﻋﻘﻞ ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ از وﺟﻮد اﻧﺴﺎن ﺧﺎرج اﺳﺖ(.
 -5در رواﯾﺖ ﻣﻔﺼﻠﯽ از »ﺳﻤﺎﻋﺔ ﺑﻦ ﻣﮭﺮان« ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﮐﮫ ﮔﻔﺖ :

 . ١ﮐﺎﻓﯽ  ،ج  ، ١ص .٢۵
 . ٢ﮐﺎﻓﯽ  ،ج  ، ١ص.١۶
. ٣ﻣﺟﻣﻊ اﻟﺑﺣرﯾن  ،ﻣﺎده ﻋﻘل.
١٣٣

»ﺧﺪﻣﺖ اﻣﺎم ﺻﺎدق )ع( ﺑﻮدم  ،ﺻﺤﺒﺖ از ﻋﻘﻞ و ﺟﮭﻞ ﺑﮫ ﻣﯿﺎن آﻣﺪ  ،ﺗﻤﺎم اوﺻﺎف ﺧﻮب و ﭘﺴﻨﯿﺪﯾﺪه را از ﻟﺸﮕﺮﯾﺎن
ﻋﻘﻞ ﺷﻤﺮد وﺗﻤﺎم اوﺻﺎف ﭘﻠﯿﺪ و ﮐﺜﯿﻒ را ﺟﺰو ﻟﺸﮕﺮﯾﺎن »ﺟﮭﻞ« ﺑﮫ ﺣﺴﺎب آورد ،آﻧﮕﺎه ﻓﺮﻣﻮد » :ﻋﻘﻞ« وﻟﺸﮕﺮﯾﺎﻧﺶ
او را و »ﺟﮭﻞ« و ﻟﺸﮕﺮﯾﺎﻧﺶ را دﻗﯿﻘﺎ ً ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ  ،آن وﻗﺖ ھﺪاﯾﺖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯿﺪ و راه ﺳﻌﺎدت را ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ  ،ﺳﭙﺲ از آن
ﺣﻀﺮت ﺳﺆال ﮐﺮدﯾﻢ ﺣﻀﺮت  75ﺻﻔﺖ را از ﻟﺸﮕﺮﯾﺎن ﻋﻘﻞ و  75ﺻﻔﺖ را از ﻟﺸﮕﺮﯾﺎن ﺟﮭﻞ ذﮐﺮ ﻓﺮﻣﻮد«.1
 -6در رواﯾﺎت زﯾﺎدی آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﮫ ﻗﺪر ﻋﻘﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد داده  ،ﺣﺴﺎب ﻣﯽ ﮐﺸﺪ و
ﭘﺎداش ھﺮ ﻋﻤﻞ ﺑﮫ اﻧﺪازه ی »ﻋﻘﻞ« اﺳﺖ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻋﻘﻞ« ﻣﻨﺎط وﻣﺤﻮر ﮐﯿﻔﺮ و ﭘﺎداش اﺳﺖ و ﻟﺬا اﺟﺮ و ﻣﺰد ﻧﯿﺰ
روی ﻣﻘﺪار ﻋﻘﻞ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.2
رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﮫ ﻣﺮدی ﺑﮫ اﻣﺎم ﺻﺎدق )ع( ﮔﻔﺖ  :ﻓﻼﻧﯽ  ،ﻋﺒﺎدﺗﺶ و دﯾﻨﺪارﯾﺶ  ،ﭼﻨﯿﻦ و ﭼﻨﺎﻧﺴﺖ اﻣﺎم ﭘﺮﺳﯿﺪ » :ﻋﻘﻠﺶ
ﭼﻄﻮر اﺳﺖ ؟« ﮔﻔﺖ ﻧﻤﯽ داﻧﻢ  ،اﻣﺎم ﻓﺮﻣﻮد » : :ان اﻟﺜﻮاب ﻋﻠﯽ ﻗﺪر اﻟﻌﻘﻞ . «...ﭘﺎداش ﺑﮫ اﻧﺪازه ی ﻋﻘﻞ اﺳﺖ .
ﭘﺲ ﻧﮑﻮ ﮔﻔﺖ آن رﺳﻮل ﺑﺎ ﺟﻮاز
ز اﻧﮑﮫ ﻋﻘﻠﺖ ﺟﻮھﺮ اﺳﺖ و او ﻋﺮض

ذره ﻋﻘﻠﺖ ﺑﮫ از ﺻﻮم و ﻧﻤﺎز
وﯾﻦ دو در ﺗﮑﻤﯿﻞ آن ﺷﺪ ﻣﻔﺘﺮض

 -7ﻋﻘﻞ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ و ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮھﺒﺖ اﻟﮭﯽ اﺳﺖ  .رﺳﻮل ﮔﺮاﻣﯽ اﺳﻠﻢ )ص( ﻓﺮﻣﻮد :
»ﻣﺎ ﻗﺴﻢ ﷲ اﻟﻌﯿﺎد ﺷﯿﺌﺎ ً اﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻞ ﻓﻨﻮم اﻟﻌﺎﻗﻞ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺳﮭﺮ اﻟﺠﺎھﻞ  ،و إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎﻗﻞ اﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺷﺨﻮص
اﻟﺠﺎھﻞ و ال ﺑﻌﺚ ﷲ ﻧﺒﯿﺎ ً وﻻ رﺳﻮﻻً ﺣﺘﯽ ﯾﺴﺘﮑﻤﻞ اﻟﻌﻘﻞ و ﯾﮑﻮن ﻋﻘﻠﮫ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺟﻤﯿﻊ ﻋﻮل اﻣﺘﮫ و ﻣﺎ ﯾﻀﻤﺮ اﻟﻨﺒﯽ
ﻓﯽ ﻧﻔﺴﮫ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﺟﺘﮭﺎد اﻟﻤﺠﺘﮭﺪی و ﻣﺎ ادی اﻟﻌﺒﺪ ﻓﺮاﺋﺾ ﷲ ﺣﺘﯽ ﻋﻘﻞ ﻋﻨﮫ و ﻻ ﺑﻠﻎ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ ﻓﯽ ﻓﻀﻞ
ﻋﺒﺎدﺗﮭﻢ ﻣﺎ ﺑﻠﻎ اﻟﻌﺎﻗﻞ و اﻟﻌﻘﻼء ھﻢ اوﻟﻮا اﻷﻟﺒﺎب اﻟﺬﯾﻦ ﻗﺎل ﷲ ﺗﻌﺎﻟﯽ  :ﻧﻮﻣﺎ ﯾﺘﺬﮐﺮ إﻻ اوﻟﻮاﻻﻟﺒﺎب« .3
ﺗﺮﺟﻤﮫ ) :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮫ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﺟﯿﺰی ﺑﮭﺘﺮ از ﻋﻘﻞ ﻧﺒﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺧﻮاﺑﯿﺪن ﻋﺎﻗﻞ از ﺷﺐ زﻧﺪه داری ﺟﺎھﻞ ﺑﮭﺘﺮ
اﺳﺖ و در ﻣﻨﺰل ﺑﻮدن ﻋﺎﻗﻞ از ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺟﺎھﻞ )ﺑﮫ ﺳﻮی ﺣﺞ و ﺟﮭﺎد( ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ و ﺧﺪا ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ و رﺳﻮل را ﺟﺰ ﺑﺮای
ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻋﻘﻞ ﻣﺒﻌﻮث ﻧﺴﺎزد ) ﺗﺎ ﻋﻘﻠﺶ راﮐﺎﻣﻞ ﻧﮑﻨﺪ ﻣﺒﻌﻮث ﻧﮑﻨﺪ ( و ﻋﻘﻞ او ﺑﺮﺗﺮ از ﻋﻘﻮل ﺗﻤﺎم اﻣﺘﺶ ﺑﺎﺷﺪ و آﻧﭽﮫ

 . ١ﮐﺎﻓﯽ ،ج  ، ١ص .٢٠ ،٢٣
 . ٢ﮐﺎﻓﯽ  ،ج  ، ١ص .٢۶
 . ٣ﮐﺎﻓﯽ  ،ج  ، ١ص .١٣ -١٢
١٣۴

ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ در ﺧﺎطﺮ دارد  ،از اﺟﺘﮭﺎد ﻣﺠﺘﮭﺪﯾﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ و ﺗﺎ ﺑﻨﺪه واﺟﺒﺎت را ﺑﮫ ﻋﻘﻞ ﺧﻮد د رﻧﯿﺎﺑﺪ آﻧﮭﺎ را اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده
اﺳﺖ ھﻤﮫ ﻋﺎﺑﺪان در ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻋﺒﺎدﺗﺸﺎن ﺑﮫ ﭘﺎی ﻋﺎﻗﻞ ﻧﺮﺳﻨﺪ ﻋﻘﻼ ھﻤﺎن ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺧﺮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎره ی
آﻧﮭﺎﻓﺮﻣﻮده  :ﺗﻨﮭﺎ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺧﺮد اﻧﺪرز ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ( .
ﺧﻼﺻﮫ در ﺗﺤﺴﯿﻦ و ﺳﺘﺎﯾﺶ واھﻤﯿﺖ ﻋﻘﻞ رواﯾﺎت زﯾﺎدی وارد ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﮫ ﭼﻨﺪﺗﺎ از آﻧﮭﺎ را
ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ .
ﻋﻘﻞ ﺑﺮ دو ﻧﻮع اﺳﺖ
ﯾﮑﯽ »ﻋﻘﻞ ﮐﺴﺒﯽ« اﺳﺖ ﮐﮫ از راه ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻋﻠﻢ و اﻧﺪوﺧﺘﻦ ﺗﺠﺮﺑﮫ ھﺎ ﺑﮫ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ  .ﻧﻮع دﯾﮕﺮ » :ﻋﻘﻞ ذاﺗﯽ « اﺳﺖ
ﮐﮫ ﺧﺪاوﻧﺪ در وﺟﻮد ھﺮﮐﺲ آﻓﺮﯾﺪه و ﻋﻤﺪه از ﻋﻘﻞ ھﻤﯿﻦ ﻧﻮع دوم اﺳﺖ  .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻋﻘﻞ ذاﺗﯽ ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻋﻠﻢ
و ﺗﺠﺮﺑﮫ ﺑﮫ او ﻓﺎﺋﺪه ای ﻧﺪارد  ،وھﻤﮫ ی ﭘﻨﺪھﺎ و ﺣﮑﻤﺘﮭﺎ را ﺑﺮ او ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ  ،ﻧﺘﯿﺠﮫ ای ﺑﺮای او ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ وﻟﯽ اﮔﺮ
ﻋﻘﻞ ذاﺗﯽ در وﺟﻮد ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻋﻠﻢ ﺑﺮ روﺷﻨﯽ و ﮐﻤﺎﻟﺶ ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ .
اﯾﻦ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ)ع( ﻓﺮﻣﻮده  :ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪا ﮐﻮر را ﺑﯿﻨﺎ و ﭘﯿﺴﯽ را طﺎھﺮ و ﻣﺮده را زﻧﺪه ﮐﺮدم
وﻟﯽ اﺣﻤﻖ را ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﻣﻌﺎﻟﺠﮫ ﮐﻨﻢ ﻧﺎرﺳﺎﺋﯽ ﻋﻘﻠﺶ را اﺻﻼح ﻧﻤﺎﯾﻢ )ﻋﺎﻟﺠﺖ اﻷﺣﻤﻖ ﻓﻠﻢ اﻗﺪر ﻋﻠﯽ اﺻﻼﺣﮫ(.1
ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺮﯾﻢ ﺑﮫ ﮐﻮھﯽ ﻣﯽ ﮔﺮﯾﺨﺖ

ﺷﯿﺮ ﮔﻮﺋﯽ ﺧﻮن او ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ رﯾﺨﺖ

ان ﯾﮑﯽ در ﭘﯽ دوﯾﺪ و ﮔﻔﺖ ﺧﯿﺮ؟

در ﭘﯿﺖ ﮐﺲ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﮫ ﮔﺮﯾﺰی ﭼﻮ طﯿﺮ

ﮔﻔﺖ از اﺣﻤﻖ ﮔﺮﯾﺰاﻧﻢ ﺑﺮو

ﻣﯿﺮھﺎﻧﻢ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻨﺪم ﻣﺸﻮ

ﮔﻔﺖ آﺧﺮ آن ﻣﺴﯿﺤﺎ ﻧﮫ ﺗﻮﺋﯽ

ﮐﮫ ﺷﻮد ﮐﻮر و ﮐﺮ از ﺗﻮ ﻣﺴﺘﻮی

ﮔﻔﺖ آری  ،ﮔﻔﺖ ﭘﺲ ای روح ﭘﺎک

ھﺮﭼﮫ ﺧﻮاھﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ از ﮐﯿﺴﺖ ﺑﺎک

ﮔﻔﺖ ﻋﯿﺴﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ذات ﭘﺎک ﺣﻖ

ﻣﺒﺪع ﺗﻦ ،ﺧﺎﻟﻖ ﺟﺎن  ،در ﺳﯿﻖ

ﮐﺎن ﻓﺴﻮن و اﺳﻢ اﻋﻈﻢ را ﮐﮫ ﻣﻦ

ﺑﺮ ﮐﺮ و ﺑﺮ ﮐﻮر ﺧﻮاﻧﺪم ﺷﺪ  ،ﺣﺴﻦ

ﺧﻮاﻧﺪم آن را ﺑﺮ دل اﺣﻤﻖ ﮐﮫ ﺑﻮد

ﺻﺪ ھﺰاران ﺑﺎر و درﻣﺎﻧﯽ ﻧﺸﺪ

 . ١ﺳﻔﯾﻧﮫ اﻟﺑﺣﺎر  ،ج  ، ١ص  ٣۴١ﻣﺎده ﺣﻣق .
١٣۵

زاﻧﮑﮫ رﻧﺞ اﺣﻤﻘﯽ ﻗﮭﺮ ﺧﺪاﺳﺖ

رﻧﺞ ﮐﻮری ﻧﯿﺴﺖ ﻗﮭﺮ  ،آن اﺑﺘﻼﺳﺖ

اﺑﺘﻼ ،رﻧﺠﯽ اﺳﺖ ﮐﺎن رﺣﻢ آورد

اﺣﻤﻖ رﻧﺠﯽ اﺳﺖ ﮐﺎن زﺧﻢ آورد

آﻧﭽﮫ داغ او اﺳﺖ  ،ﻣﮭﺮ او ﮐﺮده اﺳﺖ

ﭼﺎره ای ﺑﺮ وی ﻧﯿﺎرد ﺑﺮد دﺳﺖ

ز اﺣﻤﻘﺎن ﺑﮕﺮﯾﺰد ﭼﻮن ﻋﯿﺴﯽ ﮔﺮﯾﺨﺖ

ﺻﺤﺒﺖ اﺣﻤﻖ ﺑﺴﯽ ﺧﻮﻧﮭﺎ ﺑﺮﯾﺨﺖ

اﻧﺪک اﻧﺪک آﺑﺮا دزدد ھﻮا

و اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ دزدد ھﻢ اﺣﻤﻖ از ﺷﻤﺎ

ﻋﻠﯽ )ع( ﺑﮫ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻓﺮﻣﻮده ﮐﮫ :
»اﻟﻌﻘﻞ ﻋﻘﻼن  :ﻣﻄﺒﻮع وﻣﺴﻤﻮع و ﻻ ﯾﻨﻔﻊ اﻟﻤﺴﻤﻮع ﻣﺎﻟﻢ ﯾﮑﻦ ﻣﻄﺒﻮع ،ﮐﻤﺎ ﻻ ﯾﻨﻔﻊ ﻧﻮر اﻟﺸﻤﺲ و ﻧﻮر ﻟﻌﯿﻦ
ﻣﻤﻨﻮع«.
ﺗﺮﺟﻤﮫ ) :ﻋﻘﻞ ﺑﺮ دوﻗﺴﻢ اﺳﺖ  :اول ﻋﻘﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ طﻮر طﺒﯿﻌﯽ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻨﺖ آﻓﺮﯾﻨﺶ  ،ﻧﺼﯿﺐ ﺑﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و
دﯾﮕﺮی ﻋﻘﻠﯽ ﮐﮫ از راه ﺷﻨﯿﺪن ﺳﺨﻨﺎن دﯾﮕﺮان و ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﯾﻦ و آن ﻋﺎﺑﺪ آدﻣﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد وﻟﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ
ﮐﮫ ﭼﺸﻤﺶ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﺳﺖ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﺪ از ﭘﺮﺗﻮ ﻧﻮر آﻓﺘﺎب اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ و ﺟﮭﺎن را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ(.
رﺷﺪ ﻋﻘﻞ طﺒﯿﻌﯽ از دوران ﮐﻮدﮐﯽ ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ رﺷﺪ طﺒﯿﻌﯽ ﺑﺪن  ،ﺑﮫ طﻮر ﺧﻮدﮐﺎر آﻏﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﺗﺎ وﺻﻮل ﺑﮫ رﺷﺪ
ﻧﮭﺎﺋﯽ ﺧﻮد  ،ھﻤﭽﻨﺎن اداﻣﮫ دارد و ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ رﺷﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ وﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻘﻄﮫ ی ﻧﮭﺎﺋﯽ ﺧﻮد رﺳﯿﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﺷﺪ ﺑﺪن ﻣﺘﻮﻗﻒ
ﻣﯿﺸﻮد  .ﻋﻘﻞ اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ ھﻢ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﺮائ ﻣﺴﺎﻋﺪ و ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﺮوع ﺑﮫ رﺷﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﻣﯿﺰان رﺷﺪ آن ﺑﺮای
اداﻣﮫ ی ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎی ﻋﻠﻤﯽ وﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑﺎز اﺳﺖ و ﻋﻘﻞ اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ در ﺻﻮرت ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﻮدن ﺷﺮاﺋﻂ  ،در ﺳﻨﯿﻦ ﻣﺘﻤﺎدی
ھﻤﭽﻨﺎن در راه ﺗﻌﺎﻟﯽ و ﺗﮑﺎﻟﻢ ﭘﯿﺸﺮوی ﻣﯿﮑﻨﺪ .
ﻋﻠﯽ )ع( ﻓﺮﻣﻮد :
»اﻟﻌﻘﻞ ﻋﻘﻼن  :ﻋﻘﻞ اﻟﻄﺒﻊ و ﻋﻘﻞ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ و ﮐﻼ ھﻤﺎه ﯾﺆدی اﻟﯽ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ«.1

 . ١ﻋﯾن اﻟﯾﻘﯾن  ،ﻓﯾض  ،ص .٢۴٣
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ﺗﺮﺟﻤﮫ ) :ﻋﻘﻞ ﺑﺮ دو ﻗﺴﻢ اﺳﺖ  :ﻋﻘﻞ طﺒﯿﻌﯽ و ﻋﻘﻞ ﺗﺠﺮﺑﯽ و ﻧﺘﯿﺠﮫ ی ھﺮدو ﺑﮫ ﺳﻮد آدﻣﯿﺎن اﺳﺖ (.
ﻋﻠﯽ )ع( ﻓﺮﻣﻮد :
»اﻟﻌﻘﻞ ﻋﻘﻼن  ،ﻋﻘﻞ اﻟﻄﺒﻊ و ﻋﻘﻞ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ و ﮐﻼھﻤﺎ ﯾﺆدی اﻟﯽ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ« .1
ﺗﺮﺟﻤﮫ ) :ﻋﻘﻞ ﺑﺮ دو ﻗﺴﻢ اﺳﺖ  :ﻋﻘﻞ طﺒﯿﻌﯽ و ﻋﻘﻞ ﺗﺠﺮﺑﯽ و ﻧﺘﯿﺠﮫ ی ھﺮ دو ﺑﮫ ﺳﻮد آدﻣﯿﺎن اﺳﺖ (.
ﺗﺠﺮﺑﮫ  ،ﻓﮑﺮ را ﺑﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﭘﺮده ھﺎی وھﻢ و ﭘﻨﺪار را ﻣﯽ درد  ،آدﻣﯽ را واﻗﻊ ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﭼﺮاغ ﻋﻘﻞ را
ﻓﺮوزاﻧﺘﺮ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺮ ﻗﺪرت ﻓﮭﻢ و ﻓﮑﺮ ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ .
ﻋﻠﯽ )ع( ﻓﺮﻣﻮد :
»اﻟﺘﺠﺎرب ﻻ ﻧﺘﻘﻀﯽ و اﻟﻌﺎﻗﻞ ﻣﻨﮭﺎ ﻓﯽ زﯾﺎدة « .
ﺗﺮﺟﻤﮫ ) :ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺸﺮ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺪارد و اﻧﺴﺎن ﻋﺎﻗﻞ ھﻤﻮاره از راه ﺗﺠﺮﺑﮫ ﺑﺮ ذﺧﺎﺋﺮ ﻣﻌﻨﻮی ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﻣﯽ
اﻓﺰاﯾﺪ (.
ﺗﻔﺎوت ﻋﻘﻠﮭﺎ
در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ ﺑﺎ »ﻋﻘﻠﮭﺎ« و »اﺳﺘﻌﺪادھﺎی « ﻣﺘﻔﺎوت آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻘﻞ ھﻤﮫ ﮐﺲ ﺑﮫ ﯾﮏ
اﻧﺪازه ﻧﯿﺴﺖ .
ﻋﻘﻞ ھﺎی ﺧﻠﻖ  ،ﻋﮑﺲ ﻋﻘﻞ او

ﻋﻘﻞ اوﻣﺸﮏ اﺳﺖ و ﻋﻘﻞ ﺟﻤﻠﮫ  ،ﺑﻮ

اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت  ،ﻋﻘﻠﮭﺎ را ﻧﯿﮏ دان

در ﻣﺮاﺗﺐ از زﻣﯿﻦ ﺗﺎ آﺳﻤﺎن

ھﺴﺖ ﻋﻘﻠﯽ  ،ھﻤﭽﻮ ﻗﺮص آﻓﺘﺎب

ھﺴﺖ ﻋﻘﻠﯽ  ،ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﻮر ﺷﮭﺎب

ﻋﻘﯿﺪه ﺑﮫ ﺗﻔﺎوت ﻋﻘﻠﮭﺎ اﺧﺘﻼف اﺳﺘﻌﺪادھﺎ ﺗﺎ ﺑﺪان ﭘﺎﯾﮫ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ رود ﮐﮫ رﺳﻮل ﮔﺮاﻣﯽ اﺳﻼم )ص( ﻓﺮﻣﻮده :
»اﻧﺎ ﻣﻌﺎﺷﺮ اﻷﻧﺒﯿﺎء أﻣﺮﻧﺎ ﻧﮑﻠﻢ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﯽ ﻗﺪر ﻋﻘﻮﻟﮭﻢ« .1

 . ١ﺑﺣﺎر  ،ج  ، ١٧ص .١١۶
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ﺗﺮﺟﻤﮫ ) :ﻣﺎ ﺟﻤﯿﻌﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﻣﺄﻣﻮر ھﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺑﮫ ﻣﯿﺰان ﻋﻘﻠﺸﺎن ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ(.
ﻧﻈﺮ ﺑﮫ اﯾﻨﮑﮫ ﻋﻘﻞ طﺒﯿﻌﯽ  ،ﻣﺮدم ﺑﺎ ھﻢ ﺗﻔﺎوت دارد  ،ﻧﺎﭼﺎر رﺷﺪ طﺒﯿﻌﯽ آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد  .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ
دارای ﻋﻘﻞ ﻋﺎدی ھﺴﺘﻨﺪ رﺷﺪ طﺒﯿﻌﯽ ﻋﻘﻞ آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﻋﺎدی اﺳﺖ آﻧﺎﻧﮑﮫ دارای ﻧﺒﻮغ ذاﺗﯽ ھﺴﺘﻨﺪ و ﻋﻘﻞ ﻓﻮق ﻋﺎدی
دارﻧﺪ رﺷﺪ طﺒﯿﻌﯽ ﻋﻘﻞ آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﻓﻮق ﻋﺎدی ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد  ،آﻧﺎﻧﮑﮫ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺣﻤﺎﻗﺘﻨﺪ ،ﻋﻘﻞ و اﺳﺘﻌﺪاد ﮐﻢ دارﻧﺪ رﺷﺪ طﺒﯿﻌﯽ
ﻋﻘﻞ آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﮐﻤﺘﺮ از ﺣﺪ ﻋﺎدی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و ھﻤﯿﻦ ﺗﻔﺎوت رﺷﺪ طﺒﯿﻌﯽ ﻋﻘﻞ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻌﯿﺎر ﺳﻨﺠﺶ ﺳﻦ
ﺗﻘﻮﻣﯽ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺳﻦ ﻋﻘﻠﯽ آﻧﮭﺎﺳﺖ .
ﻣﻮﺿﻮع رﺷﺪ ﻋﻘﻞ اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ  ،از راه ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ  ،ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﮫ اوﻟﯿﺎء ﮔﺮاﻣﯽ اﺳﻼم ﺑﻮده و اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑﺎ
ﺗﻌﺒﯿﺮھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﮫ ﭘﯿﺮوان ﺧﻮد ﺧﺎطﺮﻧﺸﺎن ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻋﻠﯽ )ع( ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :
»اﻟﻌﻘﻞ ﻏﺮﯾﺰة ﺗﺰﯾﺪ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ و اﻟﺘﺠﺎرب« .2
ﺗﺮﺟﻤﮫ ) :ﻋﻘﻞ ﻏﺮﯾﺰه اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ آﻣﻮزی و ﺗﺠﺮﺑﮫ اﻧﺪوزی اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ(.
اﻣﺎم ﺻﺎدق )ع( ﻓﺮﻣﻮد :
»اﻟﻌﻘﻞ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﯽ اﻟﻌﻠﻢ ﯾﻔﺘﺢ اﻟﻌﻘﻞ« .3
ﺗﺮﺟﻤﮫ ) :ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ی ﺑﺴﯿﺎر و ﭘﯽ ﮔﯿﺮ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻠﻤﯽ  ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﮑﻮﻓﺎﺋﯽ ﻋﻘﻞ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﯿﺮوی ﻓﮑﺮ و ﻓﮭﻢ اﺳﺖ(.
از اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﮫ اﺳﻼم ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻋﻠﻢ را ﺑﺮ ﭘﯿﺮوان ﺧﻮﯾﺶ واﺟﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ .
ﮐﻤﺎل ﻋﻘﻞ
اﺳﻼم ﻋﻘﻞ اﻧﺴﺎن را ﺑﯿﺪار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻏﺬاﯾﺶ ﻣﯿﺪھﺪ ﺗﺎ ﻗﻮی و ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﮔﺮدد و ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﯿﮏ و ﺑﺪ را ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ و آﻧﮕﺎه
آدم ﻋﺎﻗﻞ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی ﻋﻘﻞ و اراده ﮐﺎری ﮐﮫ ﺑﺪ اﺳﺖ  ،ﻧﮑﻨﺪ و آﻧﭽﮫ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻌﺎدت اوﺳﺖ  ،اﻧﺠﺎم ﺑﺪھﺪ ﺗﺎ در زﻧﺪﮔﯽ دﻧﯿﺎو

 . ١ﮐﺎﻓﯽ  ،ج  ، ١ص .٢٣
 . ٢ﻏرر و دورر آﻣدی  ،ج  ، ٢ص .٣٢
 . ٣ﺑﺣﺎراﻵﻧوار  ،چ ، ١ص .۵٢
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آﺧﺮت ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪ وﻧﯿﮑﺒﺨﺖ ﮔﺮدد و ﻟﺬا در رواﯾﺎت و ﻋﻘﻞ وﺳﯿﻠﮫ ی ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺧﺪا و ﺑﮫ دﺳﺖ آودرن ﺑﮭﺸﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﺷﺨﺼﯽ از اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ )ع( ﭘﺮﺳﯿﺪ  :ﻋﻘﻞ ﭼﯿﺴﺖ ؟
ﻓﺮﻣﻮد » :ﻣﺎ ﻋﺒﺪ ﺑﮫ اﻟﺮﺣﻤﻦ و اﮐﺘﺴﺐ ﺑﮫ اﻟﺠﻨﺎن«.1
ﺗﺮﺟﻤﮫ ) :ﻋﻘﻞ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ ی آن ﺧﺪا ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺷﻮد و ﺑﮭﺸﺖ ﺑﮫ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ(.
آن ﺷﺨﺺ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ  :ﮔﻔﺘﻢ  :ﭘﺲ آﻧﺠﮫ ﻣﻌﺎوﯾﮫ داﺷﺖ ﭼﮫ ﺑﻮد ؟ ﻓﺮﻣﻮد  :آ ن ﻧﯿﺮﻧﮓ و آن ﺷﯿﻄﻨﺖ اﺳﺖ  .آن ﻋﻘﻞ ﻧﻤﺎﺳﺖ
وﻟﯽ ﻋﻘﻞ ﻧﯿﺴﺖ.
در ﺣﺪﯾﺜﯽ از اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ)ع( آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ رﺳﻮل ﺧﺪا)ص( ﻓﺮﻣﻮد:
»ﻟﻢ ﯾﻌﺒﺪﷲ ﻋﺰوﺟﻞ ﺑﺸﺊ اﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻞ و ﻻﯾﮑﻮن اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﺎﻗﻼً ﺣﺘﯽ ﯾﺠﺘﻤﻊ ﻓﯿﮫ ﻋﺸﺮ ﺧﺼﺎل«.
ﺗﺮﺟﻤﮫ ) :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺰوﺟﻞ ﺑﮫ ﭼﯿﺰی ﺑﮭﺘﺮ و ﺑﺎ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺗﺮ از ﻋﻘﻞ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻧﮕﺮدﯾﺪه اﺳﺖ( ﻣﺆﻣﻦ را آﻧﮕﺎه ﻋﺎﻗﻞ وﻓﺮزاﻧﮫ
ﺗﻮان داﻧﺴﺖ ﮐﮫ در وی ده ﺧﺼﻠﺖ زﯾﺮ ﺟﻤﻊ ﺑﺎﺷﺪ :
 -1اﻟﺨﯿﺮ ﻣﻨﮫ ﻣﺄﻣﻮل  :ﺑﮫ ﻧﯿﮑﯽ وی اﻣﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ .
 -2و اﻟﺸﺮ ﻣﻨﮫ ﻣﺄﻣﻮن  :و از ﺷﺮ وی اﯾﻤﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ .
 -3ﯾﻨﮑﺜﺮ ﻗﻠﯿﻞ اﻟﺨﯿﺮ ﻣﻦ ﻏﯿﺮه  :ﻧﯿﮑﯽ دﯾﮕﺮان را  ،ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﻢ و ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺑﺴﯿﺎر ﺷﻤﺎرد .
 -4و ﯾﺴﺘﻘﻞ ﮐﺜﯿﺮ اﻟﺨﯿﺮ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﮫ  :ﺧﻮﺑﯽ ﺧﻮﯾﺶ را ھﺮ ﻗﺪر ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﺷﺪ  ،اﻧﺪک و ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺑﺪاﻧﺪ .
 -5و ﻻ ﯾﺴﺄم ﻣﻦ طﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ طﻮل ﻋﻤﺮه  :در ھﻤﮫ ی ﻋﻤﺮ از طﻠﺐ داﻧﺶ ﺳﯿﺮ و ﺧﺴﺘﮫ ﻧﺸﻮد .
 -6و ﻻﯾﺘﺒﺮم ﺑﻄﻼب اﻟﺠﻮاﺋﺞ ﻗﺒﻠﮫ  :از ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﺑﮫ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان ﺑﮫ او دﻟﺘﻨﮓ ﻧﮕﺮدد.
 -7اﻟﺬل اﺣﺐ ﻣﻦ اﻟﻌﺰ :ﻓﺮوﺗﻨﯽ در دﯾﺪه اش ازﻋﺰت و ﺳﺮﺑﻠﻨﺪی ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
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 -8اﻟﻔﻘﺮ اﺣﺐ اﻟﯿﮫ ﻣﻨﺎﻟﻐﻨﯽ  :ﻓﻘﺮ و ﺗﻨﮕﺪﺳﺘﯽ را از ﺛﺮوت و ﻣﺎﻟﺪاری ﺑﯿﺸﺘﺮ دوﺳﺖ دارد )ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻘﺼﻮد آن اﺳﺖ ﮐﮫ
ﺧﻮاری و ﻓﻘﺮ را در راه ﺧﺪا از ﻋﺰت و ﺛﺮوﺗﯽ ﮐﮫ او را از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎز دارد ،ﺑﯿﺸﺘﺮ دوﺳﺖ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ (.
 -9ﻧﺼﯿﺒﮫ ﻣﻦ اﻟﺪﻧﯿﺎ اﻟﻘﻮت  :ازﺑﮭﺮه ی دﻧﯿﺎ ﺑﮫ ھﻤﺎن ﻗﻮت و روزی ﺧﻮﯾﺶ ﻗﻨﺎﻋﺖ ﮐﻨﺪ .
 -10ﻻ ﯾﺮای اﺣﺪاً اﻻ ﻗﺎل ھﻮ ﺧﯿﺮ ﻣﻨﯽ و اﺗﻘﯽ  :ﮐﺴﯽ را ﻧﺒﯿﻨﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﮫ او را از ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﺑﮭﺘﺮ و و ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎر ﺗﺮ ﺑﺪاﻧﺪ.
زﯾﺮا ﻣﺮدم دو ﮔﺮوھﻨﺪ  :ﮔﺮوھﯽ ﮐﮫ واﻗﻌﺎ ً ﺑﮫ ﺣﻘﯿﻘﺖ از او ﺑﮭﺘﺮ و ﭘﺎرﺳﺎﺗﺮﻧﺪ و ﮔﺮوه دﯾﮕﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ازوی ﺑﺪﺗﺮ و
ﭘﺴﺖ ﺗﺮﻧﺪ  .ھﺮﮔﺎه در ﺑﺮاﺑﺮ دﺳﺘﮫ ی ﻧﺨﺴﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،ﻓﺮوﺗﻨﯽ ﻣﻮﺗﻮاﺿﻊ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﮑﮫ ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺧﻮد
ﯾﮑﯽ از آن ﻧﯿﮑﺎن ﺷﻮد و ﭼﻮن ﺑﮫ ﮔﺮوه دوم رﺳﺪ  ،ﮔﻮﯾﺪ  :ﺧﻮﺑﯽ وﺻﻼح اﯾﻨﺎن از دﯾﺪه ی ﻣﻦ ،ﭘﻨﮭﺎن ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ و ﭼﻮن
درﮐﺎرھﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ او ﺑﺮ ﻣﺮدم روزﮔﺎر ﺧﻮﯾﺶ ﺳﯿﺎدت ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ .1
در رواﯾﺖ دﯾﮕﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا)ص( آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ :
»ﻗﺴﻢ ﷲ اﻟﻌﻘﻞ ﺛﻠﺜﺔ أﺟﺰاء ﻓﻤﻦ ﮐﻦ ﻓﯿﮫ ﮐﻤﻞ ﻋﻘﻠﮫ و ﻣﻦ ﻟﻢ ﯾﮑﻦ ﻓﯿﮫ ﻓﻼ ﻋﻘﻞ ﻟﮫ ﺣﺴﻦ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﷲ وﺣﺴﻦ اﻟﻄﺎﻋﺔ

و

ﺣﺴﻨﺎﻟﺒﺼﺮ ﻋﻠﯽ أﻣﺮﷲ« .2
ﺗﺮﺟﻤﮫ ) :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻘﻞ را ﺳﮫ ﺟﺰء ﻗﺮار داده :ﻋﺎﻗﻞ ﮐﺎﻣﻞ آن ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ اﺟﺰاء در وی ﺑﺎﺷﺪ و آن ﮐﺲ ﮐﮫ از اﯾﻦ ﺳﮫ
ﺟﺰء ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،از ﻋﻘﻞ و ﻓﺮزاﻧﮕﯽ ﻧﮭﯽ اﺳﺖ اﺟﺰاء ﺳﮫ ﮔﺎﻧﮫ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از  :ﺧﺪای را ﺧﻮب ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ و ﻧﯿﮑﻮ ﻓﺮﻣﺎن او
را ﺑﺮدن و در ﺑﺮاﺑﺮ او اﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺻﺒﺮ و ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﺧﺮج دادن(.
ﺧﻼﺻﮫ در ﻋﺮﻓﺎن اﺳﻼﻣﯽ ،ﻋﻘﻞ اھﻤﯿﺘﯽ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ دارد وﺷﺎﻟﻮده ی آن ﺑﺮ ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮی ﻋﻘﻞ و ﺑﮭﺮه وری از ﺗﻌﻘﻞ و
ﺑﺮای اﺷﺎﻋﮫ ی آﻣﻮزﺷﮭﺎی ﺧﻮد از ﻧﯿﺮوی ﻋﻘﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده را ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻟﺬا ﻋﺮﻓﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ »ﺗﺼﻮف« از
اﯾﻦ ﻟﺤﺎظ ﻧﯿﺰ ﻓﺮق اﺳﺎﺳﯽ دارد زﯾﺮا ﺗﺼﻮف در ﺗﺮوﯾﺞ آﻣﻮزﺷﮭﺎی ﺧﻮد از دوﺷﯿﻮه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ :
 -1ﻧﺨﺴﺖ ﺑﮫ »ﺗﺤﻘﯿﺮﻋﻘﻞ« ﭘﺮداﺧﺘﮫ اﺳﺖ و ﻧﺎﺑﺨﺮدی وﺳﺴﺘﯽ و ﺑﯽ اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺘﺪﻻﻟﮭﺎی آن را ﺑﺎز ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .

 . ١ﺧﺻﺎل  ،ﺣدﯾث  ،ﺷﻣﺎره ی .٨٣٢
. ٢ﺧﺻﺎل  ،ﺣدی ﺛﺷﻣﺎره .٢٧٠
١۴٠

 -2دﯾﮕﺮ آﻧﮑﮫ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻨﻄﻖ اﻧﻌﻄﺎف ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ و ﭼﻮﺑﯿﻦ ﺧﺮد  ،ﺑﮫ ﭘﺮورش »ﻣﻨﻄﻖ ﻋﻮاطﻒ« و ﺗﻠﻄﯿﻒ ﺧﺎص ﻋﺎطﻔﮫ ای
»ﻋﺸﻖ« ﮐﮫ ھﺮ ﺗﺤﻤﻞ را آﺳﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﮫ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ رﻧﮓ و ارزش دﯾﮕﺮ ﻣﯿﺪھﺪ ﺗﻮﺟﮫ ﮐﺮده اﺳﺖ.
راﺑﻄﮫ ی ﻋﻘﻞ و ﻋﺸﻖ
اﻧﺴﺎن ﺑﺎ دو ﻧﯿﺮوی »ﻋﻘﻞ و ﻋﺎطﻔﮫ « زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ »ﻋﻘﻞ« ﺑﮫ اﻧﺴﺎن آﮔﺎھﯽ ﻣﯽ دھﺪ و »ﻋﺎطﻔﮫ و ﻋﺸﻖ« ﺣﺮﮐﺖ و
ﺟﻨﺒﺶ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ .
دﮐﺘﺮ »اﻟﮑﺴﯿﺲ ﮐﺎرل« ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ:
»ﻋﻘﻞ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﻣﺎ ﻧﯿﺮوی زﯾﺴﺘﻦ ﺑﺮ طﺒﻖ طﺒﯿﻌﺖ اﺷﯿﺎء ﺑﺪھﺪ  ،ﻓﻘﻂ ﺑﺮ روﺷﻦ ﮐﺮدن راه ﻗﻨﺎﻋﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ھﺮﮔﺰ ﻣﺎ
راﺑﮫ ﺟﻠﻮ ﻧﻤﯽ راﻧﺪ ﻣﺎﺑﺮ ﻣﻮاﻧﻌﯽ ﮐﮫ در ﭘﯿﺶ دارﯾﻢ ﻓﺎﺋﻖ ﻧﺨﻮاھﯿﻢ آﻣﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﮫ از ﻋﻤﻖ روح ﻣﺎ ﻣﻮﺟﯽ از ﻋﻮاطﻒ
ﺳﺮﺑﯿﺮون ﮐﺸﺪ« .1
و درﮐﺘﺎب »اﻧﺴﺎن ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ :
»ﻣﺘﻔﮑﺮ ﺻﺮف  ،ﯾﮏ وﺟﻮد ﻧﺎﮐﺎﻣﻞ و ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ اﺳﺖ زﯾﺮا ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ آﻧﭽﮫ ﻣﯽ ﻓﮭﻤﺪ  ،ﺑﺮﺳﺪ « .2
ﯾﮑﯽ زا داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻏﺮب ﺑﮫ ﻧﺎم »وﯾﺘﺮس ھﺎوس« ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :
»ھﺮ ﻗﺪر ﻋﻘﻞ ﺑﮑﻮﺷﺪ و ادراک ﮐﻨﺪ ﺑﺎز روﺷﻨﺎﺋﯽ او ﺳﺮد اﺳﺖ واز ﺳﻌﺎدت ﮔﺮﯾﺰان ،و دﯾﻌﮫ ی آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺗﻨﮭﺎ در دل
ﻣﺴﮑﻦ ﻣﯿﮕﺰﯾﻨﺪ  .روزﮔﺎر ،ﭘﺮﺗﻮ ﻋﻘﻞ را ﺧﺎﻣﻮش و ﻣﺎﻧﻨﺪ دود ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  ،اﻣﺎ ﺗﺮاﻧﮫ ی ﻣﻘﺪس »دل« ھﻨﻮز در ﻧﻔﺲ
واﭘﺴﯿﻦ ھﻢ ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد  .ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ دردھﺎ درد آن »دل« ﺑﯿﭽﺎره ای اﺳﺖ ﮐﮫ از ﻋﺸﻖ ﯾﺘﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ »ﻋﻘﻞ« دﻧﯿﺎ را
ﺑﺮای ﺧﻮد ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و »دل« ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻠﮑﻮت را ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ« .3
»ﮔﻮﺳﺘﺎوﻟﻮﺑﻮن« داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻣﻌﺮوف ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :

 . ١راه و رﺳم زﻧدﮔﯽ  ،ص .١١٣
٢

 .ھﻣﺎن ﮐﺗﺎب  ،ص .١۴٨

 . ٣ﻣﺟﻠﮫ ی روﺷﻧدل  ،ﺳﺎل .۴٨
١۴١

»ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻘﻞ و ﻣﻨﻄﻖ ﻗﺒﻞ از ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﻗﺪرت ﮐﺎر وﺣﺮﮐﺖ را ﻓﻠﺞ ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﻠﺖ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ﺑﮫ ھﯿﭻ وﺟﮫ
ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﻗﻮای ﻋﻘﻠﯽ او ﺑﺮ اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﺶ ﻏﻠﺒﮫ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ  .روﻣﯿﮭﺎی دوره ی »ھﺮ ﻗﻞ« در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻤﯽ ﯾﺪ
طﻮﻻﻧﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﻟﯿﮑﻦ وﻗﺘﯽ ﮐﮫ در ﺻﺪد ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺮای دﻓﺎع از ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ ،ﻗﺸﻮن ﻣﺤﻤﺪ )ص( درﭘﺸﺖ دﯾﻮارھﺎی
آﻧﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﺗﮑﺒﯿﺮ ﺑﻮد« .1
آری اﮔﺮ روزی ﻋﺎطﻔﮫ و ﻋﺸﻖ ازدﺳﺖ اﻧﺴﺎن ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﻮد  ،در اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم وی ﺑﺴﺎن ﻻﺷﮫ ای ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮدﮐﮫ ﻓﺎﻗﺪ
ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﺣﺮارت وﺗﺤﺮک ﯾﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
»ﺗﻮﻟﺴﺘﻮی« ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :
»ھﺮﮐﺲ ﮔﻤﺎن ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ ی ﻋﻘﻞ ﺗﻤﺎم زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ را ﺗﻔﺴﯿﺮو دﺳﺘﻮرات زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﯾﺪه آل را ﺗﺸﺨﯿﺺ داد ،
او از زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اطﻼﻋﯽ ﻧﺪارد« .2
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ »ﻋﺸﻖ « ﺑﯽ ﻋﻘﻞ ،ﺟﻨﻮﻧﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ ،طﻐﯿﺎن ﺷﺪﯾﺪ ﻋﺮاﺋﺰ اﺳﺖ ﮐﮫ اﻧﺴﺎن را ﺑﮫ ﮔﻨﺎه و آﻟﻮدﮔﯽ و ﺳﻘﻮط در
ﻟﺠﻨﺰار ﻋﺼﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ و ﺑﺮ اﺛﺮ آن دﺳﺖ ﺑﮫ ھﺮ ﮐﺎر ﺟﻨﻮن آﻣﯿﺰی ﻣﯽ زﻧﺪ و ﭼﮫ ﺑﺴﺎ ﺷﮭﻮات آﻧﭽﻨﺎن طﻐﯿﺎن ﻣﯽ
ﮐﻨﺪﮐﮫ راه را ﺑﺮ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺻﺤﯿﺢ ﻋﻘﻞ ﻣﯽ ﺑﻨﺪد و آﻧﭽﮫ را ﮐﮫ ﺑﮫ آن ﻣﯿﻞ دارد ،ﺻﯿﺢ و ﻣﻨﻄﻘﯽ ھﻢ ﺟﻠﻮه ﻣﯿﺪھﺪ .
دﮐﺘﺮ »ﮐﺎرل« اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را در ﺿﻤﻦ ﻣﺜﺎل ﺧﻮﺑﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﮫ اﺳﺖ :
»ﻋﻘﻞ ﭼﺮاغ ﯾﮏ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﮫ راه ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ  ،ﻋﺸﻖ ﻣﻮﺗﻮری ﺳﺖ ﮐﮫ آن را ﺑﮫ ﺣﺮﮐﺖ در ﻣﯽ آورد«.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ھﺮﯾﮏ ﺑﯽ دﯾﮕﺮی ھﯿﭻ اﺳﺖ  ،ﻣﻮﺗﻮر ﺑﯽ ﭼﺮاغ ،ﻋﺸﻖ ﮐﻮر ،ﺧﻄﺮﻧﺎک  ،رﺳﻮاﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻓﺎﺟﻌﮫ وﻣﺮگ.
ﭼﺮاغ ﺑﯽ ﻣﻮﺗﻮر ،ﻋﻘﻞ ﺑﯽ اﺛﺮ وﺑﯽ روح  ،ﺳﺮد وﯾﺦ و ﺑﯽ ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ » .ﮐﺎرل« در اﯾﻦ ﺟﻤﻠﮫ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻋﻘﻞ را ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﮫ ﻋﺸﻖ ﺑﮫ ﭼﺮاغ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺗﺸﺒﯿﮫ ﮐﺮده اﺳﺖ وﻟﯽ ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ از ﻣﻌﻨﯽ ﻟﻐﻮی »ﻋﻘﻞ« ھﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد  ،ﻋﻘﻞ ﻋﻼوه ﺑﺮ
وظﯿﻔﮫ ی ﭘﺮﺗﻮ اﻓﮑﻨﯽ ورھﺒﺮی  ،وظﯿﻔﮫ ی دﯾﮕﺮی ھﻢ ﺑﮫ ﻋﮭﺪه دارد و آن اﯾﻨﮑﮫ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮﻣﺰ ﻣﺎﺷﯿﻦ  ،اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺗﻨﺪ و
ﺳﺮﮐﺶ را ﻣﮭﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و آﻧﮭﺎ را از طﻐﯿﺎن ﺑﺎز ﻣﯽ دارد .

 . ١ﻣﺟﻣوﻋﮫ اﻓﮑﺎر و اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی ﮔوﺳﺗﺎوﻟوﺑون ص .٢۵
 . ٢ﺷرح و ﺗﻔﺳﯾر ﻣﺛوی ﺟﻌﻔری  ،ج  ، ٢ص .۵٠
١۴٢

ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ ﮔﻔﺘﮫ اﻧﺪ :
»اﻟﻌﻘﻞ ﻋﻘﯿﻠﺔ اﻟﺮﺟﺎل و اﻟﻌﺸﻖ ﻣﺤﻠﻞ اﻟﻌﻘﺎل  ،اﻟﻌﻘﻞ ﯾﻘﻮل ﻻ ﺗﺒﺎﻟﻎ و اﻟﻌﺸﻖ ﯾﻘﻮل ﻻ ﺗﺒﺎﻟﯽ« .1
ﺗﺮﺟﻤﮫ )ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻘﻞ ﭘﺎﺑﻨﺪ ﻣﺮدان اﺳﺖ و ﻋﺸﻖ ﺑﺎزﮐﻨﻨﺪه ﺑﻨﺪھﺎﺳﺖ ،ﻋﻘﻞ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ  :ﻣﺒﺎﻟﻐﮫ ﻣﮑﻦ  ،ﻋﺸﻖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ  :ﭘﺮوا
ﻣﮑﻦ(.
»ﭘﺎﺳﮑﺎل« اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ راﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﮫ اﺳﺖ :
»ﺻﻔﺖ ﻋﻘﻞ را از روی ﺧﻄﺎ از »ﻋﺸﻖ« ﺑﺮداﺷﺘﮫ اﻧﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ اﯾﻨﮭﺎ را ﺿﺪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ زﯾﺮا »ﻋﺸﻖ« و
»ﻋﻘﻞ« ھﺮ دو ﯾﮏ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ »ﻋﺸﻖ« ﯾﮏ ﻧﻮه رﯾﺰش اﻓﮑﺎر اﺳﺖ ﮐﮫ ﻓﻘﻂ در ﯾﮏ طﺮف ﺟﻤﻊ ﻣﯿﺸﻮد ﺑﺪون اﻣﺘﺤﺎن
ﮐﺮدن ھﻤﮫ ی آﻧﮭﺎ وﻟﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺟﺰ ﻋﻘﻞ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﺒﺎﯾﺪ آرزو ﮐﺮد طﻮر دﯾﮕﺮ ﺷﻮد  ،ﭼﮫ آن وﻗﺖ وﺟﺪ
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﻣﯽ ﺷﺪ ﭘﺲ ﻋﻘﻞ را زا »ﻋﺸﻖ« ﺟﺪا ﻧﮑﻨﯿﻢ ﭼﻮن ﮐﮫ ﺟﺪا ﺷﺪﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ  .ﭘﺲ ﺷﺎﻋﺮان  ،ﺣﻖ
ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﮫ ﻋﺸﻖ را ﺑﻤﺎﻧﻨﺪﮐﻮری ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎرﭼﮫ ای ﮐﮫ روی ﭼﺸﻤﺎﻧﺸﺎن ﮐﺸﯿﺪه اﻧﺪ  ،ﺑﺮدارﻧﺪ  .ﺗﺎ
دﯾﺪﮔﺎﻧﺸﺎن ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺑﮭﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ « .2
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ  ،ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﻧﯿﺮو ﺑﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺗﻀﺎدی ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﮫ در رﺷﺪ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺛﺮ ﻣﮭﯽ دارﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ ﮔﻔﺘﮫ اﻧﺪ :
ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎی ﻋﺎطﻔﯽ ﺑﺮای ﭘﺮورش ﻋﻘﻞ و ھﻮش ﺿﺮورت دارد وﺣﺎﻻت ﻋﺎطﻔﯽ درھﺮ ﻟﺤﻈﮫ در طﺮز ﺗﻔﮑﺮ آدﻣﯽ اﺛﺮ
ﻣﯽ ﮔﺬارد و ﻋﺸﻖ ﻓﮭﻢ را ﺗﯿﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻋﻘﻞ ھﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻋﺸﻖ ﺑﯿﻨﺎﺋﯽ و آﮔﺎھﯽ ﻣﯿﺒﺨﺸﺪ .
ﺑﮫ ﻗﻮل »ﮐﺎرل« :
»ﻣﻔﯿﺪﺗﺮﯾﻦ و ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎی ﻓﮑﺮی و ﻋﺎطﻔﯽ اﯾﺸﺎن ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﻌﺎدل وھﻤﺎھﻨﮓ
ﺑﺎﺷﺪ ،آﻧﭽﮫ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮﺗﺮی وﺗﻔﻮق ﻣﻌﻨﻮی اﯾﻦ دﺳﺘﮫ ﺑﺮ دﯾﮕﺮان ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎ و ﺗﻌﺎدل رﺷﺪ آﻧﮭﺎﺳﺖ « .3

١

 .ﻣﻘﺎﻻت ﺷﻣس ﺗﺑرﯾزی  ،ص .٢٢

٢

 .اﻧدﯾﺷﮫ و رﺳﺎﻻت ﭘﺎﺳﮑﺎل  ،ص ١٩۶

 . ٣اﻧﺳﺎن ﻣوﺟود ﻧﺎﺷﻧﺎﺧﮫ  ،ص .١۵١
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ﭘﺲ ﺑﺮای ﺳﻌﺎدت ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺸﻖ و ﻋﻘﻞ ﯾﺎ دل و دﻣﺎغ ھﻤﮑﺎر و ھﻤﮕﺎم ﺷﻮﻧﺪ ،ھﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺗﺰﮐﯿﮫ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻗﻠﺐ ﭘﺮداﺧﺖ
ﮐﮫ ﻣﺮﮐﺰ ﻋﺸﻖ وﻋﻮاطﻒ و اﯾﻤﺎن واﺧﻼق اﺳﺖ وھﻢ ﺑﮫ ﭘﺮورش »ﻋﻘﻞ« ﮐﮫ ﻣﻨﺸﺄ ﻋﻠﻮم و ﺻﻨﺎﯾﻊ و اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎﺳﺖ و
ھﯿﺞ ﮐﺪام ﺟﺎی دﯾﮕﺮی را ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد.
ﮔﺮوھﯽ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﺟﺪاﺋﯽ اﻧﺪاﺧﺘﮫ و ﺑﺮای ھﺮ ﮐﺪام ﻣﺮزی ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ و »ﻋﺸﻖ« را ﺑﯿﺶ از ھﺮ ﻋﺎﻣﻞ »دﯾﮕﺮ »ﺿﺪ
ﻋﻘﻞ« داﻧﺴﺘﮫ و ﮔﻔﺘﮫ اﻧﺪ :
»ﻋﺸﻖ ھﺮ ﮐﺠﺎ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺖ ﻋﻘﻞ را از ﻣﺴﻨﺪ ﺣﮑﻮﻣﺘﺶ ﻣﻌﺰول ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻋﺸﻖ ازﯾﮏ در وارد ﺷﺪ  ،ﻋﻘﻞ از
در دﯾﮕﺮ ﻓﺮار ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻋﻘﻞ وﻋﺸﻖ در ادﺑﯿﺎت ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان دو رﻗﯿﺐ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ  .رﻗﺎﺑﺖ ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﺑﺎ ﻋﺎرﻓﺎن و
ﺻﻮﻓﯿﺎن از ھﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﺳﺮﭼﺸﻤﮫ ﻣﯿﮕﯿﺮد  .ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن طﺮﻓﺪار ﺳﺮﺳﺨﺖ ﻋﻘﻠﻨﺪ و ﻋﺎرﻓﺎن وﺻﻮﻓﯿﺎن ﻋﻘﻞ را ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ﺑﮫ ﻧﯿﺮوی ﻋﺸﻖ اﺗﮑﺎء و اﻋﺘﻤﺎد دارﻧﺪ .
ﻣﯿﺎن ﻋﻘﻞ و ﻋﺸﻖ اﯾﻦ دو رﻓﯿﻖ دﯾﺮﯾﻦ ،رﻗﺎﺑﺖ اﻧﺪاﺧﺘﮫ اﻧﺪو در اﯾﻦ ﻣﯿﺪان رﻗﺎﺑﺖ  ،ﻋﻘﻞ ﻣﺤﮑﻮم و ﻣﻐﻠﻮب ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ  .ﻣﻮﻟﻮی ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :
ﻋﺸﻖ آﻣﺪ  ،ﻋﻘﻞ او آواره ﺷﺪ
ﺻﺒﺢ آﻣﺪ ﺷﻤﻊ او ﺑﯿﭽﺎره ﺷﺪ
ﻋﻘﻞ ﭼﻮن ﺷﺤﻨﮫ اﺳﺖ ﭼﻮن ﺳﻠﻄﺎن رﺳﯿﺪ
ﺷﺤﻨﮫ ی ﺑﯿﭽﺎره در ﮐﻨﺠﯽ ﺧﺰﯾﺪ
از در دل ﭼﻮﻧﮑﮫ ﻋﺸﻖ آِﯾﺪ درون
ﻋﻘﻞ رﺧﺖ ﺧﻮﯾﺶ اﻧﺪازد ﺑﺮون
»ﻋﻄﺎر« ﮔﻮﯾﺪ :
ﻋﺸﻖ ﺟﺎﻧﺎن آﺗﺶ و ﻋﻘﻞ دود

ﻋﺸﻖ آﻣﺪ در ﮔﺮﯾﺰد ﻋﻘﻞ زود!

ﺳﻌﺪی ﮔﻮﯾﺪ :
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رﻓﺖ از ﺳﺮ ﻣﻦ ھﺰار ﻓﺮﺳﻨﮓ

ﻋﺸﻖ آﻣﺪ و ﻋﻘﻞ ھﻤﭽﻮ ﺑﺎدی

ﺗﺎ ﺗﻮ دﮔﺮ ﺑﺨﻮﯾﺸﺘﻦ ظﻦ ﻧﺒﺮی ﮐﮫ ﻋﺎﻗﻠﻢ

ﻟﺸﮕﺮ ﻋﺸﻖ ﺳﻌﺪﯾﺎ ﻏﺎرت ﻋﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ

ﺳﻌﺪی در ﮐﺘﺎﺑﮭﺎی ﺧﻮد در ﻣﻮارد زﯾﺎدی اﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن را ﺗﮑﺮار ﮐﺮده و ھﺮ ﺑﺎر ﺑﺎ ﺷﮑﻞ ﺗﺎزه ای آن را ﺳﺮوده اﺳﺖ.
در ﺑﻮﺳﺘﺎن داﺳﺘﺎن ﮐﻮﺗﺎھﯽ را ﺑﮫ ﻧﻈﻢ آورده ﮐﮫ :
ﺟﻮاﻧﯽ زورﻣﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﻨﺠﮫ ای آھﻨﯿﻦ ﺑﮫ ﺟﻨﮓ ﺷﯿﺮ رﻓﺖ ﺑﮫ ﮔﻤﺎن آﻧﮑﮫ ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ او را از ﭘﺎی در ﻣﯽ آورد وﻟﯽ ﺑﮫ زودی
ﻣﻐﻠﻮب ﺷﯿﺮ ﺷﺪ  ،ﯾﮑﯽ از ﺗﻤﺎﺷﺎﭼﯿﺎن او را ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﭼﺮا ﺑﺎ ﯾﮏ ﺿﺮﺑﮫ ﭘﻨﺠﮫ ی آھﻨﯿﻦ او را ﻧﺎﺑﻮد ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯽ ؟ ﮔﻔﺖ  :در
دام ﺷﯿﺮ ،ﭘﻨﺠﮫ آھﻨﯿﻦ ﺳﻮدی ﻧﻤﯽ ﺑﺨﺸﺪ و آﻧﮕﺎه اﺿﺎﻓﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :
ﭼﻮ ﺑﺮ »ﻋﻘﻞ« داﻧﺎ ﺷﻮد »ﻋﺸﻖ « ﭼﯿﺮ

ھﻤﺎن ﭘﻨﺠﮫ ی آھﻨﯿﻨﺴﺖ وﺷﯿﺮ

ﺗﻮ در ﭘﻨﺠﮫ ی ﺷﯿﺮ ﻣﺮد او زﻧﯽ

ﭼﮫ ﺳﻮدت دھﺪ ﭘﻨﺠﮫ ی آھﻨﯽ ؟

ﭼﻮ ﻋﺸﻖ آﻣﺪ از ﻋﻘﻞ دﯾﮕﺮ ﻣﮕﻮی

ﮐﮫ در دﺳﺖ ﭼﻮﮔﺎن اﺳﯿﺮ اﺳﺖ ﮔﻮی

اﯾﻦ ﺗﻨﮭﺎ ﻣﻮﻟﻮی ،ﺳﻌﺪی و ﻋﻄﺎر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ  ،ﺑﻠﮑﮫ درﻣﯿﺎن ﮐﻠﻤﺎت و اﺷﻌﺎر ﺑﺴﯿﺎری
از ﺳﺨﻦ ﺳﺮاﯾﺎن ﻣﯿﺘﻮان آن را ﯾﺎﻓﺖ .
ﻣﺜﻼً ﯾﮑﯽ ﮔﻔﺘﮫ:
ﻗﯿﺎس ﮐﺮدم ،ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻋﻘﻞ در ره ﻋﺸﻖ
ﭼﻮ ﺷﺒﻨﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮ ﺑﺤﺮ ﻣﯽ زﻧﺪ رﻗﻤﯽ
دﯾﮕﺮی ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :
ﺷﻮق را ﺑﺮ ﺻﺒﺮ ﻗﻮت ﻏﺎﻟﺐ اﺳﺖ

ﻋﻘﻞ را ﺑﺎ ﻋﺸﻖ دﻋﻮی ﺑﺎطﻞ اﺳﺖ

اﯾﻨﮭﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ  :ﻋﻘﻞ در ﻣﻘﺎﺑﻞ »ﻋﺸﻖ« ﻣﻐﻠﻮب اﺳﺖ واﺻﻼً »ﻋﻘﻞ« از ادراک ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻋﺸﻖ ﻋﺎﺟﺰ اﺳﺖ  .ﻣﻮﻟﻮی ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﺪ :
ھﺮﭼﮫ ﮔﻮﯾﻢ ﻋﺸﻖ را ﺷﺮح ﺑﯿﺎن
ﻋﻘﻞ درﺷﺮﺣﺶ ﭼﻮ ﺧﺮ در ﮔﻞ ﺑﺨﻔﺖ

ﭼﻮن ﺑﮫ ﻋﺸﻖ آﯾﻢ ﺧﺠﻞ ﮔﺮدم از آن
ﺷﺮح ﻋﺸﻖ وﻋﺎﺷﻘﯽ ھﻢ ﻋﺸﻖ ﮔﻔﺖ
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آﻓﺘﺎب آﻣﺪ دﻟﯿﻞ آﻓﺘﺎب

ﮔﺮ دﻟﯿﻠﺖ ﺑﺎﯾﺪ از وی رو ﻣﺘﺎب

ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ  :ﻋﻠﻢ وداﻧﺸﯽ ﮐﮫ اﻧﺴﺎن آﻣﻮﺧﺘﮫ اﺳﺖ ،در ﻣﺠﻠﺲ ﻋﺸﺎق ﺑﮫ درد ﻧﻤﯽ ﺧﻮرد .
ﻣﻮﻟﻮی ﮔﻮﯾﺪ:
درﻣﺠﻠﺲ ﻋﺸﺎق ﻗﺮار دﮔﺮ اﺳﺖ

وﯾﻦ ﺑﺎده ی ﻋﺸﻖ را ﺧﻤﺎری دﮔﺮ اﺳﺖ

آن ﻋﻠﻢ ﮐﮫ در ﻣﺪرﺳﮫ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮدﻧﺪ

ﮐﺎری دﮔﺮ اﺳﺖ ﻋﺸﻖ ﮐﺎری دﮔﺮ اﺳﺖ

ﻋﺸﻖ ﭼﯿﺴﺖ ؟
ﺷﺎﯾﺪ در ﻗﺎﻣﻮس زﺑﺎﻧﮭﺎی ﺟﮭﺎن  ،واژه ای ﭘﯿﺪا ﻧﺸﻮد ﺑﮫ اﻧﺪازه ی واژه ی ﻋﺸﻖ« ﺳﺘﻢ دﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ  .اﯾﻦ ﮐﻠﻤﮫ از ھﺮ ﮐﻠﻤﮫ
ای از ھﺮ ﮐﻠﻤﮫ ای ﻟﻄﯿﻒ ﺗﺮ ،دﻟﻨﻮازﺗﺰ و ﺑﮫ ﻣﺒﺎدی ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﺑﻮده و ھﯿﭻ ﻓﻀﯿﻠﺖ وﺻﻔﺘﯽ ﺑﺎ زﺑﺎن وﻗﻠﻢ ﻣﻠﺘﮭﺎ و
ﺷﺎﻋﺮان ﺟﮭﺎن ﺑﮫ اﻧﺪازه ی »ﻋﺸﻖ« ﺳﺘﻮده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .
وﻟﯽ در دﻧﯿﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﻧﯽ واژه ﺑﮫ ﻗﺪری ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﮐﮫ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻌﻨﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده اﺳﺖ  .ﭼﮫ ھﻮﺳﮭﺎی
زودﮔﺬر  ،ﭼﮫ ﺷﮭﻮت ھﺎی ﻣﺰاﺣﻢ  ،ﭼﮫ ﺟﻨﻮﻧﮭﺎو ﺑﯿﻤﺎرﯾﮭﺎی ﻋﺎطﻔﯽ »ﻋﺸﻖ ﻣﻘﺪس!ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮد؟! ودر زﯾﺮ ﻟﻔﺎﻓﮫ ی
زﯾﺒﺎی ﺷﺎﻋﺮاﻧﮫ »ﻋﺸﻖ« ﭼﮫ آﻟﻮدﮔﯿﮭﺎ  ،ﺗﺒﮭﮑﺎرﯾﮭﺎوﭼﮫ ﻓﺮﯾﺒﮑﺎرﯾﮭﺎ ﮐﮫ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ؟!! ﭼﮫ ھﺮزه دراﺋﯿﮭﺎ و ﯾﺎوه
ﺳﺮاﺋﯿﮭﺎ ﮐﮫ ﻋﻨﻮان ﺗﺮاﻧﮫ ی »ﻋﺸﻖ« ﺧﻮاﻧﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ؟!! ﭼﮫ اﻓﺮاد ھﻮﺳﺮان وآﻟﻮده داﻣﻦ و دﯾﻮﺳﯿﺮت ﮐﮫ ﺧﻮد را در
ﻟﺒﺎس »ﻋﺎﺷﻖ ﺻﺎدق«ﺟﺎ ﻧﻤﯽ زﻧﻨﺪ ؟! ﭼﮫ آﺷﻨﺎﺋﯽ ھﺎ ی ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ ی اﯾﻦ ﻟﻔﻆ ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه ی »ﻋﺸﻖ« آﻏﺎز ﻧﻤﯽ ﺷﻮد
؟ ﭼﮫ اﻓﺮداد ﺑﻮاﻟﮭﻮس و ﺷﮭﻮﺗﺮان ﮐﮫ ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ ی اﯾﻦ ﻟﻔﻆ ﺟﺎدوﺋﯽ  ،ﺗﺎ زواﯾﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ ﻧﻔﻮذ ﻧﮑﺮده و اﺳﺎس ﺧﺎﻧﻮاده
ھﺎ راﻣﺘﺰﻟﺰل ﻧﺴﺎﺧﺘﮫ و آراﻣﺶ و اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺮدم راﺑﮫ ﺧﻄﺮ ﻧﯿﻔﮑﻨﺪه اﺳﺖ ؟ ﭼﮫ ﻋﻔﺘﮭﺎ و ﺷﺮﻓﮭﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻋﻨﻮان ﺑﺮ ﺑﺎد
ﻧﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ ؟ ﭼﮫ ﺟﺎھﺎی ﮐﺜﯿﻒ وﺷﯿﻄﺎﻧﯽ »ﻣﯿﻌﺎدﮔﺎه ﻋﺸﻖ« و ﻣﻼﻗﺘﮭﺎی ﺷﺮم آور و زﺷﺖ »ﻣﻼﻗﺎﺗﮭﺎی ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ« ﺷﻤﺮده
ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ....
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در دﻧﯿﺎ ﻣﻌﺎﺻﺮ »ﻋﺸﻖ و ﻋﺎﺷﻘﯽ ﺑﺎزاری و ﻣﺠﺎزی« ھﻤﮫ را ﭘﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ درﺳﺖ ﺑﮫ ﻗﻮل »ﺑﺎﻟﺰاک« در
ﺷﮑﮫ ھﺎی ﮐﺮاﯾﮫ ای ﮐﮫ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﮫ را ﺑﺮ ﮐﺮه و آﺳﻔﺎﻟﺖ را ﺑﺮای ﻋﺸﻖ ﻣﯽ ﺳﺎﯾﻨﺪ .1
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ﺧﻼﺻﮫ ﮐﻠﻤﮫ ی »ﻋﺸﻖ« در ﻗﺎﻣﻮس زﺑﺎﻧﮭﺎی دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز ھﻤﺎن ﻟﻔﻆ ﻣﻘﺪس و دﻟﻨﻮاز و روﺣﭙﺮور دﯾﺮوز ﻧﯿﺴﺖ  .ﺑﮫ
ﻗﻮل ﺷﺎﻋﺮ :
ھﺮ ﭼﮫ در ﭼﺸﻢ ﺗﻮ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ و ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻢ
آﻧﭽﮫ ﻣﯽ دﯾﺪ ﻣﺮ آن ﻋﺎﺷﻖ ﻣﺠﻨﻮن ﻧﯿﺴﺖ
»ﻋﺸﻖ« آن ﻣﺸﻌﻞ ﻓﺮﺧﻨﺪه ای ﺟﺎدوﺋﯽ
دﯾﮕﺮ آن ﮔﻮﻧﮫ ﻣﯿﮕﻔﺖ ﻓﻼطﻮن  ،ﻧﯿﺴﺖ

1

ﺗﻀﺎد داورﯾﮭﺎ درﺑﺎره ی ﻋﺸﻖ
ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻤﺘﺮ ﮐﻠﻤﮫ ای ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺜﻞ ﮐﻠﻤﮫ ی »ﻋﺸﻖ« ﺗﻌﺒﯿﺮات ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺘﻀﺎد درﺑﺎره ی آن ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻌﻀﯽ آن را ﻓﻠﺴﻔﮫ ی
ﺣﯿﺎت و ﻣﺎﯾﮫ ی ﺑﻘﺎ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ در ھﺮ ﯾﮏ از ﻣﻮﺟﻮدات ﺟﮭﺎن ﯾﮏ روح و ﯾﮏ ﻧﯿﺮو وﺟﻮد دارد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ راه
رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ﮐﻤﺎل ﺑﮫ ﺟﻨﺒﯿﺶ وﮐﻮﺷﺶ واﻣﯽ دارد و آن ﻋﺒﺎرت از ﻗﻮه ی ﻣﺮﻣﻮز »ﻋﺸﻖ« اﺳﺖ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻋﺸﻖ ،ﯾﻌﻨﯽ :
ﺟﻨﺒﺶ و ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮐﻤﺎل ﭘﺲ ﺣﺮﮐﺖ و ﺟﻨﺒﺸﯽ ﮐﮫ در ﺟﮭﺎن اﺳﺖ  ،ﻧﺎﺷﯽ از ﯾﮏ ﻧﻮع »ﻋﺸﻖ« اﺳﺖ .
ھﺮ ﮐﯽ از ذرات اﻧﺪر ﺟﺴﺘﺠﻮ

وز ﮐﻤﺎل وﺣﺴﻦ ﺟﻮﯾﺪ رﻧﮓ و ﺑﻮ

ﺟﺰ ﻓﺮوغ »ﻋﺸﻖ« اﻧﺪر ذره ﻧﯿﺴﺖ

ﻏﯿﺮ »ﻋﺸﻖ« اﻧﺪر دل ھﺮ ﻗﻄﺮه ﻧﯿﺴﺖ

ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻤﺎم ﻣﻮﺟﻮدات از ﺟﻤﺎد ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺗﺎ اﻧﺴﺎن و ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ھﻤﮫ و ھﻤﮫ از ﺗﺮاﻧﮫ ی ﻋﺸﻖ ﺑﮫ ﺟﻨﺒﺶ درﻣﯽ آﯾﻨﺪ .
ﺑﻌﻀﯽ ﭘﺎ را از اﯾﻦ ھﻢ ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﮭﺎده »ﻋﺸﻖ « را ﺑﮫ ﺟﺎذﺑﮫ ی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺎﻟﻢ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﮫ اﻧﺪ  :رﺷﺘﮫ ی ﻋﺎﻟﻢ از ﺗﺎرو
ﭘﻮد ﻋﺸﻖ وﻣﺤﺒﺖ ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺷﺪه و ﺑﺪون اﯾﻦ ﻗﺪرت ﺟﺬﺑﮫ  ،زﻧﺪﮔﯽ اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد زﯾﺮا  ،آن وﻗﺖ ﮐﺎﺋﻨﺎت از ھﻢ ﻣﯽ ﭘﺎﺷﺪ و
ﺟﮭﺎن ھﺴﺘﯽ ﺑﮫ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﻣﯽ ﮔﺮاﯾﺪ .
ﮔﺮ ﻧﺒﻮدی ﻋﺸﻖ ﮐﯽ ﮔﺸﺘﯽ ﺟﮭﺎن

١

ﮔﺮدش ﻋﺎﻟﻢ ز ﺟﺬب ﻋﺸﻖ دان

 .از ﻗطﻌﮫ ای »ﺧودﺑﺧﺗﮕﺎن« ﺳروده ی دﮐﺗر ﺷرف ،ﻣﺟل ی ﻣﮭر  ،ﺷﻣﺎره  ، ٣ﺳﺎل ، ١٠
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و دﯾﮕﺮی ﺑﮫ ﮐﻠﯽ ﻣﻨﮑﺮ »ﻋﺸﻖ« اﺳﺖ  :ﺑﻌﻀﯽ آن را ﻧﻮﻋﯽ ﺟﻨﻮن و ﺑﯿﻤﺎری ﻣﯽ داﻧﺪ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ  :آدم ﻋﺎﻗﻞ ﺑﺎﯾﺪ از آن
ﻓﺮار ﮐﻨﺪ  .ﻋﺪه ای ﮔﻔﺘﮫ اﻧﺪ  :ﻋﺸﻖ ﮐﺸﺸﯽ اﺳﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ و ﺑﻘﺎی ﻧﺴﻞ اﺳﺖ و آن دﯾﮕﺮی ﺗﻌﺒﯿﺮی
زﻧﻨﺪه ﺗﺮ از اﯾﻦ دارد و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ » :ﻋﺸﻖ اﻧﻔﺠﺎر ﻋﻘﺪه ی ﺟﻨﺴﯽ ﯾﺎ ﮔﺮه ﺧﻮردن ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾﺖ آن اﺳﺖ«  1اﻣﺎ ﻋﺎرﻓﺎن آن را
ﻧﻮر ﺧﺪا و ﭘﯿﺎم روح ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪ .
ﻏﺮض  ،ھﺮ ﻣﻐﺰ و ذھﻦ از »ﻋﺸﻖ« ﻣﻔﮭﻮﻣﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ و ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﺑﮫ ﺧﻮد دارد ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﻔﮭﻮم دﯾﮕﺮی ﯾﮑﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ و
ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯿﻦ ﻗﻮل اول ﺗﺎ ﻗﻮل آﺧﺮ از زﻣﯿﻦ ﺗﺎ آﺳﻤﺎن اﺳﺖ  .اﯾﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮات ﺿﺪ و ﻧﻘﯿﺾ از اﺧﺘﻼف زاوﯾﮫ ی دﯾﺪ ﻗﻀﺎوت
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﺮﭼﺸﻤﮫ ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ .
در ره ﻋﺸﻖ ﻧﺸﺪ ﮐﺲ ﺑﮫ ﯾﻘﯿﻦ ﻣﺤﺮم راز
ھﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻓﮭﻢ ﮔﻤﺎﻧﯽ دارد
ﺗﻌﻤﯿﻢ ﻋﺸﻖ
ھﺮ ﮔﺎه »ﻋﺸﻖ« ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ ﺻﻮرت دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﺗﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﺷﯿﻔﺘﮕﯽ و ﺷﯿﺪاﺋﯽ ﺑﺎﺷﺪ  ،آن وﻗﺖ داﻣﻨﮫ ی
آن ﺧﯿﻠﯽ وﺳﯿﻊ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﺳﺎﻣﯽ ﻣﺘﻌﺪد ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﻔﮭﻮم آن ﺑﮫ ﺻﺪھﺎ ﻣﯽ رﺳﺪ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ  :ﻋﺸﻖ ﺑﮫ ﻓﺮزﻧﺪ  ،ﻋﺸﻖ
ﺑﮫ ﭘﺪر و ﻣﺎد ر ،ﻋﺸﻖ ﺑﮫ ھﻤﺴﺮ  ،ﻋﺸﻖ ﺑﮫ اﺳﺘﺎد  ،ﻋﺸﻖ ﺑﮫ ﻋﻘﺎﺋﺪ و ﺑﺎور داﺷﺘﮫ ھﺎ و ...
ھﻤﮫ ی اﯾﻨﮭﺎ از آن ﺟﮭﺖ ﮐﮫ اﻧﺴﺎن را ﺑﮫ طﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ و دراو اﯾﺠﺎد ﺗﻤﺎﯾﻞ دروﻧﯽ و ﺣﺮﮐﺎت ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ
،ﻧﻮﻋﯽ از ﻋﺸﻖ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ .
وﻟﯽ اﮔﺮ ﻋﺸﻖ ﺷﺎﻣﻞ آﺧﺮﯾﻦ ﺣﺪ ﺷﯿﻔﺘﮕﯽ و دﻟﺒﺎﺧﺘﮕﯽ ﺑﺎﺷﺪ »اﻟﻌﺸﻖ ﻣﺤﺒﺔ ﻣﻔﺮطﺔ« 2آن وﻗﺖ  ،ﻋﺸﻖ از ﻣﺤﺒﺖ اﺧﺺ
ﻣﯽ ﺷﻮد و داﻣﻨﮫ ی آن ﺗﻨﮕﺘﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﻣﺮاﺗﺐ ﺿﻌﯿﻒ دوﺳﺘﯽ از ﮐﻠﻤﺎت ﺳﺎده ﻣﺎﻧﻨﺪ  :ﺧﻮاﺳﺘﮫ  ،ﺧﻮاھﺶ  ،ﻣﯿﻞ ،
ﻣﻮدت و ﻣﺤﺒﺖ ﺷﺮوع ﺷﺪه ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﮫ ﺣﺪ دﻟﺪادﮔﯽ و ﺷﯿﺪاﺋﯽ ﮐﮫ »ﻋﺸﻖ« ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻣﻨﺘﮭﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻋﺸﻖ ھﯿﭻ آﻓﺮﯾﺪه را ﻧﺒﻮد

ﻋﺎﺷﻘﯽ ﺟﺰ رﺳﯿﺪه را ﻧﺒﻮده

 . ١ﻓروﯾد .
 . ٢رﺳﺎﻟﺔ ﻓﯽ ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﻌﻘﺷق ﯾﺎ ﻣوﻧس اﻟﻌﺷﺎق ﺷﯾﺦ اﺷراق ﺷﮭﺎب اﻟدﯾن ﺳﮭروردی  ،ﻓﺻل ده .
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در ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﺸﻖ ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ »ﻋﺸﻖ ﻣﻄﻠﻖ« وﺟﻮد ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺪارد  ،ﻋﺸﻖ را ﺑﺎﯾﺪ در اﻧﻮاع و ﺗﺠﻠﯿﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ،
ﮐﺎوش و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺮد .
اﻧﻮاع ﻋﺸﻖ  ،ﺑﮫ طﻮر ﮐﻠﯽ ھﻤﮫ ﻧﮫ ﺧﻮب و ﺳﺘﻮده ﻧﺪ و ﻧﮫ زﯾﺎﻧﻤﻨﺪ وﻧﮑﻮھﯿﺪه ﺑﻠﮑﮫ ارزش »ﻋﺸﻖ« واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ »ﻣﻌﺸﻮق«
و اﻧﮕﯿﺰه ی »ﻋﺸﻖ« اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﻣﻌﺸﻮق ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﺑﺎ ارزش ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﺸﻖ در ﻣﺴﯿﺮ ﯾﮏ ھﺪف ﻋﺎﻟﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد  ،ﭼﮫ
از آن ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﺼﻮر ﻧﻤﯿﺸﻮد ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ ھﺮﮔﺎه ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻋﺸﻖ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﺑﯽ ارزش ﺑﺎﺷﺪ و ارزش آن را ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ
اﻧﺴﺎن ﺑﮫ آن دل ﺑﺒﻨﺪد اﮔﺮ ﺑﮫ ﺳﺒﺐ ﺣﺎﻻت ﻣﺨﺼﻮص اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻟﺬت ﺑﺨﺶ ھﻢ ﺑﺎﺷﺪ  ،وﻟﯽ ﭼﻮن ﻣﻌﺸﻮق اﺻﺎﻟﺘﯽ
ﻧﺪارد  ،آن ﻋﺸﻖ واﻗﻌﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﮫ ﯾﮏ اﺷﺘﮭﺎی ﮐﺎذب اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﮭﺖ ﻟﺬت ﺑﺨﺶ ﺑﻮدﻧﺶ ﻧﺎم »ﻋﺸﻖ« ﺑﮫ آن ﻧﮭﺎده اﻧﺪ
 .وﻧﯿﺰ اﮔﺮ ﻣﻨﻈﻮر از ﻋﺸﻖ« ﺟﺎذﺑﮫ و ﮐﺸﺸﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ دو اﻧﺴﺎن راﺑﮫ ﮔﻨﺎه و آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ و ﯾﺎ ﺟﺎذﺑﮫ ی دﯾﻮاﻧﮫ ﮐﻨﻨﺪه
ای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﻋﻘﻞ را ﺑﮫ ﮐﻠﯽ ﺧﺎﻣﻮش ﺳﺎزد و ﭼﻮن اﻓﺮاد »ﺳﺎدﯾﺴﺖ« ﺧﻮن آﺷﺎم ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﻮﻧﺨﻮارﮔﯽ دھﺸﺘﻨﺎک ﺧﻮد ﻋﺸﻖ
ﻣﯽ ورزﻧﺪ و از ﮐﺎﻣﺠﻮﺋﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﻟﺬت ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ودﺳﺖ ﺑﮫ ھﺮ ﮐﺎر ﺟﻨﻮن آﻣﯿﺰی ﻣﯽ زﻧﻨﺪ  ،اﯾﻦ ﻧﻮع ﻋﺸﻖ زﺷﺖ و
ﺟﺎﻧﻔﺮﺳﺎ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻼﺣﻈﮫ »ﻋﺸﻖ « ھﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺳﺘﺎﯾﺶ و ﺗﺤﺴﯿﻦ اﺳﺖ وھﻢ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺗﺤﻘﯿﺮ و ﺗﻘﺒﯿﺢ ،و ﭘﺪﯾﺪه ی »ﻋﺸﻖ« ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ
ﻧﯿﺮوھﺎ وﻏﺮاﺋﺰ اﻧﺴﺎن ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده دوﺟﺎﻧﺒﮫ اﺳﺖ ھﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ وﺳﺎزﻧﺪه و ﺧﻼق در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﮑﺎﻣﻞ
اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ ی آن اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ را رو ﺑﮫ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺑﺮد وھﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ وﯾﺮاﻧﮕﺮ و ﺧﺮاب ﮐﻨﻨﺪه ی دﯾﻦ و
داﻧﺶ و دل ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻣﺴﻠﻤﺎ ً ﭼﻨﯿﻦ ﻋﺸﻘﯽ رﺣﻤﺖ ﻧﯿﺴﺖ »آﻓﺖ« اﺳﺖ ﺟﻨﻮن اﺳﺖ و ﺑﯿﻤﺎری آزاردھﻨﺪه ی ،روﺣﯽ اﺳﺖ .
ﻣﺜﻞ ﻧﯿﺮوی »اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﺘﮫ« اﺳﺖ ﮐﮫ ھﻤﮫ ﮔﻮﻧﮫ ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﭘﺪﯾﺪه ھﺎی
زﻧﺪﮔﯽ را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﻮد و ھﻢ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ ی آن ﺟﮭﺎن را ﺑﮫ آﺗﺶ ﮐﺸﯿﺪ.
ﻋﺸﻖ ﮐﻮر
اﮔﺮ »ﻋﺸﻖ« » ،ﻋﻘﻞ« را ازﻣﺴﻨﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻨﻌﺰل ﮐﻨﺪ  ،طﻐﯿﺎن و ﺗﻨﺪروﯾﮭﺎی آن ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی ﻋﻘﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺸﻮد  ،در اﯾﻦ
ﺻﻮرت »ﻋﺸﻖ« ﻋﺎﻣﻞ وﯾﺮاﻧﮕﺮ و ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد زﯾﺮا »ﻋﺸﻖ ﺳﺮﮐﺶ« ھﻤﭽﻮن آﺗﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺳﺮاﺳﺮ وﺟﻮد
ﻋﺎﺷﻖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﮭﺮ ﺑﯽ دﻓﺎﻋﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﭙﺎه ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﻏﺎرﺗﮕﺮ ﺑﮫ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﺮدد و زﻣﺎم ﺗﻤﺎم وﺟﻮد را ﺑﮫ دﺳﺖ
»ﻋﺸﻖ« ﻣﯽ ﺳﭙﺎرد  .ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ ﺳﻌﺪی ﮔﻔﺘﮫ :
ﻗﺮار ﻋﻘﻞ ﺑﺮﻓﺖ و ﻣﺠﺎل ﺻﺒﺮ ﻧﻤﺎﻧﺪ
ﮐﮫ ﭼﺸﻢ و زﻟﻒ ﺗﻮ از ﺣﺪ ﺑﺮون دﻻوﯾﺰﻧﺪ
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ﻣﺮا ﻣﮕﻮی ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﮫ ﭘﺎرﺳﺎﺋﯽ و ﻋﺸﻖ
دو ﺧﺼﻠﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎﻣﯿﺰﻧﺪ

1

ﻋﻮاطﻔﯽ ﮐﮫ از درون اﻧﺴﺎن ﻣﯽ ﺟﻮﺷﺪ  ،ﺑﺴﺎن رودﺧﺎﻧﮫ ی ﻋﻈﯿﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﺳﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﮑﻤﯽ ﺳﺎﺧﺘﮫ
ﺷﺪه ﮐﮫ از طﻐﯿﺎن آب ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﮭﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﮫ ﺷﻌﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﺪﯾﮭﯽ
اﺳﺖ ﮐﮫ اﮔﺮ ﺳﺪ ﺑﺸﮑﻨﺪ و آب ﻋﻈﯿﻢ رودﺧﺎﻧﮫ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﺸﻮد  ،ﻣﺴﻠﻤﺎ ً طﻐﯿﺎن آب ﺧﺮاﺑﯿﮭﺎی زﯾﺎدی ﺑﮫ ﺑﺎر ﻣﯽ آورد.
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ طﻐﯿﺎن ﻋﻮاطﻒ ﺑﺎ ﻋﻘﻞ ﮐﻨﺘﺰل ﻧﺸﻮد  ،طﻐﯿﺎن ﻋﻮاطﻒ و ﻋﺸﻖ  ،اﻧﺴﺎن را ﺑﮫ ﮔﻨﺎه و آﻟﻮدﮔﯽ و ﺳﻘﻮط در
ﻟﺠﻨﺰار ﻋﺼﯿﺎن ﻣﯿﮑﺸﺎﻧﺪ و اﮔﺮ ﻋﺸﻖ از ﻋﻘﻞ  2ﮐﺴﺐ ﻧﻮر ﻧﮑﻨﺪ ،اﻧﺴﺎن ﺑﮫ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﮐﮫ در ﺷﺐ ظﻠﻤﺎﻧﯽ ﺑﺪون
ﭼﺮاغ در ﺟﺎده ی ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ زﯾﺎد ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ و ھﯿﭻ وﻗﺖ اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ و ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ آن ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ
ﺑﺪر ﺑﺮد.
طﺮﯾﻖ ﻋﺸﻖ طﺮﯾﻘﯽ ﻋﺠﺐ ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ
ﻧﻌﻮذ

اﮔﺮ ره ﺑﮫ ﻏﺎﯾﺘﯽ ﻧﺒﺮی !

اﻟﺒﺘﮫ اﯾﻦ ﻧﻮع »ﻋﺸﻖ« » ،ﻋﺸﻖ ﮐﻮر« » ،ﻋﺸﻖ ﺳﺮﮐﺶ« و ﻣﮭﺎر ﻧﺸﺪه اﺳﺖ در اﯾﻦ وﻗﺖ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﯽ ﻗﺮار ھﯿﭻ ﺣﺪ و
ﻣﺮزی را ﺑﮫ رﺳﻤﯿﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ  ،ﻗﯿﻮد اﺧﻼﻗﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را در ھﻢ ﻣﯽ ﮐﻮﺑﺪ و ﻧﺎﺧﻮداﮔﺎه ﺑﮫ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﮐﺸﺎﻧﺪه ﻣﯽ
ﺷﻮد و ﮔﺎھﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﺎﺻﻠﯽ ﯾﮏ ﻋﻤﺮ ﮔﺬﺷﺘﮫ و آﯾﻨﺪه ی ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻟﻤﮫ از دﺳﺖ ﺑﺪھﺪ  ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ
ﺧﻮد آﻣﺪه  ،طﻮﻓﺎﻧﯽ از ﻏﻢ و اﻧﺪوه ﺑﮫ ﺟﮭﺖ از دﺳﺖ دادن ﺷﺮف و آﺑﺮوی ﺧﻮﯾﺶ ،ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ وﺟﻮدش را ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﮐﺎﺑﻮس وﺣﺸﺘﻨﺎک روی ﻓﮑﺮ و ﻗﻠﺐ او ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ وﻗﺘﯽ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﮐﺎر از ﮐﺎر ﮔﺬﺷﺘﮫ و اﯾﻦ
ﻧﺪاﻣﺖ و ﺑﯿﺪار ھﯿﭻ ﻓﺎﺋﺪه ای ﻧﺪارد  .رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن اﯾﻦ ﻧﻮع ﻋﺸﻖ را ﯾﮏ ﻧﻮع ﺑﯿﻤﺎری رواﻧﯽ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ » ،ﻓﺮوﯾﺪ« ﮐﺎﻣﻼً
اﯾﻦ ﻋﺸﻖ را ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﺎﺷﻘﯽ در ﻣﻌﺸﻘﻮق ﺧﻮد ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﻣﺤﺴﻨﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺧﻮد از آن ﺑﯽ
ﺑﮭﺮه اﺳﺖ و در واﻗﻊ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺧﻮﯾﺶ در وﺟﻮد دﯾﮕﺮی اﺳﺖ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻋﺎﺷﻘﯽ را از ﻗﺪﯾﻢ ﺑﺎ رﺳﻮاﺋﯽ ﻗﺮﯾﻦ
داﻧﺴﺘﮫ اﻧﺪ  .ﺑﮫ ﻗﻮل ﻓﺮوغ ﺑﺴﻄﺎﻣﯽ :
رﺳﻮای ﻋﺎﻟﻤﯽ ﺷﺪم از ﺷﻮر ﻋﺎﺷﻘﯽ

ﺗﺮ ﺳﻢ ﺧﺪا ﻧﮑﺮده ﮐﮫ رﺳﻮا ﮐﻨﻢ ﺗﺮا

 . ١ﮐﻠﯾﺎت ﺳﻌدی  ،ص .٧۴٠
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ﻋﺜﻤﺎن ﻣﺮوﻧﺪی ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :
ﺷﺪم ﺑﺪﻧﺎم در ﻋﺸﻘﺖ ،ﺑﯿﺎ ای ﯾﺎر ﻣﻦ اﮐﻨﻮن
ﻧﻤﯽ ﺗﺮﺳﻢ ز رﺳﻮاﺋﯽ ﺑﮫ ھﺮ ﺑﺎزار ﻣﯽ رﻓﺘﻢ
ﺣﺎﻓﻆ ﮔﻔﺘﮫ اﺳﺖ :
ﮔﺮ ﻣﺮﯾﺪ راه ﻋﺸﻘﯽ ﻓﮑﺮ ﺑﺪﻧﺎﻣﯽ ﻣﮑﻦ
ﺷﯿﺦ ﺻﻨﻌﺎن ﺧﺮﻗﮫ ی رھﻦ ﺧﺎﻧﮫ ی ﺧﻤﺎر داﺷﺖ
ﺳﻌﺪی ﻧﯿﺰ ﮔﻮﯾﺪ :
ﺳﻌﺪﯾﺎ ﻋﺸﻖ ﻧﯿﺎﻣﯿﺰد و ﻋﻔﺖ ﺑﺎھﻢ

ﭼﻨﺪ ﭘﻨﮭﺎن ﮐﻨﯽ آواز دُھﻞ زﯾﺮ ﮔﻠﯿﻢ

آری ھﻤﯿﻦ ﻋﺸﻖ ﺟﻨﻮن آﻣﯿﺰ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺷﯿﺦ ﺻﻨﻌﺎن را ﺑﺎ ھﻤﮫ ﭘﯿﺮی وزھﺪ و ﻋﻠﻢ ﺑﮫ دﺧﺘﺮ ﺗﺮﺳﺎ ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ وﺑﮫ ﺧﻤﺮ
ﺧﻮردن و ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﯿﺪن و ﺧﻮک ﭼﺮاﻧﺪن وا ﻣﯽ دارد و ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ ﺧﻮد او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :
ﺧﻤﺮ ﺧﻮردم ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﯿﺪم ز ﻋﺸﻖ

ﮐﺲ ﻧﺪﯾﺪﺳﺖ آﻧﭽﮫ ﻣﻦ دﯾﺪم ز ﻋﺸﻖ

ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮﺧﯽ از داﻧﺸﻤﻨﺪان اﯾﻦ ﻧﻮع ﻋﺸﻖ را ﯾﮏ ﻧﻮع ﺟﻨﻮن ﻣﯽ داﻧﻨﺪ .
»اﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ« ﺑﺎ اﯾﻨﮑﮫ از طﺮﻓﺪاران ﻋﺸﻖ واﻗﻌﯽ اﺳﺖ  ،در ﺗﻌﺮﯾﻒ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻋﺸﻖ ﮔﻔﺘﮫ اﺳﺖ :
»ھﻮ ﻣﺮض ﺳﻮداوی ﯾﻨﺘﮭﯽ اﻟﯽ اﻟﺠﻨﻮن« )ﻋﺸﻖ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﯿﻤﺎری ﺳﻮداوی اﺳﺖ ﮐﮫ اﻧﺴﺎن را ﺑﮫ دﯾﻮاﻧﮕﯽ ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ(.
ﯾﮑﯽ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻌﺮوف ﺷﺮق ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ:
»ﻋﺸﻖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮطﺎن و ﺗﻘﺮس ،ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺰﻣﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ آدم ﻋﺎﻗﻞ ﺑﺎﯾﺪ از آن ﻓﺮار ﮐﻨﺪ«.
»ﮐﻮﭘﺮﯾﻨﮏ « داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻣﻌﺮوف ﻓﻠﮑﯽ در ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻋﺸﻖ ﮐﻤﯽ اﺣﺘﯿﺎط ﮐﺮده  ،ﮔﻔﺘﮫ اﺳﺖ :
»ﻋﺸﻖ را اﮔﺮ ﯾﮏ ﻧﻮع ﺟﻨﻮن ﻧﺪاﻧﯿﻢ ﻻ اﻗﻞ ﻋﺼﺎره ای از ﻣﻐﺰھﺎی ﻧﺎﺗﻮان اﺳﺖ «.
»ﮐﺎرﻻﯾﻞ« ﻓﯿﻠﺴﻮف ﻣﻌﺮوف اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﯽ ﭘﺮوا ﺑﮫ ﻋﺸﻖ ﺗﺎﺧﺘﮫ و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ :
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ﻋﺸﻖ ﺗﻨﮭﺎ ﯾﮏ ﻧﻮع ﺟﻨﻮن ﻧﯿﺴﺖ  ،ﺑﻠﮑﮫ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ اﺳﺖ از ﭼﻨﺪ ﻧﻮع ﺟﻨﻮن!
ﺧﻼﺻﮫ »ﻋﺸﻖ ﮐﻮر« ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﺋﯽ ھﺎ و ﮔﺰاﻓﮫ ﺑﯿﻨﯽ ھﺎی زﯾﺎﻧﻤﻨﺪ دارد  ،ﻣﻌﺎﯾﺐ و زﺷﺘﯿﮭﺎی ﻣﻌﺸﻮق را ﭘﻨﮭﺎن ﻣﯿﮑﻨﺪ
وزﯾﺒﺎﺋﯽ ھﺎی ﻣﺤﺒﻮب را ﺑﺮﺗﺮ از آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ھﺴﺖ  ،زﯾﺒﺎ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
آری اﯾﻦ ﺧﺎﺻﯿﺖ اﺳﺎﺳﯽ »ﻋﺸﻖ ﮐﻮر« اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻌﺸﻮق را ﺑﮫ ﺻﻮرت اﯾﺪه آل و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﮫ ﻓﺮد در ﻣﯽ آورد و ھﻤﮫ
ﭼﯿﺰ را ھﯿﭻ و ھﯿﭻ را ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ ﮔﻔﺘﮫ اﻧﺪ :
«ﺣﺐ اﻟﺸﺊ ﯾﻌﻤﯽ وﯾﺼﻢ« ﯾﻌﻨﯽ  :دوﺳﺘﯽ ھﺮ ﭼﯿﺰ اﻧﺴﺎن را ﮐﻮر و ﮐﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .
ﻋﻠﯽ )ع( ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :
»ﻣﻦ ﻋﺸﻖ ﺷﯿﺌﺎ ً اﻋﺸﯽ ﺑﺼﺮه و أﻣﺮض ﻗﻠﺒﮫ« .1
)ھﺮﮐﺲ ﮐﮫ ﭼﯿﺰی را دوﺳﺖ دارد  ،ﭼﺸﻤﺶ را ﻣﻌﯿﻮب و دﻟﺶ را ﻣﺮﯾﺾ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ(.
ﺷﺎﻋﺮ ﻋﺮب ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :
و ﻋﯿﻦ اﻟﺮﺿﺎ ﮐﻞ ﻋﯿﺐ ﮐﻠﯿﻠﺔ

ﮐﻤﺎ ان ﻋﯿﻦ اﻟﺴﺨﻂ ﯾﺒﺪی اﻟﻤﺴﺎوﯾﺎ

ﯾﻌﻨﯽ  :ﭼﺸﻤﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﺸﻨﻮدی ﺑﮫ ﮐﺴﯽ ﯾﺎ ﭼﯿﺰی ﺑﻨﮕﺮد  ،ھﯿﭻ ﻋﯿﺒﯽ را ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﺪ  ،ھﻤﭽﻨﺎﻧﮑﮫ اﮔﺮ دﯾﺪه ای از روی ﺧﺸﻢ
ﻧﮕﺎه ﮐﻨﺪ ،ھﻤﮫ ی ﺑﺪی ھﺎ را آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺳﺎزد.
ﺑﺎﻻﺗﺮ از آن » ،ﻋﺸﻖ« ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﻋﯿﺐ ﻣﻌﺸﻮق را ﻣﯽ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ  ،ﺑﻠﮑﮫ ﻋﯿﺐ او را ﺣﺴﻦ و ﻧﯿﮑﻮ ﺟﻠﻮه ﻣﯽ دھﺪ  .ﺷﺎھﺪ ﺗﻤﺜﯿﻠﯽ
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ  ،ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺧﯿﺎﻟﯽ »ﻣﺠﻨﻮن ،ﻗﯿﺲ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ« اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺮدی ﮐﮫ »ﻟﯿﻠﯽ« را زﺷﺖ ﻣﯽ ﺷﻤﺮد و از ﺷﻮرﯾﺪﮔﯽ
ﻣﺠﻨﻮن ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ وی  ،در ﺷﮕﻔﺘﯽ ﻓﺮو ﻣﯽ رود ﻣﺎ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ را از »ﻣﻘﺎﻻت ﺷﻤﺲ « ﻧﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ :
»ﮔﻔﺖ ھﺎرون اﻟﺮﺷﯿﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻟﯿﻠﯽ را ﺑﯿﺎورﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﻦ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﮐﮫ ﻣﺠﻨﻮن  ،ﭼﻨﯿﻦ ﺷﻮری از ﻋﺸﻖ او  ،در دﻧﯿﺎ اﻧﺪاﺧﺖ و از
ﻣﺸﺮق ﺗﺎ ﻣﻐﺮب  ،ﻗﺼﮫ ی ﻋﺸﻖ او را ﻋﺎﺷﻘﺎن  ،آﺋﯿﻨﮫ ی ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﮫ اﻧﺪ! ﺧﺮج ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺮدﻧﺪ و ﺣﯿﻠﮫ ھﺎی ﺑﺴﯿﺎر  ،ﻟﯿﻠﯽ
را ﺑﯿﺎورﻧﺪ ،ﺑﮫ ﺧﻠﻮت در آﻣﺪ  ،ﺧﻠﯿﻔﮫ ﺷﺒﺎﻧﮕﺎه ﺷﻤﻊ ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺘﮫ  ،در او ﻧﻈﺮی ﻣﯽ ﮐﺮد  ،ﺳﺎﻋﺘﯽ  ،ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺳﺮ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ

 . ١ﻧﮭﺞ اﻟﺑﻼﻏﮫ  ،ﺟﻣﻠﮫ ای از ﺧطﺑﮫ ی . ١٧۵
١۵٢

اﻧﺪاﺧﺖ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﻔﺖ  :در ﺳﺨﻨﺶ در آورم  ،ﺑﺎﺷﺪ ﺑﮫ واﺳﻄﮫ ی ﺳﺨﻦ در روی او  ،آن ﭼﯿﺰی ظﺎھﺮﺗﺮ ﺷﻮد! رو ﺑﮫ
ﻟﯿﻠﯽ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ « ﻟﯿﻠﯽ ﺗﻮﺋﯽ؟ ﮔﻔﺖ  :ﺑﻠﯽ ،ﻟﯿﻠﯽ ﻣﻨﻢ  .اﻣﺎ ﻣﺠﻨﻮن ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺘﯽ ! آن ﭼﺸﻢ ﮐﮫ در ﺳﺮ ﻣﺠﻨﻮن اﺳﺖ در ﺗﻮ
ﻧﯿﺴﺖ !  ...ﻣﺮا ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﺠﻨﻮن ﻧﮕﺮ ! ﻣﺤﺒﻮب را ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﺤﺐ ﻧﮕﺮﻧﺪ! ﻣﺤﺒﻮب ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ  :ﺗﻮ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯽ ﻟﯿﻠﯽ را
 ،ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎﻧﯽ ﺑﻨﮕﺮی ﮐﮫ ﺟﺰ او را ﺑﺎ ھﻤﺎﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﻧﮕﺮی؟! در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ دﯾﺪﮔﺎن ﺧﻮد را  ،ﺑﺎ اﺷﮏ ھﺎ ﻧﯿﺎﻟﻮده ای ؟
ﮔﻔﺖ ﻟﯿﻠﯽ را ﺧﻠﯿﻒ ﮐﯿﻦ ﺗﻮﺋﯽ ؟!

ﮐﺰ ﺗﻮ ﺷﺪ ﻣﺠﻨﻮن ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻏﻮی؟!

از دﮔﺮ ﺧﻮﺑﺎن ﺗﻮ اﻓﺰون ﻧﯿﺴﺘﯽ ؟

ﮔﻔﺖ  :ﺧﻤﺶ ﭼﻮن ﺗﻮ ﻣﺠﻨﻮن ﻧﯿﺴﺘﯽ !«1

آری در اﺛﺮ اﺳﺘﻐﺮاق در ﺧﻮﺑﯿﮭﺎ و ﺣﺴﻦ ﻣﻌﺸﻮق ﻋﯿﺒﯿﮭﺎی او را ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﺪ و زﯾﺒﺎﺋﯿﮭﺎی ﻣﺤﺒﻮب را ﺑﺮﺗﺮ از آﻧﭽﮫ ﮐﮫ
ھﺴﺖ  ،ﺣﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .
ﺑﮫ ﻣﺠﻨﻮن ﮔﻔﺖ روزی ﻋﯿﺒﺠﻮﺋﯽ
ﮐﮫ ﭘﯿﺪا ﮐﻦ ﺑﮫ از ﻟﯿﻠﯽ ﻧﮑﻮﺋﯽ
ﮐﮫ ﻟﯿﻠﯽ ﮔﺮﭼﮫ درﭼﺸﻢ ﺗﻮ ﺣﻮرﯾﺴﺖ
ﺑﮫ ھﺮ ﻋﻀﻮی ز اﻋﻀﺎﯾﺶ ﻗﺼﻮری اﺳﺖ
ز ﺣﺮف ﻋﯿﺒﺠﻮ ﻣﺠﻨﻮن ﺑﺮ آﺷﻔﺖ
در آن آﺷﻔﺘﮕﯽ ﮔﺮﯾﺎن ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ
ﺗﻮ ﻣﻮ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯽ و ﻣﻦ ﭘﯿﭽﺶ ﻣﻮ
ﺗﻮ اﺑﺮو  ،ﻣﻦ اﺷﺎرﺗﮭﺎی اﺑﺮو
ﺗﻮ ﻟﺐ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯽ و دﻧﺪان ﮐﮫ ﭼﻮن اﺳﺖ
دل ﻣﺠﻨﻮن ز ﺷﮑﺮ ﺧﻨﺪه ﺧﻮن اﺳﺖ
اﮔﺮﺑﺮ دﯾﺪه ی ﻣﺠﻨﻮن ﻧﺸﯿﻨﯽ

 . ١ﻣﻘﺎﻻت ﺷﻣس ،ص ۴٢ ، ۴١
١۵٣

ﺑﮫ ﻏﯿﺮ از ﺣﺴﻦ در ﻟﯿﻠﯽ ﻧﺒﯿﻨﯽ
اﯾﻦ ﻧﻮع »ﻋﺸﻖ« ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺮای ﻋﺎﺷﻖ  ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺮای ﻣﻌﺸﻮق ﻧﯿﺰ ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ  .ﻣﻌﺸﻮق ﺧﺮدﻣﻨﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﺎﺷﻖ
ﮔﺰاﻓﮫ ﺑﯿﻦ  ،ﮐﮫ از درک ﻧﻘﺼﮭﺎی او ﻋﺎﺟﺰ اﺳﺖ » ،رﺷﺪ ﺷﺨﺼﯿﺖ « ﺧﻮد را در ﺧﻄﺮ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ و ھﻤﺰﺑﺎن ﺑﺎ ﺳﻌﺪی ،
ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ دﺷﻤﻦ ﻋﯿﺐ ﮔﻮ راﺑﺮ ھﻤﻨﺸﯿﻨﯽ ﺑﺎ وی ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ :
در ﺻﺤﺒﺖ دوﺳﺘﯽ ﺑﺮﻧﺠﻢ
ﻋﯿﺒﻢ ھﻨﺮ و ﮐﻤﺎل ﺑﯿﻨﺪ

ﮐﺎﺧﻼق ﺑﺪم ﺣﺴﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ
ﺧﺎرم ﮔﻞ و ﯾﺎﺳﻤﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ

ﮐﻮ دﺷﻤﻦ ﺷﻮخ ﭼﺸﻢ ﺑﯽ ﺑﺎک؟

ﺗﺎ ﻋﯿﺐ ﻣﺮا ﺑﮫ ﻣﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ

ﺷﺎﻋﺮ از »ﻧﯿﺮوی ﻋﺸﻖ« ﺑﮫ »رﺷﺘﮫ ای ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ « ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﺤﺒﻮب آن را ﺑﺮ ﮔﺮدن وی اﻓﮑﻨﺪه اﺳﺖ و او
را ﺑﮫ ھﺮ ﺳﻮ ﮐﮫ دﻟﺨﻮاه اوﺳﺖ ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ :
رﺷﺘﮫ ای ﺑﺮ ﮔﺮدﻧﻢ اﻓﮑﻨﺪه دوﺳﺖ

ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ھﺮ ﺟﺎ ﮐﮫ ﺧﺎطﺮ ﺧﻮاه اوﺳﺖ

ﻋﺸﻖ ﺑﮫ ﻣﺨﻠﻮق اﮔﺮ ﺗﺎ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺣﺪ از ﺷﺪت ﺑﺮﺳﺪ ،ﻋﺸﻖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻗﯿﺪ اﺳﺖ ،اﺳﺎرت اﺳﺖ ،ﺑﺖ ﺳﺎزی و ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﯽ اﺳﺖ
 ،دﺷﻤﻦ رﺷﺪ واﺳﺘﻘﻼل و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﮫ ﻧﻔﺲ و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺷﺨﺼﯿﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﺸﻘﯽ ﯾﮏ ﻧﻮع ﺑﯿﻤﺎری روﺣﯽ اﺳﺖ .
و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ھﻤﯿﻦ ﻣﻌﺎﯾﺐ آن اﺳﺖ ﮐﮫ ھﯿﭻ در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ واژه ی »ﻋﺸﻖ« اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻧﺸﺪه واز آن ﺑﺎ واژه ی
»ﻣﺤﺒﺖ« و »ﻣﻮدت« ﺗﻌﺒﯿﺮ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ و از دوﺳﺘﯽ و ﻣﺤﺒﺖ ﻋﻤﯿﻖ ﻣﺆﻣﻨﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺣﻀﺮت ﺣﻖ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﮫ »ﺣﺐ
ﺷﺪﯾﺪ« ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ :
» ...و ﯾﺤﺒﻮﻧﮭﻢ ﮐﺤﺐ ﷲ و اﻟﺬﯾﻦ أﺷﺪ ﺟﺒﺎ ً .1 «...
ﺗﺮﺟﻤﮫ ) :ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎن ﺑﺘﮭﺎ را ﻣﺜﻞ ﺧﺪا دوﺳﺖ ﻣﯽ دارﻧﺪوﻟﯽ آﻧﮑﮫ اﯾﻤﺎن آورده اﻧﺪ ،در دوﺳﺘﯽ ﺧﺪا ﺳﺨﺖ ﺗﺮﻧﺪ(.
و در رواﯾﺎت ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﻧﺪرت ﺑﮫ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد آﻧﮭﻢ ﻧﻮﻋﺎ ً درﻣﻘﺎم ﺗﻘﺒﯿﺢ از آن ﺟﻤﻠﮫ ﻣﺮﺣﻮم ﮐﻠﯿﻨﯽ در اﺻﻮل ﮐﺎﻓﯽ
اﯾﻦ رواﯾﺖ را ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﮫ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم )ص( ﻓﺮﻣﻮده :

 . ١ﺳوره ی ﺑﻘره  .آﯾﮫ .١۶۵
١۵۴

»اﻓﻀﻞ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ ﻋﺸﻖ اﻟﻌﺒﺎدة ﻓﻌﺎﻧﻘﮭﺎ و ﻏﺎﺣﺒﮭﺎ ﺑﻘﻠﺒﮫ و ﺑﺎﺷﺮھﺎ ﺑﺠﺴﺪه و ﺗﻔﺮع ﻟﯿﮭﺎ ،ﻓﮭﻮ ﻻ ﯾﺒﺎﻟﯽ ﻋﻠﯽ ﻣﺎ اﺻﺒﺢ
ﻣﻦ اﻟﺪﻧﯿﺎ  ،ﻋﻠﯽ ﻋﺴﺮأم ﻋﻠﯽ ﯾﺴﺮ« .1
ﺗﺮﺟﻤﮫ ) :ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻋﺎﺷﻖ ﻋﺒﺎدت ﺷﻮد  ،و ﺑﺎ آن دﺳﺖ ﺑﮫ ﮔﺮدن ﺷﻮد و آن را ﺑﺎ دﻟﺶ دوﺳﺖ دارد و
ﺑﺎﺑﺪﻧﺶ آن را اﻧﺠﺎم دھﺪ و ﺑﺮای آن ﻓﺎرغ ﺷﻮد)ﯾﻌﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﻓﺮاﻏﺖ ﮐﺎﻣﻞ اﻧﺠﺎم دھﺪ( ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﺎک ﻧﺪارد ﮐﮫ زﻧﺪﮔﯽ
دﻧﯿﺎﯾﺶ ﺑﮫ ﺳﺨﺘﯽ ﮔﺬرد ﯾﺎ ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ (.
ﺑﺎز در رواﯾﺖ دﯾﮕﺮ از رﺳﻮل اﮐﺮم)ص( آﻣﺪه اﺳﺖ :
»ﻣﻦ ﻋﺸﻖ ﻓﮑﺘﻢ وﻋﻒ ﻓﻤﺎت ﻣﺎت ﺷﮭﯿﺪاً« .2
ﺗﺮﺟﻤﮫ ) :آﻧﮑﮫ ﻋﺎﺷﻖ ﮔﺮدد و ﮐﺘﻤﺎن و ﻋﻔﺎف و در ھﻤﺎن ﺣﺎل ﺑﻤﯿﺮد ،ﺷﮭﯿﺪ ﻣﺮده اﺳﺖ(.
اﯾﻦ ﻧﻮع ﻋﺸﻖ از ﻟﺤﺎظ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﻮدن  ،ھﻤﭽﻮن ﻣﺼﯿﺒﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ اﮔﺮ ﺑﺮ ﮐﺴﯽ وارد ﺷﻮد او ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی ﺻﺒﺮ و رﺿﺎ
ﺑﺎ آن ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﮐﻨﺪ  ،و اﮔﺮ در اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﺑﻤﯿﺮد  ،ﺷﮭﯿﺪ ﻣﺮده اﺳﺖ .
ﻋﻠﯽ)ع( ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﯾﺪ:
»و ﻣﻦ ﻋﺸﻖ ﺷﯿﺌﺎ ً اﻋﺸﯽ ﺑﺼﺮه و أﻣﺮض ﻟﺒﮫ ﻓﮭﻮ ﯾﻨﻈﺮ ﺑﻌﯿﻦ ﻏﯿﺮ ﺻﺤﯿﺤﺔ و ﯾﺴﻤﻊ ﺑﺄذن ﻏﯿﺮ ﺳﻤﻌﺔ  ،ﻗﺪ ﺧﺮﻗﺖ
اﻟﺸﮭﻮات ﻋﻘﻠﮫ و اﻣﺎﺗﺖ اﻟﺪﻧﯿﺎ ﻗﺒﮫ و وﻟﮭﺖ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻧﻔﺴﮫ و ﻓﮭﻮ ﻋﺒﺪ ﻟﮭﺎ.3 «...
ﺗﺮﺟﻤﮫ ) :ھﺮﮐﺲ ﺑﮫ ﭼﯿﺰی ﻋﺸﻖ ورزد ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻗﻠﺒﺶ را ﺑﯿﻤﺎر ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺑﺎ ﭼﺸﻤﯽ ﻣﻌﯿﻮب ﻣﯿﻨﮕﺮد و
ﺑﺎﮔﻮﺷﯽ ﻏﯿﺮ ﺷﻨﻮا ﻣﯽ ﺷﻨﻮد  ،ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎی دل ،ﻋﻘﻠﺶ را ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎﺧﺘﮫ و دﻧﯿﺎ ﻗﻠﺒﺶ را ﻣﯽ ﻣﯿﺮاﻧﺪ و ﺷﯿﻔﺘﮫ ی آن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
او ﺑﻨﺪه ی دﻧﯿﺎﺳﺖ .(...
ﺑﮫ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺻﺎﺣﺐ »ﺗﺤﻔﺔ اﻵﺧﺒﺎر« :

 . ١اﺻول ﮐﺎﻓﯽ ،ج  ، ٢ص ٨٣
 . ٢ﮐﻧزاﻟﻌﻣﺎل  ،ج  ، ٣ص – ٧٠٠٠ج  ، ۴ص .١١٢٠٢
 . ٣ﻧﮭﺞ اﻟﺑﻼﻏﮫ  ،ﺧطﺑﮫ ی .١٠٩
١۵۵

»اھﻞ ﺑﯿﺖ ﻧﺒﻮت ﮐﮫ ھﺎدﯾﺎن راه ﻣﺤﺒﺘﻨﺪ ،ھﺮﮔﺰ ﻟﻔﻆ »ﻋﺸﻖ« را در ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪا اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻧﮑﺮده اﻧﺪ زﯾﺮا ﻟﻔﻆ ﻋﺸﻖ اﺳﻢ
ﻣﺮﺿﯽ اﺳﺖ ﺳﻮداوی ﮐﮫ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺧﺒﻂ دﻣﺎغ و ﺿﻌﻒ ﻋﻘﻞ اﺳﺖ و ھﺮﮔﺰ ﻣﺆﻣﻦ را از ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪا اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺣﺎﺻﻞ
ﻧﺸﻮد ﭘﺲ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪا  ،ﻣﺴﺘﻠﺰم ﮐﻤﺎل ﻋﻘﻞ اﺳﺖ « .1
»ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﻋﺪی« ﻣﮑﻨﯽ ﺑﮫ »اﺑﻮزﮐﺮﯾﺎ« )ﻣﺘﻮﻓﯽ  364ھـ ق( ﻣﺘﺮﺟﻢ ﮐﺘﺐ ارﺳﻄﻮ و اﻓﻼطﻮن و اﺳﮑﻨﺪر ﺑﮫ ﻋﺮﺑﯽ ،
درﻣﺬﻣﺖ و ﺗﻘﺒﯿﺢ »ﻋﺸﻖ ھﺮزه رﺳﻮاﺋﯽ « ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ :
»از رذاﺋﻞ اﺧﻼﻗﯽ ﻋﺸﻖ اﺳﺖ و آن دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﺑﮫ اﻓﺮاط و ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﺘﻌﺎرف اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺧﻮی ﺑﮫ ھﺮ ﺣﺎل از ھﻤﮫ
ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ اﺳﺖ و ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﺗﺮ و اﻓﺮاطﯽ ﺗﺮ آن اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺴﺐ ﻟﺬت و ﭘﯿﺮوزی ﺷﮭﻮات ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺴﺎ ﮐﮫ اﯾﻦ
ﺧﻮی ،ﺻﺎﺣﺐ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺗﺒﮭﮑﺎری ودﺳﺘﯿﺎزی ﺑﮫ ﮐﺎرھﺎی ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﮐﺸﺎﻧﺪه و ﺑﮫ ﺷﻮخ ﭼﺸﻤﯽ و ﺑﯿﺤﯿﺎﺋﯽ وادارد و ﺧﻮی
ھﺎی ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ را ﺑﺮ او ﮔﻤﺎرد واﯾﻦ ﺧﻮی ﺑﺮ ھﻤﮕﺎن ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ اﺳﺖ ﻣﮕﺮ ﺑﺮ ﺟﻮاﻧﺎن و ﻣﺘﻨﻌﻤﺎن و ﺳﺎﯾﮫ ﭘﺮوردﮔﺎن ﮐﮫ
زﺷﺘﯿﺶ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ « .2
ﺑﺮای ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯿﺎن ﺳﺮان ﺻﻮﻓﯿﮫ ﻧﯿﺰ ﺑﺤﺚ و ﺟﺪل ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻨﮑﮫ اطﻼق ﺻﻔﺖ ﻋﺸﻖ ﺑﮫ ذات اﻟﮭﯽ رواﺳﺖ ﯾﺎ
ﻧﺎروا  ،در ﮔﺮﻓﺖ و دو ﮔﻮﻧﮫ واﮐﻨﺶ ﻣﺨﺎﻟﻒ و ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﮫ ظﮭﻮر رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﮐﺴﺎﻧﯽ از ﺑﺰرﮔﺎن ﺻﻮﻓﯿﮫ ﺑﮫ اﺳﺘﻨﺎد
آﯾﺎت ﻗﺮآﻧﯽ اطﻼق ﻋﺸﻖ را ﺑﮫ ذات ﺣﻖ  ،ﻣﺮدود ﺷﻤﺮده اﻧﺪ .
»اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻗﺸﯿﺮی« )ﻣﺘﻮﻓﯽ  (465ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ :
از »اﺑﻮﻋﻠﯽ رودﺑﺎری« ﺷﻨﯿﺪم ﮐﮫ ﮔﻔﺖ :
»ﻋﺸﻖ آن ﺑﻮدﮐﮫ درﻣﺤﺒﺖ از ﺣﺪ درﮔﺬرد و ﺣﻖ ﺗﻌﺎﻟﯽ را وﺻﻒ ﻧﮑﻨﻨﺪ ﺑﺪان ﮐﮫ از ﺣﺪ درﮔﺬرد  ،ﭘﺲ او را ﺑﮫ ﻋﺸﻖ
وﺻﻒ ﻧﮑﻨﻨﺪ و اﮔﺮ ﺟﻤﻠﮫ ی دوﺳﺘﯽ ﺧﻠﻖ ھﻤﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ دھﻨﺪ  ،ﺑﮫ اﺳﺘﺤﻘﺎق ﻗﺪر ﺣﻖ ﺳﺒﺤﺎﻧﮫ ﻧﺮﺳﺪ  ،ﭘﺲ ﻧﮕﻮﯾﻨﺪ
ﮐﮫ ﺑﻨﺪه از ﺣﺪ در ﮔﺬﺷﺖ در ﻣﺤﺒﺖ ﺣﻖ ﺗﻌﺎﻟﯽ وﺣﻖ ﺗﻌﺎﻟﯽ وﺻﻒ ﻧﮑﻨﻨﺪ ﺑﮫ ﻋﺸﻖ و ﺑﻨﺪه را ﻧﯿﺰ در ﺻﻔﺖ او ﺗﻌﺎﻟﯽ

 . ١ﺗﺣﻔﺔ اﻻﺧﯾﺎر  ،ص  ، ١۴٠ﭼﺎپ اﻧﺗﺷﺎرات ھدف ﻗم.
 . ٢ﺟﻼل ﺳﺗﺎری  ،ﻋﺷق ﺻوﻓﯾﺎﻧﮫ  ،ص .۶٨
١۵۶

وﺻﻒ ﻧﮑﻨﻨﺪﺑﮫ ﻋﺸﻖ  ،ﭘﺲ ﻧﺸﺎﯾﺪ و ﺻﻔﺖ ﮐﺮدن ﺣﻖ ﺑﮫ ﻋﺸﻖ ﺑﻨﺪه را و ﻧﮫ ﺑﻨﺪه را ﺑﮫ ﻋﺸﻖ ﺣﻖ  ،ﺑﮫ ھﯿﭻ وﺟﮫ روا
ﻧﺒﺎﺷﺪ« .1
»واﻣﺎ اﺳﺘﺎدم اﻣﺎم ﮔﻮﯾﺪ  :ﮐﮫ ﻣﺤﺒﺖ ﺣﺎﻟﯽ ﺷﺮﯾﻒ اﺳﺖ ﭼﻮن ﺣﻖ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﮔﻮاھﯽ داده اﺳﺖ ﺑﻨﺪه را ﺑﺪان وﺧﺒﺮ داده اﺳﺖ از
دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ او ﺑﻨﺪه را و ﺣﻖ ار ﺗﻌﺎﻟﯽ و ﺗﻘﺪس ﺻﻔﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺪاﻧﮑﮫ ﺑﻨﺪه را دوﺳﺖ دارد و ﺑﻨﺪه را ﺻﻔﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺪاﻧﮏ
ﺣﻖ را دوﺳﺖ دارد وﻣﺤﺒﺖ ﺑﮫ زﺑﺎن ﻋﻠﻤﺎء ارادت ﺑﻮد« .2
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ »اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺟﻼﺑﯽ ھﺠﻮﯾﺮی ﻏﺰﻧﻮی« )م (465ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ :
»ﺑﺪاﻧﮏ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﺮﺑﻨﺪه را و ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻨﺪه ﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺗﻌﺎﻟﯽ درﺳﺖ اﺳﺖ و ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ  ،ﺑﺪﯾﻦ ﻧﺎطﻖ و
اﻣﺖ ،ﺑﺮﯾﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺒﺤﺎﻧﮫ و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﮫ ﺻﻔﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﯽ دوﺳﺘﺎن و را دوﺳﺖ دارﻧﺪ  ،و وی دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد را
دوﺳﺖ دارد«.
و ﭘﺲ از ﺷﺮح رﯾﺸﮫ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻟﻐﺖ ﻣﺤﺒﺖ ﯾﺎ ﺣﺐ  ،ﻣﯽ آورد :
»ﺑﺪاﻧﮏ ﻣﺤﺒﺖ اﻧﺪر اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺮ و وﺟﻮھﺴﺖ ،ﯾﮑﯽ ﻣﻌﻨﯽ ارادت ﺑﮫ ﻣﺤﺒﻮب ﺑﯽ ﺳﮑﻮن ﻧﻔﺲ و ﻣﯿﻞ و ھﻮا و ﺗﻤﻨﯽ
ﻗﻠﺐ و اﺳﺘﯿﻨﺎس و ﺗﻌﻠﻖ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﮫ ﺑﺮ ﻗﺪﯾﻢ روا ﻧﺒﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﺟﻤﻠﮫ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎن را ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و اﺟﻨﺎﺳﯽ را و ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﺘﻌﺎﻟﯿﺴﺖ از ﺟﻤﻠﮫ ﻋﻠﻮاً ﮐﺒﯿﺮاً و دﯾﮕﺮ ﻣﻌﻨﯽ اﺣﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻨﺪه ﮐﮫ ورا ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ و ﺑﮫ درﺟﮫ ی ﮐﻤﺎل
وﻻﯾﺖ رﺳﺎﻧﺪ وﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ﮔﻮﻧﮫ ی ﮐﺮاﻣﺘﮭﺎ ﻣﺨﺼﻮص ﮔﺮداﻧﺪ « .3
»ھﺠﻮﯾﺮی« ﭘﺲ از ﺷﺮح ﻣﺒﺴﻮط در ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﺤﺒﺖ ﺣﻖ ﺑﺎﺧﻠﻖ و ﻣﺤﺒﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ ﯾﮑﯽ ﻣﺤﺒﺖ ﺟﻨﺲ ﺑﮫ
ﺟﻨﺲ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ طﻠﺐ ذات ﻣﺤﺒﻮب از راه ﻣﻤﺎﺳﺖ و ﻣﻼزﻗﺖ و دﯾﮕﺮی ﻣﺤﺒﺖ ﺟﻨﺲ ﻧﮫ ﺑﺎ ﺟﻨﺲ ﯾﻌﻨﯽ طﻠﺐ ﻗﺮار ﺑﺎ
ﺻﻔﺘﯽ از اوﺻﺎف ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺎ ﺑﺎ آن ﺑﯿﺎراﻣﺪ و اﻧﺲ ﮔﯿﺮد ﭼﻮن ﺷﻨﯿﺪن ﮐﻼم و ﯾﺎ دﯾﺪار و در ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﮫ
ﻣﺤﺒﺖ اﻧﺪر ﻣﯿﺎن ھﻤﮫ ی اﺻﻨﺎف ﺧﻠﻖ ﻣﻌﺮوﻓﺴﺖ و ﺑﮫ ھﻤﮫ ی زﺑﺎﻧﮭﺎ ﻣﺸﮭﻮر و ﺑﮫ ھﻤﮫ ی ﻟﻐﺎﺗﮭﺎ ﻣﺘﺪاول و ھﯿﺞ ﺻﻨﻒ
از ﻋﻘﻼ ﻣﺮ آن را ﺑﮫ ﺧﻮد ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﭘﻮﺷﯿﺪ  ...و ھﯿﭻ ﺟﻨﺲ ﻣﺮدم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﯽ وی را اﻧﺪر ﻏﯿﺐ ﮐﺎری اﻓﺘﺎده ﻧﯿﺴﺖ ﮐﯽ ﻧﮫ اﻧﺪر
دل از ﻣﺤﺒﺖ  ،ﻓﺮﺣﯽ دارد .

 . ١ﺗرﺟﻣﮫ ی رﺳﺎﻟﮫ ی ﻗﺷﯾرﯾﮫ  ،ص  ، ۵۶١ -۶٠ﺑﮫ ﺗﺻﺣﯾﺢ ﺑدﯾﻊ اﻟزﻣﺎن ﻓروزاﻧﻔر.
 . ٢ھﻣﺎن ﻣدرک  ،ص .۵۵۴
 . ٣ﮐﺷف اﻟﻣﺣﺟوب  ،ص .٣٩٢
١۵٧

آﻧﮕﺎه ھﺠﻮﯾﺮی ﺑﮫ ﻣﺤﺒﺖ ﻋﺸﻖ ﻣﯽ ﭘﺮدازد و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :
»اﻣﺎ اﻧﺪر ﻋﺸﻖ  ،ﻣﺸﺎﯾﺦ راﺳﺨﻦ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ ﮔﺮوھﯽ از آن طﺎﺋﻔﮫ  ،آن را ﺑﺮ ﺣﻖ روا داﺷﺘﮫ اﻧﺪ  ،اﻣﺎ از ﺣﻖ ﺗﻌﺎﻟﯽ روا
ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﯽ ﻋﺸﻖ  ،ﺻﻔﺖ ﻣﻨﻊ ﺑﺎﺷﺪ از ﻣﺤﺒﻮب ﺧﻮد وﺑﻨﺪه ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ از ﺣﻖ و ﺣﻖ ﺗﻌﺎﻟﯽ وﻣﻤﻨﻮع ﻧﯿﺴﺖ  ،ﭘﺲ
ﻋﺸﻖ ﺑﻨﺪه را ﺑﺮ وی ﺟﺎﯾﺮ ﺑﻮد و از وی روا ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺑﺎز ﮔﺮوھﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺮﺣﻖ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﻨﺪه ار ﻋﺸﻖ ﻧﺒﺎﺷﺪ از آﻧﭽﮫ
ﻋﺸﻖ ﺗﺠﺎوز از ﺣﺪ ﺑﻮد و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﺤﺪود ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎز ﻣﺘﺄﺧﺮان ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻋﺸﻖ اﻧﺪر دو ﺟﮭﺎن درﺳﺖ ﻧﯿﺎﯾﺪ اﻻﺑﺮطﻠﺐ
ادراک وذات ﺣﻖ ﺗﻌﺎﻟﯽ  ،ﻣﺪرک ﻧﯿﺴﺖ وﻣﺤﺒﺖ ﺑﺎ ﺻﻔﺖ درﺳﺖ آِﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺸﻖ ﮐﮫ ﻋﺸﻖ درﺳﺖ ﻧﯿﺎﯾﺪ ﺑﺮ وی  ...ﭘﺲ ﺣﻖ
ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﮫ ذات ﻣﺪرک و ﻣﺤﺴﻮس ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﺧﻠﻖ را ﺑﺎ وی ﻋﺸﻖ درﺳﺖ آﯾﺪ و ﺑﮫ ﺻﻔﺎت و اﻓﻌﺎل ﻣﺤﺴﻦ وﻣﮑﺮم  ،اوﻟﯿﺎء
را ﻣﺤﺒﺖ درﺳﺖ آﯾﺪ« .1
ﻋﺸﻖ ﻣﺠﺎزی
»اﺣﺴﺎﺳﺎت اﻧﺴﺎن اﻧﻮاع و ﻣﺮاﺗﺐ دارد ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﮭﺎ ﻣﻘﻮﻟﮫ ی ﺷﮭﻮت و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ً ﺷﮭﻮت ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ و از وﺟﻮه
ﻣﺸﺘﺮک اﻧﺴﺎن وﺣﯿﻮاﻧﺎت اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﮫ در اﻧﺴﺎن ﻋﻠﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﻏﻠﯿﺎن ﺷﺪﯾﺪی ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺑﮫ اوج ﺷﺪت ﻣﯽ
رﺳﺪ ﺑﮫ طﻮری ﮐﮫ وﺟﻮد اﻧﺴﺎن راﻣﺴﺨﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺟﮭﺖ )ﻋﺸﻖ( ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و درﺣﯿﻮاﻧﺎت ھﺮﮔﺰ ﺑﮫ اﯾﻦ
ﺻﻮرت در ﻧﻤﯽ آِﯾﺪ وﻟﯽ ﺑﮫ ھﺮ ﺣﺎل از ﻟﺤﺎظ ﺣﻘﯿﻘﺖ وﻣﺎھﯿﺖ  ،ﺟﺰ طﻐﯿﺎن و ﻓﻮران و طﻮﻓﺎن ﺷﮭﻮت ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ،
از ﻣﺒﺪأ ﭼﻨﺴﯽ ﺳﺮﭼﺸﻤﮫ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺑﮫ ھﻤﺎﻧﺠﺎ ﻧﯿﺰ ﺧﺎﺗﻤﮫ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ،اﻓﺰاﯾﺶ و ﮐﺎھﺸﺶ ﺑﺴﺘﮕﯽ زﯾﺎدی ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎی
ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﮐﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ و ﻗﮭﺮاً ﺑﮫ ﺳﻨﯿﻦ ﺟﻮاﻧﯽ دارد .ﺑﺎ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﮫ ﺳﻦ ﺑﺎﻻ از ﯾﮏ طﺮف و اﺷﺒﺎع واﻓﺮاز از
طﺮف دﯾﮕﺮ ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ وﻣﻨﺘﻔﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد«.
ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﮫ از دﯾﺪن روﺋﯽ زﯾﺒﺎ و ﻣﻮﺋﯽ ﻣﺠﻌﺪ ﺑﮫ ﺧﻮد ﻣﯽ ﻟﺮزد و ازﻟﻤﺲ دﺳﺘﯽ ظﺮﯾﻒ ﺑﮫ ﺧﻮد ﻣﯿﭙﭽﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﺪ ﺟﺰ
ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺎدی در ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ  .اﯾﻨﮕﻮﻧﮫ ﻋﺸﻘﮭﺎ ﺑﮫ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ وﺑﮫ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﯽ رود ﻓﻀﯿﻠﺖ ﮐﺶ اﺳﺖ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎﮐﻤﮏ
ﻋﻔﺎف و ﺗﻘﻮا و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﺸﺪن در ﺑﺮاﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﮫ آدﻣﯽ ﺳﻮد ﻣﯽ ﺑﺮد ﯾﻌﯿﻨﯽ ﺧﻮد اﯾﻦ ﻧﯿﺮو اﻧﺴﺎن را ﺑﮫ ﺳﻮی ھﯿﭻ
ﻓﻀﯿﻠﺘﯽ ﺳﻮق ﻧﻤﯽ دھﺪ  .اﻣﺎ اﮔﺮ در وﺟﻮد آدﻣﯽ رﺧﻨﮫ ﮐﺮد و در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﯿﺮوی ﻋﻔﺎف و ﺗﻘﻮا ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و روح  ،ﻓﺸﺎر
آن را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮد و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﺸﺪ  ،ﺑﮫ روح ﻗﻮت وﮐﻤﺎل ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ .

 . ١ﮐﺷف اﻟﻣﺣﺟوب  ،ص .۴٠۴- ٣٩٢
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اﻧﺴﺎن آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺷﮭﻮت ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ  ،از ﺧﻮد ﺑﯿﺮون ﻧﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ ﺷﺨﺺ ﯾﺎ ﺷﺊ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﮫ را ﺑﺮای
ﺧﻮدش ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ  .اﮔﺮ درﺑﺎره ی ﻣﻌﺸﻮق و ﻣﺤﺒﻮب ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﺪ ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﮫ ﭼﮕﻮﻧﮫ از وﺻﺎل او ﺑﮭﺮه ﻣﻨﺪ
ﺷﻮد و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻤﺘﻊ را ﺑﺒﺮد ﺑﺪﯾﮭﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﮑﻤﻞ و ﻣﺮﺑﯽ روح اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ و روح او را
ﺗﮭﺬﯾﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ « .1
اﻧﺴﺎن ﻧﻮﻋﯽ دﯾﮕﺮ اﺣﺴﺎﺳﺎت دارد ﮐﮫ از ﻟﺤﺎظ ﺣﻘﯿﻘﺖ وﻣﺎھﯿﺖ ﺑﺎ ﺷﮭﻮت ﻣﻐﺎﯾﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ آن راﻋﺎطﻔﮫ ﮔﻮﯾﻨﺪ وﻗﺮآن
ﮐﺮﯾﻢ از آن ﺑﮫ »ﻣﻮدت « و »رﺣﻤﺖ« ﺗﻌﺒﯿﺮ آورده اﺳﺖ  .اﻧﺴﺎن ﮔﺎھﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻮاطﻒ ﻋﺎﻟﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮاری
ﻣﯿﮕﯿﺮد ،ﻣﺤﺒﻮب و ﻣﻌﺸﻮق در ﻧﻈﺮش اﺣﺘﺮام ﻋﻈﻤﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﻨﺪ و آﻣﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺧﻮد را ﻓﺪای ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎی او ﺑﮑﻨﺪ ،
اﯾﻨﮕﻮﻧﮫ ﻋﻮاطﻒ ﺻﻔﺎ وﺻﻤﯿﻤﯿﺖ و ﻟﻄﻒ و رﻗﺖ واز ﺧﻮدﮔﺬﺷﺘﮕﯽ ﺑﮫ وﺟﻮد ﻣﯽ آورد .ﺑﺮﺧﻼف ﻧﻮع اول ﮐﮫ از آن
ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺳﺒﯿﻌﺖ و ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺑﺮ ﻣﯽ ﺧﯿﺰد  ،ﻣﮭﺮ و ﻋﻼﻗﮫ ی ﻣﺎدر ﺑﮫ ﻓﺮزﻧﺪ و ارادت و ﻣﺤﺒﺖ ﺑﮫ ﭘﺎﮐﺎن و ﻣﺮدان ﺧﺪا از
اﯾﻦ ﻣﻘﻮل اﺳﺖ .
اﯾﻦ ﻧﻮع اﺣﺴﺎﺳﺎت اﮔﺮ ﺑﮫ اوج ﮐﻤﺎل ﺑﺮﺳﺪ ،آﺛﺎر ﻧﯿﮑﯽ ﺑﺮ آن ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﯾﻦ ﻧﻮع از اﺣﺴﺎﺳﺎت اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ روح
ﺷﮑﻮه و ﺷﺨﺼﯿﺖ وﻋﻈﻤﺖ ﻣﯽ دھﺪ وھﻢ اﯾﻦ ﻧﻮع از ﻋﺸﻖ اﺳﺖ ﮐﮫ ﭘﺎﯾﺪار اﺳﺖ و ﺑﺎو ﺻﺎل ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺧﺎﻣﻮش ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،
ﺑﻠﮑﮫ ﺗﯿﺰﺗﺮ و ﺗﻨﺪﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺮﺧﻼف ﻧﻮع اول ﮐﮫ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار اﺳﺖ و وﺻﺎل ﻣﺪﻓﻦ آن ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ.
»ﻣﻮرﯾﺲ ﻣﺘﺮﻟﯿﻨﮓ« ﻓﯿﻠﺴﻮف ﻣﻌﺮوف در ﺗﻌﺮﯾﻒ »ﻋﺸﻖ« ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :
»ﻋﺸﻖ ﭼﯿﺴﺖ  ،ﻋﺸﻘﯽ ﮐﮫ ﺷﻌﺎﻋﯽ از اﻧﻮار اﻟﮭﯽ ﻣﯽ داﻧﺪ ﺟﺰ ﻋﺼﺎره ی ﯾﮏ ﻋﻘﻞ ﺑﺎرور و ﯾﮏ ﺣﺐ و ﻋﻼﻗﮫ ی ﺷﺪﯾﺪ
و اﻋﻼ ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺴﺖ  ،ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ھﺮ ﻟﺤﻈﮫ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﮫ ﻣﺮﺣﻠﮫ ی ﯾﮏ ﺣﺐ و ﻋﻼﻗﮫ ی ﺷﺪﯾﺪ و اﻋﻼ ﭼﯿﺰ
دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺴﺖ  ،ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ھﺮ ﻟﺤﻈﮫ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﮫ ﻣﺮﺣﻠﮫ ی اﻋﻼﺗﺮی رﺳﺪ ،و درﺟﺎت ﻋﺎﻟﯿﮫ ای را طﯽ ﮐﻨﺪ او ﻓﻘﻂ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ادﻋﺎ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ از اﯾﻦ ﺷﻌﺎع رﺑﺎﻧﯽ ﺑﮭﺮه ﻣﻨﺪ اﺳﺖ  .دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﮐﮫ از روی ﻋﻘﻞ و وﺟﺪان ﺑﺎﺷﺪ ،ھﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﮫ
اﺻﻞ واﺳﺎس و رﯾﺸﮫ ی زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯿﺸﻮد ﺗﻤﺎم ﻣﻮﺟﻮدات از اﯾﻦ ﻣﺎده و اﮐﺴﯿﺮ ﺣﯿﺎت ﺑﮭﺮه ﻣﻨﺪ و ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﮐﮫ
زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺑﺪون وﺟﻮد اﺳﺖ ﻣﺎده و و اﮐﺴﯿﺮ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮد ،ﻋﺸﻘﯽ ﮐﮫ ھﺮ زﻣﺎن ﺑﮫ ﯾﮏ طﺮز ﺗﺠﻠﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و درھﺮ
ﺷﺨﺺ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻧﻮع ﻧﻤﻮدار ﻣﯽ ﮔﺮدد .اﯾﻦ ﻋﺸﻖ ﺑﺎ ھﻤﮫ ی اوﺻﺎف اﮔﺮ ﺑﮫ ﻣﻌﯿﺖ ﻋﻘﻞ ووﺟﺪان ﺑﺮوز ﮐﻨﺪ ،آن وﻗﺖ
اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ اﻋﻼ درﺟﮫ ﻗﺪوﺳﯿﺖ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺑﺮﻋﮑﺲ اﮔﺮ ﺧﻮدﺳﺮاﻧﮫ ﻋﺮض اﻧﺪام ﮐﻨﺪ ،ﺑﮫ ﭘﺴﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ ی ﺑﺪوﯾﺖ
ﺳﻘﻮط ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

 . ١ﺷﮭﯾد ﻣطﮭری  ،ﺟﺎذﺑﮫ و داﻓﻌﮫ  ،ص  ۴٧ﺑﮫ ﺑﻌد .
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اﻣﯿﺎل ﭘﺴﺖ ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﮑﻮھﯿﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺑﺸﺮی اﺳﺖ ھﻤﺎن ﻋﺸﻖ ﻗﺪوﺳﯽ وﻣﻠﮑﻮﺗﯽ اﺳﺖ ﺑﺪون راھﻨﻤﺎﺋﯽ ﺗﻌﻘﻞ و
ﺗﻔﮑﺮ ﺑﮫ ﻋﺮﺻﮫ ی ﺣﯿﺎت آﻣﺪه و ﺧﻮدﺳﺮاﻧﮫ راھﯽ را اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ  .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺰارھﺎ از ﻋﺸﻖ ﺳﺮﮔﺮدان را
ھﻤﮫ روزه ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ و اﻣﺎ ﻋﺸﻖ ﻗﺪوﺳﯽ ﮐﮫ ﻣﻮﻟﺪ ﻓﺪاﮐﺎرﯾﮭﺎ واز ﺧﻮد ﮔﺬﺷﺘﮕﯿﮭﺎﺳﺖ ﺑﮫ ﻧﺪرت دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و اﯾﻦ ھﻤﺎن
اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻐﺰ ﻣﺘﻔﮑﺮ ﺗﻮﺻﯿﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺻﺎﺣﺒﺶ را ﺑﮫ ﻣﺮﺣﻠﮫ ی اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ و او راوادار ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﮫ ﺟﺰ ﺧﻮﺑﯽ
وزﯾﺒﺎﺋﯽ ﻧﺒﯿﻨﺪ و ﺑﮫ ﻏﯿﺮ از ﻣﮭﺮﺑﺎﻧﯽ و ﻋﻄﻮﻓﺖ ﻧﮑﻨﺪ «.
ﺑﺎﻻﺧﺮه »ﻣﻮرﯾﺲ ﻣﺘﻠﯿﻨﮓ« آﺧﺮ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد :
»ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﻐﺰھﺎی ﻣﺘﻔﮑﺮ ﻋﺎﺷﻘﺎن ﺣﻘﯿﻘﯽ اﻧﺪ« .1
ﺻﻮﻓﯿﺎن »ﻋﺸﻖ« را ﺑﺎ »ﺳﮑﺲ« و ﺷﺪت ﻏﺰاﺋﺮ ﺟﻨﺴﯽ و طﻐﯿﺎن ھﻮس ﯾﮑﯽ داﻧﺴﺘﮫ اﻧﺪ ﻣﻨﺘﮭﯽ آن را »ﻋﺸﻖ
ﻣﺠﺎزی«ﻧﺎﻣﯿﺪه اﻧﺪ ﮐﮫ ﺳﺎﯾﮫ »ﻋﺸﻖ ﺣﻘﯿﻘﯽ« اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﮫ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ »ھﻤﭽﻨﺎﻧﮑﮫ ﺟﻤﺎل آﺛﺎری ﮐﮫ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻋﺸﻖ ﻣﺠﺎزی
اﺳﺖ  .ظﻞ و ﻓﺮع ﻣﺤﺒﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ اﺳﺖ و ﺑﮫ ﺣﮑﻢ  :اﻟﻤﺠﺎز ﻗﻨﻄﺮة اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ  ،طﺮﯾﻖ ﺣﺼﻮل آن و وﺳﯿﻠﮫ ی ﺑﺪان«  .زﯾﺮا ﺑﮫ
ﮔﻔﺘﮫ ی ﺟﺎﻣﯽ  » ،اﮔﺮ ﭘﺮﺗﻮی از ﻧﻮر ﺟﻤﺎل ﺣﻖ در »ﺻﻮرت دﻟﺒﺮی ﻣﻮزون ﺷﻤﺎﯾﻞ ،ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ اﻷﻋﻀﺎء ﻣﺘﻤﺎﺛﻞ
اﻷﺟﺰاء  .رﺷﯿﻖ اﻟﻘﺪ  ،ﺻﺒﯿﺢ اﻟﺨﺬ  ،ﮐﺮﯾﻢ اﻷﺧﻼق  ،طﯿﺐ اﻷﻋﺮاق« ﻧﻤﻮدن ﮔﯿﺮد ﻣﺮغ دل ﻣﻘﯿﻞ در ھﻮای ﻣﺤﺒﺖ او ﭘﺮ
و ﺑﺎل ﻣﯽ ﮔﺸﺎﯾﺪ و اﻣﺎ ﭼﻮن ﻧﻘﺺ و اﺧﺘﻼل ﺣﺴﻦ ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺰوال را درﯾﺎﺑﺪ وﺑﻘﺎ وﮐﻤﺎل ذواﻟﺠﻼل را درک ﮐﻨﺪ از آن
ﺑﮕﺮﯾﺰد و در اﯾﻦ آوﯾﺰد«.2
ﺑﮫ ﻋﻘﯿﺪه ی آﻧﮭﺎ  :ﻋﺸﻖ ﻣﺠﺎزی ﺑﮫ ﻣﻨﺰﻟﮫ ی ﺑﻮﯾﯽ اﺳﺖ از ﺷﺮاﺑﺨﺎﻧﮫ ی ﻋﺸﻖ ﺣﻘﯿﻘﯽ و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ آن ﺑﻮی ﻧﺸﯿﻨﺪی ﺑﮫ اﯾﻦ
ﺷﺮاﺑﺨﺎﻧﮫ ﻧﺮﺳﯿﺪی .3
ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﮫ  ،اﮔﺮ ﻋﺸﻖ  ،ﺷﺎھﺒﺎزﯾﺴﺖ ﮐﮫ ﺳﺎﻟﮏ طﺎﻟﺐ را در ﻗﻮس ﺻﻌﻮد ،ﺑﮫ ﻣﻌﺸﻮق ازﻟﯽ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ و ﻋﺸﻖ ﻣﺠﺎزی
ﻗﻨﻄﺮه ﻋﺸﻖ ﺣﻘﯿﻘﯽ اﺳﺖ  ،ﭘﺲ ذات وﮔﻮھﺮ ﻋﺸﻖ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻣﻨﺘﮭﯽ ﻋﺸﻖ ﻣﺠﺎزی ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﺼﻌﯿﺪ و و اﻻﯾﺶ
اﺳﺘﺤﺎﻟﮫ ﯾﺎﻓﺘﮫ در ﺧﻮر ﺧﺎﻟﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﺧﺎرج از ﺧﻠﻖ وھﺴﺘﯽ اﯾﺴﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﺎزج ﺑﺎ اﺷﯿﺎء .1

 . ١ﻋﻘل وﺳرﻧوﺷت  ،ﻣورﯾس ﻣﺗرﻟﯾﻧﮓ  ،ﺗرﺟﻣﮫ ی ﻣوﺳﯽ ﻓرھﻧﮓ  ،ص .١٢٠-١٢١
 . ٢ﻟواﻣﻊ ص .١۴١ - ١٣٩
 . ٣ﻟواﻣﻊ  ،ص .١۴١- ١٣٩
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»ﺣﺘﯽ ﻣﺸﺎﯾﺦ طﺮﯾﻘﺖ و ﭘﯿﺮان ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺮﯾﺪی را ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﺸﻖ ﻣﺠﺎزی ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻧﺸﻮد ،اﻋﺘﺒﺎر ﻧﮑﻨﻨﺪ و درد ﻣﺮدی از ﺑﺎطﻦ
او ﻧﻄﻠﺒﻨﺪ « .2
ﺣﺘﯽ ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﮭﺎ از اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻟﻔﻆ ﻣﺠﺎزی در ﻣﻮرد »ﻋﺸﻖ« ﻧﯿﺰ ﺧﻮدداری ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﮫ اﻧﺪ :
»ﻋﺸﻖ از ﻧﻈﺮ آﻧﮭﺎ ﻋﺸﻖ اﺳﺖ ﺧﻮاه ﻋﺎﺷﻖ وﻣﻌﺸﻮق ﺧﻠﻖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﺣﻖ  ...ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ از ﻧﻈﺮ آﻧﮭﺎ ،ﻋﺸﻖ ﯾﮏ ﺣﻘﯿﻘﺖ
واﺣﺪ اﺳﺖ و اﺧﺘﻼف ﻋﺸﻖ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ﺣﻖ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺸﻖ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ اﻧﺴﺎن و ﻋﺸﻖ او ﺑﺎ ﺣﻖ  ،ھﻤﮫ ارﺷﺪت و
ﺿﻌﻒ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻋﺸﻖ اﻧﺴﺎن ﺑﮫ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﻋﺸﻖ اﻧﺴﺎن ﺑﮫ ﺣﻖ  ،ﻏﯿﺮ از ﻣﺴﺄﻟﮫ ﺷﺪت وﺿﻌﻒ ،اﺧﺘﻼف دﯾﮕﺮی ھﻢ دارد
و آن اﺧﺘﻼف درﺟﮭﺖ اﺳﺖ  .ﻋﺸﻖ اﻧﺴﺎن ﺑﮫ ﺣﻖ ﯾﺎ ﻋﺸﻖ ﺣﻘﯿﻘﯽ ھﻤﺎﻧﺴﺖ ﮐﮫ در روز ﻣﯿﺜﺎق ﺑﺮ اﯾﻮان ﺟﺎن ﻧﺸﺴﺘﮫ اﺳﺖ
و ﺗﺎﺑﺶ آن از درون دل ﺑﮫ ﺑﯿﺮون ،ﻣﻮﻗﻮف ﺑﮫ ﺷﻔﺎف ﺷﺪن ﭘﺮده ھﺎی دل اﺳﺖ  ،اﻣﺎ ﻋﺸﻖ ﺧﻠﻖ ،ﻋﺸﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ از راه
ﻧﻈﺮ وﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ی ﺣﺴﻦ در ﺻﻮر ﺣﺴﯽ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ آﯾﺪ و از ﺑﯿﺮون ﺑﮫ درون ﻧﻔﻮذ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ « .3
»ﻣﻨﺤﯿﯽ اﻟﺪﯾﻦ« در »ﻓﺼﻮص اﻟﺤﮑﻢ« ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ :
»وﻗﺘﯽ ﻣﺮد زﻧﯽ را دوﺳﺖ ﻣﯽ دارد  ،ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺟﻤﺎع ﮐﺮدن ﺑﺎ او ﮐﮫ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﻤﮑﻦ ﺟﻤﻊ آﻣﺪن و آﻣﯿﺰش
درﻋﺸﻖ اﺳﺖ  ،ﻣﯽ ﺷﻮد  .در ﺻﻮرت ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻋﻨﺎﺻﺮ  ،ﺗﺄﻟﯿﻒ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﮫ ﺷﺪت وﺣﺪت ﻋﻤﻞ ﻣﺠﺎﻣﻌﺖ وﻣﺒﺎﺷﺮت
ﺟﻨﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ از طﺮق آﻣﯿﺰش ﺟﻨﺴﯽ  ،ﺷﮭﻮت ھﻤﮫ اﺟﺰاء ﺑﺪن را ﻓﺮا ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺷﺮع ﻣﻘﺪس اﺳﻼم
،ﻏﺴﻞ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺪن را ﭘﺲ از ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ ﺣﮑﻢ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ  .طﮭﺎرت ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﻞ و ﺗﻤﺎم ﺑﺎﺷﺪ ھﻤﭽﻨﺎﻧﮑﮫ ﻓﻨﺎی ﻣﺮد درزن
ﺑﮫ ھﻨﮕﺎم اﻧﺰال و ﺗﻤﺘﻊ ﺟﻨﺴﯽ ،ﮐﺎﻣﻞ و ﺗﻤﺎم ﺑﻮده اﺳﺖ و ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻏﯿﻮر و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺑﻨﺪه ﺧﻮد ﺣﺴﻮد اﺳﺖ و ﺑﺮ ﻧﻤﯽ
ﺗﺎﺑﺪ ﮐﮫ ﺑﻨﺪه اش ﻣﺮﺗﮑﺐ اﯾﻦ ﺧﻄﺎ و ﻗﺼﻮر ﺷﻮد ﮐﮫ از ﮐﺴﯽ ﺟﺰ ﺧﺎﻟﻖ ﺧﻮﯾﺶ ﻟﺬت ﺑﺮد و ﮐﺎم ﮔﯿﺮد  ،از اﯾﻦ رو أﻣﺮ
ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺮد ﺑﺎ اﻧﺠﺎم دادن آداب ﻏﺴﻞ ،طﺎھﺮ ﮔﺮدد ﺗﺎ در رؤﯾﺖ ﺑﺎطﻨﯽ ﺑﮫ ﺳﻮدی ﮐﺴﯽ روی آورد و ﺑﺎز ﮔﺮدد
ﮐﮫ ﻓﯽ اﻟﻮاﻗﻊ در او ﻓﺎﻧﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد  ،ﭼﮫ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺟﺰ اﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ « .4

 . ١ﻋﺷق ﺻوﻓﯾﺎﻧﮫ  ،ص .٣٧٩
 . ٢زﻧدﮔﯽ ﻧﺎﻣﮫ  ،ص .١۴٠
 . ٣ﺳواﻧﺢ  ،ﻓﺻل  ، ١٣ص  ۶١ -۶٠ﻧﺻرﷲ ﭘورﺟوادی.
 . ٤ﻓﺻوص اﻟﺣﮑم  ،ﭼﺎپ ﺑورﮐﮭﺎرت (١٩٧۴)١٩۵۵ ،ص .٢٠١
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و ﺑﮫ اﺳﺘﻨﺎد اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺑﻌﻀﯽ ﻓﻨﺎ و ﺑﻘﺎی ﺻﻮﻓﯿﮫ را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮐﺮده اﻧﺪ  ،ﮔﺪاﺧﺘﻦ و ذوب ﺷﺪن در زن ﯾﺎ ﭘﺴﺮﺑﭽﮫ ی
أﻣﺮد.
ﭘﺪر ﻣﻮﻻﻧﺎ»ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ« » ،ﺑﮭﺎء اﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻠﺨﯽ« ﻣﻌﺮوف ﺑﮫ »ﺑﮭﺎء اﻟﺪوﻟﺪ« درﺷﺮح ﻣﺰه ی ﻣﺤﺒﺖ و ﻋﺸﻖ
و ﺟﻤﺎل ﺧﺪا ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :
»در ﻋﺸﻖ ﷲ  ،ھﻤﮫ ی اﺟﺰاء از اﺟﺰای ﻣﻦ ﻣﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺧﻮش ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ در وﻗﺖ راﻧﺪن ﺷﮭﻮت  ،ھﻤﮫ ی
اﺟﺰاء ﺧﻮش ﺷﻮﻧﺪ« .1
»ﺣﺎﺻﻞ ﻟﺬت ﷲ درھﺮ ﮐﻨﺠﯽ ﺑﺮده اﻧﺪ و ﭘﺎره ی درﮐﻨﺞ ﭘﻮﺳﺖ ﺷﯿﺮ و ﭘﺎره ی در ﺣﻤﺪوﻧﮫ و ﭘﺎره ای در ﺣﺸﺮات و ﭘﺎره
ای در ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮭﺎﺋﻢ و ﭘﺎره ای در طﯿﻮر ﭘﺎره ای دراﻧﻔﺎس ﻣﻼﺋﮑﮫ و ﭘﺎره ای در ﻓﺮوج ﻧﺴﻮان ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ و در ذﮐﻮر
رﺟﺎل از آن ﻣﺰه و ﭘﺎره ای در ﺳﺮ و روی و اﺑﺮو و ﭼﺸﻤﮭﺎ و ﭘﺎره ای در اَدﺑﺎر و ﭘﺎره ای در ﺳﯿﻨﮭﺎ ﮐﮫ ﻧﺎﻣﺶ رﺣﻢ و
ﺷﻔﻘﺘﺴﺖ و ﭘﺎره ای در ﻣﻌﻘﻮﻻت و ﺣﺴﺎﺑﮭﺎ و ﻧﺎﻧﮭﺎ و ﺷﺮاﺑﮭﺎ و ﺳﻤﺎﻋﮭﺎ و ﻧﺒﺎﺗﮭﺎو ﺣﯿﻮاﻧﺎت و ﭘﺎره ای ﮔﻮﺋﯽ ھﺮﮐﺴﯽ
ﭘﺎره ی از ﷲ ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ و در ھﺮ ﮐﻨﺠﯽ ﺑﺎ وی ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﻟﺤﻤﺪﷲ آن دوﺷﯿﺰﮔﺎن ﺑﺎ ﺷﻮھﺮان ﺟﻮان ﺧﻮد ﻣﯽ
ﺟﺎوﻧﺪ و درزﯾﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﯽ ﻟﺮزﻧﺪ  ،ﮔﻮﺋﯽ آن ﺣﻤﺪ ﻣﺮﻣﺰه ی ﷲ را ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪی  ،آن ﻋﺸﻘﻨﺎﻣﮭﺎ ھﻤﮫ ﺛﻨﺎﻣﺮ ﭘﺎره ھﺎ ﷲ راﻣﯽ
ﮔﻮﯾﻨﺪ  ،ﮔﻔﺘﻢ ھﻤﭽﻮن ﻋﺮوﺳﺎن ﻋﺎﺷﻖ ﻣﯽ زارم ای ﷲ  ،ﻣﺮا از ﻣﺰه ی ﺧﻮد ﻣﺤﺮم ﻣﺪار ﮐﮫ ھﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﺪارم .2 « ...
»ﭼﻮن ﷲ ﺷﺎھﺪ ﻣﻮﺟﻮداﺗﺴﺖ و ﻧﺎﯾﮏ و ﻓﺎﻋﻞ اﯾﺸﺎن و اﯾﺸﺎن ھﻤﭽﻮن ﻣﻨﮑﻮﺣﮫ ﻣﻔﻌﻮل و ﻣﺼﻨﻮع وی و 3 ...او ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﯾﮑﯽ  4...او ﺗﺼﻮر ﻋﺮوﺳﺎن و دوﺷﯿﺰﮔﺎن و ﻣﺰه ی ﮐﮫ در اﯾﺸﺎن ﻧﮭﺎده اﺳﺖ در ﺣﻖ ﻣﺮدان و ﻧﯿﮏ ﷲ ﻣﺮداﻧﺮا و ﻓﺤﻮل
ﺳﺎﯾﺮ ﺣﯿﻮاﻧﺎت را آن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ آﺳﯿﺐ زﻧﺪ ﺑﮫ ﻣﺮدان ﺑﮫ ﺻﻮرت و ﺗﻮاﺑﻊ اﯾﺸﺎن از ﻗﺒﻠﮫ و ﻏﯿﺮ آن و ﯾﮑﯽ  5...ﷲ ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﻓﺤﻮل ورﺟﺎﻟﺴﺖ ﮐﮫ ﷲ ﺑﺪان ﻧﯿﮏ ﮐﻨﺪ اُﻧﺎث را و آﺳﯿﺐ زﻧﺪ ﺑﮫ اﯾﺸﺎن ﭼﻨﺎﻧﮏ ﺑﺎﻣﺮﯾﻢ و ﭼﻨﺎﻧﮏ ﭘﺮﯾﺎن آﺳﯿﺐ زﻧﻨﺪ و
دﯾﻮان ،و ﯾﮑﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﷲ ﺑﺎ ﺳﺒﺰھﮭﺎ و آﺑﮭﺎ و ﺑﺎدھﺎ وﺧﺎﮐﮭﺎ وﮐﺲ اﯾﻦ ﺻﺤﺒﺖ و آﺳﺐ و ﻧﯿﮏ راﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻧﺪاﻧﺪ  ،ھﻢ
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺰه ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ و ﮐﻤﺎل اﯾﺸﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﯽ آﻧﮏ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﺪاﻧﻨﺪ.« ...

 . ١ﻣﻌﺎرف ﺑﮭﺎء وﻟد  ،ج  ، ١ص  ٢٩و .٨٩
 . ٢ﻣﻌﺎرف  ،ج  ٢ص ،ص .١٨
 . ٣دو ﮐﻠﻣﮫ را ﺑﮫ ﺟﮭت رﮐﺎﮐت ﺣدف ﮐردﯾم )ﺑدﯾﻊ اﻟزﻣﺎن ﻓروزاﻧﻔر(.
 . ٤دو ﮐﻠﻣﮫ را ﺑﮫ ﺟﮭت رﮐﺎﮐت ﺣذف ﮐردﯾم )ﺑدﯾﻊ اﻟزﻣﺎن ﻓروزاﻧﻔر(.
 . ٥ﯾﮏ ﮐﻠﻣﮫ ﺑﮫ ﺳﺑب رﮐﺎﮐت ﺣذف ﮔردﯾد .
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و در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ »ﺑﮭﺎءوﻟﺪ« ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺎﺧﯽ ﺗﻤﺎم از ﻋﺸﻖ اﻟﮭﯽ ﭼﻨﺎن ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﮫ ﮔﻮﺋﯽ از ﺷﮭﻮت و طﻐﯿﺎن ﻏﺮﯾﺰه
ﺟﻨﺴﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﺷﺪت ﻏﺮاﺋﺰ ﺟﻨﺴﯽ را ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ﭘﺎک آﺳﻤﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ ﭘﻨﺪاﺷﺘﮫ و ﺑﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﮭﺎدن
ﻋﺸﻖ زدن ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ﺣﻖ و ﻗﯿﺎس ﺑﯽ ﭘﺮوای آن دو را ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮔﺴﺘﺎﺧﯽ را از ﺣﺪ ﮔﺬراﻧﺪه اﺳﺖ.
در ﺑﺎب ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ )ﺷﮭﻮت ﻓﺮج( رأی ﻓﯿﺾ و ﻏﺰاﻟﯽ ﯾﮑﯽ اﺳﺖ و ھﺮ دو ﺑﺮآﻧﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﻣﯿﺎل ،ﻣﯿﻞ ﺑﮫ زدن
اﺳﺖ و زﻧﯽ ﻧﯿﻤﯽ از ارﺗﺶ اﺑﻠﯿﺲ اﺳﺖ  .ﻏﺰاﻟﯽ )و ﺑﮫ ﺗﺒﻊ وی ﻓﯿﺾ( ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ :
»ﺑﻌﻀﯽ اﺑﻠﮭﺎن و ﮔﻤﺮاھﺎن در ﻣﯿﻞ ﺑﮫ زﻧﺎن  ،ﮐﺎرﺷﺎن ﺑﮫ ﻋﺸﻖ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ و اﯾﻦ ﻣﻨﺘﮭﺎی ﺟﮭﻞ ﺑﮫ ھﺪف و ﻏﺮض آﻣﯿﺰش
اﺳﺖ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ھﻢ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﮫ در دﻓﻊ ﺷﮭﻮات ﺑﺎ ھﺮ ﻣﺎدﯾﻨﮫ ای در آﻣﯿﺰﻧﺪ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻋﺎﺷﻘﺎن از روی ﺳﻔﺎھﺖ ﮔﻤﺎن
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﺟﺰ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ )ﻣﻌﺸﻮق( ﺣﺎﺟﺘﺸﺎن را روا ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ و از اﯾﻦ رو ذﻟﺖ و ﻋﺒﻮدﯾﺖ ﭘﯿﺸﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﮫ آن ﯾﮏ
ﻧﻔﺮ ﺑﺮﺳﻨﺪ و ﻋﻘﻞ ﻣﺨﺪوم را ﺧﺎدم ﺷﮭﻮت ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  ،ﻣﻨﺒﻊ ﻋﺸﻖ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ ﺷﮭﻮت ﻣﻔﺮط »و ھﻮ ﻣﺮض ﻗﻠﺐ ﻓﺎرغ
ﻻ ھﻢ ﻟﮫ« و ﻋﺸﻖ ﺑﯿﻤﺎری ﻗﻠﺐ ﺗﮭﯽ و ﺑﯽ ﮐﺎر وﺑﯽ ھﻤﺖ اﺳﺖ « .1
ﺑﮫ ﻗﻮل » روز ﺑﮭﺎن ﺑﻘﻠﯽ ﺷﯿﺮازی « :
»ﻣﻨﮭﺎج ﻋﺸﻖ رﺑﺎﻧﯽ  ،ﻋﺸﻖ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ «.
و ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫ ی ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﻌﺸﺎق » :اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ﮐﮫ ﺑﯽ ﻋﺸﻖ ﻣﺠﺎز ﮐﺴﯽ ﺑﮫ ﺣﻘﯿﻘﺖ رﺳﺪ ﮐﮫ اﻟﻤﺠﺎز ﻗﺘﻄﺮة اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ
« .2
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ  :ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﺷﺎھﺪ ﻣﺜﺎل ﺑﺮای ﺗﻔﮭﯿﻢ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺒﻮی »رأﯾﺖ رﺑﯽ ﻟﯿﻠﺔ اﻟﻤﻌﻤﺮاج ﻋﻠﯽ ﺻﻮرة ﺷﺎب أﻣﺮد«
اﺳﺖ  .اﻣﺎ ھﺮﮐﺲ ﺳﺮ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ را ﮐﮫ ﻣﻘﺎم ﺗﻤﺜﻞ ﺣﻖ  ،ﻣﻘﺎم ﺷﺎھﺪ ﺑﺎزی اﺳﺖ درﻧﻤﯽ ﯾﺎﺑﺪ » .درﯾﻐﺎ ﻣﮕﺮ ﮐﮫ ھﺮﮔﺰ ﺗﺮا
ﺷﺎھﺪی ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و آﻧﮕﺎه ﺟﮕﺮت از دﺳﺖ ﻋﺸﻖ و ﻏﯿﺮت آن ﭘﺎره ﭘﺎره ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؟!.3 «...

 . ١اﺣﯾﺎء ﻋﻠوم اﻟدﯾن  ،ج  ، ٣ص  ١٠١-١٠٠رﺑﻊ ﻣﮭﻠﮑﺎت ﮐﺗﺎب ﮐﺳر اﻟﺷﮭوﺗﯾن .
 . ٢ﻣﺟﺎﻟس اﻟﻌﺷﺎق  ،ﻣﻧﺳوب ﺑﮫ ﺳﻠطﺎن ﺣﺳﯾن ﺑﺎﯾﻘرا ،ﭼﺎپ ھﻧد  ،ص .١۵
 . ٣ﺗﻣﮭﯾدات  ،ﺑﮫ ﺗﺻﺣﯾﺢ ﻋﻔﯾف ﻋﺳران  ،ص .١٢۵ ، ١٢۴
١۶٣

ﻧﺎﮔﻔﺘﮫ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻤﺎﻻن دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﯾﺎ ﻣﯿﺎﻧﺠﯿﺎن ﺧﻮﺑﺮوی ﺑﺎ زﻧﺎن ﺑﻮده اﻧﺪ و ﯾﺎ اﻣﺮدان ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺎھﺪان ،
ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ ﺷﻤﺲ ﺗﺒﺮﯾﺰی ﮔﻮﯾﺪ »:اﻟﻤﺠﺎز ﻗﻨﻄﺮة اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ  ،اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ﻗﺘﻄﺮة اﻟﻤﺠﺎز «...ﺷﺎھﺪی ﺑﺠﻮ ﺗﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﻮی و اﮔﺮ
ﻋﺎﺷﻖ ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺪه ی ﺑﮫ اﯾﻦ ﺷﺎھﺪ  ،ﺷﺎھﺪ دﯾﮕﺮ  ،ﺟﻤﺎل ھﺎ در زﯾﺮ ﭼﺎدر ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ .1
»ﺷﺎھﺪ« در اﺻﻄﻼح ﺻﻮﻓﯿﺎن اطﻼق ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺮ ﻣﺮد ﺧﻮب ﺻﻮرت و ﻧﯿﺰ ھﺮﭼﮫ زﯾﺒﺎ و ﭼﻮن ﺣﻖ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﻌﺪن ﺟﻤﺎل
و ﮐﺎن زﯾﺒﺎﺋﯽ اﺳﺖ وی را ﺷﺎھﺪ ﺧﻮاﻧﺪه اﻧﺪ  .ﺟﻤﺎل ﭘﺮﺳﺘﺎن و ﻣﺪﻋﯿﺎن رؤﯾﺖ ﻣﻌﻨﯽ در ﺻﻮرت اﯾﻦ ﮐﻠﻤﮫ »ﺷﺎھﺪ« را
رﻣﺰ ﻗﺮار داده اﻧﺪ ﺑﺮ ﭘﺴﺮ اﻣﺮ زﯾﺒﺎ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﮫ او را »ﺷﺎھﺪ« ﺳﻨﻊ ﺧﺪا ﻣﯽ ﮔﻔﺘﮫ اﻧﺪ .2
»اﺑﻦ ﻋﺮﺑﯽ« آﺷﮑﺎرا ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :
»زن ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﻣﺠﻼ و ﻣﻈﮭﺮ ﭘﺮوردﮔﺎر اﺳﺖ و وﺻﻠﺖ ﺑﺎ وی ھﻤﺘﺮاز اﺗﺤﺎد ﺑﺎ ﺧﺪاﺳﺖ  ،ﭼﻮن ﻣﺮد زن را ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﮫ
دوﺳﺖ ﻣﯽ دارد ﮐﮫ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻧﺴﺎن را  ،ﺑﺪﯾﻦ ﺟﮭﺖ ﮐﮫ ﮐﻞ ﻋﺎﺷﻖ ﺟﺰء ﺧﻮد اﺳﺖ و ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ« .3
ﺑﮫ اﻋﺘﻘﺎد »ﻣﺤﯿﯽ اﻟﺪﯾﻦ ﻋﺸﻖ  ،ﻋﺎﻟﯿﺘﺮﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﯿﺎﯾﺶ و ﻋﺒﺎدت ﺧﺪاﺳﺖ و رؤﯾﺖ ﺧﺪا در زن  ،ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮع رؤﯾﺖ
ﺣﻖ اﺳﺖ زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ ﻣﺎدی )ﻣﺠﺮد( ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .4
ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﺆﻟﻒ »ﻋﺸﻖ ﺻﻮﻓﯿﺎﻧﮫ« ﺗﻤﺜﯿﻞ ﯾﺎ رﻣﺰ ﭘﯿﻮﻧﺪ زﻧﺎﺷﻮﺋﯽ )وﺻﻠﺖ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ دوﺗﻦ( رﺳﺎﺗﺮﯾﻦ ﺗﻤﺜﯿﻞ ﯾﺎ رﻣﺰ اﺗﺤﺎد
ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﺧﺪاﺳﺖ .5
»ﮔﻮﯾﻨﺪ  :ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺎرﯾﻒ ﺻﻮﻓﯿﺎن ﻣﯽ رﻓﺖ  ،ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ از ﻣﺮﯾﺪان ﮐﮫ ﺑﺎ او روان ﺑﻮدﻧﺪ  ،از دور زﻧﯽ را دﯾﺪﻧﺪ ﮐﮫ وی
زﻧﯽ زﺷﺖ و ﭘﯿﺮ ﺑﻮد .ﺷﯿﺦ ﮐﮫ ﻧﺠﻮای دو ﻣﺮﯾﺪ را ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻓﮭﻤﯿﺪه و ﻟﻐﺖ »ﺣﺠﺖ« راﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدﺑﮫ ﻣﺰاح ﮔﻔﺖ » :ﺣﺠﺔ

. ١ﻣﻘﺎﻻت ﺷﻣس  ،ص .٢٠٩
 . ٢ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺻوف در اﺳﻼم  ،دﮐﺗر ﻏﻧﯽ  ،ص ۴٠٢
 . ٣ﺑﻧﺎ ﺑﮫ ﻧﻘل ﺳﺗﺎری  ،ﻋﺷق ﺻوﻓﯾﺎﻧﮫ  ،ص .٢٣۵
 . ٤ﻓﺗوﺣﺎت ،ﺑﻧﻘل ﻋﺷق ﺻوﻓﯾﺎﻧﮫ ص .٢٣۵
 . ٥ﻓﺗوﺣﺎت  ،ﺑﻧﻘل ﻋﺷق ﺻوﻓﯾﺎﻧﮫ  ،ص .٢٣۵
١۶۴

ﺑﺎﻟﻐﺔ« و ﮔﻤﺎن ﻣﯽ رود ﮐﮫ »ﺷﺎھﺪ« و »ﺣﺠﺖ« ﺑﮫ ﻣﻌﻨﯽ زﯾﺒﺎروی در ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت ﺻﻮﻓﯿﺎن از اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﺳﺮﭼﺸﻤﮫ
ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ ﺑﮫ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ آﻧﮑﮫ زﯾﺒﺎروﯾﺎن ﮔﻮاه ﯾﺎ دﻟﯿﻞ ﺟﻤﺎل ﺣﻖ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻓﺮض ﺷﺪه اﻧﺪ « .1
»ﺟﻤﻌﯽ از ﺻﻮﻓﯿﺎن ﺑﺮ اﺣﻤﺪ ﻏﺰاﻟﯽ وارد ﺷﺪﻧﺪ  ،ﭘﺴﺮی ﻧﺰد او ﺑﻮد و ﮔﻠﯽ ،ﮔﺎه ﺑﮫ ﮔﻞ ﻣﯽ ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ و ﮔﺎه ﺑﮫ آن ﭘﺴﺮ !
آن ﺟﻤﻊ وﻗﺘﯽ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ ،ﯾﮑﯿﺸﺎن ﮔﻔﺖ  :ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺎ ﺷﻤﺎ را ﻣﮑﺪر ﮐﺮدﯾﻢ )ﻣﺰاﺣﻢ ﺷﺪﯾﻢ( اﺣﻤﺪ ﻏﺰاﻟﯽ ﮔﻔﺖ  :آری وﷲ ! ھﻤﮕﯽ
از آن ﮐﻼم وﺟﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﺎھﻢ ﺻﺤﯿﺤﮫ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ« .2
ﺟﻤﺎل ﭘﺮﺳﺘﯽ در ﺗﺼﻮف رﯾﺸﮫ ﮐﮭﻦ دارد و ﺳﺮ دﺳﺘﮫ ی اﯾﻦ ﮔﺮوه اﺑﻮﺣﻠﻤﺎن دﻣﺸﻘﯽ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺣﻠﻤﺎﻧﯿﺎن ﺑﮫ ﭘﯿﺮوی ﺧﻮد
 ،ھﺮ ﺟﺎ زﯾﺒﺎﺋﯽ را ﻣﯽ دﯾﺪه اﻧﺪ  ،ﺑﯽ روﭘﻮش و ﻣﻼﺣﻈﮫ و ﺑﮫ آﺷﮑﺎرا  ،ﭘﯿﺶ ﺑﮫ ﺧﺎک ﻣﯽ اﻓﺘﺎده اﻧﺪ و ﺳﺠﺪه ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .3
ﺑﺮﺧﯽ در ﺗﻮﺿﯿﺢ و ﺗﻮﺟﯿﮫ اﯾﻦ روش ﮔﻔﺘﮫ اﻧﺪ :
»ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﮫ از ھﻤﻨﺸﯿﻨﯽ زﻧﺎن و ﻟﺰوم و ﺟﻮب ﭘﺮدﮔﯽ ﺑﻮدن ﺟﻨﺲ ﻣﺎدﯾﻨﮫ  ،ﮔﺮوھﯽ از ﺻﻮﻓﯿﺎن و
ﺷﺎﻋﺮان  ،ﺟﻤﺎل را در ﺟﻨﺲ ﻣﺮد و ﺗﺮﯾﻨﮫ ،ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ« .4
اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در ﻣﻮرد ﮔﺮوھﯽ از ﺻﻮﻓﯿﺎن درﺳﺖ اﺳﺖ و از ﯾﺎد ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮد ﮐﮫ ﻓﯽ اﻟﻤﺜﻞ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺑﻌﻀﯽ
ﺻﻮﻓﯿﮫ را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :
»ﭼﺸﻤﮭﺎ ﺑﺮ ﻧﻄﻔﮫ ﮐﻒ ﺧﺎﯾﮫ ﻓﺸﺎر« .5
و ﺑﺎ طﺮح داﺳﺘﺎن آن دو ﺑﺮادر ﯾﮑﯽ ﮐﻮﺳﮫ و ﯾﮑﯽ اﻣﺮد و در ﻣﺜﻨﻮی ﺑﮫ رﺳﻢ ﺷﻨﯿﻊ اﻣﺮد ﺑﺎرﮔﯽ راﯾﺞ درﺧﺎﻧﻘﺎھﮭﺎی آن
ﻋﺼﺮ اﺷﺎره ﮐﺮده و ﺿﻤﻦ طﺮح داﺳﺘﺎﻧﯽ زﺷﺖ و رﮐﯿﮏ  ،آﻧﭽﮫ درﺧﺎﻧﻘﺎھﮭﺎ و ﻗﻠﻨﺪرﺧﺎﻧﮫ ھﺎی آن ﻋﺼﺮ ﻣﯽ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﮫ
ﺑﺎد اﻧﺘﻘﺎد ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ .6

 . ١ﻓروزاﻧﻔر  ،ﺷرح ﻣﺛﻧوی  ،ص .٣١
 . ٢اﺑواﻟﻔرج ان ﺣوزی  ،ﺗﻠﺑﯾس اﺑﻠﯾس  ،ﺗرﺟﻣﮫ ﻋﻠﯾرﺿﺎ ذ ﮐﺎوﺗﯽ  ،ص .١٩۴
 . ٣ﺳﺗﺎری  ،ﻋﺷق ﺻوﻓﯾﺎﻧﮫ  ،ص .١٨۶
 . ٤ﺳﺗﺎری  ،ﻋﺷق ﺻوﻓﯾﺎﻧﮫ  ،ص .١٩٨
 . ٥ﻣﺛﻧوی  ،دﻓﺗر ھﺷﺗم .
 . ٦ﻣدرک ﻗﺑل .
١۶۵

و درﺟﺎی دﯾﮕﺮی ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :
روح ﺧﻮاھﯽ ﺑﺸﮑﺎف ای ﭘﺴﺮ
ھﺴﺖ ﺻﻮﻓﯽ آﻧﮏ ﺷﺪ ﺻﻔﻮت طﻠﺐ
ﺻﻮﻓﯽ ﮔﺸﺘﮫ ﺑﮫ ﭘﯿﺶ اﯾﻦ ﻟﺜﺎم

ﺗﺎ از آن ﺻﻔﻮت ﺑﺮ آری زود ﺳﺮ
ﻧﮫ ﻟﺒﺎس ﺻﻮف و ﺧﯿﺎطﯽ و دبّ
اﻟﺨﯿﺎطﺔ و اﻟﻠﻄﻮاطﺔ واﻟﺴﻼم

1

ﺑﮫ اﻋﺘﻘﺎد »اﺣﺴﺎن ﯾﺎرﺷﺎطﺮ « ﻣﺘﺼﻮﻓﮫ در اﺷﺎﻋﮫ ی ﺗﻌﺸﻖ ﺑﺎﻣﺮدان ﺳﮭﻤﯽ ﺑﮫ ﺳﺰا دارﻧﺪ ﺗﻌﻠﻖ ﺧﺎطﺮی ﮐﮫ ﻣﯿﺎن ﭘﯿﺮ و
ﻣﺮﯾﺪ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﺷﺪ ھﺮﭼﻨﺪ ﺟﻨﺒﮫ ی ﻣﻌﻨﻮﯾﺶ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده  ،از ﻣﯿﻞ ﻏﺮﯾﺰی ﺑﺮﮐﻨﺎر ﻧﺒﻮده اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﺻﻮﻓﯿﺎن ﻋﻼوه
ﺑﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮی ﮐﮫ در ﺗﻌﻤﯿﻢ آن داﺷﺘﻨﺪ  ،ﻟﻄﺎﻓﺖ و ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﻮع دﻟﺪادﮔﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪﻧﺪ .
ﮔﻔﺘﮫ اﻧﺪ  :ﺳﺮان ﺻﻮﻓﯽ از طﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﻋﺸﻘﮭﺎ ﭘﯽ ﺑﮫ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺮده و ﻣﺠﺎھﺪ طﺮﯾﻖ ﺣﻖ ﺷﺪه اﻧﺪ .2ﺻﻮﻓﯿﺎن ﺑﮫ زن و آﻣﯿﺰش
ﺟﻨﺴﯽ و ﻧﻈﺮ ﺑﮫ اﻣﺮاد)اﻟﻨﻈﺮ اﻟﯽ اﻻﻣﺮد( ﺟﻨﺒﮫ ی ﻗﺪاﺳﺖ آﻣﯿﺰ ﺑﺨﺸﯿﺪﻧﺪ و ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﮫ ﯾﺎرﻣﻨﺪی ﻋﺸﻖ اﻧﺴﺎﻧﯽ و زن و
ﺷﺎھﺪ ﺳﺎده ﺑﮫ ﺧﺪا ﺗﻘﺮب ﺟﻮﯾﻨﺪ  ،ﭼﻮن ﺧﺪا دوﺳﺘﯽ و ﺧﺪاﭘﺮﺳﺘﯽ و ﻓﻨﺎء ﻓﯽ ﷲ را ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﮫ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ و
ﺑﺮای ﻧﯿﻞ ﺑﮫ ﺣﺎﻟﺖ وﺟﺪ و ﺳﮑﺮ  ،ﭼﮭﺮه ھﺎی زﯾﺒﺎی ﻧﻮﺳﺎﻟﮑﺎن را در ﺻﻒ اول ﺣﻠﻘﮫ ﻣﯽ ﻧﺸﺎﻧﺪﻧﺪ.
از ﻣﯿﺎن ﺻﻮﻓﯿﺎن  ،ﺟﻤﺎل ﭘﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﺑﯽ ﭘﺮواﺋﯽ ﺟﻤﺎل ﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و درﺑﺎزارھﺎ ﻣﯿﮕﺸﺘﻨﺪ و ﭘﺴﺮان اﻣﺮد
ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﮫ اﯾﺸﺎن ﺗﻌﺸﻖ ﻣﯽ ورزﯾﺪﻧﺪ و در ﺳﻤﺎع ﺑﺎ ﺷﺎھﺪان ﻣﯽ رﻗﺼﯿﺪﻧﺪ 3و ﮐﻤﺎل روﺣﺎﻧﯽ ﺳﺎﻟﮏ را
درﻣﺸﺎھﺪه زﯾﺒﺎﺋﯿﮭﺎ ﺻﻨﻊ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ :
ﺟﺎن طﻔﻞ ره اﺳﺖ و ﺷﺎھﺪی داﯾﮫ ی اوﺳﺖ
ﺷﺎھﺪ ﺑﺎزی ھﻤﯿﺸﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ی اوﺳﺖ
اﯾﻦ ﺻﻮرت زﯾﺒﺎ ﮐﮫ ﺗﻮش ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯽ
آن ﺷﺎھﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﻟﯿﮑﻦ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﮫ اوﺳﺖ

 . ١زرﯾن ﮐوب  ،ﺑﺣر در ﮐوزه  ،ص .۴١٠
 . ٢ﻣدرک ﻗﺑل .
 . ٣ﻣﻧﺎﻗب  ،ص  ، ٣٩ﻣﻘدﻣﮫ ﻣﺻﺣﺢ.
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»اوﺣﺪ اﻟﺪﯾﻦ اﺑﯽ اﻟﻔﺨﺮ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ « در ﻋﺸﻘﺒﺎزی و ﺷﺎھﺪ ﺑﺎزی دﺳﺖ ھﻤﮫ را از ﭘﺸﺖ ﺑﺴﺘﮫ ﺑﻮد ﻣﯽ ﭘﻨﺪاﺷﺖ ﻋﺸﻖ
ﻣﺠﺎزی ﺻﻮرﺗﯽ  ،ﻣﻨﮭﺎج ﻋﺸﻖ ﺣﻘﯿﻘﯽ اﻟﮭﯽ اﺳﺖ  .1و در ﻋﺸﻖ ﺷﺎھﺪان  ،ﺑﯿﺨﻮدی و ﺑﯽ ﻗﯿﺪی ﻧﺸﺎن ﻣﯽ داد و ﻣﯽ ﮔﻔﺖ
:
ﺷﺎھﺪ ﺑﺎزم ھﺮ آﻧﮑﮫ اﻧﮑﺎر ﮐﻨﻨﺪ
آﻧﮭﺎﮐﮫ ﺑﺒﯿﻨﯽ ھﻤﮫ ﺷﺎھﺪ ﺑﺎزﻧﺪ

ﭼﻮن در ﻧﮕﺮی روزو ﺷﺐ اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ
آن زھﺮه ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﮫ اﻧﮑﺎر ﮐﻨﻨﺪ

زان ﻣﯽ ﻧﮕﺮم ﺑﮫ ﭼﺸﻢ ﺳﺮ در ﺻﻮرت

ﮐﺰ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻌﻨﯿﺴﺖ اﺛﺮ در ﺻﻮرت

اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ و ﺻﻮرﺗﺴﺖ و ﻣﺎ در ﺻﻮرﯾﻢ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺘﻮان دﯾﺪ ﻣﮕﺮ در ﺻﻮرت  2و ظﺎھﺮاً ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﺑﻌﻀﯽ از ھﻤﻌﺼﺮاﻧﺶ
او را »اﺑﺎﺣﺘﯽ و ﻣﺒﺘﺪع« ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪه اﻧﺪ .
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :
ﻗﻮﻣﯽ ﮐﮫ اﺑﺎﺣﺘﯽ ﺑﮫ ﻣﻦ ﺑﻨﺪﻧﺪ
ﻣﻌﺮوف و ﺟﻨﯿﺪ و ﺷﺒﻠﯽ ار زﻧﺪه ﺷﻮﻧﺪ

ﺑﺮ رﯾﺶ وﺳﺒﺎل ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﻣﯽ ﺧﻨﺪﻧﺪ
وﷲ ﮐﮫ اﺑﺎﺣﺖ ﻣﺮاﺑﭙﺴﻨﺪﻧﺪ

ﺟﺎﻣﯽ از رﺳﺎﻟﮫ ی اﻗﺒﺎﻟﯿﮫ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﯿﺦ رﮐﻦ اﻟﺪﯾﻦ ﻋﻼء اﻟﺪوﻟﮫ ی ﺳﻤﻨﺎﻧﯽ  ،ﻧﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺷﯿﺦ ﺷﮭﺎب اﻟﺪﯾﻦ ﺳﮭﺮودی «
او را ﻣﺒﺘﺪع ﺧﻮاﻧﺪه و ﭘﯿﺶ ﺧﻮد ﻧﮕﺬاﺷﺘﮫ ﺑﻮد .3.
ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻧﯿﺰ روش » اوﺣﺪ اﻟﺪﯾﻨﺎﺑﯽ اﻟﻔﺨﺮ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ« را درﺷﺎھﺪ ﺑﺎزی ﻧﭙﺴﻨﺪﯾﺪه در ﺣﻖ او ﮔﻔﺘﮫ اﺳﺖ :
»روزی« در ﺑﻨﺪﮔﯽ ﻣﻮﻻﻧﺎ  ،ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺷﯿﺦ اوﺣﺪ اﻟﺪﯾﻦ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﺮدی ﺷﺎھﺪﺑﺎز ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﭘﺎﮐﺒﺎز ﺑﻮدوﭼﯿﺰی
ﻧﻤﯿﮑﺮد  ،ﻓﺮﻣﻮد ﮐﺎﺷﮑﯽ ﮐﺮدی و ﮔﺬﺷﺘﯽ « .
و ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ » :ﺷﯿﺦ اوﺣﺪ اﻟﺪﯾﻦ درﻋﺎﻟﻢ ﻣﯿﺮاث ﺑﺪ ﮔﺬاﺷﺖ« .1

. ١ﻟﻣﻌﺎت  ،ﺑﮫ ﺳﻌﯽ دﮐﺗر ﺟواد ﻧورﺑﺧش ص  ۵٠و .۵١
 . ٢ﻣﻧﺎﻗب  ،ص  ۴٠و  ۴١ﻣﻘدم ﻣﺻﺣﺢ.
 . ٣ﺗﻔﺣﺎت اﻻﻧس  ،ص  ۵٨٩ﺷرح ﺣﺎل اوﺣداﻟدﯾن .
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ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﮫ درﻧﻈﺮ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻧﯿﺰ ﻋﺸﻖ ھﺮزه ی رﺳﻮاﺋﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺸﻖ ﻣﺠﺎزی ﺻﻮرﺗﯽ  ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ زﻣﯿﻨﮫ ﺳﺎز ﮐﺴﺐ
ﻓﯿﺾ ﺣﻘﯿﻘﯽ اﻟﮭﯽ ﺑﺎﺷﺪ  .2ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﮫ در ﻧﻈﺮ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻧﯿﺰﻋﺸﻖ ﺻﻮرﺗﯽ  ،آﺑﺴﺘﻦ ﻋﺸﻖ ﺣﻘﯿﻘﯽ اﺳﺖ و ﺟﻤﺎل ﺟﻤﯿﻞ
ﺣﻖ را در آﯾﻨﮫ ی ﺣﺴﻦ ﺻﻨﻊ ﻣﯽ ﺗﻮان دﯾﺪ  ،اﻣﺎ اﻟﺒﺘﮫ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﮫ آﯾﻨﮫ و ﻣﺴﺘﯽ از ﺑﺎده ﺻﻮرت ﺑﮫ ﺷﯿﻮه ی ﺷﯿﺦ
اوﺣﺪاﻟﺪﯾﻦ اﺑﻮﺣﺎﻣﺪ اﺣﻤﺪ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ و اﺻﺤﺎب و ﭘﯿﺮوان وی ﮐﮫ ﺧﺪاﭘﺮﺳﺘﯽ وﮐﻤﺎل اﻧﺴﺎﻧﯽ را درﺟﻤﺎل ﭘﺮﺳﺘﯽ و ﺷﺎھﺪ
ﺑﺎزی و ﻋﺸﻖ ورزی ﺑﺎ ﺧﻮب روﯾﺎن ﻣﯽ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ ،روا ﻧﯿﺴﺖ .
آری ﺟﻤﺎل ﭘﺮﺳﺘﯽ ﺑﮫ ﻋﻘﯿﺪه ی ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺮان ﺻﻮﻓﯿﮫ ﻣﺘﻀﻤﻦ اﯾﻦ ﺧﻄﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺷﺎھﺪ ﺑﺎز ﺑﮫ ﺧﻮﺑﺮوﯾﺎن دل ﺑﻨﺪد و
از ﻋﺸﻖ آﺛﺎری ﮔﺎﻣﯽ ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﮕﺬارد و ﻋﺸﻖ ﻣﺎدی ﺻﻮری ﮐﮫ دﻧﺒﺎل ﻧﻘﺶ و ﻧﮕﺎر و آب و رﻧﮓ ﻣﯽ رود ﺑﺖ ﺗﺮاﺷﯽ و
ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﯽ اﺳﺖ .3
اﮔﺮ ﺷﺮح ﺣﺎل ﻣﺸﺎﯾﺦ و ﺷﺎﻋﺮان ﺻﻮﻓﯿﮫ راﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻗﺮار دھﯿﻢ  ،ﺧﻮاھﯿﻢ دﯾﺪ ﮐﮫ ھﻤﮫ ی آﻧﮭﺎ دﭼﺎر ﯾﮑﻦ وع
اﻧﺤﺮاف ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻮده اﻧﺪ و زﻧﺪﮔﯽ ﺻﻮﻓﯿﺎﻧﮫ ی آﻧﮭﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً از ﭘﺴﺮان اﻣﺮد ودﺧﺘﺮان ﺧﺮدﺳﺎل ﺧﻮﺑﺮو ﺧﺎﻟﯽ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ
.
اﯾﻨﮕﻮﻧﮫ اﻋﻤﺎل زﺷﺖ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﻮﺟﺐ طﻌﻦ ﻓﻘﮭﺎء و ﻋﯿﺐ ﮔﻮﺋﯽ آﻧﺎن از ﺷﺎھﺪ ﺑﺎزان ﺷﺪ و ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﮫ ﮐﮫ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رﻓﺖ
ﺗﻤﺎم ﺻﻮﻓﯿﺎن از طﻌﻦ و ﺗﺸﻨﯿﻊ و زﺧﻢ زﺑﺎن ﻣﻨﮑﺮان ﻣﺼﻮن ﻧﻤﺎﻧﺪﻧﺪ ﺧﺎﺻﮫ در ﻗﺮﻧﮭﺎی ﺷﺶ و ھﻔﺘﻢ ھﺠﺮی ﮐﮫ اﯾﻦ
ﻋﺎدت زﺷﺖ ﺳﺨﺖ رواح داﺷﺘﮫ اﺳﺖ و ﻟﺬا ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺮان ﺻﻮﻓﯽ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ظﺎھﺮ و ﺑﺴﺘﻦ زﺑﺎن ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ رﺳﻢ
زﺷﺖ و ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﺑﮫ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل »اﺣﻤﺪ ﺟﺎم ﻧﺎﻣﻘﯽ« ﻣﻌﺮوف ﺑﮫ »ژﻧﺪه ﭘﯿﻞ« 536-440ھـ( ﮐﮫ
ﺑﻌﻀﯽ از او ﺑﮫ ﭘﯿﻞ ﺷﮭﻮت ﭘﺮﺳﺖ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮐﺮده اﻧﺪ وﻋﺸﻖ ﺑﺎزﯾﮭﺎ وزﺷﺖ ﮐﺎرﯾﮭﺎی ﺧﻮد او راھﻤﮕﺎن ﻣﯽ داﻧﻨﺪ  ،ﺑﮫ
ﻣﻘﺘﻀﺎی زﻣﺎن ،درﮐﺘﺎب »اﻧﺲ اﻟﺘﺎﺋﺒﯿﻦ و ﺻﺮاط ﷲ اﻟﻤﺒﯿﻦ« ﻓﺼﻠﯽ ﺑﮫ ﺷﺎھﺪ ﺑﺎزی اﺧﺘﺼﺎص داده ﺑﮫ طﻌﻨﮫ وﺗﻌﺮﯾﺾ
ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ :
»ﻣﯽ ﭘﺮﺳﻨﺪ ﮐﮫ ﺷﺎھﺪ ﺑﺎزی ﺷﺎﯾﺪ ﯾﺎﻧﯽ؟ ﮐﮫ ﻗﻮﻣﯽ ﺷﺎھﺪ ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ! آن ﭼﯿﺴﺖ ﮐﮫ ھﺮﮐﺲ اﻣﺮدی ﺑﺎ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ
ﮐﮫ اﯾﻦ ﺷﺎھﺪ ﻣﺎﺳﺖ ؟! ﻣﺎ در آن راه ﻓﺮا ﻧﻤﯽ ﺑﺮﯾﻢ ،ﻣﺎ را از آن ﺧﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ آن ﭼﯿﺴﺖ و آن راه ھﺴﺖ و ﻣﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﯾﺎ ﻧﯽ
؟«.

 . ١ﻣﻧﺎﻗب اﻓﻼﮐﯽ  ،ص  – ۴۴٠ -۴٣٩ﻧﻔﺣﺎت  ،ص ۵٩٠
 . ٢ﺳﺗﺎری  ،ﻋﺷق ﺻوﻓﯾﺎﻧﮫ  ،ص .٢٠٩
 . ٣ھﻣﺎن  ،ص .٢١٢
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ﭘﺎﺳﺦ ژﻧﺪه ﭘﯿﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ :
» در روی اﻣﺮدان ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻦ و ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ و ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺣﺮام اﺳﺖ اﯾﻦ ﻗﻮم ﻣﺪﯾﺮ و ﺳﯿﺎه ﮔﻠﯿﻢ ﮔﻮﯾﻨﺪ  :ﻣﺎ را اﻣﺮدی
ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﻧﯿﮑﻮروی و ﭘﺎﮐﯿﺰه ﺗﺎ ﻣﺎ در وی ﻣﯽ ﻧﮕﺮﯾﻢ ﺗﺎ ﻣﺎ راﺧﺪای ﻋﺰوﺟﻞ در دل ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺸﻮد و ﻣﺎ از آن ﺟﺎ ﺑﮫ ﺧﺪای
راه ﺑﺮﯾﻢ اﻣﺎ ﺧﻮاﺟﮫ ﻣﺘﺎﺑﻊ ھﻮی اﺳﺖ و ﻟﻮاطﮫ دوﺳﺖ ﻣﯽ دارد ! ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﻟﻮطﯿﮕﺮی ﺣﻖ اﺳﺖ  ،ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ
ﺷﺎھﺪ ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ از آن ﺟﺎ ﺑﮫ ﺧﺪای ﻋﺰوﺟﻞ راه ﺑﺮم وﻟﯽ ﺻﻮرت ﭘﺮﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﯽ و آﺋﯿﻦ ﻗﻮم ﻟﻮط ﺑﺮاﺑﺮ
اﺳﺖ ﭼﮫ ﻧﺨﺴﺖ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ آﻧﮑﮫ ﻓﻌﻞ و ﻧﻈﺮ از ﻓﻌﻞ ﯾﮏ درﺟﮫ واﭘﺲ اﺳﺖ و ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﻋﯿﻦ ﻟﻮاطﮫ اﺳﺖ« .1
»ﺷﯿﺦ ﺷﮭﺎب اﻟﺪﯾﻦ ﻋﻤﺮ ﺳﮭﺮوردی« ) (539 -623ﻧﯿﺰ در ﻋﻘﯿﺪه ی ﻗﻮﻣﯽ ﮐﮫ ﻧﻈﺮ ﮐﺮدن ﺑﮫ ﺷﺎھﺪ را ﻣﺒﺎح دارﻧﺪ و دﻋﻮی
ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﺎ ﻧﺎظﺮ ﻗﺪرت ﺣﻖ ﺳﺒﺤﺎﻧﮫ و ﺗﻌﺎﻟﯽ اﯾﻢ  ،ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ :
»اﯾﻦ اﺑﺎﺣﺖ ﻣﺤﺾ اﺳﺖ وﺷﮭﻮت ﭘﺮﺳﺘﯽ ﺻﺮف واز ﻏﺎﯾﺖ ﺑﺤﺚ و اﺳﺘﮑﺸﺎف ،ﺑﮫ ﺗﺠﺮﺑﺖ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮐﮫ ﻧﻈﺮ ﮐﺮدن ﺑﮫ ﺷﺎھﺪ  ،ﮐﻒ ﺷﺮاب ﺷﮭﻮﺗﺴﺖ  ،ﺑﻠﮑﮫ ﺧﻮد اﺻﻞ ﺷﮭﻮﺗﺴﺖ .ﻣﺮﯾﺪ ﺻﺎدق ﺑﺎﯾﺪ ﮐﮫ از ﺻﺤﺒﺖ اﯾﻦ طﺎﺋﻔﮫ
ﮐﮫ ﻧﻈﺮ را ﻣﺒﺎح دارﻧﺪ  ،اﺣﺘﺮاز ﮐﻨﺪ« .2
»ﻗﻄﺐ اﻟﺪﯾﻦ اﺑﻮاﻟﻤﻈﻔﺮﻣﻨﺼﻮر ﺑﻦ اردﺷﯽ اﻟﻌﺒﺎدی«)547-491ھـ( ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :
»آﻧﮑﮫ از روی ﻧﯿﮑﻮ ﯾﺎ از ﮐﻮدﮐﯽ ﺷﺎھﺪ ﺳﺎزد  ،آن ﻧﮫ از ﺣﮑﻢ طﺮﯾﻘﺖ اﺳﺖ  ،ﺑﻠﮑﮫ از ﺑﻘﯿﺖ ﻗﻮت ﺷﮭﻮﺗﺴﺖ  .ﭼﻮن دل
ﻗﺼﺪ ﺷﺎھﺪی ﻏﯿﺒﯽ ﮐﻨﺪ و ﻧﻔﺲ اﻣﺎره ﺑﺪان ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺤﻔﻮظ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻮدن  ،ھﻢ در ﻋﺎﻟﻢ ظﺎھﺮ ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺷﻮد و در
ﻧﻘﺶ ﺻﻨﻊ ﭼﮭﺮه ﺑﺴﺘﮫ ﮔﺮدد و آن ﭼﯿﺰ را ﺷﺎھﺪ ﻧﺎم ﮐﻨﻨﺪ« .
»ﭘﺲ ﺷﺎھﺪ آن ﺣﻘﯿﻘﺖ و ﻟﻄﯿﻔﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ از ورای ﭘﺮده ی ﻏﯿﺐ ،در ﺑﺼﯿﺮت دل ،ﻣﮑﺸﻮف ﮔﺮدد و اﯾﻦ ﺷﺎھﺪ اﻻﺻﺎﺣﺐ
ﺗﮑﻤﯿﻦ را ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻣﺒﺘﺪی را ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﮫ دﯾﺪه و دل از ﭼﮭﺮه ﻣﺸﺘﺮک ﻣﯿﺎن ﻣﺤﺴﻮس و ﻣﺨﯿﻞ ﻧﮕﺎه دارد ﺗﺎ در ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﯽ
ﻧﯿﻔﺘﺪ .ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﯽ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ و ﺷﺎھﺪ ﺑﺎزی دﯾﮕﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﺎﻟﻤﯿﺎن درﯾﻦ ﻣﻨﺰل ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ ﮐﮫ ﻟﮭﻮ را ﺑﺮ ﺳﻤﺎع ﺑﺴﺘﮫ اﻧﺪ
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وﻗﻀﺎی ﺷﮭﻮت را ﺑﺮ ﺷﺎھﺪ .و در ﺷﺮع ﻣﺼﻄﻔﯽ)ص( ھﯿﭻ ﺟﯿﺰ ﻣﮑﺮوه ﺗﺮ و ﻣﻨﮑﺮﺗﺮ از آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﮐﺴﯽ ﺑﮫ اﻣﺮدی
ﻧﻈﺮ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ از آن ﻧﻈﺮ آﻓﺎت ﺗﻮﻟﺪ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ھﻼک روﻧﺪه درآن ﺑﺎﺷﺪ« .1
در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﯾﺎد آور ﺷﻮم ﮐﮫ ﺑﻌﻀﯽ رواﻧﮑﺎوان ﭘﯿﺮو ﻣﮑﺘﺐ ﻓﺮوﯾﺪ ،اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ آراء ﺻﻮﻓﯿﺎﻧﮫ راﻧﻮﻋﯽ
واﻻﯾﺶ اﻣﯿﺎل ﻏﺮﯾﺰی و ﺷﮭﻮت ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽ داﻧﻨﺪو وﺟﺪ و ﺳﮑﺮ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ را ﺑﺎ ﻟﺬت ﺟﻨﺴﯽ وھﻢ آﻏﻮﺷﯽ ﻗﯿﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و
ﺑﺮﺧﯽ ھﻢ آن دو را دراﺻﻞ  ،ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﺎ ﯾﮕﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﭘﻨﺪارﻧﺪ  .رواﻧﮑﺎواﻧﯽ ﭼﻮن »ﻣﺎری ﺑﻨﺎﭘﺎرت« ﺷﺎﮔﺮد ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ی ﻓﺮوﯾﺪ
،اﯾﻨﮕﻮﻧﮫ ﺣﺎﻻت ﺻﻮﻓﯿﺎن را ﺑﮫ طﺮﯾﻖ رواﻧﮑﺎوی ﻣﯽ ﮐﺎوﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺪﯾﺪه ھﺎی ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ و ﻋﻠﻮم اﻟﻌﻤﻮم ھﻤﮫ ی ﺣﺎﻻت
وﺟﺪ و ﺳﮑﺮ و ﺑﯿﺨﻮدی را از دﯾﺪﮔﺎه آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﻟﺬت ﺟﻨﺴﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .2
اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﺑﺪﯾﻦ ﺟﮭﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺻﻮﻓﯿﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ رواﻧﮑﺎوان ﭘﯿﺮو ﻣﮑﺘﺐ ﻓﺮوﯾﺪ ﺗﻤﺎم اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺑﺸﺮ و زﻧﺪﮔﯽ او را ﻧﺎﺷﯽ
از ﻏﺮﯾﺰه ﻣﯽ داﻧﻨﺪ و آن ﻏﺮﯾﺰه ﺷﮭﻮت ﺑﮫ ﺧﺼﻮص ﺷﮭﻮت ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﮫ ﺷﺒﺎھﺘﮭﺎی آﺷﮑﺎر و ﺣﺘﯽ
ﺑﺮاﺑﺮی و داد و ﺳﺘﺪی ﻣﯿﺎن ﻧﻈﺎم ﺗﻈﺎھﺮات ﺷﮭﻮاﺗﯽ و ﻧﻈﺎم ﺗﻈﺎھﺮات ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ وﺟﻮد دارد .
ﻏﺎﻓﻞ از اﯾﻨﮑﮫ اﺣﺴﺎس ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ و ﻣﺬھﺒﯽ ﯾﮏ اﺣﺴﺎس ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻌﻨﻮی اﺳﺖ و اﺻﺎﻟﺖ دارد و در ﻧﮭﺎد آدﻣﯽ ﺗﻌﺒﯿﮫ ﺷﺪه
اﺳﺖ و ﺑﺎ اﺣﺴﺎس ﺟﻨﺴﯽ ﺗﻔﺎوت دارد و ﺗﻘﻠﯿﻞ وﺗﺤﻮﯾﻞ ﯾﮑﯽ ﺑﮫ دﯾﮕﺮی ﻣﺮدود اﺳﺖ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﮫ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ازﻋﺮﻓﺎن
 ،ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﺗﻌﺒﯿﺮی ﺟﻨﺴﯽ ﮐﺮد و ﺣﺘﯽ رواﻧﮑﺎوان ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﺻﺎﻟﺖ اﯾﻦ اﺣﺴﺎس اﻋﺘﺮاف ﮐﺮده اﻧﺪ ،داﻧﺸﻤﻨﺪ رواﻧﺸﻨﺎس
ﻣﻌﻤﺎﺻﺮ » ﻟﯿﺪﻧﮓ« ﺷﺎﮔﺮد ﻣﻌﺮوف و ﻣﯿﺮز ﻓﺮوﯾﺪ اﺳﺖ وی ﻧﻈﺮﯾﮫ ی اﺳﺘﺎد ﺧﻮﯾﺶ را ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﮫ اﺣﺴﺎس ﻣﺬھﺒﯽ
ﯾﮏ اﺣﺴﺎس ﻣﺎدی ﻋﻘﺐ راﻧﺪه ﺷﺪه ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ داده ای اﺳﺖ  ،رد ﮐﺮده وﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﮫ اﺻﺎﻟﺖ اﯾﻦ ﺣﺲ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ و
ﻣﯿﺎن او و اﺳﺘﺎدش در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﻧﺎﻣﮫ ھﺎئ رد و ﺑﺪل ﺷﺪه و در ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺘﺐ ﻣﺴﻄﻮر اﺳﺖ .
ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﮫ ﻋﻤﻮم ﺻﻮﻓﯿﮫ ﭼﺎره ای ﺟﺰ اﯾﻦ ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﮫ ﻋﺸﻖ »اﺟﺴﺎدی« و ﻣﺠﺎزی را ﺑﯿﺎزﻣﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﮫ ﻗﻮل ﺧﻮدﺷﺎن
در ﻋﻮاﻟﻢ ﻋﺸﻖ اﻟﮭﯽ وارد ﺷﻮﻧﺪ و ﻟﺬا ﺟﻤﯿﻊ آﻧﺎن ﻻاﻗﻞ درﻣﺮﺣﻠﮫ ای از ﻋﻤﺮﺷﺎن ﻋﺸﻖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ورزﯾﺪه اﻧﺪ و در ﻋﺸﻖ
و ﻋﺎﺷﻘﯽ ﺷﺎھﺪﺑﺎزی و ھﻤﺠﻨﺲ ﮔﺮاﺋﯽ ھﯿﭻ ﺣﺪ وﻗﯿﺪی ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ اﻧﺪ واﯾﻦ ﻣﻨﻄﺒﻖ اﺳﺖ ﺑﺎ آﻧﭽﮫ در رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﺪه
ﮐﮫ اﻣﮑﺎن دارد ﺷﮭﻮت ﻧﮭﻔﺘﮫ ﺑﮫ ﻋﺎطﻔﮫ ی دﯾﮕﺮی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد ﺻﻮﻓﯿﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ﺗﻮﺟﮫ داﺷﺘﮫ و ﮔﻔﺘﮫ اﻧﺪ  :زﻧﺎن و ﭘﺴﺮ
ﺑﭽﮫ ھﺎی اﻣﺮد ھﺮﭼﻨﺪ داﻣﮭﺎ و رﯾﺴﻤﺎﻧﮭﺎی ﺷﯿﻄﺎﻧﻨﺪ اﻣﺎ دﺳﺘﺎوﯾﺰھﺎی ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ھﺴﺘﻨﺪ و ھﻤﭽﻨﺎﻧﮑﮫ »داود اﻧﻄﺎﮐﯽ«
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ﮔﻔﺘﮫ اﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان از دوﺳﺘﯽ زﻧﺎن ﺑﮫ ﺷﻨﺎﺧﺖ آﻓﺮﯾﻨﻨﺪه ﺷﺎن رﺳﯿﺪ ﭼﺮا ﮐﮫ اﻣﻌﺎن ﻧﻈﺮ در ﻣﺨﻠﻮق و ﻓﺎﻧﯽ  ،طﺮﯾﻘﮫ ی
ﻋﺮﻓﺎن ﺧﻼق ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ .1
ﺑﺪﯾﻦ ﺟﮭﺖ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ھﻤﮫ ی ﺻﻮﻓﯿﮫ دﭼﺎر ﭼﻨﯿﻦ ﻋﺸﻖ اﻧﺤﺮاﻓﯽ ﺑﻮده اﻧﺪ و زﻧﺪﮔﯽ ﺻﻮﻓﯿﺎﻧﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً از ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن
ﺧﻮﺑﺮو ﺧﺎﻟﯽ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و ﺑﮫ ﻗﻮل ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺎ ھﻤﺎن ﻋﺸﻘﮭﺎی اﻧﺤﺮاﻓﯽ ﺑﮫ ﻋﺸﻖ ﺣﻘﯿﻘﯽ )ﺗﻮﺣﯿﺪ( رﺳﯿﺪه اﻧﺪ!!
از اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﻤﺎم آﺛﺎر ﻣﻨﻈﻮم ﺷﺎﻋﺮان ﺻﻮﻓﯽ درﺑﺎره ی ﻋﺸﻖ و ﻋﺎﺷﻘﯽ و دﯾﻮاﻧﮕﯽ ﺑﺮای ﻣﺎھﺮوﯾﺎن و ...
ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻧﺎﺷﯽ از رواﺑﻂ ھﻤﺠﻨﺲ ﭘﺴﻨﺪاﻧﮫ و ﺷﮑﺴﺖ ﻋﺸﻘﯽ و ﺳﺮﺧﻮردﮔﯽ ﺟﻨﺴﯽ ﺷﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ  .ﻣﺴﻠﻤﺎ ً اﯾﻦ ﻓﮑﺮ
ﮐﺎﻣﻼً ﻏﻠﻂ و ﺑﺮﺧﻼف ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﺳﻼم اﺳﺖ  .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم )ص( ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :
»ﻣﻦ اﺣﺐ ﺷﯿﺌﺎ ً ﺣﺸﺮه ﷲ ﻣﻌﮫ« ) .2ھﺮﮐﺲ ھﺮﭼﮫ را دوﺳﺖ داﺷﮫ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺑﺎ آن ﻣﺤﺸﻮر ﻣﯿﮑﻨﺪ( ﻋﺸﻖ ﺑﮫ
ﻣﺨﻠﻮق ﻣﺎﻧﻊ از ﺣﺐ ﺧﺎﻟﻖ اﺳﺖ .
از اﻣﺎم ﺻﺎدق )ع( از ﻋﺸﻖ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ  ،ﻓﺮﻣﻮد :
»ﻗﻠﻮب ﺧﻠﺖ ﻋﻦ ذﮐﺮﷲ ﻓﺎذاﻗﮭﺎ ﷲ ﺣﺐ ﻏﯿﺮه« ) .3دﻟﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ از ﯾﺎد ﺧﺪا ﻏﺎﻓﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺤﺒﺖ ﻏﯿﺮ را ﺑﺮ آن دﻟﮭﺎ
ﻣﯽ ﭼﺸﺎﻧﺪ( .
از اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﻮد ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻋﺎﺷﻖ ﭘﺴﺮان اﻣﺮد و زﻧﺎن ﺧﻮﺑﺮو ﻣﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ  ،دﻟﮭﺎی آﻧﮭﺎ از ﯾﺎد ﺧﺪا ﻏﺎﻓﻞ
ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ دل از ﯾﺎد ﺧﺪا ﻏﺎﻓﻞ ﻧﺸﻮد  ،ﻣﺒﺘﻼ ﺑﮫ ﻣﺮض ﻋﺸﻖ ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد.
ﻟﺬا ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﻣﻌﺼﻮم ﻣﺎ ﮐﮫ ﺣﺠﺖ ﺧﺪا در روی زﻣﯿﻦ ھﺴﺘﻨﺪ  ،ﯾﮏ ﮐﻠﻤﮫ از ﻋﺸﻖ اﻣﺮدان و ﻧﻈﺮ ﮐﺮدن در ﺻﻮرت
ﻣﺎھﺮوﯾﺎن ﺑﮫ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺪاده اﻧﺪ و آن را از ﮔﻨﺎھﺎن ﺑﺰرگ ﺷﻤﺮده اﻧﺪ ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﮫ آن را طﺮﯾﻖ ﺗﻮﺣﯿﺪ و ﻋﺸﻖ اﻟﮭﯽ
ﻗﺮار ﻣﯽ دھﻨﺪ ؟ .4

١

 .ﻋﻠﯾرﺿﺎ ذﮐﺎوﺗﯽ ،اﺑن ﻓﺎرض  ،ﺷﺎﻋر ﺣب اﻟﮭﯽ ﻣﻌﺎرف آذر  ،اﺳﻔﻧد  ، ١٣۶۵ص  ١٢٣و

.١٢۴
 . ٢ﺳﻔﯾﻧﺔ اﻟﺑﺣﺎر  ،ج ، ٢ص .١٩٨
 . ٣ﺳﻔﯾﻧﺔ اﻟﺑﺣﺎر  ،ج  ، ٢ص .١٩٨
 . ٤در اﯾن ﺑﺎره ﺑﮫ ﮐﺗﺎب ﻋرﻓن و ﺗﺻوف  ،ص  ٣١۴ﻣراﺟﻌﮫ ﺷود .
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راﺳﺘﯽ ﭼﻘﺪر وﻗﯿﺤﺎﻧﮫ و ﺑﯽ ﺷﺮﻣﺎﻧﮫ اﺳﺖ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺻﻮﻓﯿﺎن ﺑﭽﮫ ﺑﺎزی )ﺑﮫ ﻗﻮل ﺧﻮدﺷﺎن ﺷﺎھﺪ ﺑﺎزی( ﮐﮫ از زﺷﺖ ﺗﺮﯾﻦ
و ﮐﺜﯿﻒ ﺗﺮﯾﻦ ﮔﻨﺎه ھﺎ اﺳﺖ و در ﺧﺎﻧﻘﺎه ھﺎی رواج ﻣﯽ داﺷﺘﮫ و آن را زﻣﯿﻨﮫ ﺳﺎز درﯾﺎﻓﺖ ﻓﯿﺾ ﻋﺸﻖ ﺣﻘﯿﻘﯽ داﻧﺴﺘﮫ
اﻧﺪ؟!!
ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻼﺻﺪرا )ﺻﺪراﻟﻤﺘﺄﻟﮭﯿﻦ( )ﻣﺘﻮﻓﯽ (1050ﻓﺼﻠﯽ از اﺳﻔﺎر را ﺑﮫ ﺑﺤﺚ در ﺑﺎب ﻋﺸﻖ ظﺮﻓﺎ و
ﺧﻮﺑﺮوﯾﺎن اﺧﺘﺼﺎص داده و درﺑﺎره ی ﻣﺎھﯿﺖ آن ﻋﺸﻖ  ،ﺑﮫ ﭘﮋوھﺶ ﭘﺮداﺧﺘﮫ اﺳﺖ  .ﻣﻼﺻﺪرا ﻋﺸﻖ ظﺮﻓﺎ را ﮐﮫ ﻣﻨﺸﺄ
ﭘﯿﺪاﯾﺶ آن  ،ﺑﮫ زم وی  ،اﺳﺘﺤﺴﺎن ﺷﻤﺎﯾﻞ ﻣﺤﺒﻮب اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﮫ اﻣﻮر ﻣﻤﺪوح و ﻧﯿﮑﻮ و طﺮﯾﻖ ﻧﯿﻞ ﺑﮫ ﺣﻖ  ،ﻣﯽ داﻧﺪ و
ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﮫ »ﻋﺸﻖ ظﺮﻓﺎ ﺑﮫ ﺧﻮﺑﺮوﯾﺎن  ،ﭼﯿﺰی ﺟﺰ اﺷﺘﯿﺎف و ﻋﻼﻗﮫ ﺑﮫ رؤﯾﺖ ﺟﻤﺎل اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﻧﯿﺴﺖ وﺟﻤﺎل
اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺴﯿﺎری از آﺛﺎر ﺟﻤﺎل و ﺟﻼل ﺧﺪاوﻧﺪی در آن ظﺎھﺮ اﺳﺖ .
وظﺎھﺮ  ،ھﻤﻮاره ﻋﻨﻮان ﺑﺎطﻦ اﺳﺖ و ﺻﻮرت  ،ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ ﻣﺜﺎل ﺣﻘﯿﻘﺖ  ...و ﻣﺠﺎز  ،ﻗﺘﻄﺮه ای ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﻮی ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﺸﯿﺪه
ﺷﺪه اﺳﺖ «.
ﺻﺪر اﻟﻤﺘﺄھﻠﯿﻦ از ﺗﺮس ﺑﺪﻧﺎﻣﯽ و اﻧﮑﺎر و طﺮد ﻓﻘﮭﺎء و ﻣﺘﺸﺮﻋﯿﻦ  ،ﻋﺸﻖ ﻣﺠﺎزی را ﺑﮫ دوﻗﺴﻢ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از  :ﻋﺸﻖ ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ و ﻋﺸﻖ ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﻋﺸﻖ ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ  ،ﻋﺸﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ از ﻣﺸﺎﺑﮭﺖ و ﻣﺸﺎﮐﻠﺖ ﺟﻮھﺮی ﻣﯿﺎن ﻧﻔﺲ
ﻋﺎﺷﻖ و ﻧﻔﺲ ﻣﻌﺸﻮق ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ آﯾﺪ و ﻋﺸﻖ ﺣﯿﻮاﻧﯽ  ،ﻋﺸﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺒﺪﺋﺶ  ،ﺷﮭﻮت ﺑﺪﻧﯽ و ﻟﺬات ﺑﮭﯿﻤﯽ اﺳﺖ در اﯾﻦ
ﻋﺸﻖ  ،ﺗﻮﺟﮫ ﻋﺎﺷﻖ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ظﺎھﺮ ﭘﺎﮐﯿﺰﮔﯽ ﻧﻔﺲ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺣﺎل آﻧﮑﮫ ﻋﺸﻖ ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﺑﺮﻋﮑﺲ  ،ﻣﻘﺘﻀﺎی ﻧﻔﺲ
اﻣﺎره اﺳﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮ اوﻗﺎت ﺑﺎ ﻧﻮﻋﯽ ﻓﺠﻮر و ﺗﺠﺎوز و ﺣﺮص ھﻤﺮاه اﺳﺖ .1
اﻟﺒﺘﮫ اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻤﯽ ﮐﮫ ﻣﻼﺻﺪرا از ﻋﺸﻖ ﻣﺠﺎزی اراﺋﮫ ﻧﻤﻮده ﺗﺎزﮔﯽ ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﮫ ﻗﺒﻞ از او اﺣﻤﺪ ﻏﺰاﻟﯽ از دوﮔﻮﻧﮫ ﻋﺸﻖ
ﻣﺠﺎزی ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﮫ ﮐﮫ ﯾﮑﯽ ﮐﺎر دل اﺳﺖ ﺑﺴﺎن ﻋﺸﻖ ﻣﺠﻨﻮن ﺑﮫ ﻟﯿﻠﯽ ﮐﮫ ﻣﺠﻨﻮن را ﺑﺮای ﮐﺸﯿﺪن ﺑﺎر ﻋﺸﻖ اﻟﮭﯽ ﻣﯽ
ﭘﺮورد .2
و دﯾﮕﺮ از ﻋﺸﻖ ﻣﺠﺎزی ﮐﺎر ﻧﻔﺲ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺷﮭﻮاﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ دﻟﮭﺎ ﻧﺼﯿﺒﯽ از ﺷﺎھﺪ ﺑﺎزی ﺣﻘﯿﻘﺖ در اﯾﻦ ﺷﺎھﺪ ﻣﺠﺎزی
ﮐﮫ روی ﻧﯿﮑﻮ درج اﺳﺖ .1

١

 .اﺑراھﯾم دﻧﯾﺎﺋﯽ  ،ﺷﻌﺎع اﻧدﯾﺷﮫ و ﺷﮭود در ﻓﻠﺳﻔﮫ ﺳﮭروردی  ،ص  -۶١٩ -۶١٣ﺳﺗﺎری ،

ﻋﺷق ﺻوﻓﯾﺎﻧﮫ  ،ص .١٧٧
 . ٢ﺗﻣﮭﯾدات  ،ص .١٠۵ - ١٠۴
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ﻏﺰاﻟﯽ اﻟﺒﺘﮫ ﺗﻤﻨﺎی ﻣﺤﺎل ﻣﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ زﯾﺮا ﻧﮫ ﺻﻮﻓﯿﺎن ھﯿﭽﮕﺎه از دﯾﺪار ﺧﻮﺑﺮوی روی ﮐﺸﯿﺪه اﻧﺪ و ﻧﮫ ﺑﻌﻀﯽ
ﺻﻮﻓﯿﮫ  ،ﺟﻤﺎل ﭘﺮﺳﺘﯽ را ﺑﺪﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﮐﮫ ﻋﺸﻖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻨﮭﺎج ﻋﺸﻖ رﺑﺎﻧﯽ اﺳﺖ وﺣﺴﻦ  ،آﺋﯿﻨﮫ دار ﺻﻮرت واﺟﺐ
اﻟﻮﺟﻮد اﺳﺖ و طﺎﻟﺐ را دﻟﯿﻞ ﺑﮫ ﺳﺮ ﻣﻨﺰل ﻣﻘﺼﻮد  ،وا ﻧﮭﺎده اﻧﺪ ،ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﻋﺸﻖ ﺑﮫ ﺟﻤﺎل در اﺷﻌﺎرﺷﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ
ظﺎھﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
ﻣﺤﺒﺖ ﺑﮫ ﺟﺎی ﻋﺸﻖ
اﺳﻼم دﯾﻦ ﻓﻄﺮی و طﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ و ﺑﮫ ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺮوھﺎ و اﺳﺘﻌﺪادھﺎﺋﯽ ﮐﮫ از طﺮف ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮫ ﺑﺸﺮ ﻋﻄﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ  ،اﺣﺘﺮام
ﺧﺎﺻﯽ ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ  .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﮑﯿﻢ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺻﯿﺎﻧﺖ ذات و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﺌﻮن ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺸﺮ و ﺣﻔﻆ ﺣﯿﺎت ﻓﺮدی و
ﻧﻮﻋﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ  ،ﻏﺰاﺋﺮ و ﺗﻤﺎﯾﻼﺗﯽ را در ﻧﮭﺎد آدﻣﯿﺎن ﺑﮫ ودﯾﻌﮫ ﮔﺬارده اﺳﺖ وﺟﻮد ھﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻏﺰاﺋﺮ و ﺧﻮاھﺸﮭﺎی
ﻋﺎطﻔﯽ در ﺟﺎی ﺧﻮد ﺿﺮوری  ،و در ﺳﻌﺎدت و ﮐﻤﺎل اﻧﺴﺎن ﻻزم اﺳﺖ .
اﺳﻼم  ،ﻧﮫ اﺳﺘﻌﺪادی را ﺳﺮﮐﻮب ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﮫ ارزش واﻗﻌﯿﺶ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﻮد و ﻧﮫ ﺑﯽ ﺧﻮد ﯾﮑﯽ از آﻧﮭﺎ را ﺑﯿﺶ ازﺣﺪ ﻟﺰوم
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﮫ ﻗﺮار داده  ،ارزش ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻗﺎﺋﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد  .ارزش و اﻧﺪازه ی ھﺮﯾﮏ را داﻧﺴﺘﮫ از ھﺮﮐﺪام ﺑﺮای ﺳﻌﺎدت و
ﺻﻼح ﺣﺎل ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺑﮫ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﻤﺎﯾﻼت ﻋﺎطﻔﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻗﺪرت ﻣﺤﺮک ﺑﺸﺮ و
ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﮭﯿﯿﺞ و ﺟﻨﺒﺶ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ اﺣﺴﺎس وﻋﺎطﻔﮫ ﮔﺎھﯽ آدﻣﯽ را در راه ﺧﯿﺮ وﺧﻮﺑﯽ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﻣﻨﺸﺄ ﺑﺮوز ﻋﺎﻟﯿﺘﺮﯾﻦ ﺳﺠﺎﯾﺎی اﺧﻼﻗﯽ وﺻﻔﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﮔﺎھﯽ ﺑﮫ ﮔﻨﺎه و ﻧﺎﭘﺎﮐﯽ ﺗﮭﯿﯿﺠﺶ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ وﺑﺎﻋﺚ
ارﺗﮑﺎب ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﺘﺮﯾﻦ ﺟﺮاﺋﻢ و ﺟﻨﺎﯾﺎت ﻣﯽ ﮔﺮدد.
»ﻋﺸﻖ« ﯾﺎ ﺣﺐ ﻣﻔﺮط ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻏﺰاﺋﺰ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ھﺮ ﻓﺮد ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻤﯿﻘﯽ ﻣﯽ ﮔﺬارد و ﺳﻌﺎدت و ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ
ھﺮﮐﺲ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺎ آن دارد  .در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮ اﯾﻦ ﻏﺮﯾﺰه ﮐﺎرھﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ای اﻧﺠﺎم داده و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ھﻤﯿﺸﮫ
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﮫ ﺑﻮده اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﮫ ھﺮﺣﺎل ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده ﮐﮫ ﺣﺐ وﻋﺸﻖ ﺑﺎزوی ﻋﻘﻞ دراﻧﺠﺎم ﮐﺎرھﺎی ﺑﺰرگ اﺳﺖ
ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻋﻘﻞ ﺑﮫ اﻧﺴﺎن آﮔﺎھﯿﮭﺎی ﻻزم ﻣﯽ دھﺪ و ﻋﺸﻖ او را ﺑﮫ ﺣﺮﮐﺖ درﻣﺴﯿﺮ آﮔﺎھﯿﮭﺎ وا ﻣﯽ دارد و اﮔﺮ ﻋﺸﻖ
از ﻋﻘﻞ ﺟﺪا ﺑﺎﺷﺪ ﺟﻨﻮن اﺳﺖ و ﻣﺎﯾﮫ ﺗﺨﺮﯾﺐ .
ﻋﺸﻖ در ھﺮ رﻧﮕﯽ و ﺳﻄﺤﯽ ﺑﺎ زﯾﺒﺎﺋﯽ ﻣﺤﺴﻮس راﺑﻄﮫ دارد ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ »ﺷﻮﭘﻨﮭﺎور« ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :

 . ١ھﻣﺎن ﻣدرک  ،ص ٢٩٧
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»ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﺑﺮ ﺳﻦ ﻣﻌﺸﻮﻗﺘﺎن ﺑﯿﻔﺰاﺋﯿﺪ  ،آﻧﮕﺎه ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آن را ﺑﺮ روی اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ اﻣﺎ ﻣﺤﺒﺖ و
دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﭼﻨﺎن در روح ﻏﺮق اﺳﺖ و ﮔﯿﺞ و ﺟﺬب زﯾﺒﺎﺋﯿﮭﺎﺋﯽ روح ﮐﮫ زﯾﺒﺎﺋﯿﮭﺎی ﻣﺤﺴﻮس را ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای دﯾﮕﺮ
ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ  .ﻋﺸﻖ طﻮﻓﺎﻧﯽ و ﻣﺘﻼطﻢ و ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن ﺻﻔﺖ اﺳﺖ اﻣﺎ دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ و ﻣﺤﺒﺖ آرام و اﺳﺘﻮار  ،و ﭘﺮ وﻗﺎر و
ﺳﺮﺷﺎر از ﻧﺠﺎﺑﺖ.
ﻋﺸﻖ  ،ﺟﻨﻮن اﺳﺖ وﺟﻨﻮن ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺧﺮاﺑﯽ و ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ »ﻓﮭﻤﯿﺪن« و »اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن« ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﻣﺤﺒﺖ و دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ در
اوج ﻣﻌﺮاﺟﺶ از ﺳﺮﺣﺪ ﻋﻘﻞ ﻓﺮاﺗﺮ ﻣﯽ رود و ﻓﮭﻤﯿﺪن و اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن را ﻧﯿﺰ از زﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﮫ ﻗﻠﮫ ی ﺑﻠﻨﺪ
اﺷﺮاق ﻣﯽ ﺑﺮد.
ﻋﺸﻖ زﯾﺒﺎﺋﯿﮭﺎی دﻟﺨﻮاه را در ﻣﻌﺸﻖ ﻣﯽ آﻓﺮﯾﻨﺪ  ،و دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ زﯾﺒﺎﺋﯿﮭﺎی دﻟﺨﻮاه را دردوﺳﺖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ  .ﻋﺸﻖ ﯾﮏ
ﻓﺮﯾﺐ ﺑﺰرگ و ﻗﻮی اﺳﺖ و دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﺻﺪاﻗﺖ راﺳﺘﯿﻦ وﺻﻤﯿﻤﯿﺘﯽ ﺑﯽ اﻧﺘﮭﺎ وﻣﻄﻠﻖ  .ﻋﺸﻖ ﺑﯿﻨﺎﺋﯽ را ﻣﯽ
ﮔﯿﺮد ودوﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﻣﯿﺪھﺪ ﻋﺸﻖ ﺧﺸﻦ اﺳﺖ و ﺷﺪﯾﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار وﻧﺎﻣﻄﻤﺌﻦ ودوﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﻟﻄﯿﻒ اﺳﺖ و
ﻧﺮم و درﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﭘﺎﯾﺪار و ﺳﺮﺷﺎر از اطﻤﯿﻨﺎن  .در ﻋﺸﻖ رﻗﯿﺐ ﻣﻨﻔﻮر اﺳﺖ ودر دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ »ھﻮاداران
ﮐﻮﯾﺶ را ﭼﻮﺟﺎن ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ دارﻧﺪ و «...
و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ﻣﻌﺎﯾﺐ آن اﺳﺖ ﮐﮫ ھﯿﭻ درﻗﺮآن ﮐﻠﻤﮫ ی »ﻋﺸﻖ« اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻧﺸﺪه و از دوﺳﺘﯽ و ﻣﺤﺒﺖ ﻋﻤﯿﻖ ﻣﺆﻣﻨﺎن
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﮫ »ﺣﺐ ﺷﺪﯾﺪ« ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ و در رواﯾﺎت ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﻧﺪرت ﺑﮫ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد .درﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ
از »ﻣﺤﺒﺖ« ﺳﺨﻦ رﻓﺘﮫ اﺳﺖ ﻧﮫ از ﻋﺸﻖ.
 -1آﯾﺎﺗﯽ در ﻗﺮآن در وﺻﻒ ﻣﺆﻣﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﮫ از دوﺳﺘﯽ و ﻣﺤﺒﺖ ﻋﻤﯿﻖ آﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺣﻀﺮت ﺣﻖ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﮫ اﺳﺖ :
»و ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ ﯾﺘﺨﺬ ﻣﻦ دون ﷲ اﻧﺪاداً ﯾﺤﺒﻮﻧﮭﻢ ﮐﺤﺐ ﷲ و اﻟﺬﯾﻦ اﻣﻨﻮ اﺷﺪ

.1 « ...

ﺗﺮﺟﻤﮫ  ) :ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺮدم ﺧﺪا را ھﻤﺘﺎﯾﺎﻧﯽ اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و آﻧﮭﺎ را ﭼﻨﺎن دوﺳﺖ ﻣﯽ دارﻧﺪ ﮐﮫ ﺧﺪا را  ،وﻟﯽ آﻧﺎن ﮐﮫ
اﯾﻤﺎن آورده اﻧﺪ ،ﺧﺪا راﺑﯿﺸﺘﺮ دوﺳﺖ ﻣﯽ دارﻧﺪ(.
 -2آﯾﺎﺗﯽ ﮐﮫ از دوﺳﺘﯽ ﺣﻀﺮت ﺣﻖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﮫ :

 . ١ﺳوره ی ﺑﻘره  ،آﯾﮫ .١۶۵
١٧۴

» ...ان ﷲ ﯾﺤﺐ اﻟﺘﻮاﺑﯿﻦ و ﯾﺤﺐ اﻟﻤﺘﻄﮭﺮﯾﻦ« .1
ﺗﺮﺟﻤﮫ ) :ﺧﺪا دوﺳﺖ دارد ﺗﻮﺑﮫ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﭘﺎﮐﺎن را(.
ﯾﺎ در آﯾﺎﺗﯽ آﻣﺪه :
» إن ﷲ ﯾﺤﺐ اﻟﻤﻘﺴﻄﯿﻦ 2اﻟﻤﺤﺴﻨﯿﻦ 3اﻟﻤﺘﻘﯿﻦ 4اﻟﺼﺎﺑﺮﯾﻦ« 5
»إن ﷲ ﯾﺤﺐ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻘﺎﺗﻠﻮن ﻓﯽ ﺳﺒﯿﻠﮫ ﮐﺄﻧﮭﻢ ﺑﻨﯿﺎن ﻣﺮﺻﻮص «6
ﺗﺮﺟﻤﮫ ) :ﺧﺪاوﻧﺪ دوﺳﺖ دارد ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﮫ در راه ﭘﺮورددﮔﺎر ﺟﻨﮓ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و در ﺻﻒ ﺟﮭﺎد ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ﻣﺎﻧﺪ ﺳﺪ
ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ھﻤﺪﺳﺖ و ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ اﻧﺪ(.
 -3آﯾﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺘﻀﻤﻦ دوﺳﺘﯽ ھﺎی دو طﺮﻓﯽ و ﻣﺤﺒﺘﮭﺎی ﻣﺘﺒﺎدل اﺳﺖ :
دوﺳﺘﯽ ﺣﻀﺮت ﺣﻖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻣﺆﻣﻨﺎن و دوﺳﺘﯽ ﻣﺆﻣﻨﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺣﻀﺮت ﺣﻖ:
» ﻗﻞ إن ﮐﻨﺘﻢ ﺗﺤﺒﻮن ﷲ ﻓﺎﺗﺒﻌﻮﻧﯽ ﯾﺤﺒﮑﻢ ﷲ و ﯾﻐﻔﺮﻟﮑﻢ ذﻧﻮﺑﮑﻢ .7 «...
ﺗﺮﺟﻤﮫ  ) :ﺑﮕﻮ اﮔﺮ ﺧﺪا را دوﺳﺖ دارﯾﺪ از ﻣﻦ ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺧﺪا دوﺳﺘﺘﺎن ﺑﺪارد و ﮔﻨﺎھﺎﻧﺘﺎن را ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺑﺒﺨﺸﺎﯾﺪ( .
»ﯾﺎ أﯾﮭﺎاﻟﺬﯾﻦ آﻣﻨﻮا ﻣﻦ ﯾﺮﯾﺪ ﻣﻨﮑﻢ ﻏﻦ دﯾﻨﮫ ﻓﺴﻮف ﯾﺄﺗﯽ ﷲ ﺑﻘﻮم ﯾﺤﺒُﮭﻢ و ﯾﺤﺒﻮﻧﮫُ« .8

 . ١ﺳوره ی ﺑﻘره ،آﯾﮫ .٢٢٢
 . ٢ﺳورﯾﮫ ی ﻣﻣﺗﺣﻧﮫ  ،آﯾﮫ .۶٠
 . ٣آل ﻋﻣران آﯾﮫ .١۴٨
 . ٤آل ﻋﻣران  ،آﯾﮫ .٧۶
 . ٥آل ﻋﻣران  ،آﯾﮫ ١۴۶
 . ٦ﺳوری ﺻف  ،آﯾﮫ .۴
 . ٧آل ﻋﻣران  ،آﯾﮫ .٣١
 . ٨ﺳورﯾﮫ ی ﻣﺎﺋده  ،آﯾﮫ .۵۴
١٧۵

ﺗﺮﺟﻤﮫ ) :ای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﯾﻤﺎن آورده اﯾﺪ  ،ھﺮﮐﮫ ازﺷﻤﺎ از دﯾﻨﺶ ﺑﺎزﮔﺮدد  ،ﭼﮫ ﺑﺎک زود ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺧﺪاوﻧﺪﻣﺮدﻣﯽ را
ﺑﯿﺎورد ﮐﮫ دوﺳﺘﺸﺎن ﺑﺪارد ودوﺳﺘﺶ ﺑﺪارﻧﺪ(.
 -4ﻣﺬﻣﺖ از ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﮫ ﺧﺪاﯾﺎﻧﯽ ﻏﯿﺮ از »ﷲ« ﺑﺮای ﺧﻮدﺷﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و آﻧﮭﺎ را ھﻤﭽﻮن ﷲ دوﺳﺖ ﻣﯽ دارﻧﺪ:
»ﻗﻞ إن ﮐﺎن آﺑﺎﺋﮑﻢ وأﺑﻨﺎﺋﮑﻢ و اﺧﻮاﻧﮑﻢ و ازواﺟﮑﻢ و ﻋﺸﯿﺮﺗﮑﻢ و اﻣﻮا اﻗﺘﺮﻓﺘﻤﻮھﺎ و ﺗﺠﺎزة ﺗﺨﺸﻮن ﮐﺴﺎدھﺎ و
ﻣﺴﺎﮐﻦ ﺗﺮﺿﻮﻧﮭﺎ أﺣﺐ اﻟﯿﮑﻢ ﻣﻦ ﷲ و رﺳﻮﻟﮫ و ﺟﮭﺎد ﻓﯽ ﺳﺒﯿﻠﮫ.1 «...
ﺗﺮﺟﻤﮫ ) :ﺑﮕﻮ ﺑﮫ ﻣﺮدﻣﺎن اﮔﺮ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭘﺪران ﺷﻤﺎ و ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﻤﺎ و ﺑﺮادران ﺷﻤﺎ  ،و زﻧﺎن ﺷﻤﺎ و ﺧﻮﯾﺸﺎن ﺷﻤﺎ و
ﻣﺎﻟﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﯾﺪ  ،و ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﮐﮫ ازﮐﺴﺎدی آن ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ ،و ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﮐﮫ ﺑﮫ آن راﺿﯽ ﺷﺪه اﯾﺪ و در ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎ
ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺮ از ﺧﺪا و رﺳﻮل او ﺟﮭﺎد ﮐﺮدن در راه ﺧﺪا ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ اﻣﺮ ﺧﺪا ﺑﯿﺎﯾﺪ(.
در رواﯾﺘﯽ از رﺳﻮل اﮐﺮم )ص( آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ :
»ﻻ ﯾﺆﻣﻦ اﺣﺪﮐﻢ ﺣﺘﯽ ﯾﮑﻮن ﷲ و رﺳﻮﻟﮫ اﺣﺐ اﻟﯿﮫ ﻣﻤﺎ ﺳﻮاھﻤﺎ« .2
ﺗﺮﺟﻤﮫ ) :ﺧﺪاﯾﺎ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﻮد را و ﻣﺤﺒﺖ ﮐﺴﯽ را ﮐﮫ ﺗﺮا دوﺳﺖ ﻣﯽ دارد و ﻣﺤﺒﺖ ﭼﯿﺰی راﮐﮫ ﻣﺮا ﺑﮫ دوﺳﺘﯽ ﺗﻮ ﻧﺰدﯾﮏ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  ،روزی ﻣﻦ ﮔﺮدان و ﻣﺤﺒﺖ ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻣﻦ از آب ﺳﺮد ﮔﻮارا و ﻣﺤﺒﻮﺑﺘﺮ ﮔﺮدان(.
در ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺸﮭﻮر اﺳﺖ ﮐﮫ ﭼﻮن ﻋﺰراﺋﯿﻞ ﺑﺮای ﻗﺒﺾ وح ﺑﮫ ﺳﺮاغ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺧﻠﯿﻞ اﻟﺮﺣﻤﺎن)ع( آﻣﺪ آن ﺟﻨﺎب ﻋﺮض
ﮐﺮد:
»ھﻞ رأﯾﺖ ﺧﻠﯿﻼً ﯾﻤﯿﺖ ﺧﻠﯿﻠﮫ« ﺗﺮﺟﻤﮫ ) :آﯾﺎ ھﺮﮔﺰ دﯾﺪه ای ﮐﮫ دوﺳﺖ  ،دوﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻤﯿﺮاﻧﺪ؟(.
ﺧﻄﺎب رﺳﯿﺪ ﮐﮫ :
»ھﻞ رأﯾﺖ ﯾﮑﺮه ﻟﻘﺎء ﺣﺒﯿﺒﮫ« ؟ )آﯾﺎ دﯾﺪه ای ھﯿﭻ دوﺳﺘﯽ از ﻣﻼﻗﺎت دوﺳﺖ ﺧﻮد ﮐﺮاھﺖ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ(  .اﺑﺮاھﯿﻢ ﮔﻔﺖ  :ای
ﻣﻠﮏ اﻟﻤﻮت! ﺣﺎل ﻣﺮا ﻗﺒﺾ روح ﮐﻦ .1

 . ١ﺳورﯾﮫ ی ﺗوﺑﮫ  ،آﯾﮫ .٢۴
 . ٢ﻣﺣﺟﺑﺔ اﻟﺑﯾﺿﺎء ج  ، ٨ص .۴
١٧۶

دررواﯾﺖ دﯾﮕﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ  :ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﮫ ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ )ع( وﺣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﮫ ای ﭘﺴﺮ ﻋﻤﺮان دروغ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﮐﺴﯽ
ﮐﮫ ﮔﻤﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﺮا دوﺳﺖ دارد ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﭼﻮن ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺷﺐ ﻓﺮا رﺳﺪ ﺑﺨﻮاﺑﺪ  .آﯾﺎ دوﺳﺖ طﺎﻟﺐ ﺧﻠﻮت دوﺳﺖ ﺧﻮد
ﻧﯿﺴﺖ ؟ ای ﭘﺴﺮ ﻋﻤﺮان ﻣﻦ از اﺣﻮال دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﺑﺎﺧﺒﺮم ،ﭼﻮن ﺷﺐ ﺑﺮاﯾﺸﺎن وارد ﺷﻮد دﯾﺪه و دﻟﮭﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﮫ ﺳﻮی
ﻣﻦ ﻧﮕﺮان اﺳﺖ و ﻋﻘﺎب ﻣﺮا درﭘﯿﺶ روی ﺧﻮد ﻣﺠﺴﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﻣﻦ از راه ﻣﺸﺎھﺪه و ﺣﻀﻮر  ،ﺗﮑﻠﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ای
ﭘﺴﺮ ﻋﻤﺮان ! ﺑﻔﺮﺳﺖ ﺑﮫ ﻣﻦ از دل ﺧﻮد ﺧﺸﻮع  ،و از ﺗﻦ ﺧﻮد ذﻟﺖ و ﺧﻀﻮع و از ﭼﺸﻢ ﺧﻮد اﺷﮏ  ،در ﺗﺎرﯾﮑﮭﺎی
ﺷﺐ ﮐﮫ ﻣﺮاﺑﮫ ﺧﻮد ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﻮاھﯽ ﯾﺎﻓﺖ .2
ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ )ع( ﺑﮫ ﺳﮫ ﻧﻔﺮ ﮔﺬﺷﺖ ﮐﮫ رﻧﮕﮭﺎی اﯾﺸﺎن ﻣﺘﻐﯿﺮ و ﺑﺪﻧﮭﺎی اﯾﺸﺎن ﻓﺮﺳﻮده ﺷﺪه ﺑﻮد ﮔﻔﺖ  :ﭼﮫ ﭼﯿﺰ ﺷﻤﺎ را
ﺑﮫ اﯾﻦ ﺣﺎل اﻧﺪاﺧﺘﮫ ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ  :ﺧﻮف ازآﺗﺶ ﺟﮭﻨﻢ  .ﻋﯿﺴﯽ )ع( ﮔﻔﺖ  :ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﮫ ھﺮ ﺧﺎﯾﻔﯽ رااﯾﻦ ﮔﺮداﻧﺪ .
ﺑﮫ ﺳﮫ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ ﮔﺬﺷﺖ ﮐﮫ ﺿﻌﻒ و ﺗﻐﯿﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد  ،ﮔﻔﺖ  :ﭼﮫ ﭼﯿﺰ ﺷﻤﺎ را ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮده ؟ ﻋﺮض ﮐﺮدﻧﺪ  :ﺷﻮق
ﺑﮭﺸﺖ  .ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﺷﻤﺎ را ﺑﮫ آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﺷﻮق دارﯾﺪ  ،ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﺳﭙﺲ ﮔﺬر او ﺑﮫ ﺳﮫ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ اﻓﺘﺎد ﮐﮫ ﺿﻌﻒ و ﻻﻏﺮی ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺪه وﻧﻮر از ﭼﮭﺮه ی اﯾﺸﺎن ﻣﯽ درﺧﺸﯿﺪ ،
ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﮫ ﭼﮫ ﭼﯿﺰ ﺷﻤﺎ را ﺑﮭﺎﯾﻦ روز اﻧﺪاﺧﺘﮫ ﮔﻔﺘﻨﺪ  :دوﺳﺘﯽ ﺧﺪا  ،ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد » :اﻧﺘﻢ اﻟﻤﻘﺮﺑﻮن« ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﻘﺮﺑﺎن
درﮔﺎه اﺣﺪﯾﺖ ھﺴﺘﯿﺪ .3
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم )ص( ﻓﺮﻣﻮد:
»ﺷﻌﯿﺐ ﻧﺒﯽ از دوﺳﺘﯽ ﺧﺪا آن ﻗﺪر ﮔﺮﯾﺴﺖ ﮐﮫ دو ﭼﺸﻢ او ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﺷﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ دو ﭼﺸﻢ او راﺑﮫ او ﻋﻄﺎ ﮐﺮد ﺑﺎز ﮔﺮﯾﺴﺖ ﺗﺎ
دوﺑﺎر ﮐﻮر ﺷﺪ .ﺧﺪا دﯾﺪه ی او را ﺑﯿﻨﺎ ﻓﺮﻣﻮد و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎ ﺳﮫ ﻣﺮﺗﺒﮫ ی ﭼﮭﺎرم وﺣﯽ اﻟﮭﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﮫ ﯾﺎ ﺷﻌﯿﺐ! ﺗﺎ ﮐﯽ
ﮔﺮﯾﮫ ﺧﻮاھﯽ ﮐﺮد اﮔﺮ ﮔﺮﯾﮫ ﺗﻮ از ﺧﻮف ﺟﮭﻨﻢ اﺳﺖ ﻣﻦ ﺗﻮ را از آن اﯾﻤﻦ ﮔﺮداﻧﯿﺪم و اﮔﺮ از ﺷﻮق ﺑﮭﺸﺖ اﺳﺖ آن را ﺑﮫ
ﺗﻮﻋﻄﺎ ﮐﺮدم  .ﻋﺮض ﮐﺮد اﻟﮭﯽ و ﺳﯿﺪ ی ﺗﻮ ﺧﻮد ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﮐﮫ ﮔﺮﯾﮫ ی ﻣﻦ ﻧﮫ از ﺗﺮس ﺟﮭﻨﻢ اﺳﺖ و ﻧﮫ از ﺷﻮق ﺑﮭﺸﺖ
وﻟﯿﮑﻦ دل ﻣﻦ ﺑﮫ ﻣﺤﺒﺖ ﺗﻮ ﺑﺴﺘﮫ اﺳﺖ و ﺑﯽ ﻣﻼﻗﺎت ﺗﻮ ﺻﺒﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﮐﺮد و اﯾﻦ ﮔﺮﯾﮫ ی دوﺳﺘﯽ و ﻣﺤﺒﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ

 . ١ﺑﺣﺎر اﻻﻧوار  ،ج  ، ۶ص .١٢٧
 . ٢ﺑﺣﺎراﻻﻧوار  ،ج  ، ٧٠ص .١۴
 . ٣ﻣﺣﺟﺔ اﻟﺑﯾﺿﺎء ج  ، ٨ص .۶
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ﭼﺸﻢ ﻣﺮا ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﮐﺮد  ،ﭘﺲ وﺣﯽ ﺑﮫ او رﺳﯿﺪ ﮐﮫ ﮔﺮﯾﮫ ﺗﻮ از اﯾﻦ راه اﺳﺖ ﺑﮫ زودی ﮐﻠﯿﻢ ﺧﻮد ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﻋﻤﺮان راﺑﮫ
ﺧﺪﻣﺘﮑﺎی ﺗﻮ ﺑﻔﺮﺳﺘﻢ و ﭼﻮب ﺷﺒﺎﻧﯽ ﺑﮫ دﺳﺖ او دھﻢ ﺗﺎ ﺷﺒﺎﻧﯽ ﺗﻮ ﮐﻨﺪ« .1
ﻋﺮﺑﯽ ﺑﮫ ﺧﺪﻣﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا)ص( آﻣﺪ و ﻋﺮض ﮐﺮد ﮐﮫ ﯾﺎرﺳﻮل ﷲ ﻣﺘﯽ اﻟﺴﺎﻋﺔ ؟ ﯾﻌﻨﯽ  :ﻗﯿﺎﻣﺖ ﭼﮫ روزی اﺳﺖ ؟
ﻓﺮﻣﻮد  :ﭼﮫ ﻣﮭﯿﺎ ﮐﺮده ای از ﺑﺮای آﺧﺮت؟ ﻋﺮض ﮐﺮد ﮐﮫ ﻧﻤﺎز و روزه ی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﻨﺪوﺧﺘﮫ ام وﻟﯿﮑﻦ ﺧﺪا و رﺳﻮل او
را دوﺳﺖ دارم  ،ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد » :اﻟﻤﺮء ﻣﻊ ﻣﻦ اﺣﺐ« ھﺮ ﮐﺲ ﺑﺎ دوﺳﺖ ﺧﻮد ﻣﺤﺸﻮر ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .2
ﺣﻀﺮت ﺳﯿﺪاﻟﺸﮭﺪاء )ع( در دﻋﺎی روز ﻋﺮﻓﮫ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :
»اﻧﺖ اﻟﺬی ازﻟﺖ اﻻﻏﯿﺮا ﻋﻦ ﻗﻠﻮب اﺣﺒﺎﺋﮏ ﺣﺘﯽ ﻟﻢ ﯾﺤﺒﻮا ﺳﻮاک و ﻟﻢ ﯾﻠﺠﻮ اﻟﯽ ﻏﯿﺮک اﻧﺖ اﻟﻤﻮﻧﺲ ﻟﮭﻢ ﺣﯿﺚ او
ﺣﺸﺘﮭﻢ اﻟﻌﻮاﻟﻢ و اﻧﺖ اﻟﺬی ھﺪﯾﺘﮭﻢ ﺣﯿﺚ اﺳﺘﺒﺎﻧﺖ ﻟﮭﻢ اﻟﻤﻌﺎﻟﻢ« .3
ﺗﺮﺟﻤﮫ ) :ﺧﺪاوﻧﺪا ! ﺗﻮﺋﯽ ﮐﮫ اﻏﯿﺎر را از ﻗﻠﻮب دوﺳﺘﺎﻧﺖ زاﺋﻞ ﮐﺮدی ﺗﺎ آﻧﮑﮫ ﻏﯿﺮ ﺗﻮ را دوﺳﺖ ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﮫ ﻏﯿﺮ ﺗﻮ
ﭘﻨﺎه ﻧﺒﺮدﻧﺪ ،ﺗﻮﺋﯽ ﻣﻮﻧﺲ آﻧﺎن آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﻋﻮاﻟﻢ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﮫ ھﺮاﺳﺸﺎن اﻧﺪاﺧﺖ و ﺗﻮﺋﯽ آﻧﮑﮫ ھﺪاﯾﺘﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮدی ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﮫ
ﻧﺸﺎﻧﮫ ھﺎی ﺗﻮ ﺑﺮای آﻧﺎن آﺷﮑﺎر ﺷﺪ(.
اﻣﺎم ﺳﺠﺎد)ع( در ﻣﻨﺎﺟﺎت اﻧﺠﯿﻠﯿﮫ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :
»و ﻋﺰﺗﮏ ﻟﻘﺪاﺣﺒﺘﮏ ﻣﺤﺒﺔ اﺳﺘﻘﺮت ﻓﯽ ﻗﻠﺒﯽ ﺣﻼوﺗﮭﺎ و آﻧﺴﺖ ﻧﻔﺴﯽ ﺑﺒﺸﺎرﺗﮭﺎ.4 « ....
ﺗﺮﺟﻤﮫ ) :ﺑﮫ ﻋﺰت ﺗﻮ ﻗﺴﻢ ﮐﮫ ﭼﻨﺎن ﺗﺮا دوﺳﺖ ﻣﯽ دارم ﮐﮫ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﻣﺤﺒﺖ ﺗﻮ در دل ﻣﻦ ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻧﻔﺲ ﻣﻦ ﺑﮫ ﻣﮋده
ھﺎی آن اﻧﺲ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ(.
درﻣﻨﺎﺟﺎت ﻓﮭﻢ – ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻨﺎﺟﺎت ﻣﺤﺒﯿﻦ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ – ﻋﺮض ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :
»اﻟﮭﯽ ! ﻣﻦ ذا اﻟﺬی ذاق ﺣﻼوة ﻣﺤﺒﺘﮏ ﻓﺮام ﻣﻨﮏ ﺑﺪﻻً و ﻣﻦ ذا اﻟﺬی اﻧﺲ ﺑﻘﺮﺑﮏ ﻓﺎﺗﺒﻐﯽ ﻋﻨﮏ ﺣﻮﻻً«.

 . ١ﺑﺣﺎر  ،ج  ، ١٢ص ٣٨٠
 . ٢اﺣﯾﺎء اﻟﻌﻠوم  ،ج  ، ٣ص  – ١٧٢ﺻﺣﯾﺢ ﻣﺳﻠم  ،ج  ، ٨ص .۴٢
 . ٣دﻋﺎی اﻣﺎم ﺣﺳﯾن )ع( در روز ﻋرﻓﮫ  ،ﺑﺣﺎر  ،ج  ، ٩٨ص .٢٢۶
 . ٤ﺑﺣﺎر  ،ج ، ۶۴ص .١٧٠
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ﺗﺮﺟﻤﮫ ) :ﻣﻌﺒﻮد ﻣﻦ ! ﮐﯿﺴﺖ آن ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﻣﺤﺒﺖ ﺗﻮ راﭼﺸﯿﺪ و آﻧﮕﺎه ﻏﯿﺮ ﺗﻮ را دوﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ و ﮐﯿﺴﺖ آن ﮐﺴﯽ
ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺗﻮ اﻧﺲ ﮔﺮﻓﺖ و آﻧﮕﺎه از ﺗﻮ روی ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ(.
»اﻟﮭﯽ ﻓﺎﺟﻌﻼﻧﺎ ﻣﻤﻦ اﺻﻄﻔﯿﺘﮫ ﻟﻘﺮﺑﮏ و وﻻﯾﺘﮏ و اﺧﻠﺼﺘﮫ ﻟﻮدک و ﻣﺤﺒﺘﮏ و ﺷﻮﻗﺘﮫ اﻟﯽ ﻟﻘﺎﺋﮏ و رﺿﯿﺘﮫ ﺑﻘﻀﺎﺋﮏ
و ﻣﻨﺤﺘﮫ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ اﻟﯽ وﺟﮭﮏ و ﺣﺒﻮﺗﮫ ﺑﺮﺿﺎک «...
ﺗﺮﺟﻤﮫ ) :ﻣﻌﺒﻮد ﻣﻦ ! ﻣﺎ را از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻗﺮار ﺑﺪه ﮐﮫ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﮫ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه و از ﺑﺮای ﻣﻮدت ﺧﻮد ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎﺧﺖ و
ﺑﮫ ﻣﻼﻗﺎت ﺧﻮد او را ﻣﺸﺘﺎق ﮐﺮده و ﺑﮫ ﻓﻀﺎی ﺧﻮد او را ﺧﻮﺷﻨﻮد و راﺿﯽ ﮔﺮداﻧﯿﺪه و ﺑﮫ ﺗﻤﺎﺷﺎی ﭼﮭﺮه ی ﺧﻮد ﺑﺮ او
ﻣﻨﺖ ﮔﺬارده و رﺿﺎی ﺧﻮد راﺑﮫ او ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﻮده و ازدوری و اﻓﺘﺎدن از ﻧﻈﺮ ﺧﻮد او را ﭘﻨﺎه داده ای و دل او را »واﻟﮫ«
و ﺷﯿﻔﺘﮫ ی ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﮫ ای و ﺑﮫ ﺟﮭﺖ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﻮد دل او را ﻓﺎرغ ﻧﻤﻮده ای(.
»اﻟﻠﮭﻢ اﺟﻌﻼﻧﺎ ﻣﻤﻦ دأﺑﮭﻢ اﻻرﺗﯿﺎح اﻟﯿﮏ واﻟﺤﻨﯿﻦ ودھﺮھﻢ اﻟﺰﻓﺮة واﻻﻧﯿﻦ ﺟﺒﺎھﮫ ﺳﺎﺟﺪة ﻟﻌﻈﻤﺘﮏ و ﻋﯿﻮﻧﮭﻢ ﺳﺎھﺮة
ﻓﯽ ﺧﺬﻣﺘﮏ و دﻣﻮﻋﮭﻢ ﺳﺎﺋﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﺸﯿﺘﮏ و ﻗﻠﻮﺑﮭﻢ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺤﺒﺘﮏ و اﻓﺌﺪﺗﮭﻢ ﻣﻨﺨﻠﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﮭﺎﺑﺘﮏ« .
ﺗﺮﺟﻤﮫ ) :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ﻣﺎ را از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻗﺮار ﺑﺪه ﮐﮫ ﺷﯿﻮه ی آﻧﮭﺎ ﭼﻨﺎﻧﺴﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﻮ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﮫ ﺳﻮی ﺗﻮ ﻧﺎﻟﮫ ﺷﻮق
ﺳﺮ دھﻨﺪ و روزﺷﺎن ﺑﮫ آه و ﻧﺎﻟﮫ و دوﺳﺘﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺳﺮ ﻣﯽ رود ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ آﻧﮭﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻈﻤﺖ ﺗﻮ ﺧﺎﮐﺴﺎر و دﯾﺪﮔﺎﻧﺸﺎن در
ﺧﺪﻣﺖ ﺗﻮ ﺑﯿﺪار اس ﺗﻮ اﺷﮏ ﭼﺸﻤﮭﺎﯾﺸﻦ از ﺧﻮف ﺑﺮ رﺧﺴﺎرﺷﺎن ﺟﺎری اﺳﺖ و دﻟﮭﺎﯾﺸﺎن ﺑﮫ ﻗﯿﺪ ﻣﺤﺒﺖ ﺗﻮ ﺑﺴﺘﮫ
وﺧﺎطﺮھﺎﯾﺸﺎن از ھﯿﺒﺖ ﺗﻮ ﺷﮑﺴﺘﮫ(.
» ﯾﺎ ﻣﻦ اﻧﻮار ﻗﺪﺳﮫ ﻻﺑﺼﺎر ﻣﺤﺒﯿﮫ راﺋﻘﺔ و ﺳﺒﺤﺎت وﺟﮭﮫ ﻟﻘﻠﻮب ﻋﺎرﻓﯿﮫ ﺷﺎﺋﻘﺔ ﯾﺎ ﻣﻨﯽ ﻗﻠﻮب اﻟﻤﺸﺘﺎﻗﯿﻦ و ﯾﺎ ﻏﺎﯾﺔ
آﻣﺎل اﻟﻤﺤﺒﯿﻦ اﺳﺌﻠﮏ ﺣﺒﮏ و ﺣﺐ ﻣﻦ ﯾﺤﺒﮏ و ﺣﺐ ﮐﻞ ﻋﻤﻞ ﯾﻮﺻﻠﻨﯽ اﻟﯽ ﻗﺮﺑﮏ و ان ﺗﺠﻌﻠﮏ اﺣﺐ اﻟﯽ ﻣﻤﺎ ﺳﻮاک
وان ﺗﺠﻌﻞ ﺣﺒﯽ اﯾﺎک ﻗﺎﺋﺪاً اﻟﯽ رﺿﻮاﻧﮏ و ﺷﻮﻗﯽ اﻟﯿﮏ ذاﺋﺬاً ﻋﻦ ﻋﺼﯿﺎﻧﮏ .1 «...
ﺗﺮﺟﻤﮫ ) :ای ﺧﺪای ای ﮐﺴﯽ ﮐﮫ اﻧﻮار ذات ﭘﺎﮐﺶ روﺷﻨﯽ ﺑﺨﺶ دﯾﺪه ی ﻣﺤﺒﺎن ﺑﺎرﮔﺎه و ﭘﺮﺗﻮ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺟﻤﺎﻟﺶ ﻣﺸﺘﺎق
دﻟﮭﺎی ﺑﻨﺪﮔﺎن آﮔﺎه اﺳﺖ  .ای آرزوی دﻟﮭﺎی ﻣﺸﺘﺎﻗﺎن و ای ﻏﺎﯾﺖ آﻣﺎل ﻣﺤﺒﺎن  ،درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ از ﺗﻮ دوﺳﺘﯿﺖ را و
دوﺳﺘﯽ دوﺳﺘﺎﻧﺖ را و دوﺳﺘﯽ ھﺮ ﻋﻤﻠﯽ را ﮐﮫ ﻣﺮا ﺑﮫ ﺗﻮ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﻣﯽ ﺳﺎزد و اﯾﻨﮑﮫ ﺧﻮد را ﻣﺤﺒﻮﺑﺘﺮ از ھﺮﮐﺲ ﮐﮫ

 . ١ﺑﺣﺎراﻻﻧوار  ،ج  ٩۴ص .١۴٨
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ﻏﯿﺮ ﺗﺴﺖ ﭘﯿﺶ ﻗﺮار دھﯽ و اﯾﻨﮑﮫ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﻮد را ﮐﺸﻨﺪه ی ﻣﻦ ﺑﮫ ﺳﻮی رﺿﻮاﻧﺖ ﺑﮕﺮداﻧﯽ و ﺷﻮﻗﯽ را ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﻮ ﭘﯿﺪا
ﮐﺮده ام ﻣﺎﻧﻊ از ارﺗﮑﺎب ﻣﻌﺼﯿﺖ ﺑﻨﻤﺎﺋﯽ(.
آری از ﻧﻈﺮ اﺳﻼم ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪا ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﯾﻦ ﻟﺬﺗﮭﺎﺳﺖ و ﺑﺎ ھﯿﭻ ﻟﺬت دﯾﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﺰ ﻟﺬت
ﻣﺤﺴﻮﺳﺎت  ،ﻟﺬﺗﯽ را اﺣﺴﺎس ﻧﮑﺮده ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﻟﺬت ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺧﺪا اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺎورد و آن را ﺑﺮ ھﻤﮫ ﻟﺬﺗﮭﺎ ﺗﺮﺟﯿﺢ
دھﺪ وﺣﺎل آﻧﮑﮫ ﻧﮫ از ﺑﺮای ﺧﺪا ﺷﺒﯿﮫ اﺳﺖ ﺗﺸﺒﯿﮫ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﮫ دارای ﺷﮑﻞ و ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﻤﺜﯿﻞ زﻧﻨﺪ  ،ﭘﺲ ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﺣﺎل ھﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﮫ ﮔﻔﺘﮫ اﻧﺪ » :ﻣﻦ ذاق ،ﻋﺮف«  1ﯾﻌﻨﯽ ھﺮ ﮐﮫ ﭼﺸﯿﺪ ﻓﮭﻤﯿﺪ .
اﻟﺒﺘﮫ ﺟﻤﯿﻊ ﻋﺎﻟﻢ ھﺴﺘﯽ  ،ﺑﻠﮑﮫ ھﻤﮫ ی اﻓﺎق ﻋﺎﻟﻢ رﺑﻮﺑﯿﺖ ﮐﮫ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺘﺎھﯽ اﺳﺖ  ،ﻣﯿﺪان ﺟﻮﻻﻧﮕﺎه اھﻞ ﻣﺤﺒﺖ و ارﺑﺎب
ﻣﻌﺮﻓﺖ اﺳﺖ ھﺮﺟﺎ ﮐﮫ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺳﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻘﺎم ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ ﺑﯽ آﻧﮑﮫ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﮫ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺪن داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺷﺎﯾﺪ
اﺷﺎره ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﻟﺬت ﺑﺎﺷﺪ آﻧﭽﮫ را ﮐﮫ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم )ص( از ﭘﺮوردﮔﺎر ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮد ﮐﮫ از ﺑﺮای ﻧﯿﮑﺎن ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد آﻣﺎده
ﺳﺎﺧﺘﮫ ام آﻧﭽﮫ را ﮐﮫ ھﯿﭻ ﭼﺸﻤﯽ ﻧﺪﯾﺪه  ،و ھﯿﭻ ﮔﻮﺷﯽ ﻧﺸﻨﯿﺪه و ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ھﯿﭻ ﮐﺲ ﺧﻄﻮر ﻧﮑﺮده و اﯾﻦ ﻟﺬت ﮐﮫ ﺧﺪای
ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻓﺮﻣﻮده :
»ﻓﻼ ﺗﻌﻠﻢ ﻧﻔﺲ ﻣﺎ اﺣﻘﯽ ﻟﮭﻢ ﻣﻦ ﻗﺮة اﻋﯿﻦ.2 «...
ﺗﺮﺟﻤﮫ »:ھﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻤﯽ داﻧﺪ ﮐﮫ ﭼﮫ ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه از ﺑﺮای اﯾﺸﺎن  ،از آﻧﭽﮫ دﯾﺪه ھﺎ روﺷﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ«.
ﺑﮫ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﺮﺣﻮم ﻣﻼاﺣﻤﺪ ﻧﺮاﻗﯽ  :وﺻﻮل ﺑﮫ ﻧﮭﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﻟﺬت و ﺣﺼﻮل ﻏﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﺑﮭﺠﺖ اﮔﺮﭼﮫ ﺑﻌﺪ از ﻗﻄﻊ ﻋﻼﻗﮫ ی
روح ازﺑﺪن ﻣﯽ ﺷﻮد  ،وﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ در دﻧﯿﺎ ﺻﻔﺎی ﺗﺎم از ﺑﺮای دﻟﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ﺑﺴﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ ﻟﺬات
ﺑﺮﺳﺪ اﻣﺎ ﺑﮫ ﺟﮭﺖ ﺣﺠﺐ ﻋﺎﻟﻢ طﺒﯿﻌﺖ  ،رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ﮐﻨﮫ آن  ،ﻣﻮﻗﻮف ﺑﮫ ﺧﻠﻊ ﺑﺪن ﻋﻨﺼﺮی و رﻓﻊ و ﻋﻼﺋﻖ دﻧﯿﻮی اﺳﺖ .
ﻣﺨﻔﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﮫ ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﺧﺪا را ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺑﮫ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ ﻟﺬت رﺳﯿﺪ  ،ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﮫ ﺗﻤﺎم ﻟﺬﺗﮭﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺧﻮاھﺸﮭﺎی
ﻣﺘﻔﺎوت  ،در ﺗﺤﺖ آن ﻣﻨﺪرج و آن ﺟﺎﻣﻊ ھﻤﮫ ﻟﺬات و ﺧﻮاھﺸﮭﺎﺳﺖ .
ﮐﺎﻧﺖ ﻟﻘﻠﺒﯽ اھﻮاء ﻣﻐﺮﻓﺔ

ﻓﺎﺳﺘﺠﻤﻌﺖ اذ رأﺗﮏ اﻟﻘﻠﺐ اھﻮائ

ﻓﺼﺎر ﯾﺤﺴﺪﻧﯽ ﻣﻦ ﮐﻨﺖ اﺣﺴﺪه

و ﺻﺮت ﻣﻮﻟﯽ اﻟﻮری اذ ﺻﺮت ﻣﻮﻻﺋﯽ

 . ١ﻣﻌراج اﻟﺳﻌﺎدة  ،ص ، ٧٣٢ﭼﺎپ ﺟدﯾد  ،ھﺟرت.
 . ٢ﺳوره ی ﺳﺟده  ،آﯾﮫ .١٧
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ﻗﻠﺐ ﻣﺮا ﺗﻤﺎﯾﻼت و ھﻮاھﺎی ﺑﯽ ﺷﻤﺎر ﺑﻮد ﭼﻮن ﺗﻮ را دﯾﺪ ھﻤﮫ ﺗﻤﺎﯾﺎﻟﺖ و ھﻮاھﺎی آن ﯾﮑﯽ ﮔﺮدﯾﺪ و درﯾﮏ ﺟﺎ ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﮔﺮدﯾﺪه ﺷﺪ .رﺳﯿﺪم ﺑﮫ ﺟﺎﺋﯿﮑﮫ ﻣﺤﺴﻮد ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺷﺪم ﮐﮫ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺣﺴﺪ ﻣﯿﻮرزﯾﺪم و ﭼﻮن ﺗﻮ ﻣﻮﻟﯽ و ﺳﺮورم ﺷﺪی
ﺳﺮور ﻣﻮﻻی ھﻤﮫ ﮔﺮدﯾﺪم .
ﺷﻐﻼً ﺑﺬﮐﺮک ﯾﺎ دﯾﻨﯽ و دﻧﯿﺎﺋﯽ

ﺗﺮﮐﺖ ﻟﻠﻨﺎس دﻧﯿﺎھﻢ

دﯾﻦ و دﻧﯿﺎی ﻣﺮدم را ﺑﮫ ﺧﻮدﺷﺎن واﮔﺬاردم و ﯾﺎد ﺗﻮ ﻣﺮا از ھﻤﮫ ی آﻧﮭﺎ ﺑﺎز داﺷﺖ  ،ای دﯾﻦ ﻣﻦ و دﻧﯿﺎی ﻣﻦ.
ﺳﺎﯾﮫ ی طﻮﺑﯽ دﻟﺠﻮﺋﯽ ﺣﻮر و ﻟﺐ ﺣﻮض
ﺑﮫ ھﻮای ﺳﺮ ﮐﻮی ﺗﻮ ﺑﮫ رﻓﺖ از ﯾﺎدم
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و ﭼﻮن از ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﺖ دردﻧﯿﺎ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ ﭘﺲ ﺗﺠﻠﯽ ﻧﻮر ﺣﻖ ﻧﯿﺰ در آﺧﺮت درﺟﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ  .و
ھﺮ ﻗﺪر ﮐﮫ ﺗﺠﻠﯽ و ﻣﺸﺎھﺪه ﻗﻮﯾﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ  ،اﻧﺲ و ﻣﺤﺒﺖ ﺑﮫ ﺧﺪا ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد و ھﺮ ﻗﺪر ﮐﮫ ﺗﺠﻠﯽ و ﻣﺸﺎھﺪه ﻗﻮﯾﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ
 ،اﻧﺲ و ﻣﺤﺒﺖ ﺑﮫ ﺧﺪا ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد و ھﺮ ﻗﺪر ﮐﮫ ﻣﺤﺒﺖ و اﻧﺲ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪ  ،ﺛﻤﺮه ی آن ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﮭﺖ و ﻟﺬت ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﮫ ﺟﺎﺋﯽ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﮫ ﺗﻤﺎم ﻟﺬات اﺧﺮوی و ﻧﻌﻤﺘﮭﺎی ﺑﮭﺸﺘﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن رﻧﮓ ﻣﯽ ﺑﺎزد  ،ﺑﻠﮑﮫ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺑﮫ ﺣﺪی ﺑﺮﺳﺪ ﮐﮫ از ھﺮ ﻧﻌﻤﺖ ﻟﺬﺗﯽ ﺑﮫ ﻏﯿﺮ ﻟﺬت ﻟﻘﺎی ﺣﻖ  ،ﻣﺘﺄذی ﮔﺮدد وﮔﻮﯾﺪ :
از در ﺧﻮﯾﺶ ﺧﺪاﯾﺎ ﺑﮫ ﺑﮭﺸﺘﻢ ﻣﻔﺮﺳﺖ
ﮐﮫ ﺳﺮ ﮐﻮی ﺗﻮ از ﮐﻮن وﻣﮑﺎن ﻣﺎ را ﺑﺲ
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واز اﯾﻨﺠﺎ روﺷﻦ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﮫ اﺻﻞ ﺗﻤﺎم ﺳﻌﺎدﺗﮭﺎ و ﻣﺎﯾﮫ ی ھﻤﮫ ی ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯿﮭﺎ و ﺷﺎدﯾﮭﺎ  ،ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺧﺪاﺳﺖ ﮐﮫ در دﯾﻦ
ﻣﻘﺪس اﺳﻼم از آن ﺑﮫ »اﯾﻤﺎن« ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺛﻤﺮه ی آن ﺑﮭﺠﺒﺖ و ﻟﺬﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﭼﻮن ﺷﺨﺺ در ﻋﺎﻟﻢ آﺧﺮت ﺑﮫ آن
ﺑﺮﺳﺪ  ،ھﻤﮫ ی ﻟﺬﺗﮭﺎ ﺑﮭﺸﺖ راﺣﻘﯿﺮ ﻣﯿﺸﻤﺎرد  ،ﺑﻠﮑﮫ از ﺑﺮای ﻋﺎرﻓﺎن و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﻌﺮﻓﺖ د ر دﻧﯿﺎ در ﺣﺎﻟﺖ راز دﻧﯿﺎ ﺑﺎ
ﺧﺪا و ﻣﻨﺎﺟﺎت ﭘﺮوردﮔﺎر ﻟﺬﺗﮭﺎﺋﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ﮐﮫ اﮔﺮ ﺑﮭﺸﺖ را ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻧﻌﻤﺘﮭﺎﯾﺶ در دﻧﯿﺎ ﺑﮫ ﻋﻮض آﻧﮭﺎ دھﻨﺪ راﺿﯽ
ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ .3

 . ١ﻧراﻗﯽ  ،ﻣﻌراج اﻟﺳﻌﺎدة  ،ص  ٧٣۴ﭼﺎپ ھﺟرت .
 . ٢ﻣﻌراج اﻟﺳﻌﺎدة  ،ص ٧٣۴ﺑﺎ ﮐﻣﯽ ﺗﻐﯾﯾر.
 . ٣ﻣدرک ﻗﺑل .
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اطﺎﻋﺘﮭﺎ و ﭘﺮﺳﺘﺸﮭﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺤﺒﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ اﻧﺴﺎن ﺑﮫ ﺣﻀﺮت ﺣﻖ دارد ھﻤﭽﻨﺎﻧﮑﮫ اﻣﺎم ﺻﺎدق )ع( ﻓﺮﻣﻮد:
ﺗﻌﺼﺒﯽ اﻻ و اﻧﺖ ﺗﻈﮭﺮ ﺣﺒﮫ

ھﺬا اﻟﻌﻤﺮی ﻓﯽ اﻟﻔﻌﺎل ﺑﺪﯾﻊ

ﻟﻮﮐﺎن ﺣﺒﮏ ﺻﺎدﻗﺎ ً ﻻطﻌﺘﮫ

ان اﻟﻤﺤﺐ ﻟﻤﻦ ﯾﺤﺐ ﻣﻄﯿﻊ

» ﺧﺪا را ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﻨﯽ و اظﮭﺎر دوﺳﺘﯽ او ﻧﻤﺎﺋﯽ  ،ﺑﮫ ﺟﺎﻧﻢ ﻗﺴﻢ اﯾﻦ رﻓﺘﺎر ﻋﺠﯿﺒﯽ اﺳﺖ .
اﮔﺮ دوﺳﺘﯿﺖ راﺳﺘﯿﻦ ﺑﻮد اطﺎﻋﺘﺶ ﻣﯽ ﮐﺮدی  ،زﯾﺮا ﮐﮫ دوﺳﺘﺪار ﻣﻄﯿﻊ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ او را دوﺳﺖ دارد«.
ﭘﺲ ﻣﺤﺒﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺪت و ﺿﻌﻒ اﺳﺖ اول آن ارادت اﺳﺖ زﯾﺮا ارادت ﺑﯽ ﻣﺤﺒﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ اﻟﻤﺮﯾﺪﯾﻦ از ﮐﻼم ﺳﯿﺪ
اﻟﺴﺎﺟﺪﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ .
در ﻋﺮﻓﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺤﺒﺖ ﻣﻨﺘﮭﺎی ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋﺎرﻓﺎن اﺳﺖ و ﮐﻢ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪﮐﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﮫ ﺑﺮﺳﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ ﺣﻖ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﯽ
ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :
»واﻟﺬﯾﻦ آﻣﻨﻮا اﺷﺪ ﺣﺒﺎ ً « و در دﻋﺎی ﮐﻤﯿﻞ ﺣﻀﺮت اﻣﯿﺮﻣﺆﻣﻨﺎن )ع( ﻋﺮض ﻣﯽ ﮐﻨﺪ:
» وﻗﻠﺒﯽ ﺑﺤﺒﮏ ﻣﺘﯿﻤﺎ ً« ﯾﻌﻨﯽ دﻟﻢ را ﺑﮫ دوﺳﺘﯽ ﺧﻮد ﺑﯽ ﺗﺎب و ﺑﯽ آرام ﮔﺮدان .
اﻟﮭﯽ ﺑﮫ ﻓﻀﻞ و ﮐﺮم ﺧﻮﯾﺶ ﻟﺬت و ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﻣﺎ ﺑﭽﺸﺎن
و دﻟﻤﺎن را ﺑﮫ دوﺳﺘﯽ ﺧﻮد ﺑﯽ ﺗﺎب و ﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮدان
ﺑﺮﺣﻤﺘﮏ ﯾﺎ أرﺣﻢ اﻟﺮاﺣﻤﯿﻦ و

اﻟﻌﺼﻤَﺔ و اﻟﺘﻮﻓﯿﻖ

اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻄﻠﺐ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ.
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