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اسالمیعرفاندرجستجو

حربھاینگردید،عنوانالتقاطیعرفانازاسالمیعرفانجدائیطرحیافتانتشار» تصوفوعرفان«کتابوقتی

خودمخالفانآنباوکنندقلمداداسالمیعرفانانکاربارامساویراتصوفانکارکھشدگرفتھمشربانصوفیاز

آنانو،ھستنداسالمیخالصونابعرفانجستجویدرکھکسانیبرایدلگرمیوامیدیمایھنیزوبکوبندرا

وسنتوکریمقرآنبھانسانتوجھازکھانکارناپذیراستحقیقتیاسالمیعرفانکھانددریافتھراحقیقتاین

پیمودنوگرددمیمیسرشرعیسلوکسالکانبرای) ع(معصومینیائمھو) ع(اکرمرسولمحتوایپرسخنان

کھھستندصدددرلذاواستگمراھیمحضوضاللتعینمیاسالعرفانآوردندستبھبرایراهاینجزراھی

.کننداخذبیتاھلمکتبواسالمخودازراعرفان

برایکھھستندکسانیشیعھعارفعلمایازآیابداندتانمودوسیعیمطالعاتوفراوانتالشبارهایندرنگارنده

ومرشدودلیل،طریقتراهنوسالکانبرایبتوانندوباشندنھادهبنااصولیوضوابطقاعدهاسالمیعرفان

کسانیکمترشیعھعارفعالمانازکھرسیدنتیجھاینبھسرانجامزیادمطالعاتازپس؟گردندمطمئنراھنمای

عملینعرفادرھکھستندوبودهفراوانوعارفزاھدافرادشیعھعلمایمیاندراینکھبااندافتادهفکراینبھ

سلوکوسیرطریقبھترینروششانوراهوواقعیعارفینمونھآنھاخودکھاندکردهطیرامدراجباالترین

خودشانفقطاندداشتھکھروشیھرواستماندهجابھکمترآنھااززمینھایندرمکتوبآثارمتأسفانھاستشرعی

آنھاازبعضیو. استاندکبسیارشرعیسیروسلوکیدربارهمکتوبھایرسالھتعدادلذاواندکردهاستفاده

آنھااززیراباشندنمیتوصیھقابلشرعیخالصسیروسلوکعنوانبھ،ندارندراالزماستحکاماینکھبرعالوه

بھوسلوکسیربارابطھدر» زادالسالک«نامبھایرسالھالمثلفیرسدمیمشامبھصوفیگریوتصوفبوی

یرھتوشھ«نامبھوکردهشرشحارمویمحدثمرحومراآنکھاستشدهدادهنسبتکاشانیفیضمحمدالمو

اینتفاصیل» سفراینمنازل«بیانضمندرفیضمرحوم. استشدهچاپ) معنویسیروسلوکآبدر» (رھروان

.استدادهارجاع» السائرینمنازل«کتاببھراآندرجاتومنازل

وازلمنواست»انصاریعبدهللاخواجھ«،»السائرینمنازل«مصنفمرادنوشتھآنشرحدر» مویرا«محدث

پس،استامریکبیاندربابھرواستبابدهبرمشتملقسمھروقسمدهبرقسممنکتابآندرمذکورهدرجات

:استشدهیادآورآنھافھرستزبیاناپسارمویمحدث. باشدمیصدالیھامشاردرجاتومنازل
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وعصمتبیتاھلاحادیثدر)کیفیتوترتیباینبھمخصوصاً (اموراینیپارهازکھنماندناگفتھلیکن«

بایدپس. استنپرداختھآنھاذکربھ) فیض(مصنفکھاستبودهنکتھاینبھنظرگویاونیستاثری) ع(طھارت

غیرتبعیتازامور،واحوالیدرھمھوبفرمایداکتفاحدیثوقرآندرمنصوصھدستوراتبھخدا،راهسالک

.1»بسواستایندرآخرتودنیاسعادتکھبپرھیزدمعصوم

ازصریحتر،اندکردهتنظیمصوفیھبزرگانکھسیروسلوکیبھ) فیضھمریش» (الھیجیفیاضعبدالرزاقمال«

:گفتھواستکردهتوصیھفیض

مطلبیھیچھبوسازندرمقصوالھیییگانھذاتبرھمتکھاندعالیھھمم،اربابطبقھاینمحققینوبالجملھ«

کردنھتوب،تیقظازبعدآناولھکتاسمقاماتخداراهسلوکدرراطائفھاینونپردازندوجودازوجھیبھدیگر

کھحقیقیگناهازکردنتوبھواوستغیرچیزھرازگذشتنآخرینوسیئاتارتکابوطاعاتترکازاست

:اندگفتھچنانکھواستمجازیوجودازعبارت

درآنحصرطائفھایناکابرازبعضیکھاستبسیارمقامات،مقامینبینماو» ذنببھالیقاسذنبوجودک«

ھرکھنمودهمقاماتنداصولکمقامصدایرادالسائرینمنازلکتابدرانصاریعبدهللاخواجھوکردهمقامھزار

.2...»شودقسمھزاربھمرتقیمجموعوحدهعلیاستمقامیآنازقسمیھرکھقسمدهبھاستمقسومآنازمقام

پدربھکھسیروسلوکیرسالھمثلاستصوفیانھایرسالھازرونویسیرسائلاینازبعضیاینکھازبگذاریم

.استمنسوبمجلسیعالمھمرحوم

،استالعلومبحرسیدمرحومبھمنسوبسلوکسیرویرسال،شدهنوشتھبارهایندرکایرسالھبھترینگویا

جایجھتدوازاوبھرسالھایننسبتولینیستشکی،بودهایوارستھعارفوعالمالعلومبحرسیداینکھدر

.استتأمل

.اندکردهانکاراوبھرارسالھایننسبتمحققانازخیلی: اوال

.باشدنمیعارفعالمآنشأندرمحتوانظراز: ثانیاً و

.١٨. رھتوشھ ی رھروان ، ص ١
.۶٨٨. گوھر مراد ، چاپ جدید ، ص ٢
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قرارخودکارمبنایودادهترجیحرارسالھھمانسلوکسیروھایرسالھمیانازھمطباطبائییعالمھظاھراً 

رسالھترینمطمئنومحکمترین،ھارسالھاینمیاندراستداشتھتوجھھمآناشکاالتبھمسلماً و1استداده

ازدقیقاً ویرسالھگفتتوانمیاطمینانبھواستمجلسیباقرمحمدعالمھیرسالھ،شرعیخالصسیروسلوک

شرعیآنھایدستورالعملوھابرنامھوھمھشودنمیمشاھدهآندرانحرافیکوچکترینوشدهاخذحدیثوقرآن

وعرفانعالیمدارجبھشخصرا،آنبھوعمل. استاسالمتعالیمازایخالصھرسالھاینکھمعنیاینبھاست

.رساندمیمعنویت

مرحومکھباشدھمانھمسلوکوسیریبرنامھوباشدوحیتعالیموقرآنازبرخاستھعرفانھمانعرفاناگر

ھربرنامھاینبھونیستصوفیمثلسازیسلسلھوبازیفرقھبھنیازیدیگراست،نمودهتنظیممجلسیعالمھ

شیعیانازتقوائیوبازاھدافرادلذاوبرسدعملیعرفانعالیمدارجبھوکندعملتواندمیبیتاھلپیرومسلمان

.اندآمدهنائلنیاعرفعالیمقاماتبھاسالمتعالیمبھعملاثردرادعاکوچکترینبدونکھھستندوبوده

ولیکننددرستایسلسلھخودبرایاندخواستھصوفیھمانندشیعھعارفنازبرخیاستعجبجایبسیار

!!برسانندصحابھیاوھائمازیکیبھ،تکلفباصوفیھمثلالاقلراخودیسلسلھاندنتوانستھ

ازیکیکھتاسطباطبائییعالمھسیروسلوکرسالھ» (االلباباولیسلوکوسیردر،البابلب«رسالھدر

:استآمده) استنمودهچاپراآنمطھریاستادشھادتروزچھلمینمناسبتبھوکردهتقریرراآنشاگردانش

از،انددادهنشرراحقیقتاینبیدیداً کھطرقیواستمأثور) ع(ابیطالببنعلیامیرالمؤمنینازعرفانحقیقت«

حضرتبھمنتھیھاسلسلھاینتماموکندنمیتجاوزدستھ25ازتصوفھایدستھصولولیاستمتجاوزیکصد

واندعامھازھمگیبقیھوباشندمیخاصھازفرقھسھدوفرقھ25اینبیندرفقطوگرددمی) ع(ابیطالببنعلی

ھمانکھمایھقطریولیگرددمیمنتھی) ع(رضاامامبھاوازو»کرخیمعروف«بھشانسلسلھآنھاازبعضی

.نیستمنتھیھاسلسلھاینازیکھیچبھ،استآخوندمرحومیطریقھ

عامھمراجعاتوقضاءمصدرالقدرجلیلعالمیشوشتردرپیشسالیکصدازمتجاوزحدوددرآنکھسخناجمال

قضاءوتدریسازعامھامورتصدیبھاعالمعلمایسایرمانندایشان،»شوشتریعلیسیدآقا«نامبھتاسبوده

در:گویدمیشودمیسؤالاوازکھوقتیزندمیرااومنزلدرکسیناگھانروزیکاندداشتھاشتغالومرجعیت

.۵۴مھر تابان ، ص –۶٣.لب الباب ص ١
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است) ایبافنده(جوالئیشخصمیبیندکندمیبازرادروقتیعلیسیدآقامرحومداردکاریشماباکسیبازکنرا

درآنیقبالھواستصغیریتیمیطفلبھمتعلقملکآن: گویدمیپاسخدرجوالمرد؟داریدکارچھ: گویدمی

درشوشتریهللاآیة. نیستاینشماراهونیستصحیح،ایدگرفتھپیشدرشماکھراراھیاین. استدفنمحلفالن

درهللاآیةرودویمگویدمیرااین. گفتمھکاستھمانسخن: گویدمیجوال؟امرفتھخطامنمگر: گویدمیجواب

محلھماندرکھشودمیمعلومآیدمیبرتحقیقصدددر؟گفتسخنیچھوبود؟کھمرداینرودمیفروفکر

خودباوترسدمیبرخوردبسیار. اندبودهزورشاھد،فالنملکیتبرشھودواستمدفونیتیمطفلملکیقبالھ

میوزندمیدرجوالموقعھماندرشب. باشدبودهقبیلاینازایمدادهکھراازحکمھائیبسیاریمبادا: گویدمی

تکرارکیفیتھمینبھواقعھعیننیزسومدرشبورویدمیشماکھنیستاینراهشوشتریعلیسیداقآ: گوید

اشرفنجفوبھبفروشیدراخودخانھنمودهجمعراالبیتاثاثتمامفوراً نشویدمعطل: گویدمیجوالومیشود

منانتظاربھاشرفنجفالسالموادیدرماهششازپسودھیدانجامامگفتھشمابھکھراوطائفیوشویدمشرف

حرکتاشرفنجفبھوفروشدمیراخانھ،گرددمیدستوراتانجاممشغولدرنگبیشوشتریمرحوم.باشید

گوئیکھبیندمیراوالجمرد،آفتابطلوعھنگمالسالمیواددرشودمینجفواردکھایوحلھاولیندرکندمی

میاشرفنجفواردشوشتریمرحوم. شدپنھانودادهدستوراتیوگردیدحاضربرابرشدروجوشیدهزمیناز

...نیستذکروبیانقابلکھمقامیودرجھبھرسندتامیکنندمیعملجوالدستوراتطبقوشوند

درکھھمدانیدرجزینیقلیمالحسینآخوندنامبھشاگردانشازیکی،شوشتریعلیسیدمرحومفوتازپس

مرحومنشیندمیویمسنددربودروزگارعجائبوازاقرانسرآمدالھیمعارفنیلبھنفسیمجاھدهواخالق

شماربھعظیمآئیینوتوحیدومعرفتازایاسطوانھیکھرکھنمودهتربیتارجمندبسازشاگردانینیزآخوند

سیدآقامرحوم«،»تبریزیملکیآقاجوادمیرزاحاج«مرحومآخوندمکتبشاگردانترینمبرززاوآمدندمی

.بردنامبایدرا»بھاریمحمدشیخحاجمرحوم«و» حبوبیسعیدمحمدسیدمرحوم«و»کربالئی

شاگرداناز) علیھتعالیهللارضوان» (تبریزیقاضیآقاعلیمیرزاحاج«مرحومبدیلبیعارفبزرگواراستاد

آنبھوباالخرهشوشتریمرحومبھکھمااساتیدیسلسلھاستاین. ھستندکربالیاحمدسیدآقامرحوممکتب
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چھبھوکجاازرامعارفاینوداشتھارتباطکجاوبھبودهکسیچھجوالمردآنولیشودمیمنتھیجوالشخص

.1»نیستمعلومھیچ،آوردهدستبھوسیلھ

آنھااصحابوائمھازیکھیجبھاخیرقرندرماعلمایمیاندرعرفانیطریقھترینجاذبھپرمبینیمیچنانکھ

برسانند،) ع(اطھاریائمھبھراخودمشایخسلسلھاندنتوانستھطریقھاینصاحبانمعنیاینبھشودنمیتھینم

اینجایحساباینبااستشدهمنتھی) جوالمالقلی(الھویھمجھولجوالیشخصبھخودشاناعترافبھبلکھ

بسیاراستداللیوعقلیمسائلدرکھآنھائی! اند؟کردهاطمینانشخصاینبھچگونھبزرگاناینکھاستسؤال

!اند؟کردهقانعموضوعاینبھراخودنفسچطورھستندوبودهکنجکاوودقیق

***

نسبتخودبھراشیعھیپیشھزھدومسلکعارفازعلمایبرخیکھاستاینصوفیانآشکارخیانتھایازیکی

ونبودهصوفیھرگزشیعھعارفعلمایاینکھازغافل،اندبردهرااستفادهحداکثراآنھنفوذواعتبارازواندداده

مقدسشھردرھکرا» نخودکیاصفھانیحسنعلیشیخحاج«مرحوماواخرایندرمثالً ،اندبودهبیزارصوفیاناز

آقایپسرشاصلیمقصربارهایندرنماندناگفتھالبتھ. انددادهنسبتخودبھ،بودمعروفتقواوزھدبھمشھد

استبلندآنازصوفیگریبویکامالکھدادهنسبتاوبھ» نشانھابیازنشانی«نامبھکتابیکھاست» مقدادیعلی«

مطالبایناونیستمعلومحاالونداشتبیشترسالچھار،کردفوتپدرشکھموقعیآقااینگویندکھصورتیدر

درکراسعیدفقیدآنکھکسانی!داندمیخدا،استدادهنسبتاوھوبشدهتحریفچقدروگرفتھکسیچھازرا

اوشأندرفوقکتابمطالبازقسمتیکبوداینوارستھزاھدعارفیکمرحومآنکھمیگویند،بودندکرده

.2نیست

پیداصوفیھدرکتابھایتنھاکھروایاتیازبعضیکھاستآنکتاباینیکنندهآوریجمعآشکارخیانتجملھزا

رایمجلسیعالمھمرحومبحاراالنوارالمثلفیاستدادهنسبتمذھبیمعتبرکتابھایبھوکردهنقل،شوندمی

.١۵٨تا ١۵۴. رسالھ لب اللباب در سر و سلوک اولی االلباب ، ص ١
. درباره ی نخودکی حرفھای ضد و نقیضی شنیده میشود ، باید درباره ی او رد فرصت ٢

تحقیق بیشتری شود.دیگر 
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راروایتاینمثالعنوانبھ. نیستمعلومکردهنقلبحارکجایازدریاستیکبحاراالنواراوالً استدادهسرآد

:استکردهبحاراالنوارنقلاز

:فرمودندکھاستشدهروایت) ص(خدارسولاز

کانفاذامناجاتیومسألتیفیعبدیشھوتجعلتبیاإلشتغالعبدیقلبعلیالغالتانتملعاذاتعالیهللاقال«

،حقالیائیاواولیک،عنیسھوبینوبینھحلتعنییسھوفارادکذلکعبدیکانفاذاعشقتھوعشقنیکذلکعبدی

.1»األجلھمعنھمزویتھابعقوبةاألرضاھلردتااذاالذینکاولئ،األیطالاولیک

روایتیبحاردرالبتھنیستآندرصورتاینبھروایتیگردیدمالحظھکامپیوتررویازبحاراالنوراکلفھرست

روایتاینازغیرآنیدنبالھولیاستآمدهآندرروایتایناولقسمتکھاستشدهنقل) ص(اکرمپیامبراز

:بحاراالنوارروایتمتناینکاست

فاذامناجاتیومسألتیفیشھوتھنقلتبیاالشتغالعبدیعلیالغالبانتلمعاذا: سبحانھهللاقال) ص(النبیعن«

االرضاھلاھلکاناردتاذاالذیناولئک،حقاً ،اولئکیسھوانبینوبینھحلتیسھوانفارادکذلکعبدیکان

آنراباقدچھروایتاینکھبینیدمی). 162ص،93ج،بحاراالنوار»(االبطالاولئکأجلمنعنھمزویتھاعقوبة

وھمیننداردوجودشیعھمعتبردرکتبمسلماً روایتیچنینو. آیدمیحساببھنقلدرخیانتیکاینوداردفرق

.کندشککتابآنمطالبازبسیاریصحبتدرانسانکھشودمیسبب

راصوفیھومبانیمطالبکھانددادهنسبتخودبھلحاظاینبھراشیعھعارفعلمایازبعضیصوفیازبرخی

اند،کردهمتھمصوفیگریبھراآنھاامثالو»کاشانیفیض«و» مجلسیتقیمحمدمال«ممرحومثالً ،اندپذیرفتھ

ازبعداً ،داشتندھمگرایشیمختصرمالحظات،برخیخاطربھآنانروزیھماگرونیستدرستاتھاماینمسلماً 

.اندکردهتوبھشدیداً وبرگشتھآن

علمایفحولازکھدیگربسیاروکتابھایوافیکتابوصافیتفسیرصاحب) 1091- 1007» (کاشانیفیضمحسنمال«

کلماتدرروزگاریولیکن،بودتوانائیمحدثوبزرگمفسروفقیھعالمیچھاگر،استشماربھشیعھنامی

مطالبازخالیصافیتفسیرحتی،نوشتھکھکتابھائیاغلبوبودهورغوطھصوفیھقواعدوحکماوفالسفھ

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



٧

غیرهوشیرازیمالصدرالدینآخوندپدرزنشواستادتعلیماتبھانسجھتازشایدآنھمنیستفالسفھوصوفیھ

.استبوده

کنندکوششراهدرکھکسانی(»سبلنالنھدینھمفیناجاھدواوالذین«فرمودهوعدهکریمقرآندرخداوندچونولیکن

حقیقتجزفیضقلبدرکھدانستھمیخداوند،) کردخواھیمھدایتخودمان) صحیح(راھھایبھراآنھاماالبتھ،

اظھارآنھاازبرگشتھفلسفھوتصوفمسلکدوھرازشدهایشانشاملالھییخاصھھدایتنبودهچیزیجوئی

.استکردهپشیمانیوتنفر

نوشتنازنگاشتھفارسیبھ،ماندهعمرشآخربھسالھشتیعنی. قھـ1083سالبھکھ» اإلنصاف«یرسالھدراو

دانستھ» تمرین«برحسبراآنھانوشتنوکردهندامتاظھارصوفیانوفالسفھ،متکلمینمبانیاساسبرآثاری

:مینویسدرسالھآنابتدایدر. است

تحصیلودیندرتفقھدرچون،شبابعنفواندرکھمرتضیابنمحسنمصطفیارشاهبھمھتدی: گویدچنین«

تقلیدبھمحتاجایمسألھدرھیچچنانکھآسودم) ع(معصومینیائمھتعلیمبھتداعباکیفیتواعتقاداتدربصیرت

نفسشایدنمایمسعینیزراسخینعلومودیناسرارمعرفتتحصیلدرکھرسیدخاطربھ. نبودممعصومغیر

برصبروگشودنمیدری،بودکھایمانیمایھآندررانفسو،نبودآنبھراھیراعقلچونلیکن،یابدکمالی

. داشتمیرنجھمراالدوامعلینداشتھمجھالت

طریقوبودمساعیجھلازالتدرجھلآلتبھونمودممیخوضمتکلمینمجادالتدرمطالعھچندیبنابراین

درچندیکودیدمایشاناقاویلدررامتصوفھپروازیھایبلندچندیکوپیمودمنیزراینفمتفلسمکامالت

آنکھبدون... نوشتممیرسائلوکتباربعطوائفسخنانتلخیصدرگاھیآنکھتاگردیدمعندیینمنروعونتھای

.نوشتممطالبیتمرینسبیلبروکردمنقلراآنھامطالببلکھ،کنمتأییدراھمھیاباشمکردهتصدیقراھمھ

ترسیدمبرخویشتنکھجائیتانیافتم،کنددرمانرابیماریمیانشاندفرومراعطشکھچیزیآنھاگفتارمجموعاز

:گویدمیکھ) ع(امیرمؤمنانیگفتھبھوگرداندنائلحقیقتبھمراتابردمپناهخدابھپس

رأیکھبرممیپناهتوبھخدایایعنی(»الفکرفیھیتغلغلوالالبصرقعرهالیدکفیماالرأیاستعملاناللھمأعذنی«

).یابدنمیراهآندر،باشدمشقتبھھرچندفکرھموکندنمیدرکراآنعمقعقلچشمکھچیزیدربدھم



٨

مراپایدارشدینبرکتبھنیزمھربانخدای. سپردممقدسشذاتبھراخودسرنوشتونالیدمخدادرگاهبھ

وحوصلھقدربھوبیندیشمدرست) ع(ھدییائمھوانبیاءسروراحادیثومجیدقرآناسراردرتاگردیدرھنمون

،کرددورازمنراشیطانیوسوسھویافتاطمیناندلم،آموختمنبھچیزھاحدیثوقرآنازایمانمیدرجھ

.»گردانیدنائلحقیقتبھمراکھشکرراخدا

اندوزیدانشوتمرینیجنبھصرفاً نگاشتھمرامھااینیطریقھبرآنچھکھداردصراحتفیضترتیببدین

اینباخوردهکھفریبیوزدهسرویازکھخبطییدربارهراخودپشیمانیوندامتاواستبودهویخودبرای

: دھدمینشانشعر

اتظلممنفالیکذبونیعدونیوغلبونیاخذونینھبونیخدعونی

نھومتصوفمنھولسففمتنھومتکلمنھ: «کھاستآوردهصراحتبھخودیدربارهرسالھاخیرقسمتدروی

».بیتاھلتابعوپیغمبرموحدیثوقرآنمقلدبلکھمتکلف،

:استداشتھاظھارچنینوآوردهدستبھتعمقوتحقیقسالھاطولدرفیضکھاستایتجربھاین

سخنانکنھبھوآزمودمراقوممختلفھطرقبودمدوراندیشفکرھایدرتعمقوتفتیشودربحثکھمدتایندر«

».رسیدمیکھر

:استبردهپایانبھ،اوستندامتشدتازحاکیکھاشعاریباراخودرسالھوی

شدیمگرفتارشنیدیمکھجمالیھرشدیمیاربدوبدیدیمکھجمیلیھر

شدیمبیزارھمھاززدیمتکبیرچارنمودرویچونتوحسنحرمکبریای

شدیمعطارینسخھپیزماعبثبھمادلشفایبودلبتلعلشربت

:گویدمی،رسیدهچاپبھ1378سالدرکھ» العیونقرة«درکتابفیض

هللالیبرئتوالمصطفینباألئمةاالاقتدیتماوالثقلینبنوراالاھتدیتماانیھدانیکماهللاھداکم،اخونیاعلموا«

».هللاھدیالھدیفإنهللاھدیسویمما



٩

از،سرورآنبیتاھلتابعپیغمبروحدیثوقرآنمقلدبلکھ،متکلفنھومتصوفمنھمتفلسفنھومتکلمنھ(

آشنادواینبھآنچھوبیتاھلحدیثومجیدقرآنسویماازوکرانھوملولاربعطوائفافزاریحیرتسخنان

.1)کنممیتکرارکھدوستحدیثاالبرفتمنیادازھمھامخواندهچھھرمن،بیگانھ،نباشد

کاملیدورهوکردهصرفتصوفویونانفلسفھکسبراهدرراعمریکھاستحکیمیسخناناینھااینکھجالب

نمیظاھرحقیقتیوشودنمیدرماندردیآنھاکلماتوقواعدازکھشدهمتوجھبعداً آنکھتادیدهراعقلیعلوم

) ع(معصومیناحادیثوقرآنیعنیواقعیدانشحقیقییسرچشمھبھرااوخداوبردهپناهخدابھپس،گردد

.استرسانیده

عمرواندبرگشتھپشیمانورفتھدیگرانھکنروندراھیازوبگیرنددرسگذشتگانازآیندگانکھبجاستچقدر

.اندکردهضایعراگذشتھ

ایشانخود.2است» اصفھانیمھدیمیرزاآقا«مرحوموارستھعالمیقضیھ،کاشانیفیضمرحومیقضیھنظیر

علومازاستفادهو) ع(امیرمؤمناناولیاءشاهانوارازاستفادهبرایشدماشرفنجفرھسپاراصفھانازمن: گفت

آندرآنکھباوشدمنیزعرفانعلمتحصیلاشتغالکھھنگامیبھآنجادروعلمیھحوزهآناساتیدنزدحضرتآن

نمیجایزراعرفانوفلسفھکتبخواندن» الوثقیعروة«صاحب» طباطبائیکاظممحمدسیدآقاهللاآیة«زمان

.بودیمآنھاتحصیلمشغولخفاءدرما،دانستند

کھکربالئیاحمدسیدآقانزداینکھباندیدممقصودبھنیلبرایکافیودیدمآنازفارغراخودایدازهانتاچونو

رشتھآندر) سالبیستقریب(درازیسالیانوبودمشدهعرفانمراحلواردبودهھمدانیحسینقلیآمیرزاشاگرد

. پایان سخن مرحوم فیض .١

ق) از علمای بزگ و نوادر روزگار ١٣۶۵ق-١٣٠٣. میرزا مھدی اصفھانی (خراسانی) (٢

بھ خود بود . موفقیت ھایی کھ در علم و عمل نصیب این عالم ربانی و دلسوختھ دین گشتھ بود

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 

١٧۶تنھا درحوزه ی خراسان بلکھ در حوزه ھای دیگر نیز مشھود است (مکتب تفکیک ، ص 

-١٩۵.(
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کھشدممیملتفتگاهپروردگارھدایتبرکاتازودانستندمیاستادمرامرحلھآناکابرکھآنجاتاکردممیکار

ھمانبھبودمرشتھدوآنسرگرمچونولیداردروایاتوقرآنباکلماتبسیارمخالفتھایعرفانوفلسفھقواعد

.دیدمنمیمعارفبھقانعراخودآنھامراموقواعدبھکاملاطالعبالیکن،دادممیادامھرویھ

یستنسانآکارومذھبییندیاعتقاداتباکردنبازیاستومذھبدینخالفکارنایکھشدممتنبھوقتیکتا

ابدیھالکتباشمخطاراهدراگروابدینجاتباشمحقیقتراهبھاگراستپیشدرابدینجاتوھالکت،وعالوه

وقرآنراهکھدانستممیچونو. نمودمیمشکلآنھاازتخلصبودمعرفانافکاردرغرقچونولیداشتخواھم

بایدبسیارتوجیھوتأویلباکھاستمختلفراهسھحقیقتدر،عرفانوتصوفراهویونانیفلسفھراهوروایات

آنالیقکھکنمپیدااستادیبرآمدمصدددرکندنمیپیداموافقتھمآخروچسبانیدروایاتوقرآنبھراانھا

فکرمبھدانستندمیاستادفنایندرمرااساتیدکھصورتیدرگذارمدرمیاناوبارامطلباینوباشد،موضوع

واجبھمھبررااواطاعتخداکھاستآخرالزمانپیغمبرامتسرپرستکھاستادیوعالمبزرگتریناکنونرسید

قبرنزددرموقعینمودمفرجھهللاعجلهللابقیةحضرتبھزاریوتضرعونالیدمخداپیشگاهدر،استکرده

وایستادهحالدردیدمراحضرتآنبیداریدرکھبودمزمانامامبھتوسلوتضرعحالدرصالحوھودجناب

یکسبزنورخطبھصفحھوسطدیدمبودشدهنصبحضرتآنیسینھرویبودشدهمزینطالآبباکھیذکاغ

اھلماغیرازدینیمعارفتحصیلیعنی)النکارنامساوقالبیتاھلغیرنامنالمعارفطلب(: شدهنوشتھخط

وهللاقمنیقدو( بودشدهامضاءونوشتھریزتریخطبھکھدیدمراکاغذپائینو) . باشدمیاماتنکاردرحدبیت

).ھستمالحسنابنحجتمنوداشتھبپامراخدایعنی()الحسنابنالحجةانا

روشنمنذھنچنانوکردممیاحساسدرخودنورانیتیکھشدمروشنچنان،مبارکینامھاینخواندناز

دینمعارفباراآنھامخالفتوبودشدهمجسممننظردرعرفانوفلسفھقواعدفسادھایتمامگویابودکھگردیده

.1»دیدممیآشکاراسالم

***

. این مطالب را آقاسید محمد باقر نجفی فرزند مرحوم سید عبدالحی طباطبائی نقل کرده و در ١

کتاب چھارم خالصھ مطالبی از دین اسالم ، چاپ شده است.



١١

. استداشتھمالئمبرخوردآنھابااینکھبرای،اندشمردهصوفیھطرفدارانراازطباطبائیعالمھمرحومبعضیھا

وانحطاطعللیدربارهویاستداشتھواساسیاصولیاتقادھایصوفیھبھنسبتمرحومآناینکھازغافل

:نویسدمیتصوفانحراف

آنیدربارهشریعتصاحبکھاختراعیاستامری،نفسمعرفتیطریقھ: اندگفتھصوفیھمشایخازجمعی«

کھنیزرارھبانیتیطریقھچنانکھپسنددمیراآنسبحانخدایکھاستخوبییطریقھلیکن. استنگفتھچیزی

:استفرمودهچنانکھ،پسندید،نشدپیدامسیحیانمیاندر

قرارنشاایایوظیفھراخدارضایطلبمابودیمندادهقرارآنانیوظیفھراآنماکھکردنداختراعرارھبانیتی«

آیھ: حدیدیسوره» (نیاوردندبجایراآنآدابونکردندرعایتنیزرا) یاندترک(رھبانیتآنحقآنانوبودیمداده

:27 .(

دیندرکھآورندپدیدرسومیوآدابسلوکبرایتاشدباعثامروھمینپذیرفتندصوفیھجماعتراسخننیاو

درطرفیشریعتکھجائیتاوشدمیترکشرعیسنتیوآمدوجودبھتازهبدعتیپیوستھکھشدایننداشتسابقھ

تکالیفگذاشتنکناروواجباتترکومحرماتارتکاببھکارطبعبھودیگرطرفدرطریقتوگرفتقرار

چرسوافیوناستعمالوتکدیجزتصوفوازکردندظھورقلندریھامثالھایفرقھاندکاندکوکشیدشرعی

.1»نماندچیزیفنایعنی

:نویسدمیمرحومآنشاگردانازیکی

دوباعمراولازآنکھباطباطبائیحسینمحمدسیدعالمحضرتماگرامیاستادالمحققیسندوالمفسرینفخر«

باونمودمیطریقطیقاضیمرحومنزدعرفاندرمکتبھموفلسفھمکتبدرھموداشتحرکتوعملعلمبال

یتحشیھوشفام«و» اسفار«و» اشارات«ازفکریھعلومتقویتوخطابھوبرھانوقیاسدرعمرینمودنسپری

آستاندرراخودراحلھباالخره،عرفانیمراقبھوالھیاسراروباطنیخلوتھایبھکاملاشتغالعیندرآنھا

تفسیروتالوتوقرائتتفکروبحثھکگرددمیسبحانیھدرآیاتمتوغلچنانآوردهفرودیکسرهقرآنمقدس

.٣٠۶، ص ۵. المیزان ، ج ١



١٢

تردلپذیربرھانیوقیاسیھرازآنھادرتدبروترعالیفکریوذکریھرازایشانبرایقرآنآیاتتأولووتحلیل

.1» نداردھیچگرامیشاوصیایغراءشریعتصاحبمقابلدرمحضتعبدازغیروکانھتربخشمسرتو

میعرفاندرسدانشگاهدراستاداینکھدلیلبھاندگفتھنیزمطھریهللاآیةشھیداستادیدربارهراسخنایننظیر

.کردندمیتدریسعرفانعنوانبھراآنھامطالبوعارفعنوانبھراصوفیاندرسییجزوهدرگفتند

نمیواقعیعارفراآنھاخودواسالمیخالصراعرفنصوفیھمطالباستادمسلماً نیستدستھماستنباطاین

:نویسدمی» ایرانواسالممتقابلخدمات«کتابدرھچنانک. دانست

درونیستندانشعابیچنینمدعینیزخودوشودنمیتلقیاسالمدرمذھبیانتشعابیکھرچندمتصوفھوعرف«

سلسلھویکھستنداجتماعیپیوستھوبھموابستھگروهیکحالدرعینندارندحضوراسلمیمذاھبوفرقیھمھ

وصورتوسریشاآراحیاناً وپوشیدنھالباسومعاشرتھادرمخصوصیآدابحتیوھایاندیشھوافکار

میودادهمخصوصرنگاجتماعیومذھبیخصوصیفرقھیکعنوانبھآنھابھغیرهوخانقاھھادرسکونت

دروندارنددیگرانباظاھریامتیازھیچکھھستندوبودهعرفائی–شیعھمیاندرخصوصاً –ھموارهالبتھودھد

صدھاکھگروھھائینھاندطبقھاینحقیقییاعرفدرحقیقتوباشندمینیاعرفوسلوکسیراھلعمیقاً حالعین

.2» اندکردهایجادبدعتھاوکردهاختراعخودازآداب

ھستندوبودندحوزهاساتیدازخیلیدانستندمیدرستآنھامطالبکھشودنمیدلیلآنھاکتابھایتدریساینبنابر

میھتوصیاکیداً خودشاگردانھبوندارنداعتقادآنھامطالببھولیکنندمیتدریسراالحکمفصوصقبیلازکھ

.گرفتبیتاھلوسنتوقرآنازبایدراعقیدهوآیدنمیدراسالمیصحیحیعقیدهھاآنکتابھایازکنند

باشدحجتتواندنمیآنھاسخنانوآنھاعملشیعھفردیکبرایوبودندسنتاھلازعموماً صوفیسراندانیممی

آنھااندکردهسعی،نمایندخوشبینونزدیکآنھابھنسبترامردماینکھبرایمشربصوفیعلمایازبرخیلذاو

محیی«مثالً باشندافتادهھمسختیوتکلفبھاینکھولوکنندمعرفیبیتاھلدوستداروشیعھ،شدهطوریھررا

باورطوربھ،استمسلمنابودنشجبریوسنیاینکھبارا... و» سعدی«و» حافظ«،» مولوی«،»عربیالدین

!اندکردهقلمدادشیعھنکردنی

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



١٣

نویسندگانازبرخیاندیشیھایکج

:نویسدمی» مجردروح«صاحب

انجامیددرازابھموضوعھمینسربرطباطبائیفقیدعالمھحضرتناألکرماستادحضرتبامابحثروزی«

اولیایازرامتوکلکھودیوجبادانستطریقاھلرا» الدینمحیی«شودمیطورچھ: فرمودندمیایشانچون

» عرانیش«چنانکھاستنیامدهعملبھنقلدروتحریفیاوستالکالماینشودثابتاگر: مدکرعرضداند؟میخدا

مرداودانیممیآنکھفرضبا،استگرفتھصوتچشمگیریتحریفاتعربیناب» فتوحات«در: استمدعی

رااومطالبازنوعاینظیرندربایدصورتایندر،استردهکینمانکارحقثبوتازپسواستبودهمنصفی

ازالدینمحییآخر: فرمودندوزدندمنکرانھلبخند) طباطبائیعالمھ(ایشان؟آوریمشماربھمستضعفینیزمرهاز

وجودباباشدواقعمتنبھوصولعدم،استضعافمناطوقتی؟دارداشکالچھ: کردمعرض! ؟استمستضعفین

.1...»باشدنرسیدهوبودهوصولصدددرطالبآنکھ

وتعریفآنقدرودھدمیاختصاص» الدینمحیی«بھراخودازکتابصفحھچندین» مجردروح«کتابصاحب

طولالدینمحیشخصیتوھویتیدربارهسخنباری: گویدیمپایاندرومیشودخستھخودکھکندمیتوصیف

اینواستشدهواقعمظلوممامیاندرفضیلتصاحبمرداینھکچرابودپسندیدهوممدوحطولیولیکشید

عینبھکھشدخواھدواإلحترامالغزةذویطالبباالخصکنندهنظارهبزرگانوسرورانبرایراھگشاییمطالب

:کھنگیرندخردهنیزفقیرحقیربروبنگرندرضاوکرم

2المساویاتبدیالسخطعینولکنکلیلةعیبکلعنالرضاعینو

باوگشودهشکوهبھزبانشیعیانمامیاندرعربیالدینمحییمظلومیتازمجردروحکتابصاحبکھبینیممی

.استبرآمدهدفاعمقامبھویشخصیتوھویتازحدزیادتوصیفوتعریف

، پاورقی.۴١١. روح مجرد ، ص ١

. ۴٣٣، ۴٣٢. ھمان کتاب ، ص ٢



١۴

فصوصبرواستتوجھموردماعلمیمجامعدرعلمیشآثاروعربیالدینمحییدانیممیھمھکھصورتیدر

اینبا،آیدمیحساببھدرسیکتبازھاحوزهبعضیدرواستشدهنوشتھزیادیھیاتعلیھوشروحالحکمش

اجدادوآباءمظلومیتازمجردروحصاحباستعجیببسیار! ؟استشدهواقعمظلوممامیاندراوآیاحساب

وکندنمیشکوه،استکردهپرراتاریخپھنایوآسمانوزمینبینمامظلومیتشانکھ) ع(بیتاھلیائمھخود

شیعھھایحوزهدر) ع(سجادامامسجادیھیصحیفھو) ع(علیامامیالبالغھنھجچراھاینکازنیستناراحت

ردواستنشدهنوشتھشیعھبزرگعلمایطرفازومحکممفصلھایتعلیقھوشروحچرا! نیست؟توجھمورد

) ع(اطھاریائمھ!؟نیستآوردرداینآیااستنوشتھسنیعالمیک» الحدیدابیابن«راشرحبھترینتاریخطول

بیانگروشدهصادرآنانازھکاذکاریوادعیھصحفوھستندناشناختھعلمیھھایحوزهوھاشیعھمیاندرحتی

!!؟باشدنمیدرسیکتبمتوناز،استانسانیعالیمدارجومقامات

:گویدمیفراوانتأثروتأسفبامجردروحکتابصاحب

حملمبتذلاموربھرااشعارشانمعانیوندانستیمرابزرگاناینقیمتوقدرماکھافسوسھزاروحیفصداما«

تابرآئیماسرارومعانیآنشکافتنوشرحیعھدهازنتوانستیمنگاشتیمآنھالاحوادرشرحاگریاومیکرد

کھراعرفاوعرفانعظیممقاموپنداشتندجدااسالمازراعرفانساختندعرفانخودبرایوآمدندکفاروخارجیان

رومیوھندیوایرانعرفنمابرایوکردندوانموددینیتعلیماتبامباینامری،استاسالمریشھوواسمخ

ومولویعرفانیریشھونمودندنموداردینمسیرازغیرراھیواسالمخطبرابرردخطیراھمھوساختند

.1» سازگارنباشداسالمروحباکھکردندقلمدادایرانیناعرفراامثالھمومغربیوشیرازیحافظ

ناعرفکھاندفھمیدهخوبآنھاآریاستخارجیدانشمندانباحقاینجادربینیممیبنگریمانصافدیدبااگر

یعمدهقسمتکھاستالتقاطیآنھاعرفانونیستازاسالمبرخاستھعرفاناینھاامثالوحافظوومغربیمولوی

نمیسازگاراسالمروحباوجداستاسالمازعرفاننوعاینمسلماً اندگرفتھرومیوھندی،ایرانیمنابعازراآن

.استدینازمسیرغیرراھیواسالمخطبرابردرخطیباشد

:گویدمیقدرنشناسیاینعلتیدربارهمزبورینویسنده

.۴٨٨. روح کتاب ، ص ١



١۵

وامرعالمازراتوحیدحسابواستنگریستندینمسائلبھچشمییکتحجروجمودیجھنتیھمھوھمھاینھا«

استنگریستنمأموریتوتکلیفبدونیشدهساختھموجوداتنظربھناعرفلوادرانوائمھبھونمودنجداخلق

ومحکوم،بازیایندرونمانیمعقبآنھاازآنکھبرایاینککھجائیتانمودعظمیمصیبتایندچارراماکھ

والیتونبوتروحوقرآنروحازمتخذموالناوحافظعرفانکھکنیماثباتدلیلھزارباباید،نگردیمسرافکنده

.1»است

!! باشندداشتھدریسعھوگشادهونرماومثلوکنندفکراومثلشیعھعلماییھمھداردانتظارنویسنده

اھلومکتبشرعبامبانیآنتطبیقصدددروشوندجذب،التقاطیعرفانبھوبگذارندراکنارشرعیومعیارھای

والیتونبوتحرووقرآنروحازانھاعرفانواقعاً اگرپرسیدنویسندهازبایدو. برآینددوآنعینیتاثباتوبیت

.استکافیتادویکی،باشددلیلاگردلیلخواھدنمیدلیلھزارآناثباتدیگر،باشد

عالیمدارجبھوکردهطیراسلوکمنازلومراحلجمیعخودیعقیدهبھک» مجردروح«بکتاینویسنده

:گویدمی،کندمیبحثطریقتدراستادلزومیدربارهکھآنجاستارسیدهوعرفانتوحید

ھمپاکروشونیتدارایوظاھرالصالحوخوببسیارھکباشندشیعھازیاومسلمانانازافرادیاستممکن«

وواحدهللاالالھال«ومحضتوحیدبھخودشانھنوزاماباشندعقبیعالممتوجھودنیاازمعرضھماقعاً ووباشند

اگرامروزونیستندبرترکھ) ع(پیغمبرانازھکچرا،ندارنددستگیریوارشادحقاینھا. باشندنرسیده»حده

توانیمنمیما،) ع(عیسیحضرتوموسیحضرتھمچون،آنھاعظیمترینمانندشودزندهپیغمبرانازپیغمبری

وجودباآنکھسبببھآئیمدروالیتشانتحتدرالھیوسلوکسیریبارهدربخواھیمدستوروکنیمرجوعآنھابھ

کنیمحرکتممشیومجریاینازبایدماوواقعندترپائینایجھدرودرمقامآنانالمرسلینخاتموالیتوشریعت

.2» استتوحیدمراتبلافضواکملکھبرسانیمطریقاینازیدحتوبھراخودو

واولوالعزمپیامبراناز) ع(عیسیحضریتوموسیحضرتکھاستنرسیدهاینبھشعقل! عارفجناباین

والیتکھتنیساینمعنایش،اسالمازغیرعشرایجمیعنسخ،ھستندمجیدقرآنکاملتأییدموردوعصمتدارای

.۴٨٩، ۴٨٨. ھمان کتاب ، ص ١
.۵٩٢. روح مجرد ، ص ٢



١۶

شرایعیھمھاساسواصولندارندنتیمبایکدیگربااصلدرآسمانیادیاناستمنسوخنیزولیاءاوانبیاءآن

:فرمودروایتیدر) ص(اکرمپیامبرچنانکھاستکاملباناقصتفاوتیکدیگرباآنھاتفاوتواستیکیآسمانی

راآنازمختصریقسمتتنھاکندبناراشکوھیباساختمانکھاستمردیھمچونگذشتھپیامبرانومنمثل«

دراستماندهناقصآنازمختصریقسمتاینکھازبینندمیراباشکوهنایباینکھھمینمردم،بگذاردناقص

گذاشتھناقصرامختصریقسمتساختماناینیسازندهچراگویندمیباخودوروندمیفروتعجبوحیرت

».است

:فرمودمثلاینبیانازبعد) ص(اکرمرسول

رسالتونبوتمراتبیکنندهوتمامانبیاءخاتمومناستالزمبناتکملبرایکھاستآجریھمانمثلمنمثل«

.1»ھستم

آنھاازباالترراخودواساتیدمشایخکھآوردمیپائینخاطراینبھراالھیبزرگپیامبرانشأن! عارفحضرت

باولیبدهنشانبزرگراخوداساتیدخواھدمیدلتھرچھشما! عزیزآقایبگویدآقااینبھنیستکسی،دھدنشان

!؟داریکارچھالھیپیامبران

:نویسدمیاشرفنجفدرخوداستادبھراجعوی

» ھمدانیانصاریجوادمحمدشیخحاجهللاآیة«حضرتمالقاتوزیارتبرایاشرفنجفازکھایامیدرحقیر«

بھموسوممسجددرایشانظھرنمازمحلسویبھباخودتنھاکھروزی،بودمآمدهھمدانبھ) برضوانھهللانعمده(

دردیدم! ؟دارمقبولرارایشانقدھچمن: کھآمدنظربھرکفاینرسیدمکھمیدانسبزهبھرفتمپیغمبرمیمسجد

یکبھایمانحدوددرایشانومعنویاخالقیفضائلوتوحیدوشرفوکمالبھواقعاً من! الھیپیامبریکحدود

وشوندزنده) ع(عیسیوموسیباحضرتوشعیبیاویوسفحضرتاالناگرزیرا. دارمیقینوایمانپیامبر

وبزرگرادمرداینبھانبیاءآنحقانیتبھایمانوانقیادواطاعتقدربھحقیقتاً من،باشنندداشتھنھیوامردبیاین

».دارمایقانایمانالھی

ما کان محمد أبا أحد « مجمع البیان ، ذیل آیھ–، باب خاتم النبیین ۴. صحیح بخاری ، ج ١

»من رجالکم...



١٧

!اینقدرنھولی،بگویداوحقدرآمیززافھھایوحرفکندغلوخوداستادیدربارهاستممکنشاگردیھرالبتھ

،پیامبرانبااویمقایسھولی،بودوآراستھزاھدوپاکمردی» انصاری«مرحوممجردروحصاحبیعقیدهبھ

اگر،شماردباالتر) ع(عیسیوموسیحضرتازرااوکسیاگرونیستدرستیکاراولوالعزمپیامبرانباھمآن

آمیزغلواعتقادچنینازانصاریمرحوماگرمسلماً !! استفھمیکجوانصافیبینھایت،کنیمقضاوتخوشبختانھ

!کردمیدورخودازرااوبساچھنمودمیتوبیخشدتبھرااومیشد،باخبرخودشاگرد

:گویدمیکھاستاینآوردهخودادعایبر» مجردروح«کتابصاحبکھدلیلی

برایصورتایندر،»اسرائیلبنیانبیاءکھامتیعلماء: «کھاندکردهذکربعضیچنانچھ،یمدارھمشاھدی«

ازترنزدیکالھیھیحقیقیھیحقھمعارفبھوموحدتروترراستینراعالمیکدامامتبرعلماءحدیثآنانطباق

وعلومونسبحسبوسرمایھوکارکسبازظاھریورامنبوتورسالتمناطآنکھعلتبھ! ؟یابیممیایشان

نظائراھکذوبودنجماعتماماو،بودنوفقیھبودنمعممازراانصاریآقایاگرنیستدنیائیفنونوظاھری

ویبرایاکبرجھادباطوالنیراهدرکھاستایالھیھتجلیاتتمرداینعظمتوارادتکمال،کنیمخلعاموراین

.1» استنشاندهتمکینمنزلتومقامدروآوردهدرالھیعارفیکسرحدرابھاوواستشده

ھمینپاورقیدرویخودکھاستروایتھمینکردهذکرخودمدعایبر» مجردروح«کتابصاحبکھدلیلی

:استگفتھروایتآنیدربارهصفحھ

کثرتبانیافتیمآنبرایراسندیابداً ولیکناستمتداولزبانھاسربرومشھورالسنھدرکھاستروایتیاین«

حلفیاالنوارمصابیح«کتابدر»شبرعبدهللاسید«خبیرمتضلععالمومحدث. نمودیمبارهایندرکھتتبعی

ازآنچھ: کھاستآورده83حدیثیشمارهبھبغدادالزھراءمطبعةطبعاز434صاولجلددر» االخبارمشکالت

بنیأنبیاءمنأفضلأو،اسرائیلبنینبیاءاکأواسرائیلبنیانبیاءامتیعلماء: «کھاستشدهروایت) ص(پیغمبر

دستازظاھراً ونیافتیممدرکیابداً تامتتبعوفحصازپسمااخبارومااصولدرحدیثاینبرای؛» اسرائیل

محدیثاندنمودهآنبودنساختگیبھتصریحماعلماءمیانازکھکسانیوازاستعامھموضوعاتوھاپرورده

».جزائریشریف«محدثو» الطوسیھالفوائد«درکتابکھاست» عاملیحرشیخ«

.۶٣۶-٧کتاب روح مجرد ، ص ١



١٨

:افزودهسپساستکردهنقلمجردروحصاحبخودکھاستشیعھمحققاننظراین

» یالفصاحھنھج«وپاینده» یالفصاحھنھج«ومناوی»الحقائقکوز«وسیوطی» الصغیرالجامع«کتاببھرحقی

درکتابونبودھمآنجادرعامھطریقازکردممراجعھ،استیافتھتدوینسیدالبشرصغاراحادیثبرایکھاعلمی

ایننیمعازایشانازکتباً کھسئوالیضمندر197یصفحھدر» الغطاءکاشفآلحسینمحمدشیخ» «المأویچنة«

» طباطبائیقاضی«مرحومآنیتعلیفھدرانددادهاحتمالآنتفسیرومعنیدرراجھوپنجوایشانشودمیحدیث

. 1» استموضوعاتازدثحاینھکانکردهذکرچنینواندنموده،گفتیمآنچھبھتصریح

.نشدیافتھمکتابآندرونمودممراجعھنیزھندی» کنزالعمال«دقیقفھرستبھبیشتراطمینانبراینگارنده

بودنجعلیوسندبیبروکردهردراننیزخودکردهذکرخویشمدعایبرکھرادلیلیمجردروحکتابصاحب

پیغمبریکحدوددررا» ھمدانیانصاریجوادمحمدشیخ«نویسندهکھنیا،بنابرایناستنمودهتصریحیترواآن

:داردقبول) ع(عیسیوموسیحضرتچوناولوالعزمنوعازازھمآنوالھی

.استدلیلبدونادعای:الوال

.استشدهنازلبزرگوارپیغمبردواینشأندرکھاستآیاتیبرخالف: ثانیاً 

شیعیعارفراخودکھکسیازاینوباشدمیسنیوشیعھازاعماسالمیفرقتماممعتقداتبرخالفدقیقاً :لثاً ثا

!استبعیدبسیار،داندمی

رادراویشوصوفیھ،بودندتھذیبواخالقبھمتخلقوهللامعرفةمقامدارایکھشیعھعارفعلمایاینکھوجودبا

سرانازبرخیردجمروحکتابصاحباستادولیدانستندمیبدعتگذارومبتدعراآنھاوکردندمیانکارشدیداً 

اظھارشدیداً آنھااعدامازودانستمیخدااولیاءاز،گردیدنداعداموقتمراجعوفقھاءدستوربھکھراصوفیھ

.کردمیناراحتی

حقیرکھقمریھیریھھج1377یسنھالثانیھجمادیشھردوازدھمیجمعھیلیلھدر: گویدمی» مجردروح«مؤلف

درایشان،بودممشرفھمدانیانصاریجوادمحمدشیخحاجهللاآیةحضرتمحضرومنزلردوھمداندر

.١پاورقی شماره ۶٣٧. روح مجرد ، ص ١



١٩

در) قھـ1216-1144» (بھبھانیعلیمحمدآقا«را»علیشاهمعصومسیدآقا: «فرمودندقضایاومواعظونصایحضمن

کردهصادررااوقتلفرمانکھبود»بُدال«آنھاسومی. کشتراخداازاولیاینفرسھعلیمحمدآقا. کشتکرمانشاه

: ...گفتویبھعلیمحمدآقا! رفتخواھیخاکازمنقبلتوبکشیمرااگر: گفتاوبھ» بُدال«بود

ھمینطور»بُدال! «؟بکنیخواھیمیحاالتو،نکردندایمعجزهچنین،بوندمھمترتوازھکشاهعلیمعصوموسید

اگرھستمنارسوامنشدهکاملھنوزمنولی،نداشتتفاوتنزدشاندروحیاتمرگبوندکاملآنھاچوناست

!ای؟کردهظلممنبھبکشیمرا

زیرازعلیمحمدآقاکھبودزمینرویبدالیجنازهھنوزراکشتاوونکرداعتنااوحرفبھعلیمحمدآقا

کرمانشاهمعروفومشھورعالمچونفوراً . سپردجانسقفزیردروشدخرابسقفناگھانمیکردعبورداالنی

توجھبدالبھکسیاحیانایندراماکردنددفنوتشییعرااشجنازه،داشتمردمدرمیانمخصوصاحترامیوبود

».بودنشدهدفننوزھوبودافتادهایدرگوشھوییجنازهونداشت

:گویدمیجریانایننقلازپسمجردروحکتابصاحب

مسلکاینوداشتنددرویشیمسلکبدالعلیشاهمعصومسیدوشاهیعل... چھگر: فرمودندانصاریهللاآیةمرحوم« 

.1» نیستآسانیکارکردنصاردراخدااولیایقتلنفرماامانیستخوب

آمدهایرانبھھندازشاهفتحعلیزماندرکھراخدااولیایاصطالحبھتنسھاینبدنیست،کشیداینجابھبحثحاال

:بشناسیمبھتر. استناراحتآنھااعدامازدیگربرخیمثلانصارییخشوبودند

پسنمودمیزیست،استھندبالدازکھدکندروبوددکنیعلیرضاسیدشاگردشاهعلیمعصومسید: گویند

.آمدایرانبھھندازازمدتی

نبودهکاردرانگلیسھادست،ایراندرشافتحعلیدرزمانصوفیانبلوایدرکنیمفکراگراستلوحانھسادهبسیار

راختیابھنامیدمیدکنیھندیعلیرضاشاهدمریھندیعلیشاهمعصومراسیدخودکھمرموزیشخصواست

مشرببھوکندارشاد،ندنبردهبوئیازصوفیگریکھارایرانگمراهمردمتابودآمدهایرانبھخودیھزینھ

!است؟نداشتھدخالتیھیچدرآنشرقیھندکمپانیونمایدآشناتصوف

.٣۶٣- ٣۶١. روح مجرد ، ص ١



٢٠

زیر» ایرانصوفیھیسلسلھ«کتابمقدمدربودهصوفیھسرانازخودمدتھاکھ»چھاردھیمدرسینورالدین«

:نویسدمی» استعمارساززمینھ،صوفیان«عنوان

وکوششباآمدهایرانبھھندکمپانیجانبازصوفیھبزرگانازچندتنیشاهفتحعلیزمامداریزماندز«... 

یکھرپیشندیچتاوداشتندمعمولبلیغسعیدرایرانتصوفتجدیدودرگسترشسابقھبیوداردامنھتبلیغات

.1» نداشتنداشتغالکاریبھوهبردسربھدرخانقاهآمدمیردصوفیھزیبھ

صریحبعضیکھخوردمیچشمھبمطالبی،شدهنوشتایراندرفراماسونرییدربارهکھدرکتابھائینیزو

ھایدستگاهباصوفیانیناازکسیکمترباالخرهو،دھدمینشاناستعماررابھآنھاوابستگیمستقیمغیروبعضی

.2نداشتندسرّ سروانگلستانجاسوسی

امرھمیناستبودهاستادغریبھمالاعدرومرتاضمردیھندجوکیاناغلبمانند» معصومعلیشاهسید«،غرض

راهازغریبوعجیبیکارھااینواسستهللاولیاءازاوکھپنداشتندمیچنینوگشتھویمریداناشتباهموجب

.استشدهحاصلاوبرایشھودوکشف

علیشاهنور،بودعلیشاهنورشپسراوازبعدوعلیشاهفیض،دادویبھارادتدستکھکسینخستین: گویند

طربصورتیودلکشوقامتیموزونطبعیوبودمویمشکینوزیبایچھرهدارایوامردونابالغنوجوانی

صیادمعصومعلی«دامبھکھبودشکارینخستیناووبودپرستشھوتقلندراینمیلمطابقکامالً وداشتانگیز

.افتادتھخگسیعنان» چوکی

:نویسدمیطرائقصاحب

وداشتمشارکتویباراحتورنجدروبوداومواظبومعصومعلیمراقبحضروسفردرعلیشاهنور«

.3» استنبودهغائبمعصومعلیاززمانیوآنیغیاباً وحضوراً وقالباً وقلباً ،باطناً وظاھراً 

.۴-٣. مدرسی چھاردھی ، سلسلھ صوفیھ ایران مقدمھ ، ص١
.٩٨. کتیرائی ،محمود ، فراماسونری در ایران ، ص ٢
.٢٩۶. بھ نقل آقای دوانی در کتاب وحید بھبھانی ، ص ٣



٢١

مشتاقعلینامبھدیگریلوحسادهجوان،کشیدخرقھزیربھافسونکمندباراعلیشاهنورآنکھازبعدعلیشاهمعصوم

.گردانیدخودکمنداسیربودماھریتارزنوعامیمردیکھرااصفھانی

:نویسدمیخانملکممیرزا

.1» افتادمیگریھبھاختیاربی،بودمجلسدرکسھرکھزدمینوعیبھ،گویندنواختمیخوبراتار«

مأموریتمعصومعلیطرفازآنھانداشتندیصنقگیرایوزیبائیلحاظازکدامھر» مشتاقعلی«و» علیشاهنور«

بسیاریمردمگونھبدینکنندبپامعرکھشورانگیزاشعاروسرودوتصنیفخواندنباوبگردندشھرھادرکھیافتند

وکشیدهدستزندگیوکسبوکارازدستھدستھکاألنعامعوامکھرسیدجائیبھکاروسپردندسرمعصومعلیبھ

کوچھوھامحلھسردرگیریبامعرکھوافتادندصوفیاندنبالبھزدهسربازمذھبیتکالیفودینیامورانجاماز

تظاھرات،بودندآنھااعمالمانعیگانھکھومجتھدینومراجععلماءضدبرزدهبھمراکشوروشھرھاآرامشھا

.گردیدآنھاازجمعیکشتاروفسادوفتنھبھمنجرسرانجامونمودند

ووکشکولتبرزینوبوقثیکالھھایباپوشپشمدروایشھمھکھخودجمعیتبامعصومعلیکھشدمیگاه

اینعبوروافتادهرابھآمدهبیرونحدقھازشمھایچورفتھدرزیرینلبازشاربھایووکلفتکتسبیلھای

.کردندمیبرپامحشریوگشتمیمواجھخاصوضعیباازشھرھانامیدشاربدولتراآنھابایدکھجمعیت

جوکیشاهمعصومعلیسرکردگیبھصوفیھباعصربزرگمجتھد» علیمحمدآقا«مبارزاتاگر،اغراقبدون

نبودمعلومفانجامیدایراندرصوفیکاملوقمعقلعبھسرانجامکھنبودقاطعوگیرپیوشدیدگونھبدان،ھندی

بیوتنبل،سستکارو؟آمدمیچھروزآنایرانسربر،بودندگرفتھپیشگرددورهدرویشانکھروشیوراهبا

.آوردمیفراھمدرکشوراستعمارجھترازمینھوداردمیبازترقیوآبادیازراجامعھگردانیدهغیرت

بودعواملیازیکینیز–استعماربھآنھاوابستگی–نکتھاینبروقوفوآگاھیکھگفتبتوانشاید: بعضیقولبھ

ملتایشانقتلباسرانجاموکشیدهحبسبھابتدارااستعمارمزدوراناینتاانگیختبرراغیورمجتھدآنکھ

.2بخشدنجات،بوددیدهتدارکخارجیدشمنکھخطریازراومملکت

. مدرک قبل.١
چاپ ٣٨١کتاب گلزار حجت بالغی ص . از مشاھده ی عکسی کھ از معصومعلی شاه در ٢

شده است ، می توان پی بھ ماھیت او برد.



٢٢

.1باشدکافیدرویشانشاهھندیشاهمعصومعلیشناسائیبرایمقدارھمیناینجادرکنممیگمان

ومرجعکندمیناراحتیاظھارناپاکیعنصرچنینشدنکشتھازھمدانیانصاریشیخکھاستتعجببسیارجای

اینکھترعجیبآنازوگیردمیانتفادبادبھ،انددادهفتوااوقتلبھکھراعصرآنمجتھدینوسایروقتبزرگ

ازبلکھو. کندمیذکر) ع(عیسیوموسیھمچونپیامبرانیردیفدرراحضرتاین» مجردروح«کتابصاحب

!!!نیستتعجبجای،بیاوددرشاختعجبازکسیاگرگفتبایدکھاینجاست. داندمیباالترآنھا

اسالمدرتصوفپیدایش

،ھمھازپیشاستالزماسالمجھاندرتصوفچونایپیچیدهیپدیدهپیدایشیانگیزهوزمینھشناختبرای

رسالتدوراندردانیممی. باشیمداشتھ،استآوردهسربرآنازتصوفکھایجامعھوضعازروشنیتصویر

درعمالً کلمھکاملمعنیبھاشرافحکومتکھبودمذھبیسازمانیمدینھومکھعربیجامعھ) ص(اکرمپیامبر

دروگردیدمیتلقیالھیمستقیمحکمھمچونادارییاوقانونیفرمانھرسازمانآندرونداشتوجودآن

وابوبکرزندگییشیوهکھپنداشتچنینتوانمیوداشتادامھوضعھمانحدودیتاشیخینحکومتسالھای

.نداشتتفاوتیچندانمسلمانانسایرزندگییشیوهباراستیبھعمر

اودرزمانکھشوریاستروشنوکردتغییرکلیبھحکومتیشیوهکھبودسومیخلیفھعثمانمانزردلیکن

. کردقضنراشیخینیشیوهحتیوپیامبریسیرهاوکھبوددلیلآنبھانجامیدویقتلبھسرانجاموگردیدآغاز

دادهافزایشراخودیھارمھ،آوردهدرخویشمالکیتبھخانھچندعثمانھکبودشدهخشمناکامرنایازجامعھ

دوازدهطیدرعثمانداخلیسیاستاستبخشیدهزیادیثروتخویشاوندانشبھوکردهتصاحبرازمینھائی،

آغازسرعثمانقتل. انجامیدعثمانقتلوشورشبھکھشدمسلمینشدیدھاینارضائیبروزبھمنتھیخالفتسال

شھادتباو. داشتادامھ) ع(علیخالفتکوتاهدورانیھمھدرکھبودحکومتگرفتندستبھبرایایمبارزه

معاویھبا. افتاد–بودکردهمبارزهپیامبرباجاھمھمکھفتحتاکھابوسفیانپسر–معاویھدستبھخالفت) ع(علی

دستبھ–بودخدائیحکمازناشیقدرتھایھمھدرآنکھ–اسالمیخالفتبدینگونھشدموروثیتقریباً خالفت

آنپیشرفتبانفسآخرینتاپیامبرزماندروبودندنپذیرفتھخودیعالقھبامیلرااسالمکھافتادایخانواده

ازقبلچھ،سفیانابیبنمعویھاعمال: «مصریمعاصریدانشمندغزالیمحمدشیخقولبھبودندکردهمبارزه

. در جای دیگر درباره ی او سخن خواھیم گفت .١



٢٣

دراسالمیدمکراتیکیرژیمبردنبینازبرای،امکاناتایجادبرایصرفاً ،خالفتیدورهدرچھوخالفت

ھمانندکھبود» عبدالشمس«یخانوادهآوردنکاررویوداقتصامیداندراسالمیعدالتستموسیسیاستنامید

.1» بودرژیماینمخالف» ابوذر«،باشد» ھرقلی«و» کسرائی«رژیمواروپادر» ھابسبورک«یا»بوریبوندی«رژیم

:نویسدمیمصریمعروفینویسندهحسنابراھیمحسندکترنیزو

... .آورددستبھسیاستوخدعھوشمشیرزوربھراخالفتمعاویھ«

یمنزلھبھ،داشتقرارآنھارأسدرمعاویھکھراامیھبنیغلبھمسلمانان: گویدمی» نیکلسنپروفسور«استاد

میمبارزهسختیبھاویارانوپیغمبرباکھبودندپرستیبتاشرافھااین،دانستندمیاشرافیدستھیغلبھ

مبارزهسختیبھاویارانوپیغمبرباکھبودندپرستیبتاشرافیتاساستاکردچنگآنھاباپیغمبروکردند

.2» دادرواجرااسالمدینوبرداشتمیانازراپرستیبتاشرافیتاساستاکردجنگآنھاباوپیغمبرمیکردند

یجنبھھمیشھبرایخلفاحکومت،تاریخاینازدکردنتبدیلدنیویموروثسلطنتنوعیبھراخالفتامویھا

یھمھخودحکومتتحکیمبرایامیھبنی. شدبدلاشرافیحکومتیبھودادهدستازراخودقداستومذھبی

ھیچوگذراندندشمشیردمازرحمانھبیرا) ع(ابیطالببنعلیاوالداولیمرحلھدروخالفتاحتمالیمدعیان

وشدبدلخونینتصادماتیصحنھبھیزیدومعاویھزماندرمکھحتیونبودآنھاتجاوزاتمانعسنتیورسم

.گرفتقرارتازهوتاختمورد

کالنیلاامووکردندتطمیعالمالبیتازسخاوتمندانھباھدایایراخودطرفدرانوپیرون،امیھبنیدیگرازسوی

تاراجرواینازشودترانباشتھپیوستھخزائنکھکردمیایجاببخششوبذلاینالبتھ،نددداقرارھاآن«اختیاردر

حقوقونبودعادالنھتقسیمازسخنیگذشتھماننددیگرجنگیغنائمتقسیمھنگامویافتشدتشدهفتحھایسرزمین

تماسکھواشرافثروتمندانوفروشانبردهوخورانربایوسیلھبھ،زحمتکشطبقات،اجتماعمحرومین

دروگردیدپدیدارمردممیانوثروتخواستھلحاظازبزرگیتفاوتگشتپایمالداشتندخالفتدستگاهبامستقیم

، طبع ٨۴، ص » اإلسالم المفتری علیھ بین الشیوعیین و الرأسمالیین«. غزالی ، محمد ، ١

چھارم.
.٣٠٨، ص ١. دکتر ابراھیم حسن ، تاریخ سیاسی اسالم، ج ٢



٢۴

مسلمانانمیاندرطبقاتیعمیقتالفاخوشدبارفالکت،بودندتھیدستوفقیرکھمردمازگروهآنوضعضمن

.آمدپدید

وتوجیھبرایکھکنندراپیداافرادیمحدثانبیندرتوانستندبخششوبذلباامیھبنیکھبودشرائطیچنیندر

شایانیاحترامازوزرآنمحدثانالبتھ. بزننددستکاریوساختھجعلھرگونھبھحکاموزمامداراناقداماتتبرئھ

شورشھایدرنارضایتیاینوگردیدمردمشدیدنارضایتیموجبامیھبنیاعمالکھھنگامیاما. بودندبرخوردار

یرفتھیغمابھحقوقازمحدثانشرائطایندرداشتندانتظارمحدثانازمردم،کردتجلیمتعددقیامھایو

،بلکھکنندنمیدفاعمردمحقوقازتنھانھمحدثانکھیافتنداطمینانمردمکھھنگامیونماینددفاعمسلمانان

.شدندمأیوسنیزآنھاازمردمکردتغییراوضاعگیرندمیراحکامجانبآشکارا

رامسلمانانخونوکردندمیسرپیچیدیندستوراتازحکاموگردیدورشعلھخانگینگھایجداروگیرایندر

نمیرواراروھیگھیچباھمکاری،داشتنددینامربھشدیدیعنایتکھمسلمانانازجمعیوریختندمیخاکبر

،بوددادهخبر)ص(پیامبرکھمکافتیاینکازبودندمتوحشبسیاروبرندمیسربھعجیبیبالتکلیفیدرودانستند

آمادهراخودپاسخگوئیبرایاتکردمیوادارراآنان،حتمیجزایازوحشتوترساین. بگیردراآناندامن

اینکننددریافتراموعوداشپادویابندرھائیکیفرازاینکھتانمودندمیپوشیچشمدنیاییلذاتازلذاوسازند

.نباشندغافلخدایادازوباشندداشتھشدیداھتمامعبادتامربھشدمیسببروحیھ

بنیاشرافیوفئودالیحکومتسرسختمخالفوآمدهبیرونآنانمیانازناراضیوخشمگینپاکدالنسانبدین

.داشتندپرھیزدنیوییخوشیھاونتھایزوزخارفازوبودندامیھ

توانمیرادستمزدکدامکھ،بارهایندرداشتزیادیبسیاراھیتآنھازندگیدرحراموحاللبینگذاشتنتفاوت«

راوبخششیھدیھھرگونھکھرسیدندمینتیجھاینبھھمگیوگرفتمیدرمباحثاتی،دانستحاللکاملطوربھ

دستمزدازقدرتمندانثروتزیرادانستحرامچراوچونوتردیدبدونبایدآنھانزدیکانوفرمانروایانجانباز

ھجرینخستیھاسدهزاھدینیزندگینامھپایتاسر. استآمدهدستبھزورراهازونبودهشرافتمندانھکار

ازیاوخلیفھازایھدیھنوعھردریافتازمنزهوپاکمردماینچگونھکھبارهایندراستھایداستانازحاکی

مرغکھدانستمیحرامبرخودرواینازراخویشمرغحتیآنھاازیکی. کردندمیخودداریمطلقاً اونزدیکان

دانستندمیخودیوظیفھھانآ1استخوردهدانھآنجادرورفتھ،بودهخلیفھنگھبانسپاھیانازھکھمسایھبامبھاو

. بنگرید : فضیل بن عیاض در تذکرة األولیاء ، چاپ نیکلسن.١



٢۵

زھادنخستینیزندگینامھویژگی. بگیرندآنانازنانیلقمھحتیتوانستندنمیولیبدھنداندرزحکمرانانبھکھ

ومیکندندخارصحرادریاآنھا: دھندمیآنانبھرانانآوردندستبھیشیوهدوازیکیتنھاکھاستآندر

.1»پرداختندمیسقائیوآبکشیبھباوفروختندمیراآنبازاردروکردندمیخارکشی

بودواکنشینوعیکحقیقتدر،بودگرائیتجملواندوزیثروتبامبارزهنوعیککھزھادجنبشاینالبتھ

باالخره. دادندمینشانخودازکھمستبدوگسیختھافساروپیشھستمحکامبرابردرمخلصوکپاازمسلمانان

جنبشودادندھمدستبھدستھمھوھمھ،آنبازگشتعدموخویشاصلیجایگاهازدینیخالفتخروج

. یافترواجزمانگذشتباوکردظھوروبروزخالفتدستگاهبرابردرمنفیمبارزهوزھدعنوانبھنیرومندی

وشدخارجاعتدالحدازکھنکشیدطولیولیداشتدینیایصبغھدرآغازپارسائیازاینگونھوزھداینگرچھ

وگردیدمسیحیرھبانیتبھتبدیلاسالمیگرائیزھدعمالً وشددور،بچرخدآنبرگردبایستمیکھازمحوری

رھبانیتاسالمدر(» اإلسالمفیرھبانیةال«مشھورروایتو2اندگذاردهمسیحیانکھاستبدعتھائیازرھبانیت

ومؤمنانمسلمانانآشکارا،قرآنمتعددآیاتوانددادهنسبت) ص(پیامبربھکھاستمشھوریروایاتاز) تنیس

بھجھتبدونالبتھ3نبرندلذتآنھاازوکنندحرامخودبرراالھینعمتھایوخدازینتھایکھاستکردهرامنع

ربدلیلپنداشتنخدارضایموجبراخودبھسختگیرییناوشدنمحرومزندگینعماتازودادنزجرخویشتن

.استبستھنقشنامعقولیصورتبھآنھاذھندرکریمخداونداستاین

نقاطاینتمامدروبودندیکسانحجازومصرووخراسانعراقازمسلمانیبالدتمام،زھدبھگرایشدرباری

بھآوردنرویوبودندمعترضعامھبیندرعشرتوعیششیوعوفسادرواجبھکھبودندمسلمانانازکسانی

قوتھااندیشھایننیزحدیثاھلوفقھابیندرحتیشمردندمیبالگرداباینازرھائیوسیلھمھمترینراخدا

نشستصوفیھباحنبلاحمدامام. داشتزاھدانھتمایالتمشھورمحدثوفقیھ،مبارکبنعبدهللاچنانکھشتدا

.4» میشمارندخویشطریقتپیشرونازصوفیھھمراشافعیاماموابوحنیفھومیکردوبرخاست

.٨. تصوف و ادبیات و تصوف ، ص ١
.٢٨. سوره ی حدید ، آیھ : ٢
.٧٧و قصص آیھ : –٨٨و ٨٧.سوره ی مائده ، آیھ : ٣
.۵۶. ارزش میراث صوفیھ ، ص ٤



٢۶

ازنھیومعروفبھامرنھضتنوعیبھمنتھی،پیدایشآغازدرکھدنیائیتارکوپارسائیوزھدیاندیشھ

وداشتکھتندرویھاییجھتبھآنھازھدھم. یافتتازهرنگیوشدھمراهتازهباحرفھایتدریجبھبودشدهمنکر

ھموستجانحرافشریعتحدودازتاحدیکردندتحمیلبرخودصوفیھھکسختیریاضتھایجھتبھمخصوصاً 

درمردمیعامھبدگمانیموجبگرفتقوتآنھانزدکھاحکامباطنبھرجوعفکروظاھرتأویلیاندیشھپیدایش

.گشتآنھاحق

آنھاازپیرویبھومستشرقینازجمعیبودندمؤثراسالمجھاندرتصوفپیدایشدرکھعواملازایننظرصرف

خارجنیزعواملیکھدارنداعتقاداندنوشتھکتابوکردهتحقیقتصوفیدربارهکھاسالمیمؤلفانازبسیاری

.1اندتھشداتأثیرصوفیھافکاروعقائدتشکیلوپیدایشدرماسالازمتن

تأثیراسالمازخارجافکاروئداعقازتصوفولیاستوقرآناسالممتنیزائیدهزھدکھاستمعتقد» گلدزیھر«و

) رھبانیت(آمیزاغراقپارسائیوزھدولیپارسائیوزھدازاستمعجونیتصوفمعنیاینبھ2استپذیرفتھ

زرتشتیان،مانویان،بودائیانقبیلازعربغیراقواممعتقداتینحوهوشدهگرفتھقرآنتعالیمازآنیخمیرمایھ

قرآنیھاینصنشوداشتباهولیاستدادهرنگبدانمسیوزروانیوکنوسیونوافالطونیومسیحیصوفیان

روشیکباعوضدرورفتھخاطرازآنھانزولشأنحتیونماندهباقیخوداصلیسادگیبھآنھاطریقتدر

.اندکردهتفسیروتأویلراآنھار،خودروشمطلقگونھبیمار

ازتأثیربرروشنیبھ) 243متوفی(محاسبیاسدبنحارثھاینوشتھ،داریمدستدرکھصوفیانھکتابترینقدیمی

زمیندرافشانیبذر) (ع(عیسیحضرتبامثلرا» هللالحقوقالرعایة«کتابمحاسبیکندمیداللتنصرانیت

دورهدرھیچ. شمردجبلموعظھتفصیلیصورتمیتوانراوصایاظاھراً دیگرشکتابوکردهشروع) بدیانیک

ازبندهوخداوندگاردیگرمرزھکآنجاتاھبودالوھیتمدعیھمھآنازپراسالمیمحیط،چھارمقرنمانندای

.3شدندخداذاتبااتحادیھیپایھبھرسیدنمدعیصوفیانبعضیوبرخاستھمیان

:کندمینقلمضمونبدینشعریحلولیھازیکیقولاز» ابوالعالء«

بھ ٢۵اسالمی از صفحھ . در کتاب عرفان و تصوف ، بھ بحث پیدایش تصوف درجامعھ ی ١

بعد مراجعھ شود.
.٣٧-١٠. پیدای و سیر تصوف ، نیکلسون ، ص ٢
ترجمھ ی ذکاوتی چاپ امیرکبیر.١٧. آدم میتز ، تمدن اسالمی ،ص ٣



٢٧

. خودبشکافمبربودنماندهبس،شوفودھشتاز،پایدر2اللکادیدمروان1»یحییبازارچھ«درراپروردگارم

!.زنھاروھیھات: گفت؟ھستوصالامیدآیا: پرسیدمش

شدهمعتکفھازاویھوخانقھمادرونمودهاعراضیعامھطلبیھاعشرتازکھپارسایانیوزھادترتیببدین

بینھمینونداشتسابقھدیندرکھدآوردنپدیدرسومیوآدابوگردیدندمجامعیصاحبخودھرفترفتھبودند

بیسخنانیرفتھفتھروکردناراضیآنھاازرامتشرعھھمالھیعشقوحدیث. افکندجدائیمتشرعانوصوفیھ

.خواندمیمبارزهبھراحدیثاھلوفقھاءگوئیکھشدمیصادرھصوفیازپروا

بھتوگفت. شومحجبھکھخواھممی،لحالدارمدرمھزاردوکھکردمشاورتحافیبشرباکسی: «دگوینجملھاز

راحتکآنکھحالمثلمردیبھیایتیمبھبدهیابگزرکیواموبرورویمیخدارضایبرایاگررویمیتماشا

بیشترحجرعبت: گفتبینممیبیشترحجرعبت: گفت. باشدترپسندیدهاسالمحجصدازرسدمسلمانیدلبھه

.3»نگیریقرارنکنیخرجناوجوهبھتاایآوردهدستبھنیکووجھازنھمالھااینآنکھازگفتمیبینم

رانھاندوزخوبھشتخداوند: گفت،رفتمیدوزخوازبھشتسخنشبلیپیشروزیکھاستشدهنقلھمچنین

.4پرستندواسطھبیتراتاکن

عشقناداستکھمخصوصاً . انداختشکبھطائفھاینبھنسبترامسلمانانیعامھرفتھرفتھسخنانگونھاین

ازاتحادووحدتقبیلازھمدیگریسخناناندکاندک. شدمتشرعھنفرتافزونیموجبوآمدمیانبھنیزالھی

وسماعوجدبھمنتھیھمذوقوشعربھیھصوفتوجھبودمسلمانانعقائدمخالفکامالً کھشدشنیدهصوفیھ

.کشیدپایکوبیورقصبھشدوکار

وسازبرنیزرقصپنجمقرندر: «نویسدمیصوفیھیدربارهخودتحقیقاتضمنمعروفمستشرق» میتزآدم«

». نیسترقصجزتصوفمذھبکھپنداشتندمیگروھیعوامازدیدممن: «نویسدمیھجویری». شدافزودهازآو

. محلی در بغداد بوده .١
. بھ معنی کفش دم پائی.٢
.۵۶. ارزش ، میراث صوفیھ ، ص ٣
.١٣، ص ١. شرح تعرف ، ج ٤



٢٨

:داردمضمونبدینشعریصوفیانرقصنکوھشدر» معریابوالعالء«

دنگھویوسووسابنگازمنگیخوارهطبلصوفیآن

حلولیومباحیوشطاحفضولیوپرخوروبدکاره

یزدانزعشقبکنددعویرقصانوپایکوبوزندستک

رانوسلوکانجھاتھمینبھھُجویری. بنشینندصوفیانرقصتماشایبھوغیرهبامپشتازکھداشتندعادتزنان

تصوردربھشتھائیصندلیخودھایدرخیالبافیمنصوفھکھنگذشتدیری1داردمیحذربرسماعآفتزا

سماع،آندرزحمتیھیچبیصوفیواسترقصانوچرخانخودبھخودکھاستصوفیانخاصھککردند

میفرستدحورالعینازمطبانیاندنشستھمخدهوتختبرکھبھشتاھلبرایخداکھبدینگونھکندمیبھشتی

.2...» بچشایندسماعوغنالذت،داشتندنگھپاکدنیالذتھایازراخویشنفسیکھمرابندگاناینکندمیسفارش

وشدهپیدادرگیریواختالفدینیعلمایوصوفیانمیانتاکنوناسالمدرتصوفمسلکپیدایشآغازازغرض

.انددادهنیگوناگونسبتھایدیگریبھگروهھر

علمیکیبودندکردهتقسیمصورتدوبھرااسالمیودینیموضوعات،خودخاصنگرشجھتبھصوفیان

باطنعلموحقائقعلمیاطریقتعلمدیگرودانستندمییدینوعلمایفقیھانمخصوصکھظاھرعلمیاشریعت

. 3اندنھادهنامباطنعلمراتصوفعلموظاھرعلمراشریعتعلممعنیاینبھبودنددادهاختصاصخودبھکھ

:استگفتھبارهایندر) ھـ303» (احمدبنُرَویم« 

راآنھاومینگریستندتحقیریدیدهرابھمحدثانوفقھاء،صوفیھ4» حقیقتطائفھاینونگاھدارندرسمھمھخلقان«

.بودندقلبوعلمباطنمعرفتمدعیودانستندمیاسرارصاحبراخودوظاھراھل

.۴٢٠، ۴١۶المحجوب ، ص . کشف١
، آدم میتز.٢۵، ص ٢. تمدان اسالمی ، ج ٢
.٣٢١. تلبیس ابلیس ، ص ٣
.١۵١- ٣٣. نفحات األنس ٌ ص ٤



٢٩

ولیبوداندکفاصلھابتدادرآنکھباوبودندکردهجداشرعاھلوفقھاءازراخودراهتقسیمیچنینباصوفیان

ازبرخیکھگرفتباالچنانتصوفبامبارزهاینکارگردیدزیادتردرگیریھاوجدائی،زمانتگذشبارفتھھرفت

تکفیرصورتبھدرگیریایناوجو. شدتصوفشیوخازجمعیتکفیرموجبوکرددارسربرراصوفیھسران

.گشتنمودار) ھـ109(حالجمنصوربنحسینزدناردو

:نویسدمیحالجقتلومحاکمھمورددرمینویمجتبیاستاد

.1»اوستکشتندرمسلمینصالحکھدادندفتویعصرقراءومشاھیرازنفرچھاروھشتاد«

اسالمیشریعتچوبرچھاازبیرونمطالبیازگفتنوباشندمحتاطهدوبارصوفیانشدسببحالجکشیدندار

:استنوشتھ) ھـ481م(انصاریبدهللاعخواجھ. نمایندخودداری

.  2» گویمپنھانمنوگفتآشکارااوگویمھمانمن: گفتاوچھآن. کردندقتل،الحقانا: گفتحالج«

یکچھاگرواندگرفتھمیقرارشرعاھلوفقیھانانکاروردموردصوفیانبازھمگوئیھاپنھاناینیھمھباولی

دوامجھتبھلیکنآوردندپدیدطائفھدوبینایگونھآشتیآنھاامثالوگیالنیعبدالقادروقِشیریغزالی،امامچند

سنائیچنانکھشدمیانتقادصوفیانتندرویایوازماندباقیاختالفاینھمچنانتباینوتعارضاسباببقاءو

بغدادبھمذھبیداوریبرایرااشحدیقھکتابازاینسخھمحلیفقیھانوانتقاداعتراضبرابردر) ھـ525(غزنوی

.3فرستاد

دروکردهتحلیلراصوفیانگفتاروتصوفآئینمطالبومسائلازفراوانیمقدار) ھـ597(وزیجابنھمچنین

.4دادقرارانتقادراموردآنھاشدیداً » ابلیستلبیس«خودکتاب

نامیدمی» محمدیسنتیاران«جمعیتعضوراخودکھ) ھـ855م» (بقاعیالدینبرھان«نامبھشافعیعلمایازیکی

معرفیاسالمشرعیکنندهدممنھراصوفیانوگذاشتنام» التصوفمصرع«راآنونوشتکتابیصوفیھدربر،

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



٣٠

قیمابنوتیمیھابنوانداسیحزماینبلکھ،بقاعیوجوزیمثالینسنتاھلعلمایازکسانیفقطنھو. کرد

.داشتنداصرارصوفیھبرطعنونقددرنیزدیگرانوالجوزیة

آنتمامبھ،شدهنوشتھصوفیانردبرکھکتابھائیرد. بودناصوفیومذھبیعاملمانبیننزاعموردکھمطالبی

:ازعبارتنددرگیریھاعواملوعللآنازبرخیاستشدهانتقادآنھاازوگردیدهاشارهآنمسائل

میظاھراھلوشریعتاھلرافقھاءوحقیقتاھلراخودواندشدهقائلتفرقھحقیقتوشریعتبینصوفیھ- 1

ابنمثلآنھاازبعضیحتیواندگرائیدهتأویلبھغالةباطنھمثلصوفیھکھروستھمینازواقعدروشمارند

استکردهاخذآنجاازراخویشعلمپیغمیرکھگیرندمیایناحیھھمانازراشریعتعلمکھاندشدهمدعیعربی

دستاویز–اندداشتھتحاشیواباسخنانآنازامثالنیزصوفیھخودازبعضیکھ–راصوفیھسخنانگونھاینفقھاو

.1اندتاختھمیآنھابرواندساختھمیآنھابرطعن

ایندراجتھادگویندمیفقھاو» هللایشرعلمبماتعبد«ازعبارتستگیرندمیصوفیھبرفقھاءکھدیگریایراد- 2

جھتازوزھدبابازراصوفیھحنکاترککھچنان. کنندمیبدعتگوئیامورایندرصوفیھونیستجایزامور

ترکعالوبھاستسنتخالفامراینکھصورتیدراندکردهمیتجویزغالباً دنیاامربھاشتغالازاحتراز

شباھتراھبانکاربھونیستستودهالبتھفقھاءیعقیدهبھکنندمیتقربوزھدجھتازکھھمخشنلبسوگوشت

مباحامورکھاستاینیمنزلھبھعباداتوریاضاتگونھاینکھگویندمیصوفیھبرایراددرفقھااصوالً ودارد

.2استمعصیتوبدعتو» یشرعبمالمتشریع«خوداینونمایندمستحبیاواجبنیستمستحبیامکروهرا

ازمستقیمغیروشکنندرامیدینیمعانیویممفاھوکلماتمرزوحد،خویشھاینوشتھوھاباگفتھصوفیان- 3

خودیاولیھازوضعرادینیتوفیقیھایواژهدیگرودخداونصفاتونامکاستندمیشرعیمقدسکلماتارزش

میقرارآنغیروزنار،می،،عشقشاھد،ساقی: مانندمجازیورمزیالفاظدستھیکآنجایبھبردهبیرون

.3دادند

:گویدمیخودبندترجیعیکازبخشیدراصفھانیھاتف،ھاهژواگونھاینکاربردکیفیتیدرباره

.١۶٢یراث صوفیھ ، ص . ارزش م١
. ھمان مدرک.٢
.۵١٧. تاریخ خانقاه درایران فص ٣



٣١

ھشیارگھوخوانندشانمستگھیکھمعرفتبابرا! ھاتف

زنارووشاھاددیرومغوزمطربوساقی،جامومیاز

اظھارکنندگانایمابھکھاسراریستنھفتھایشانقصد

اسرارآنسرنیستاینجزکھدانیرازشانبھگربریپی

ھواالالھالوحدهاوجزنیستھیچوھستیکیکھ

: گفتمی» عربیابن. «1میکنیدگناه: شدهگفتھشریعتدر،کردندمیدگرگونراھمدینیجمالتبرخیمفاھیمو

توحیدتعلیھرکھ: گفتمی) ھـ526» (غزالیاحمد«،بودشدهنتلعشیطان،شرعدستوربھبنااستگناه،گناهترک

:گویدمی» حافظ«یا.2استزندیقنگرفتابلیساز

شودمیحاصلنقدبھشتامروزمکھمن

3کنمباورچرارازاهفرداییوعده

یکیصنموصمدومیخانھوکعبھواستیکسانپرستیبتبااسالم،یکسانندادیانیھمھصوفیاننظردر- 4

کعبھ؟چیستاوعبادتصورتیاتاسمذھبیچھپیروانسانکھنیستاینبھناظروقتھیچپختھصوفیواست

میآفتابراخدا،کنندمیپرستشآفتابدرراخداکھآنھائی،گلوسنگیخانھنھاستدلیکعبھحقیقیی

جاندارغیردرکھآنھائیوپندارندمیجاندارایراخدا،ستایندمیحیاتذیموجوداتدررااوکھآنھائی،بینند

،کنندمیپرستشنظیریبیواحدوجودصفترابھاوجماعتیوشمرندمیجانیبیچیزراخداپرستندمی

ترجیحبھاحتیاجیتانسازدمقیدطرقاینازیکھیچبھراخودیواقععارفنداردمانندومثلخداکھمعتقدند

:حافظقولبھ. شودزمالدیگربربعضیمسالکبغض

1استآزادپذیردتعلقرنگچھزھرکبودچرخزیرکھآنمھمتغالم

.٣٢، ٣٧. حسنات العارفین ، ص ١
.٣٧، ٣٢. حسنات العارفین ، ص ٢
.٢٠۵. دیوان حافظ ، چاپ  انجوی ، ص ٣



٣٢

بھصولوشھودوکمالیمرتبھبھسالکچونواستلکساکمالیوسیلھصوفیھبزرگاننظرازشریعت- 5

واستعوامیوظیفھشریعتاحکامبھتقید: اندگفتھکھاینجاستازاستساقطاوازشرعیھتکالیف،رسیدحق

.شوندمقیدظاھررسومبھکھاستترعالیآنازحقیقتاھلوخواصحال

شریعتقیدازمنرفتمبرونحقیقتدیدمیافتمراخدا

:استگفتھوداشتھمنسوباباحیتمایالتبھراصوفیھحزمابنکھاینجاستاز

میوصالبھھکافزایندمیبرخیوشودساقطاوازشریعتحکم،شناختراخداکھھرگویندصوفیانازبرخی«

برکھحریرگاهوپیشمینھگاهگویند،داردلقب»ابوالخیرابوسعید«کھھستنیشابوردرصوفئیزماندراین،رسد

کندنمینمازھیچمستحبوواجبازگاهوگزاردمینمازرکعتھزارروزشبانھگاه،پوشدمیاستحراممرد

...».برممیپناهگمراھیازخدایبھواستمحضکفراینو

:نویسدمیدیگرجایدروی

نیزواستبرترفرستادگانوپیغمبرانیھمھازکھخدااولیاءازباشدکسیگویندصوفیھبرخیاینازباالتر«

آنومانندزناوشرابوبرخیزداوازغیرهوزکاتونمازوروزهتکلیف،برسدوالیتنھایتبھکھھراندگفتھ

میسخناوباومبینمیراخدایماکھاندگفتھصوفیھبرخیونیزشودمباحرااودیگرانزنونباشدحرامرااو

.2»استحقبیایدمادردلھرچھوگوئیم

تکلیفسقوطبھقوللزمتمسغالباً متکلماناندبودهقائلبدانصوفیازبعضیکھراوجودوحدتبھقولھمھاینبا

نباشدکاردرمخلوقیوخالقومربوبوربکھاستآنصوفیھاعتقاداینیالزمھکھاندمیگفتھواندشمردهمی

.3بودنخواھدکاردرھمحراموحاللوعقابوثوابوتکلیفوتشریعصورتایندرو

بھعامیوهسادافرادغیرمستقیموشدهعالقھاراظھ،شرعیمنکراتومنھیاتبھعرفانیغزلیاتواشعاردر- 6

.شوندمیخواندهتحریکگمراھیوفسقوابالیگریال

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



٣٣

:گویدمیشرابیدرباره» حافظ«

خواندالخبائثشاُمّ صوفیکھوشتلخآن

1العذارقبلةمنواحلیلنااشھی

حافظخمالحرامگربیت

2بازبپویدسربھنمیردگر

:گویدمی» خاقانی«

3گریزممیالقِریاُمّ بیتازکھبسالعنببنتبیتکھسجدهمرا

ھماناین» متزآدم«قولبھ. بودزناندوستیوسنناجمصاحبت،صوفیھاخالقیآفاتبزرگترین،اخالقیفساد- 7

یعنیخاصاخالقیفسادجملھینابروداشتندوسطیقروندرمسیحیرھبانانکھبودناپذیریعالجگرفتاری

شبی: گفتکھاندکردهنقل» خرازابوسعید«از. کردندمیبرخوردبدانجدیخیلیصوفیھکھافزودرابازیبچھ

ندرامکاریصوفیھشمابامن: گفت! ؟نگرانیچھازبیا،: گفتمکردمیدوریمنازکھدیدمخوابدرراابلیس

. پرستیدنیا:گفت. ؟چیستآنپرسیدماید،انداختھدوربرممیراهازرامردموسیلھبدانمنکھراچیزیچون

.4» پسرانبامعاشرت: گفت؟چیستآنپرسیدم،ھستاینکتھاما: گفتوکردمنبھیونگاھدگردانبرسرآنگاه

،فرمودچنینپیامبرشودگفتھآنکھجایبھمثالً گرفتمیقراروحیمسائلجایبھصوفیانشخصیدریافتھای- 8

شخصی،ردهکمیسخنرانی» بوسعید«کھھنگامیدر. گویدچنینخدایمازدلم5ربیعنقلبیحدثنی: شدمیگفتھ

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

.٢۶، ص ٢. تاریخ تمدن اسالمی در قرون چھارم ھجری ، ج ٤
.٣٢١. تلبیس ابلیس ، ص٥



٣۴

در: گویدمیپاسخدر» بوسعید«نیستآنقرسبعدرھفتگوئیمیتوکھسخناین: گویدمیوکندمیاعتراضبدو

ازبرخیھموگاھی.1نگرددقطعمنونبایدعدوحصردررساندبندگاندلبھآنچھیعنیھشتمسبعاستھشتمسبع

الصادرةالحسنةالبدعة(2گرفتمیقرارپیامبرانواالییمرتبھودرحدومشایخواولیاءھایینوآوروبدعتھا

3)األنبیاءعنالواردةالسنیةکالسنةاألولیاءکملعن

شمردهشرعخالفتوناروا،عملیموسیقیآالتازاستفادهورقصوسماعحالتبھخدوندیعاشقانھشپرست- 9

.4گردیدمیانجاموبودمعمولصوفیھبینکاراینشد،می

ومانع،صوفیاننظرازبودشریعتمدافعانوعلماکارابزرخداوندشناختیدربارهعلمیاستداللھای-10

.5شدندمیشمردهخالقوبندهبینحجاب

استمنزه)عینھاھوواألشیاءأظھرمنفسبحان(خدائیھمھازایمؤدبانھصورتنیزوجودوحدتیمسألھ-11

قراراعتراضموردشدیداً موضوعاین.6استموجوداتھمانعیندخووراموجوداتآوردهپدیدکھکسی

.7داشت

برابردرآوردمیپدیداسالمیشریعتعلمایبرابردسرکشیوطغیاننوعی،برداشتھاودریافتھاگونھاینالبتھ

انتقاداتبھپاسخگوئیو،عرفانیمطالبتأویلضمن،صوفیان،محدثانوفقیھانتاداانتقواعتراضاتھمھآن

١٠٢. اسرار التوحید فص ١
.۵٧٨، ص٢. مناقب العارفین ، ج ٢
.٣۶۶، ص ١م الترمذی و نظربتھ فی الوالیة ، ج . الحکی٣
.١٧٩. مصباح الھدایة ، ص ٤
.١٣. شرح احوال و آثار باباطاھر ، ص ٥
.٢۵. فصوص الحکم ،  ٦
.۵۴۶. نفحات ، ص ٧



٣۵

ومعرضومعنویحاالتازخبربیوظاھراھلوقشریرامذھبیعلمای،شرعیدالئلذکروشریعتمدافعان

:نویسدمیھجویری1کردندمینکوھشصفاتیچنینداشتنبھراآنانوخواندندمیطلبجاه

ترکبھبودوینکوھشمرادشان... خواننددانشمندراکنندویاستخفافخوداقرانبرکھخواھندطائفھاینچون«

.2»معاملت

بھجاماحمدشیخدادروی» زیادینسید«نامبھشخصیو) ھـ536»(پیلژندهجاماحمدشیخ«بینکھایمنظرهیکدر

:گفتبدوپرخاشحالتنوعیباوبردهبرتریگمانخود

.3»گوئیتوحیدمیعلماحمدباتونشودفراترمستحاضھپایمیانازتوعلمادببیایخاموش«

وداشتھادامھھمچناناسالمتاریخسراسردرمختلفابعاددرشریعتوطریقتنزاعودرگیرییمسألھخالصھ

کھاستآنامراینعلت،استگرفتھپایانطریقتبازاررکودوخانقاھیاعمالازبرخیترکبھسرانجام

فرھنگازودھدادامھخودحیاتبھاسالمیمذاھبوھافرقھدرکناربایستیونداردذاتیاستقاللتصوفمسلک

نقشو،ماندمیباقیمدافعوپاسخگوصورتبھمذھبیعلمایاعتراضوھجومبرابردرناچار،کندذیھتغدینی

حیات،کردمیتأییدراآنھمسیاسیدستگاهوشدهگیریپیتشریعمدافعانھایحملھاگرونداشتتھاجمی

یعنیشدمیبرعکساوضاعاگرو.4رفتمیبینازصوفیانتجمعکانونھایوافتادهمخاطرهبھتصوفمسلک

رواجورونقازصوفیانکارکوشیدمیصوفیانکاررواجدرونمودمیتأییدراتصوفمسلکسیاسیدستگاه

.گشتمیبرخورداربیشتری

***

تصوفدراونقشوغزالی

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

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



٣۶

اتحادیدعوبھسرانجاممحبتوعشقحدیثوکشانیدافراطسوییھراتصوف،فلسفھوعرفانبینآمیزش

) ھـ261(» بسطامییزیدبا«سخناندرمخصوصاً حلولواتحادبھقول. رفتھم» انالحق«ازسخنعاقبتوشدمنتھی

اھل،تصوفبھگرایشازپیشاوخود. بودندزرتشتآئینپیروپدرانشوبودایرانییزیدبااین. یافتبیانمجال

وپروابیسخنانگاهگھھمھاینباداشترغبتعزلتوزھدبھیزیدباگذشتبسطامدرعمرشبیشتر،بودتشرع

وقتیگویند. ندندرامیرااوشھروازشدمیمردمطعنموردمکررسببھمینبھوآوردمیزبانبھھنگستاخا

اعظمماسبحانی: «گفت،شنید» هللاسبحان«دیگروقت»اکبرمنھاناو«: افزودیزیدبا» اکبرهللا:«داددربانگمؤذن

نمیراعامھنفرتوخشمجزناچارونمودینمسبکوآسانمسلمانیھیچگوشدریزیدباسخنانینگونھا!»شأنی

» یزیدبا«.آوردندمیعذرھاوکردندمیتأویلھابوداتحادولولحبھاعتقادازحاکیسخنانایننکھایوجودباافزود

کھگستاخانھادعاھایاینگونھاستکردهادعاخویشبرای) ص(اکرمپیامبرمعراجشبیھنیزروحانیمعراجنوعی

شددردسراسباببودندفاقدرااوپروائیبیوتندرویکھصوفیھازکسانیبرای،خوانندمی» شطحیات«صوفیھ

ایتھمتھازراصوفیھتاپرداختآنھاازبعضیتأویلبھ» ُجنید«حتیوکردندفراوانسعیآنھاتأویلدرناچارو

.1برھاندگران

کھشدمیپیدامسلمانانازکسیکمترکھآنجاتاگردیدمیزیادترشرعاھلباصوفیھفاصلھروزبھروزخالصھ

وشرعاھلمیانافتادندفکراینبھصوفیھسرانازبرخیشرائطایندربداندشرعاھلومسلمانراصوفیھ

.بکاھندصوفیھبھنسبتمسلماناننفرتازوآورندوجودبھآشتیصوفیھ

» قشیری«امامکردندمیانتقادشدتبھصوفیانتندرویھایوگستاخیھاازصوفیھسرانازکھکسانیجملھاز

انحرافرسالھایندرولیاستکردهتمامھـ438سالدرراآنکھاست»القشیریةالرسالة«اوعمدهاثربود) ھـ465(

.استنمودهشکایتآنازودادهنسبتخویشعصریصوفیھبھزیادیفسادو

:استنوشتھرسالھآغازدر

ورھبروکنندپیرویایشانازکھجوانانیوشایندرارھبریکھپیرانیوگشتھفرسودهطریقتکھراستیبھ«

استوارریسمانشوگرفتھنیروبازگشتھبرچیدهبساطشوشدهنابودپارسائیاندنمانده،باشندایشانیطریقھ

حاللفرقوشمارندمیآویزدستبھترینرادینامردرانگاریسھل،بربستھرختدلھاازشریعتپاس،گشتھ

.۶١-۶٠. ارزش میراث صوفیھ ، ص ١



٣٧

وشھواتپیرویدروتازندمیغفلتمیداندرنگذارندنمازوروزهوانگارندخوارعبادتھا،گذارندنمیحرامو

ھمھاینوبھافشارندمیپایحکومتوزنانوعامیانوبازاریانمالحرامخوارگیومنھیاتارتکابوقیدیال

وصالبارگاهبھواندرستھبندازاینکھوگویندمیکراماتووکشفمقاماتوحالازسخننکردهبسکارگیبد

ایشانخدابپسندندراچھھروحقنددرمحورو،آناحکامبھمحکوموحقندبھقائمکھھستندومدعیاندجستھراه

درراسراپایشانوربودهخودازراایشانوشدهگرجلوهبرایشاناحدیثاسرارکھچرانکندسرزنشوعتابرا

.1» استبرخاستھایشانازبشریتاحکاموگرفتھبر

فوققبولورواجازاستحاکیھمھواینفارسیبھھائیترجمھھموداردعربیبھمتعددشروحھمکتاباین

دوروشریعتبامنطبق،مالیمومعتدلتصوفیکازاستاینمونھویوفتص... صوفیھمحیطدرآنیالعاده

آنھامراعاتبیواستضروریشرعظواھررعایتکھکندمیتأکیدجاھمھقشیری. مشایخمأنوسنادعویاز

صوفیھسرانازبرخیگستاخیھایودرویھانتفقھاءمانندقشیریماامبرایو. رسدنمیجائیبھطریقتدرسالک

ابوعلی«کھکندمیروایتدمشقیابوالقاسمازسلمیرحمنابوعبدلشیخازنقلبھقشیری. دنبوتحملقابل

بھامشدهواصلکھدباشروامرااینگویدوداردفراگوشلھوبھکھکسیحقدرگوئیچھ: پرسیدندرا» رودباری

.2» دوزخبھلیکباشدشدهواصلآری: دادپاسخ،نبوداثرمنبررااحوالگونیگونھکھایپایھ

وفقیھویداشتتماماحتیاطودقتشریعترعایتدرنیز) ھـ481م(–انصاریعبدهللاخواجھ–خراساندیگرشیخ

کوشیدمیشریعتحفظبھشتداکھمحبتیذوقوجودباتصوفدراماداشتفراوانعالقھتفسیربھوبودمحدث

.3اندکردهمنسوبخشکزھدبھرااوبعضیو

راطریقتازدورشریعتولیدانستمیحقیقتحصولوطریقتسلوکیالزمھراشریعتاتباععبدهللاخواجھ

:گویدوارداتیرسالھدرچنانکھشمردمیجانودلبیکالبدجون

».جانراحقیقتو،دلراطریقتشمر،تنراشریعت«

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



٣٨

کھبود) ھـ505-455(»غزالیمحمدحامدابو«صدایآمدبرصوفیھدفاعبھکھصداییبزرگترینپنجمقرندر

یکصوفیھتندرویھایسسبببھکھعامھبیندرشدتصوفاعتبارمزیدسبباوعلمیومعنوینفوذوشھرت

.1بودندسرخوردهآنازچند

،یافتمواجھبستبنباراخودرفتکھدیگرهراھردراوکھبودجھتآنازتصوفبھغزالیگرایشدرحقیقت

نھایتباجاھمھمذاھباھلوفلسفھاقوال،متکلمانمقاالتدر،بودآنجویایعمرتمامدرغزالیراکھیقینیآن

غزالی،بوداوعمراممت» یگمشده«یقیناینکھآنجاازویافتصوفیھطریقھدرفقطبودکردهدنبالشوقوشور

غزالیاگر. کندقربانیآنراهدررامدرسھفقھاستادیحشمتوجاهتماموبغدادنظامیھکھدادمیحقخودبھ

،انبیاءعلمبھکھتصفیھطریقتوجیھدرکندمیتلقییقینیمعرفتبھنیلطریقیگانھراقالوقیلدنیایازخروج

میعلماءوحکماءمیگویدکھداردمشھوریتمثیلاستترقطعیوترویقینیحکماءعلمازوشودمیمنتھی

راعلمتاکوشیدندمیاولیاءوصوفیھکھصورتیدرآورنددرونخویشقلببھراآنوکنندکسبراعلمتاکوشند

ودھندجالراقلبفقطتاکوشیدندمیاولیاءوصوفیھکھصورتیدرآورنددرونخویشقلببھراآنوکنندکسب

.2بزدایندزنگاریگونھھرازراآن

وھلھدرودینوعلمبینآشتیبرقراریوتضادرفعازاستعبارتبازگشایدراانمیخواھداوکھاصلییمسألھ

با،گیرپیپژوھشھایدورانایندراو. دینوبودیافتھرشداسالمیدوراندرکھیونانیعلوممیاننخستی

میانازتصوفیپایھبرتنھاتوانمیراتضاداینکھرسدمینتیجھاینبھگرددمیروبروتصوفنمایندگان

.3» برداشت

وآدابمحضاجرایدررامؤمنینظائفوواستظاھریوخشکبسیارسنترسمیمذھبغزالی،ترافعابھ

سازشآنبامیتوانندچندتنیتنھارواینازوگذاردنمیباقیاحساساتبرایجائیھیچسنتمذھب. ندادمیسنت

.4داردبزرگیبسیارنقشاساتساحتصوفدردیدیمکھسانآندیگرسویاز. باشندداشتھ

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



٣٩

قوت«کتابخواندنباوآوردمیرویتصوفبھآزمایدمیراوباطنیانفیلسوفانمذاھبانکھازپسغزالی

صوفیاندنیایبھراخویشتن،دیگرانویزیدباوشبلیوجنیدآثارومحاسبیحارثوکتبمکیابوطالب» القلوب

وتھذیبنفسبامجاھدتوریاضتوخلوتبھتمامسالده،نیستکافیتنھاعلمکھبیندمیوچونمیکندنزدیکتر

دریقینبھو» آِیدنمیشماربھکھگرددمیمکشوفاوبردورانایندرحقائقی«خودشقولبھوپردازدمیدرون

وھاراهتریندرستراھشانوسیرتھانیکوترینسیرتشانوخدایندسویبھخلقپیشتازانازصوفیان«کھیابدمی

» استنبوتچراغداننورازمقتبسباطنشانوظاھرسکناتوحرکاتیھمھ. ستاخالقھاترینپاکیزهاخالقشان
1.

خودتعلیماتدررامعیارجاھمھدرتصوفاویعقیدهوبھاستصوفیانوتصوفناقدشدیداً ویھمھاینبا

خالیخدابرایرادل«ازاستعبارتاونزددرتصوف. کندمیپیدادینباسختبرخوردیگاهونکردهرعایت

.2» شمردنحقیرراخداغیروکردن

میدینبھراتصوفعرفانیعناصراو: کندمیپیداراھی،خوددیدفاز،الھیاتشکفتگیورونقبرایغزالی

.3بخشدمیھیجانورمقخشکسنتبھ،عشقواحساسعناصرسانبدینوافزاید

کھکندنمیباوروجھھیچبھنھدمیتصوفخرافدشتدرپایعلمتالطمپردریایدرشناوریازپسکھغزالی

بعضیھااذھان،ویزماندرشبھھاینچونباشدناسازگاراندروزیدانشباکھکندتعریفچنانراتصوفکسی

تفاوتیدربارهویباشدعالماستالزم،باشدصوفیآنکھازقبلصوفیاستمعتقداواستکردهمیرامشوب

:نویسدمیچنینصوفیانوعالمان

عالمولیاستمتفاوتمشابھمسائلبھصوفیانپاسخھایرواینازوگویدنمیسخنخودحالازجزصوفی«

صدازاگر... کندنمینظرخودشخصیحالبھواقعدیدنبرایویابددرمیھستکھچنانراحقکھاستکسی

وگیردمیفراراجاھمھبتابدعلمنوروقتیولی... شنیدخواھندمتفاوتپاسخصدبپرسندرااینکتھصوفی

ترجمھ آئینھ وند.۴٩. غزالی ،المتقذ من الظالل (شک و شناخت) ص ١
.٢۵٠. احیاءعلوم الدین ، ج ٢
.۵١. تصوف و ادبیات تصوف ، ص ٣



۴٠

داوریترازویدرصوفیانشخصیاقوالتاونیایددرعلمتایعنی.1کندمیمحورااختالفاتودردرامیحجابھا

.2رسیدنخواھدمقصدبھسعادتکاروانونیستروااعتمادآنھابرننشیندعالمان

میتلقیآمیزتناقضترکیبیرا،عالمصوفی«کھبودتیرهآنچنان» تصوف«و» علم«یرابطھغزالیزماندر

دروکندمیعلمتحصیلکھکسیآیا: سؤالاینپاسخدرلذاودانستندمیبودنصوفیشرطراجھلوکردند

برموقوفاموالازکھاستمجازوبنامد» صوفی«راخودداردحق،استمشتغلصوفیانھسلوکبھھمخانقاھی

کھکسآنونداردمنافاتبودنشصوفیبابودنشفقیھ: « میگویدودھدمیمثبتپاسخ؟کنداستفادهصوفیان

میھککندنمیاعتناءاحمقانازایپارهخراباتبھونیستبودنصوفیشرطجھلکھداندمیمیشناسدراتصوف

.3»استحجابجھلکھاستاینحق. استحجابعلم: گویند

عالمیکھاستخویششخصیتبابدرتوضیححقیقتدرنیستبودنصوفیشرطیجھلاینکھبرغزالیتأکید

کھپسینیوامنزلوفترمیکھراھیازاستدفاعیوبودگزیدهبراررساستینصوفیانیشیوهوبودصوفی

.بودافکندهاقامتبارآندر

دلیروپروابینیزصوفیاننقددرپسنددمیراعالمانھوتصوفیآنازراجھلصوفیگرینقددرھمچنانغزالی

نمیذکریخلوتدروندارندخداوندباانسیصوفیاندیدکھمیوقتیبودرنجدرسختنمایانصوفیازاو. است

درو،اندنبردهنصیبینادانیوگدائیوکسالتوبطالتجزتصوفازوورزندنمیمجاھدتینفسباوگویند

بھوکنندمیتنبروصلھپریجامھورانندمیزبانبرراراستینصوفیانسخنانواندکردهخوشجاخانقاھھا

کھبرندمیگمانراستیبھوآیندمیوجدبھخویشاطرافبرمشتریانجوششازوروندمیبسیارسفرھای

.استفربھیاماسھروگردوستگردیھرگوئی،اندشدهچیزیوھستندکسی

»تمرةداءسوهکلیعتقدونوسوداءکلیعتقدونوصنعاً یحسنونانھمیحسبونوخیراً بانفسھمنونظفی«

.٢۴٣، ٢۴٢، ص ٢. احیاء علوم الدین ، ج١
.۶٠سروش ، قصھ ی ارباب معرفت ، ص . دکتر ٢
.١۵۴-١۵٣ص ٢. احیاء علوم الدین ، ج ٣



۴١

.1» استشدهنابودپاککھتصوفمگراندشدهتباهوسستدینیورامیھمھدریغاکھزدنندمیفریاد

.شناساندمیبازصفتبھبامزورومحجوبومغرورصوفیانزابسیاریطوائفدیگرجایدر

مغرورایدستھ. میشناساندبازصفتبھرامرموزومحجوبومغرورصوفیانازبسیاریطوائفدیگرجایدر

میپائینبھراسرونشینندمیھاسجادهبرسروکنندمیرقصوسماعوصوفیانندسخنانوھیأتوزیبھ

لطیفونرمھایجامھوگرانبھامرفعاتدیگریھدستوگویندمیسخنآھستھوکشندمیبلندنفسھایوافکنند

دیگریدستھواندکردههبسندجامھورنگبھتصوفازونشینندمیرنگینھایسجادهسربروپوشندمی

شرعبساطواندافتادهاباحھیورطھبھدیگرقوموداندمیقربمالزمراخویشتنودارندحقیمشاھدهمدعوی

اندگزیدهدوریعملوازاندگذاشتھھمحداینازدیگرقومواندکردهیکسانراوحرامحاللوانددیدهنوردررا

رضا،کلتو،زھداماتمقبھدنیرسادعایواندشدهمشتغلقلباحوالتفقدبھوانددادهطالقراحراموحاللو

ازکھاندگماشتھھمتمھمیکبرھمینوداندویدهخالصلحالقوتطلبدرچنداندیگریفرقھوکنندمیحبو

فرقھوکنندمیصوفیانخدمتریاکارانھوتواضعرھااظھنمتکبرادیگریدستھواندماندهبازجوارحوقلبتفقد

شدهمشغولنفسآفاتوعیوبازعملیولفظیفحصوبحثبھ،آنتطھیرونفسباعملیمجاھدجایبھدیگری

معرفتیرائحھکمترینشنیدنبھاندنھادهسلوکجادهدرپایواندگذشتھدرمرتبھاینازکھدیگرجمعواند

بھکھاندپنداشتھورسیدهقربینیمبھواندگذشتھدرھماینھاازدیگریدستھواندشدهمغروروومعجبفرحناک

.2کنندمیناروادعاویوزنندمیانالحقکوسواندشدهواردقربنھاییوادی

نیمھبھکھبردهنامگروهیکازتنھاودادهقرارآزمایشموردراتوصفمدعیانتمامغزالیبینیممیاینجادر

اوصافھمھاینھااندشدهراندهھمانجاازنماندهمصونابلیسمانندغروروکبرآفتازھمنھاآواندرسیدهقربی

.بودصادقگواھیتصوفنبودنبر،بودنشانکھصوفیانی،استغزالیروزگارصوفیان

وویباوصالوخداوندبھورزیعشقدرصوفیانطویلوعریضدعاویوگفتنطاماتوطحشازغزالی

یاواناالحق: گفتمیکھحالجسخنھمچون،خداوندبارویارویگفتنسخنوحجاببرخاستنواتحادبھرسیدن

گویانشطحچنینقتلبھکھاستخشمگینیاوهسخنانازچندان،سبحانیسبحانی: گفتمیکھبسطامییزیدابو

بھبایزیدازمنقولسخناسنادصحتدروشماردمیتندهکردنزندهبرابرراآنانازتنیککشتنودھدمیفتوا

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



۴٢

إننی«یآیھیناخواندنھمچونندادمیخداکالمگفتنواوبازخوادنراآن،صحتفرضبھوکندمیتردیدوی

متضمن،عاشقانھدعاویبھکالمآمیختنوظاھرآراستنبرهعالو،صوفیانطامات»فاعبدونیأناإالالهللاَنا

إنھفرعونإلیإذھب«یآیھالمثلفیھستنیزبعیدهتأویالتبھکردنرویوظواھرازشرعالفاظگرداندن

.1» طغی

را»عصاکالق«یارفتاوجنگبھبایدکھطاغیفرعونھماناستاینکھکننمیاشارهدلبھوخوانندمیرا

.افکنفروتستگاهتکیھھرچھخداجز: گویدمیوخواندمی

دیگرپیامدیرأیاصحابمیلورأیبرآنھاتطبیقومشرایعانھدامجز«کھمآبانھباطنیگفتنسخناینگونھ

وضعبامعادلالدینعلومحیاءادرراآنوپرداختھآنردورحشبھیالمستظھرکتابدرغزالیلذاو»ندارد

. 2استدانستھحدیثوجعل

3» حاصلبیمبطوقانواباحتیان«راخویشعصرمدعیان» ابوحامد«

روزھمھراخویشتنکھباشدآنایشانشغل: «گویدمیو» استنبودهحالاینخودراایشانھرگز«کھدنخوامی

طانیشواندکشتیایشان،کنندمیمذمتراعلماءوعلمآنگاهوآرایندمیسجادهومرقمعوفوطھبھوشویندمی

.4»رسولندوخدایدشمنوخلقند

زنندمیطعنھعلمدرھمھاینباواندکردهحاصلعلمنھدارنبھرهکشفازنھخودکھرامدعیاناینحالغزالی

.آیدحاصلنھایتبیزرکیمیاازکھ،چرااستبھترزرازکیمیاباششنیدهکھکندمیتشبیھکسیحالبھ،

.١۵-١۴. سوره ی طھ آیھ ١
، کتاب العلم ربع عادات .١. احیاء الدین ج ٢
کنند .کسانی کھ از ھواین نفس پیروی می ٣
٣٣-٣١. کیمیای سعادت . ص ٤



۴٣

استمھمآنچھ،آیدکارچھبھزرگویدونبردبداندستدارندعرضکسیچنینبرزرگنجھایچونآنگاه

ازوبماندگرسنھومفلسورمدببودندانستھھرگزخودکیمیاوفرانستاندزر«بدینگونھآنستاصلکھکیمیاست

کیمیاحالعیندرو. 1» زندمیالفوکندمیطرب،»بودبھترزرازکیمیاکھگفتمبھخودمن«کھسخناینشادی

ھمچنیننیزصوفیانکاروبودقالبیایشانحاصلخیزندمیبرآنطلببھکھکسانیبیشترو«داردبسیارطالب

کھچرانباشدبرتریعلمابرمقداربدانرانیروی،آیدحاصلچیزیصوفیانحالتازراھرکسعالوهبھ» باشد

میپیداچیزیبدیشانکاراوائلاز«دارندحالھمینھمصوفیانبیشترو» داردزردینارھزارکھکسیاگر«البتھ

حقیقتیراآنوشودغالببرایشانخیالیوسودائی«ھکنانستھچآنھاازبعضینشودتمامویفتدبآنازآنگاهوآید

.2» باشدچنیننھوازدهاستکاریآنکھپندارندایشانونباشد

داردھمتصدیقوداندمیبرترکنندمیطیظاھرعلمایکھطریقیازراآنوپسنددمیراتصوفاصلغزالی

بیاز... کندطعنعلماوعلمدرایشانازکھھر«بسیارند–ویعصر–عصرایندرکھھمراهمدعیاناینکھ

.3»کندحاصلی

داندمیآنازناشی،بردارنددستخداوندحکمحدودازمدعیاناینتاشودمیموجبکھھمراجھالتیواباحت

خمدویاندازهبھ–دوقلھمادینکھندرادزیانمعصیتیراماکھیندگومیوشوندمیمغرورخویشتنبھکھ

این: گویدمیویابدمیتھزاءاسوطعنخوردررادعویھاینگونھاغزالی،نپذیردنجاست،استگشتھ–بزرگ

فراموشراآنبشکنندایشانورعونتحشمتسخنیکدراگرھنوزواندنشده» دوقلھ«ھرگزمردیدرکھابلھان

اعتنابیچیزھابدینوبرندنمییادازراآندکننمنعایشانازاندکردهطمعآندرکھلقمھیکاگروکنندنمی

خشموشھوتوعداوتکھباشندرسیدهایدرجھبھاگرحتی. باشدمسلمچگونھراایشاندعویچنیناین،نیستند

وایشاننگذرددرانبیاءیدرجھازایشانیدرجھچھنیستندمعذوردعویھااینگونھبھباز،نگرددایشانگردریاو

جوالدردانندمیکجاازاحمقانابنایستادنمیعذربھوگریستندمیوکردندمینوحھمعصیتوخطاسبببھ

سادگییاجھلازاستممکنھمکسانیرادعویھااینعالوهبھ؟اندرسیدهایدرجھچنانبھواندنرفتھشیطان

. ٣٣-٣١. کیمیای سعادت ، ص ١
.٣١-٣٣.کیمیای سعادت ، ص ٢
.۵٩-۶٠. کیمیای سعادت ف ص ٣



۴۴

درراآنودھنانجامتقلیدبھاینان،خواندنمیخویشدینبھمضرراآنوکنندمیمدعیانآنراآنچھوبپذیرند

.1ردندگوگمراهنیابندمضرخویشاعتقادودین

آندراگرکھکندمیتأکیددیگربرخیمورددروکندمیانتقادسختصومفیانرسوموآداببعضیازغزالی

.2استنادرستکارشاننیاورندجابھدقتشرطباب

می،کردندمیتعبیرانفسوآفاقسیربھانازوبودمتداولصوفیھنزدکھسفروسیاحترسمازانتقادضمنوی

باشدگرفتھیادصوفیانعادتبھچندسخنیکھباشدآنقوماینبدترینونیستطراریونفاقجزآنھاکارکھگوید

راآنیمشوکھباشدوگفتتواندمیسخنآنکھشدگشادهویبرآخرینواولینعلمکھپنداردوگویدمیبیھودهو

کھوگویدگرددمختصروییچشمھدرنیزشرعکھباشدونگردحقارتچشمبھعلماوعلمدرکھکشدجائیبھ

کھچراباشدھندورومدرکافرھزارکشتنازفاضلترویکشتن،رسدھدجبدینچونوضعفاستبرایخوداین

.3کندباطلمسلمانیزبانبھھمرامسلمانیویاما»دارندنگاهراخویشتن،کافرازخودمردمان«

داردمیمنسوبتکدیوجوئیشھرتوریاکاریبھراآنھاوکندمیانتقادسختیبھمتصوفھاکثرزاغزالی

بھرهبیآنھاحقائقومعانیازامادارندزبانبرراصوفیھاقوالوالفاظکھداردطعنھاتصوفمدعیانبرھمچنین

عارفنامبھراآنھاویکھراراستینوفیھصاما،نداردتأثیرآنھاقلبدر،ورزندمیپرھیزوزھدھماگرواند

.ستایدمی،سازدمیمنتھیآنھایطریقھبھ»الضاللمنقذالمن«کتابدرنیزراخودروحانیسیروخواندمی

:اینکھخالصھ

سنتموافقاصولاینازکدامککھسازدمیروشنودھدمیقرارآزمایشموردراوفتصاصولتمامغزالی

ونامعقول،عناصراندرکھآوردمیوجودبھتصوفدرپذیرنرمشروشیونیستموافقآنباکدامیکواست

سانبدیناستگشتھمعطوفظاھریآدابورسومجھاتبھاصلیتوجھویافتھکاھشحداقلبھمرتاضانھ

میبیشترراآنھاقدرتکھآیدمیپدیددینیارانباالئیقشریرابقبولقابلوحنیفوصحیحآئینبامطابقتصوفی

.4گرددمیتنگتربترتیبدینمشایخنفوذیدائرهوکند

.٢٣٧. کیمیای سعادت ، طبع احمد ، آرمام ١
.٣٨. کیمیای سعادت ، ص ٢
.٣٨. کیمیای سعادت . ص ٣
.۵١.تصوف و ادبیات تصوف ، ص ٤



۴۵

میآثارشسایرازمھمتررااثراینمعلومقرارازنیزاوخوداستیغزالاثرمھمترین» الدینالعلوماحیاء«کتاب

یاو» سعادتکیمیای«عنوانکھنگاشتفارسیزبانبھراآنیخالصھ،عربیاصلیمتنتازاموبھزیرادانست

ھستندھاییکتابجملھازدوھروبشمارندتصوفدرکتبترینشیرینازکتابدوھراینو. است» کتابچھار«

.اندداشتھواقعیتأثیرتصوفترویجدرکھ

وبیایدپذیرناوانکارقطعیاتحادووحدتطریقتوشریعتبینکندمیسعیخویشکتابدواینطیدرغزالی

مبتنیاوتصوفبنابرای. کندتنزیھ،انددادهمیبدانمخالفانکھبدعتاتھامازراآنھاطریقتومتصوفھبدینگونھ

.استشریعتحفظبر

بودودالیفئدژکھنیزروستاھاسویبھآنهراونبودهھاشھرمردمدسترسدرتنھادیگرتصوف،غزالیازپس

ازشماریانگشتیعدهتنھااوازپسکھطوریبھنمودپیدازیادیرونقمردمیتودهمیاندروگردید،باز

.کنندویپیرویازایگونھبھخواستندمینکھماندندجایبھعصبانتم

وخوانیھاکثروخرافاتازراآنودادنجاتحتمینابودیازراتصوف،تصوفوشرعبینتلفیقباغزالیآری

مطرحمعقولودلپسندصورتبھراآنوشاندپودانشوعلمولھحآنقامتبروزدودحدودیتاصوفیاندغلیھای

متوجھرازیادیتناقضاتواشکاالتعوضدرولینمودحلایاندازهبھراآنتناقضاتواشکاالتوساخت

وقدرتراشریعتھمشریعتوطریقتبینپیوندبابدینگونھنمودجلبخودرابرمعترضاننظروساختخود

.بخشیدمقبولیتورواجراطریقتوھمدادبیشترعمقی

تصوفحتیونمودندمنسوبتزلزلبھرااوغالباً فقھاومتکلمین،فالسفھ،کردنداوتردیدمقالصدقدربعضی

کردنقدشدتبھرااحیاءکتابحنبلیعلمایوفقھاازجوزیاینجملھاز. نشمردندتحقیقبرمبتنیبعضھمرااو

ابوعبدهللا«و»طوشیطرابوالولید«مثلمالکیفقھایازبرخی. خواندنادرستراآناخباروروایاتایپارهو

بیاناحوالعلومدرآنجادرغزالیراآنچھحتیوشمردنداصلبیواحادیثاقوالمتضمنراکتابھم»یمازر

اوکھیمطاعنسبببھھم» رشدابن«» طفیلابن«جملھازاندلسیفالسفھ. دانستندبصیرتعدمبرمبتنیکندمی



۴۶

بھوخواندبدعتسراسررااحیاءبکتامغربمشایخازھمحرازنابکردندانتقاداوازتاشدفالسفھبابدر

.1دادفتویآناحراق

از،اسالمیفالسفھحکماءذکرمناسبتبھیکجا» بدالعارف«کتابدراندلسصوفیوعارف» اشبیلیسبعینابن«

صوفیگاهکالمازعاریبودصوفیبیانبیبودلسانیفقط:  گویدمیاویدربارهآوردمیمیاندرسخنغزالی

ازقدیمعلومازویادراک. زدهحیرتبودمحیرپنجمباروفقیھبارچھارمینبوداشعریبارسومفیلسوفگاهبود

،آورددرصوفیھطریقتبھراویآنکھاز،تصوفدرداشتراحالھمینوبودترسستھمعنکبوتتار

.2ادراکعدمازشدمیناشیکھبوداضطراری

مینشانآنانکالملحنولیگفتنتدمیغزالییبارهدرگوناگونتعبیراتبھویمخالفانراسخناناینگونھنظیر

.استبودهاغراضازناشینوعاً انتقادھاوتردیدھااینکھدھد

انگارندنمیصائبمسائلبعضیدررانظرشوزنندمیطعنفقھلحاظازراوینیزسنتاھلفقیھانازایپاره

راحکایاتیابتداابلیستلبیسکتابدرحنبلیفقیھوصوفیھبزرگناقدجوزیابندانند،میسنتاھلفقھمخالفو

:پرسدمیمنکرانھسپسوآوردمی،کردهنقلالدینعلوماحیاءالنفاس،رضاکتابدرغزالیکھ

ھنگامآیا؟دشواجیرکاراینبرایکسیکھاستجایزآیا؟دھددشنامسبببیرامسلمانیکسیکھاستجایزآیا

؟گرددمیساقطھمحجفریضھاحوالیچنیندردانیممیآنکھبا،شودکشتیسوارکسیاستجایز،دریامطتال

.3استفروختھارزانتصوفبھرافقھغزالیکھحقاکند؟گدائی،کندکاسبیتواندمیکھکسیاستجایزآیا

پایھبیغالباً احادیث،آندرکھدادونشاننوشت» االحیاءاغالطفیاألحیاءاعالم«نامبھایرسالھجوزیابن

داندمیکتابیرااحیاء،کتابشدیگرجایدرنارواواستگزاف،ھستاندرنیزصوفیھبابدرآنچھواست

.1» فقھقانونازخارجوباطلاحادیثازآکنده:«

۴ازوری و طرطوشی و ابن حراز ر جوع شود بھ طبقات الشافعیة سبکی ، ج . درباره ی م١

و ردباره ی سخنان ابن الطفیل در حی بن یقطان و اقوال ابن رشد در –١٢٣-١٣٢، ص 

.٢٧۶- ٩فصل المقال ، فرار از مدرسھ ، ص 
.٨٨. دکتر زین کوب ، جستجو د رتصوف ایارن ، ص ٢
.٢۵٣. تلبیس ابلیس ، ص ٣



۴٧

.2استگناھکارکندلعنرایزیدھرکسکھاستگفتھاحیاءدرغزالی

ونوشتھدرآنرا» العنیدالمتعصبعلیالرد«کتابوکردهتخطئھشدتبھراغزالیفتوااینخاطربھجوزیابن

.3استآوردهیزیدکفربربسیارادلھکتابآندر

الزمعملیھربرایرامنطقالمستصفی«کتابدرچراکھداشتاعتراضویبرمخصوصاً ) 728م» (تیمیھابن«

کھدرحالیاستکردهمنسوبابیاءتعالیمبھونوشتھ» المستقیمالقسطاس«نامبھراکتابیر،چھوبرایاستشمرده

.4استارسطووسیناابنازمأخوذآنتعلیمتمام

نیزاوعرفانولی،نمودفراوانتالشصوفیاناندیشیھایکجوخرافاتازتصوفزدودنیبراالیغزچھگر

عیسیازسخنھائیمکررویاینکھوداشتارتباطمسیحیکشیشانورھبانبااونبودمیاسالخالصعرفان

الرد«نامبھکتابی،باشدمسیحیراھباناوباآشنائیھمینینتیجھاستممکنکندمینقلخودکتابھایدرمسیح

جایازکھانجیلبااوآشنائیدرباشدغزالیازکتاباینعاً قوااگراستمنسوبویبھمسیحپیراموندر» الجمیل

جایغزالیعرفاندرنیزنوافالطونییسفھفلتأثیر.5گذاردنمیباقیتردیدمجال،آیدمیبرنیزالعلوماحیاءجای

وافالطونینویکعلموفلسفھدر،مسلمانیکوالھیاتکالمدرغزالی: اندگتفتھتحقیقاھلعضیبنیستانکار

.6استمسیحییکعرفانواخالقدر

درآنانآرایواقوالوحکایاتازراالدینعلوماحیاءایشانیطریقھھبوتأدبصوفیانبھغزالیظنحسنھتالب

جوزیابنکھآنجاتاتسانھادهصحھکشیھاشانونفسگریزیھادنیاوسختگیریھاوبرساختھآکندهمختلفابواب

پارهوخوانده» فاسدراویکیاستوعقل«کاشانیفیضواستکردهمتھم» تصوفبھفقھفروختنارزانبھرااو

آدابوالخالقمراعاتبھنسبتغزالیعظیموسواس،استشمرده»ترھا«جنسازرااومنقوالتازای

.١۶۶ھمان کتاب ، ص .١
.١٢۵-٣٢، ص ٣. احیاء العلوم ، ج ٢
.٧. الرد علی المتعصب العنید ، ص ٣
.١۴-١۵. کتاب الرد علی المنطبین ، ص ٤
.١٩۵. فرار از مدرسھ ، ص ٥
.١٩۵. بنا بھ نقل ، دکتر زرین کوب ، رد کتاب فرار از مدرسھ ،ص ٦



۴٨

وبدعتھایآدابازپیرویوبھبگذراندغسرتوکامیتلخوتشویقدرراعمریویتاشدموجبصوفیانھ،

اعتدالکھبگزینددوریمباحاتوتنعماتولذاتازچندانوبگیردتنگبرخودچنانرازندگیصوفیانناروای

.1داردواناپسندخردووحشیغریبآرائیاظھاربھرااووبستانداوالعافواقوالازرا

تأویلواصلصوفیازعباداتسقوطدرراصوفیھگفتاردھدتطبیقتصوفباراشریعتخواستھمیکھغزالی

واصلبرایولیاستآورمشقتتکلیف: گفتھوداردتاممباینتآنانکردارباگفتاراینکھنبودهمتوجھولی،کرده

.2استدانستھباطل» الصالحینروض«کتابدرشافغییافغیراتوجیھوایناستبخشلذت

:استگفتھغزالیراشعرواین

سنجرمملکھوسبوداگرفقربابادسیابختمرخسنجریچترچون

خرمنمیجویکبھنیمروزملکصدشبنیمطوقخبرمنجانیافتتا

تحقیقاھلبعضینیستانکارجایغزالیعرفاندرنیزنوافالطونییفلسفھتأثیر3،گذاردنمیباقیدتردیمجال

مسیحییکعرفانواخالقدروافالطونینویکعلموفلسفھدر،مسلمانکیالھیاتوکالمدرغزالی: اندگفتھ

.4است

تشیعباتصوفاتصالعدم

آنازقبلوشدپیدااسالمییجامعھدرسومقرناوائلودومقرناواخردرصوفیانتصریحبھ» تصوف«یکلمھ

پیدایشالبتھ. بودسنتاھلمیاندرابتداآنھمپیدایشو5نبودمسلمینمیاندرصوفیگریوتصوفازرسمیواسم

.٧٣. مقایسھ شود با قصھ ارباب معرفت ، ص١
، پاورقی مرحوم آیت هللا مرعشی .٢۵١، ص ١. بھ نقل احقاق الحق ، ج ٢
.١٩۵. فرار از مدرسھ ، ص ٣
.١٩۵. بنابنقل دکتر زرین کوب ، در کتاب فرار از مدرسھ ، ص ٤
قشیری ، در رسالھ ی قشریھ گوید : واشتھر ھذا -٢٣٢، ص ١. جاحظ البیان و التبیین ، ج ٥

األکبر قبل المأتین من الھجرة.اإلسم لھؤالء 



۴٩

استواقعیتایننشانگر–بیتاھلدشمنانمرکز-1شامیرملھدرخانقاهاولینساختنوشامدرصوفینخستین

ازھشتمقرنتاالاقلشیعیاندرمیانوبودندسنتاھلمذاھبپیروصوفیابوھاشمچوننخستصوفیانکھ

صوفیھسرانازبعضیمخالفواسالمواقعیعرفانمروجشیعھامامانچونونبودخبریصوفیگریوتصوف

حالیدرکنندمیمنتھیشیعھامامانازیکیبھراخودھایسلسلھ،کنندکسبمشروعیتخودبرایاینکھبرای

کھتساشدهنقلزیادیروایاتعکسبربلکھ،نیستدستدرائمھبھصوفیھاتصالبھراجعخبریھیچگونھکھ

.2بودندصوفیھدشمنسختامامان

یدربارهواستداشتھوجوداتصالتشیعوتصوفمیانکھکنندثابتدارندسعیصوفیھمؤلفانازبسیاری

:نویسندمیشیعھامامانباآناناتصالوتصوفمعروفمشایخ

یزیدبا) ع(العابدینزینماماباأدھمبنابراھیمو) ع(علیحضرتبازیادبنکمیل،بصریحسنچونکسانی«

فرقبیشتریسلسلھسرکرخیمعروف؛) ع(جعفربنموسیامامبابلخیشقیق: ) ع(صادقامامبابسطامی

بربناواندشدهمحسوبآنھاشاگردانازحتیوداشتھاتصالوارتباط) ع(الرضاموسیبنعلیامامباکھصوفیھ

خرقھکھاندکردهتصریححتیوآموخت) ع(امامانازراتصوف،طریقتمشایخاین،صوفیھمؤلفاناظھارات

.3»اندگرفتھآنھادستاز

یائمھازکھساتفراواینروایاتمخالفواستمحضکذبواساسبیوواھیکامالً صوفیھمؤلفانادعای

اثنی«نامبھکتابیالشیعھوسائلصاحبعاملیحرشیخمرحومواسترسیدهصوفیھنکوھشدر) ع(اطھار

تمام: «نوشتھآندرواستکردهنقلصوفیھانکارومذمتروایتصدھاآندرونوشتھصوفیھردرد» عشریھ

واندکردهنقلآناننکوھشردبسیاریاحادیثخویشامامانازواندنمودهانکارراصوفیھیفرقھ،شیعیان

ردرد) مفیدشیخ(کتابجملھآنازکھاندنمودهتألیفآننکفراثباتوفرقھاینردردبسیاریکتابھایشیعھعلمای

.4)» اتحادیھوحلولیھ(باشندمیفرقھدواصفلردصوفیھ:«استآمدهآنردکھاستحالجاصحاببر

.٣١. جامی ، عبدالرحمن ، نحف األنس ص ١
.۵٨و ۵٧، ۵۶، ص ٢.شیخ عباس قمی ، سفینة البحار ، ج ٢
.۴١٨، ص ۴دائزة املعارف شیعھ ، ج –بھ بعد ۵٧، ص ٢.طرائق الحقائق : ج ٣
.۵٣. االثنی عشریھ ، ص ٤



۵٠

) ع(رضاحضرتازبزیعبناسماعیلوبزنطیازصحیحسندبھ: کنیممیءاکتفاحدیثدونقلبھفقطاینحادر

:فرمودکھاندکردهروایت

هللارسولیدیبینالکفارجاھدفکأنماأنکرھممنومنافلیسقلبھوبلسانھینکرھمولمالصوفیةعندهذکرمن«

.1)»ص(

صوفیھھرکسونیستماازکسیچنین،ننمایدایشانانکاردلوزبانبھبشودذکریصوفیھازاونزددرھرکس(

.)باشدکردهجھاد9خدارسولحضوردروخداراهدرکھاستکسیمانندکندانکاررا

برحملراآنھاآمیزکفرکلماتو،نکندانکارراصفویھکسھرکھشودمیاستفادهوضوحبھروایتایناز

.نیستبیتاھلپیرووشیعھ،نمایدصحت

یبارهدراندکردهظھورصوفینامبگروھیماروزگاررد: پرسیدند) ع(صادقاماماز،دیگرروایتطبق

تمایلھمصوفیھبھاما،ھستندمامحبتمدعیکھکنندمیظھور،ماینددشمنانآنان: فرمود؟فرمائیدمیچھآنان

کسانیبدانید،خیزندمیبرآنانسخنانتعبیربھشوندمیملقبآنانلقببھوسازندمسآنانشبیھراخودودارند

ردکھاستکسیمانندکندانکارراآناکسھروجوئیممیتبریانانزامانیستندماازدارندتمایلگروهآنبھکھ

.2استکردهجھادکفاریا) ص(اکرمپیامبرحضور

پیدابعدبھآنزاونبودهصوفیمسلمانانمیاندر) قھـ148م) (ع(صادقامازمانتاشودمیمعلومروایتایناز

.استاواطالعیبیبردلیل،بنامدصوفیرا) ع(علیامیرمؤمنانوپیامبراصحابکسیاگرپس،اتسشده

ونبودصوفیگریوتصوفازنامیزمانآنتاکھاندنوشتھنیزصوفیھخودمؤلفانحتیومورخانودانشمندان

زمانرداینکھتاشدندمسیخوانده» زھاد«و» عبا«دادندمینشانعالقھبسیاردینبھکھکسانیدینبھکھکسانی

.3اندنھادهخودبرراصوفینامسنتالخواصزاایعدهوشدپیداتوصفطریقھوصوفیاسم) ع(صادقامام

،  ص ٢سفینة البحار ، ج –۵۶٣دیقة الشیعة ،ص اردبیلی ، ح-٣٢.االثنی عشریة ، ص ١

۵٧.
.۵٧ص ٢.سفینة البحار ، ج ٢
.١٠١، ص ١طرائق الحقائق  ج -٣١.جامی ، نفحات األنس ،ص ٣



۵١

ردصوفیھمؤلفانادعایشودمیمعلوم،شدهواردصوفیھانکاررددرشیعھامامانازکھروایاتاینبھتوجھبا

گوئیگزافھ،اساسبیادعایاینباآنانواستاساسبیوواھیقدرچھاطھارائمھیباصوفیھمشایخاتصال

!؟شرمیبیزھیوپرروئیزھی،اندگذراندهحدازراوقاحت

وشدپیداسنتاھلمیاندرنخستیمرحلھکدربوددینیبدعتوآفتبزرگترینتصوفکھنیستانکارحایپس

.ماندمصونبدعتاینازائمھزماندرخصوصبھقرھاشیعھیجامعھ

.استاساسبیکامالً مستشرقینازبرخیسخنانشودمعلوممیفوقمطالببھتوجھبا

:گویدمیفرانسوی» کربنھانری«

.1» بودنتواندتشیعجزبھچیزیراستینواصیلتصوف،متقابلنحوبھواستتصوفھمانواقعیتشیع«

برداشت،باشد» عشریھاثنیامامیھیشیعھ«منظورشگاهھرچیست» واقعیتشیع«کربنازمنظورنیستمعلوم

.استنادرستکامالً وی

ولیگرفترونقانھامیاندرتصوفوکردندپیداگرایشتصوفبھسنتاھلچراکھاستسؤالاینجایحاال

؟نشددیدهھاشیعھمیانردقرنچندینتاانحرافاینوماندندسالمبدعتوانحرافاینازامامیھشیعیان

رامطالبتبلکھ،نکردهاعتمادتردیدوشکوحدسوظنبھاسالمیعلومدرشیعھ: گفتتوانمیاجمالطوربھ

وظننھاستعلم،شیعھروشواستنمودهأخذ) ص(اکرمپیامبروارثو،الھیعلمومراکزحقائقیچشمھاز

. حدسوشک

مروانوعکرمھواالحبارکعبوبشیرنعمانویسرهو،ابوھریرهدراطرافمردمکھھنگامی،اولقرندودر

علیامیرمؤمناناطرافشیعھ،نمودندمیحدیثاخذشدهدیگرانوقتادهوابوحنیفھوحنبلبناحمدوالعاص،

علممراکزوحقائقیسرچشمھبھچونو،بودندمشغولعلومفراگرفتنوبآمدهگردگرامیشفرزندانو)ع(

مطمئندینیمرجچنینفاقدسنتاھلچونولیبرونددیگرانسراغبھنداشتندنیازیدیگر،داشتنددسترسیالھی

عقائدباگوناگونمذاھبشدسببھمینوبروندادعائیصاحبھردنبالبھاینکھجزنداشتندایچاره،لذابودند

.ھائری کربن سھ گفتار ، در باب تاریخ معنویات ایران ، مجلھ ی دانشکده ی ادبیات تھران ، ١

.۴۶و ۵١م ، صفحات ١٩۵٩ش ، /١٣٣٧، ص ۵ج 



۵٢

اوفتوایونمایندتکفیرلعنرادیگرمذھبرئیس،آنھاازمذھبھرپیروانوشوندپیداسنتاھلمیاندرمختلف

بودندرنجردوضعانیازکھپارسایانیوزھادشدباعثاختالفتھخمینوبگویندبدآنھاگروهبھوکنندتخطئھرا

رونقیتصوف،دادندمینشانصوفیھبھنسبتحدیثاھلوفقھاءکھمخالفتیرغمبھوآورندرویصوفیھبھف

.بگیرد

چھوبودندصوفیانیفریبندهظاھربھسخنانیفریفتھسنتاھلاعالموبزرگانزابسیاریکھزمانیآندر

اسالمواقعیعرفانمروجخودوداشتندمیبرحذرآنازراشیعیانتظاھرتصوفوصوفیگریبھنیزخودبسار

.بودند

می» اسالمدرعرفانگذارپایھ)ع(صادقامام«عنوانزیر» استراسبورکاسالمیمطالعتمرکز«محققانچنانکھ

:نویسد

عرفانوزرتشتیعرفانبین،اسالمازقبلیدورهدرعرفانردمطالعھضمنخرقانیابوالخحسنشیخاگر«

مکتبعرفانزرتشتیوعرفانبین،اسالمازقبلیدورهدر» عرفانکھفھمیدمیبگذاردفرقاسکندریھمکتب

پایھ) ع(صادقامامکھعرفانیامااتسگرفتھمایھثتویتاززرتشتیعرفانکھفھمیدمیبگذاردفرقاسکندریھ

توحیدیعرفانیک،شدانگذارپایھ) ع(صادقامامکھدوگانگیازاثریواستتوحیدیعرفانیک،شدآنگذار

بشرییاندیشھترینعالی،اغراقبدونونداردوجودآندرگانگیسھاولیطریقوبھدوگانگیاثریازواست

دستبدانعادیمردم) ع(صادقجعفریدورهدرنھکھباشدمیعالیقدرآنواستروحتکاملوتزکیھبرای

صادقجعفرامامآنگذارپایھکھعرفانیپیوستھوشدمتعددھایمکتبدارایعرفانکھبعدھایدورهدرنھیافتند

دورهعرفانازبعضیمبالغھداراینھ؛زرتشتیثتویتداراینھ،باشدمیمسیحیوھندیتثلیتداراینھ) ع(

عرفانییاندیشھدرھامکتبآنبانیانازبرخیآمدوجودبھبعدھاییدورهدرعرفانیھایمکتبوقتیبعدھایی

شددیدهوگردیدندکفربھمتھمکھشدندمبالغھاثربرکھشددیدهوگردیدندکفربھمتھمکھشدندمبالغھدچارطوری

زابعضیعرفانیزندگیدرطامھوشطحوبرگردانیدندروآنھازاپیروانشانازبعضیحتیآنانمبالغھاثربرکھ

نفرتآنھاازمعروفدانشمندزمخشریکھنبودجھتبیودانستندخداوندبابرابرراخودکھرسیدجائیبھآنھا

.»داشت

:افزایندمیمحققانھمین



۵٣

ایعدهبلکھ،شدهپیرویمذھبشیعھعرفایطرفازفقطنھبودمبالغھازدورچون) ع(صادقجعفرعرفاناما«

) ع(صادقجعفرعرفان... آموختند) ع(صادقچعفرازراعرفاندرسبودندجماعتوسنتاھلکھعارفاناز

ردوکنندغفلتدنیویامورازاینکھبدونگذاشتناجراموقعبھراویاحکاموخداوندبھازتوکلاستعبارت

ھایمکتببانیاناوازبعدآنچھبرخالف) ع(صادقجعفرعرفاندر... ببرندبینازراخودزندگینظمنتیجھ،

خواھدخداوندبھآدمیکھگویدنمی) ع(صادقامامنداردوجودخداوندبھرسیدنیمسألھ،گفتندعرفانمتعدد

پیوستھاستمخلوقکھانسان. شدخواھدخداانسانکھشدهگفتھقرآندر. استگفتھقرآنآنچھحدوددرمگررسید

اوبھ،نمایدمیرجعتخداسویبھچونمرگازبعدولیگردیدنخواھدخالقھرگزوماندخواھدمخلوق

.1»...گردیدواھدنزدیکتر

:نویسدمی) ع(صادقامامبابسطامییزیدبااتصالیدربارهغربمحققین

امااستاسالمیدنیایمعتبرکتبازفضالازبعضینظردرومشھورکتبازیکیاألولیاءتذکرةکھدانیممی«

بسطامیبایزیدکھاستایناخبارآنازیکیونیستتریدقابلآنھابودننادرستکھشدهنقلخبرھائیکتابآندر

آموختھمیویازراعرفانوبودهاوشاگردوبردهمیسربھ) ع(صادقاماممحضردرمدتیمعروفعارف

عارفاینکھبرایشدعرفانواردگرفتفراراعلوماینکھازبعدبسطامیبایزیداولیاءتذکرةیگفتھبنابراست

تحملباسالسیمدتوشدخارجبسطامازلذا،برسدجھانبزرگعرفایخدمتبھکھدانستالزم،بشودکامل

درکراعارفسیزدهویکصدمحضرمدت،آندررسیدبزرگعارفانخدمتبھدیگرمحرومیتھایوگرسنگی

بھرااوھایگفتھورسیدمیحضرتآنحضوربھیزیدباروزھر. بود) ع(صادقجعفرامامآنھاآخرینکھکرد

درکھرابکتاآنیزیدبا: گفتاوبھ) ع(صادقجعفرروزیکداشتنمیبرویازچشموسپردمیخاطر

کماستمدتیتو: گفتصادقجعفر،گوئیمیراطاقچھکدام: گفتیزیدبا. بدهمنبھتتوسسرباالییطاقچھ

برایچوندیدممینراکسیتوازغیراینجادرمن: گفتیزیدباای؟ندیدهراطاقچھھنوزوآیاآئیمیاینجابھ

اجازهتوھبورسیدپایانبھتوتعلمیهدوربایزیدای: گفتسخناینشنیدنازبعد) ع(صادقجعفر. امآمدهتودیدن

...».باشیخلقارشادمشغولآنجادرونمائیمراجعتبسطامبھکھدھممی

: گویندمیمحققانھمین

ترجمھ ی ذبیح هللا منصوری .٨۶–٨۴. مغز ، متفکر جھان شیعھ ، امام صادق (ع) ص ١



۵۴

باچونولینوشتھراآن،باشدمیصحیحروایتایاینکھبھیعقیدهبااالولیاءتذکرةکتابینویسندهشاید«

راآناالولیاءتذکرةینویسندهاگرواستنادرست) . وقوعتاریخلحاظازوقایعبودنلزومیعنی(»کرونولوژی«

ینیمھدر) ع(صادقامامچون. استنمودهنقلراآنتحقیقبدوننویسندهوکردهجعلدیگریباشدنکردهجعل

ھجریسومقرندربسطامیبایزیدلیکن،است) قھـ148(ھموفاتشتاریخوکردمیتدریسھجریدومقرناول

. 1... برسد) ع(صادقامامخدمتبھتوانستھنمیلذاو... اندنوشتھھجری261رااووفاتتاریخوزیستھمی

:گویندمیآنیادامھدرنیزو

حضورادراکبرایبیابانھادرسالسیمدتبسطامیبایزیدکھنویسدمیاالولیاءتذکرةدرکھنیشابوریعطار«

کھنبودمتوجھ،رسید) ع(صادقامامحضوربھاینکھتاکردتحملراگرسنگیرنجوپیمودراهبزرگعرفانی

سالسیمدتوبزنددنیویزندگیبھپاپشتکلیبھبسطامیبایزیدکھنداشتمیل) ع(صادقامامحضرت

رامردآن،عرفانبانی. داشتمیصحت) ع(صادقامامنزدبایزیدرفتنروایتاگر. نمایدتحملراگرسنگی

بھنسبتراخودیوظیفھبردیسربھبیابانھادرسالسیمدتچرا: گفتمیاوبھودادمیقرارنکوھشمورد

اموربایدھرکس: گویدمیونیستموافقدنیاترکبا) ع(صادقامامعرفانچونگذاشتیمھملفرزندانوزن

.2» نمایدمنظماخرویامورموازاتبھراخوددنیوی

اتصالواندکردهجداالتقاطیوعرفانتصوفازرا) ع(صادقامامعرفانغربیمحققان،بینیممیاینجادر

!؟داشتندراآنھافھمودرکھمداخلیمحققانکاشایاندنمودهانکارشیعھیائمھباراتصوف

بنیانگذرانوتصوفنخستینمرشدانونیستامامیھیشیعھازصوفیگری: کھفتھگقاطعیتباتوانمیخالصھ

بتوانیکھمرشدییک) 719یا- 720- 878حدود(آملیحیدرسیدازقبلتاحداقلواندنبودهشیعھکدامھیچمسلکھااین

ادعااینبروداردمنافاتادیانتمامبابلکھوتشیعباتصوفقواعدواصولاصالً ونیست،بودشیعھکنیثابت

:کردذکردلیلچندینتوانمی

.٧٩.ھمان کتاب ، ص١
.٨۶.ھمان کتاب ص ٢



۵۵

مذھبیودینھیچپیروبلکھوجعفریغیرصوفیھفرقتماماینکھبرمورخانوشیعھعلماءازبسیاریتصریح- 1

بارهایندربخواھیممااگرواستبودعھشیعھعوامیبفربرایمیزنندتشیعازدمصوفیھمتأخریناگرواندنبوده

.1کشدمیدرازابھسخنکنیمنقلراآنھامطالب

. اندنکردهمعرفیتشیعبھرامرشدیکواندکردهمعرفیگریسنیبھراخودسابقمرشدھایصوفیھخود- 2

عثمانبنعلیمثالً . گرددروشنماگفتارصدقتاکنیدمالحظھراایشاندیگرکتبواألنسنفحاتوتذکرةاالولیاء

شیخو. استابوبکرحقیقیصوفی: گفتھ،دارندقبولرااو» المحجوبکشف«کتابھمھوایشانقطبکھجالیی

:گویدالطیرمنطقدرنیزعطار

اوست» الغارفیإذھمااثنینثانی«اوستغاریارکھاولیخواجھ

مصطفیشریفصدردرریختکبریابارگاهازحقھرچھ

ریختتحقیقازوبودجرمالریختصدیقیسینھدرھمھان

بھکردهاشارهو» منانجاندربودنتجشمع: «گویداستبھشتاھلچراغعمر: الطیرگفتھمنطقدرھمچنینو

.استگریزانعمرازشیطانکھسنیانجعلیحدیث

دورزسایھآنزدیوگریزدمینورجمعازبودسایچونراشمع

و» کلینی«،»مفید«،»صدوقشیخ«مانندشیعھعلماءازنامیآنھامتأخرینبلکھ،صوفیھمتقدمینکتبدراینکھ- 3

مانندانددادهنسبتآنھابرایوکراماتیمقاماتکردهذکرراسنتاھلبزرگانولینیستغیرهو» طوسیشیخ«

.آنھاامثالو» گیالنیعبدالقادرشیخ«و» حنبلاحمد«

اولیاءازراصوفیھسراناماداندمیدینبیبلکھ،خبیصورافضیراشیعیان،سنتاھلازبسیاریاینکھ- 4

.داشتندیقینآنھابودنشیعھعدمبھسنتاھلبزرگانپسشمارندمیکراماتومقاماتصاحب

در» قشیری«ھمچنینواستبودنسنیصوفیگریحتمیشرائطازیکیکھاندکردهتصریحسابقصوفیانخود- 5

برایھرکسوشدظاھربدعتھاالتابعیناتباعزمانازپس: گوید» األنسنفحات«در» جامی«و» قشیریھیرسالھ«

درواندکردهاقرارھمھنویسندگاناینونھادندخودبرصوفینامسنتاھلخواصازایعدهونمودادعاھاخود

.بیاورندعذریصوفیھکھاندنبودهھمتقیھ

.در این بار بھ کتابھائی کھ در رد صوفیھ نوشتھ شده است ، مراجعھ شود.١



۵۶

الصوفیةدخول«بابدر»  کافی«کتابدر» کلینی«مرحومچنانکھ) ع(صادقامامباصوفیھاستمعارضھ- 6

واردمعتبرهکتبدرکھ) ع(رضاامامباآنھامعارضھنیزو1استنمودهذکر» علیھامحتجاجھمو) ع(الصادقعلی

.2استشده

اعتراضنیزاطھاریائمھسایرزندگیروشبھریاکارانوصوفیانکھشدهواردمضموناینبھزیادیروایات

.3» اندشنیدهمحکمیپاسخھایواندکرده

ازآنانبرخیودادهنسبتماامامانبھراخودارشادسلسلھعوامجلببرایبعدنسلھایصوفیھایکھاستعجیب

شدتھبوکردندمیمعارضھآنانباامامانحیاتحالدرنیاکانشانکھحالیدر4اندشمردهطریقتمشایخجزءرا

!بودندآنانانکارودروغضبمورد

آنھاامثالو» کلینی«و» شاذانبنفضل«ولیاندبودهائمھسراصحابماسراننویسدمیاینکھترعجیباینازو

! ؟اندآوردشماربھھرظااصحابازرا

شیعھامامانازحدیثیکحتیونیستشیعھةاحایثسلسلھدرصوفیھبزرگانازیکینامنمونھعنوانبھآنکھ- 7

.باشندآنراویخودکھاندنکردهنقل

،مفیدونجاشیوطوسیشیخ«مانناندکردهذکرعموماً راشیعھرجالواندنوشتھرجالدرکتابھاشیعھعلمای- 8

بردهراازصوفیھیکینامکتبازبعضیاگرونیستکتبآندرصوفیھسرانناموایشانامثالو» حلیعالمھو

.استکردهتوصیفبودسنیوتدلیسونفاقوضعفبھ

وسبعھمجالسدر» مولوی«مانندخودتألیفاتدررامذھبشانآنھاکردنمعرفیوصوفیھمؤلفینشھادت- 9

:نویسدمی1نفحاتدرجامیمثالً خودکتبدر» جامی«وخودشدیواندر» هللانعمتشاه«مثنوی

.٣۴٨کتاب المعیشة تحف العقول ص- ٧١و ۶۵، ص ۵.کلینی ، فروع کافی ، ج ١
.۵٧و ۵۶، ص ٢، سفینة البحار ، ج ۶.منھاج البراعة ج ٢
. در این باره بھ باب مالبس کھ کتاب وسائل شیعھ و کافی و سای کتب حدیث مراجعھ شود.٣
. عطارد در تذکرةاالولیاء امام باقر و امام صادق (ع) را جزء مشایخ طائفھ ی صوفیھ ذکر ٤

کرده است.
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رسولاگررابدعتاھلرافضیاین: گفتخواندمینمازبرمھردیدراشیعھنفریکصوفیھبزرگانازیکی«

وکردتصویبراھمھخدارسولخواندندخدابینگویدآنکھتادادمیخبرنھاآاعمالزشتیازومیدیدبودزنده

نفریکچونولینموداحتراموکردتصویبراخداھمرسولعقائدازامدرافضینفریکچونولینموداحترام

.2» دادزجروراندخودازرااوخدارسول،بخواندخودشکتابوازعقائدامدرافضی

شیعھیسرسختانھومبارزاتاستنداشتھصوفیھباسرسازشوقتھیچاخیرشیعھقرونوحتیتاریخطول-10

ھاکتابشیعھبزرگعلمای.اندنکردهدنبالشدتاینبھتصوفمختلفازمذاھبیکراھیچومتصوفھباتصوف

جالباماربسیار»طرائق«صاحباندکھکردهتألیفتکفیرشاندروحتیاعتقاداتشانوتصوفاھلرددرھاومقالھ

.3استکردهارائھخوددرکتابواثارھاردیھنوعاینازومفیدی

سازگاروپزشکانءاطبایوطائفھفقھاشرعینظرباکھشودمیگفتھاموریسلوکوسیرادابدرکھبساچھ-11

طائفھمابینکھطرقیخصوصبھشاقھریاضتھایوھمچنینعشقوجذبھوحیرتفقروووسھرجوعمثالً .نیست

فقھاگروهباصوفیھمابینجھتاینازونداردسازگاریمتشرعفقیھنظرباکدامھیچاستبودهمعمول)مالمتیھ(ی

بیداریشبوگرسنگیاستمشھورعربیوفارسینثرونظمکتبوتواریخدرنآاثاروبودهشدیداختالف

شمارندمیالزمشرایطاست،ازالھیقربمقامکھمقصودمنزلسربھرسیدنبرایسلوکسیرواھلوریاضت

ازوانسانکامیابیوسعادتعالئمواثارجزصوفیھراوعشقوجذبھحیرت. میدانندحرامرانفسذیبتھفقھااما

رااحوالاینطائفھدوھرعملیحکمتوارباباطباءجماعت.شمارندمیهللالیسیرعالیوادیھایومراحل

.4میکوشندآنمعالجھدرودارندمیمحسوباخالقییادماغیواعالنامراضجزوه

.٣٧٢-۴۴١٣ص . نفحات االنسف ، ١
حقیقة الغرفان «. نگارنده ی این نھع دلیل را از دل ی شانزدھم عدم تشیع صوفی زا کتاب ٢

.٣٧٢تا ٣۶٩عالمھ ی برقعی برگزیده است ، ص 
.۴٢١؛ ص ۴دائرة المعارف عتشیعھ ، ح - -٢٣٠-١٧۴، ص ١.طرائق الحقائف ج ٣
عمومی دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی .سخنرانی جالل ھمائی ، مجموعھ ی سخنرانیھای ٤

.۶٠و ۵٩ص ١، دانشگاه تھران ، شماره 



۵٨

و1اتحادیھوحلولیھ: باشندمیفرقھدواصلدزصوفیھفرقاندگفتھدیگرعلمایازبسیاریو» مفید«مرحوم-12

.باشدحقاھلکھندارددیگرییشیعھبنابراینمسلکنددواینفروعدیگرشعب

مطلباینبرخودشانمؤرخانتمامواندبودهسنتاھلازعموماً صوفیھنخستینسرانومشایخاینکھبھتوحھبا

تشیعبھراحاضرنسل،صوفیانادعایتوانمیشوندمیمنتھیآنھابھھمھاسلسلھیھمھو،داردندنظراتفاق

بھاقراروائمھازمدحیاگرو! ؟برسدسنیانبھارشادشسلسلھوباشدشیعھکسیاستمحالزیرا،پذیرفت

والیتبھرادیگرمرشدانوبیاورنداووالیتدنبالبھراخودوالیتکھاستآنبرای،کنند) ع(علیوالیت

.کنندمیمدحبیشتررا) ع(علیآنانزیراباشندخالصشیعھ،غالبانبایستمیبودکافیمدحاگرورسانند

) ع(عسگریحسنامام،چنانکھیکسانندگمراھیوظاللتدرصوفیھفرقتمامگفتتوانمیجرأتبھبنابراین

:فرموده

یھمھیعنی(»االمةھذهمجوسونصاریإالھخمإنوطریقتنالمغایرةطریقتھمومخالفینامنکلھموالصوفیة«

اینمجوسونصاریمگرنیستندآنان،داردمغایرتمایطریقھباایشانیطریقھوھستندمامخالفانازصوفیھ

).امت

وبیتاھلطریقھمخالفعموماً آنھااینکبھتصریحواستصوفیھفرقتماممذمتوانکارروایتاینمضمون

.بزننداواوالدو) ع(علیازدمچھاگروباشندمی) ع(اطھارائمھ

:فرمود) ع(رضاامامدیگریروایتدر

باومکرخدعھرویازمگرشودنمیتصوفبھقائلکسی(». حماقةاوظاللظاولخدعةاالبالتصوفأحدیقولال«

).حماقتوجھالت

سھاینبھمنحصرندونیستنخارجدستھسھازصوفیانیعنیاستحصرمفیدخبراینمنطوقادباھلقولبھ

.داردوجودآنانبینحققائل: گفتتواننمیپس،قسم

.۵٣. بھ نقل االثنی عشریھ ، ص ١
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می) نداردراصوفبیھضدروایاتردجرأتکھ(مشربانصوفیازبرخیشودمیشنیداخیراً اینکھآورتعجب

العابدینزین«؟نداردمذھبشیعھصوفیانبھربطیواستمذھبسنیصوفیانبھمربوطروایاتاینگویند

:نویسدمی،استصوفیھسرانازیکیکھالمعارفکشف«کتابصاحب» شیرواین

بھذکریمصوفیانازاوحضوردرکھھرکس: «استگفتھ) ع(رضاامامگویندمیکھاستدرستمطلباین«

رکابدرکھاستکسیمانند،کندتقبیحراآنھاھرکسومانیستاز،نکندتقبیحراآنھاخوددلیازبانباوآیدمیان

آفتاب«کھاستدروغینصوفیانباصرفاً سخناینرویکھکرددرکبایداما» جنگدمیکافرانبا) ص(پیامبر

تصوف: « نیشیرواانشینجفرزندعلیشاهمعصومیگفتھبھبنا1»سنیصوفیھاییعنی» کنندمیتیرهراامامت

آندرونیوجھ،تصوفالھیحقائقومعصومائمھرابیرونیوجھ،امامیتشیع» استحقیقیتشیعھمان،حقیقی

. 2» است

وانکارروایاتازبرخیمضمونوادعاستاینبرخالفروایاتاینمنطوقومضمون: اوالً گوئیممیپاسخدر

وباشندمی) ع(اطھاریائمھوبیتاھلیطریقھمخالفعموماً آنھاکھاینبھتصریحواستصوفیھتماممذمت

بابودنشیعھوبیتاھلمحبتمعنیاینبھھستنددروغگوخودادعایدرآنانبزننداواوالدوعلیازدمچھاگر

.باشدنمیسازگارصوفیگری

صوفیھایشاملواستمذھبسنیصوفیھایانکارومذمتدرروایاتاینبگوئیموبگیریمقویراشبھاگر: ثانیاً 

اماندر) ع(اطھاریائمھغضبوانکاروردازظاھرشیعھبھصوفیھایباشدبازنمیمذھبشیعھاصطالحبھ

:استشدهتصریحروایاتایندرزیرانیستند

یکیزیارتبھھرکسوکھاستکردهیاریراابوسفیانومعاویھویزیدگویا،کند) صوفیھ(ایشانیاریھرکس«

».استرفتھشیطانزیارتبھکھاستاینمثلبرودمرگازبعدیاحیاتحالدرآناناز

!!  نیست؟انانبھکمکافکارانھاوترویجانھاوتوصیفتعریفایا

).١٣۵٠(تھران ۵-۶. کشف المعار ف ، ص ١
.١٠۴، ص ١. طرائق الحقائق ، ج ٢
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!!نیست؟انھایاریانھاخرافاتبھلودهآکفرامیزوکلماتتوجیھایا

ظاھربھایاصوفیان. شدخواھدمحشورنھاآوباراکردهناوابوسفیومعاویھیزیدیاریکندایشانیاریوھرکس

!نیست؟یکیانھاعقائداصولایاکنند؟نمیتکرارراصوفیھمتقدمانمطالبشیعھ،ھمان

باشد،اماممینیزشبعھظاھربھصوفیھایشاملاست،دقیقاً شدهروایتصحیحسندبھکھ) ع(صادقاماروایت:ثالثاٌ 

.شدمحشورخواھدانانباواستانانازدھدنشانتمایلانانبھکسوھرھستندمادشمنانصوفیھااینکھبیانضمن

االأقوالھمیأولونوبلقبھمأنفسھمویلقبونبھمیتشبھونوالیھمیمیلونوحبنایدعوناقواموسیکون:«فرمود

....» أنکرھمومنبراءمنھوانامنافلیسالیھممالفمن

ایشانبھراخودومیدھندنشانتمایلنیزصوفیھبھومیکنندمارامحبتادعایکھشوندمیپیداکسانیایندهدر(

دھدنشانتمایلایشانبھکسنمایند،ھرتوجیھمیوتأویلراسخنانشانوارندمیگذخودبھراانانلقبونمودهتبیھ

). بیزاریماوازومانیستمااز

لقبونمایندمیپیامبربیتاھلمحبتدعویکھباشندمیشیعھظاھربھ) ع(صادقاماممرادکھاستواضحپر

نماشیعھصوفیھایپس. نمایندمیتشبیھانھابھراخودحالظواھرورفتارطرزوگذارندمیبرخودصوفی

.ندارندروایاتاینازمفری

بھنکردندتشیعاظھاراینکھوبودندشیعھواقعدرصوفیھمتقدمین:گویندمیشیعھظاھربھصوفیھایازبرخی

میکردند؟تقیھکھاستاینخاطر

نامذکرازفقطامانکردندتقیھوخودداریخدائیادعایووفسقکفراظھارازانھاچطوراستروشنانھاجواب

تنھاونکردنداست،تقیھمسلمانانعمومعقائدمخالفکھکفرامیزسخنانگفتنازانھاچطورکردند؟تقیھ) ع(علی

!  کردند؟تقیھتشیعواظھار) ع(علینامبردناز

. باشیمداشتھمروری»شوشتریهللانورقاضی«یصوفیانھتوجیھاتبھاینجادرنیستبد

: نویسدمیوی
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ایشانچگونھپس،ایشانندقواعداصولوسنتاھلیطریقھبرباطنوظاھرحسببھصوفیھاکثرکھگوینداگر«

کھاستیکیایشانازیحقیھیفرقھاماشیعھمانندبسیارندفرقیصوفیھگوئیم: گفتتوانحقیقییشیعھرا

یحقھیفرقھھمچنانکھباشندداشتباطنبوظاھرحسببھایمانوباشداطھاریائمھومختارسیداسرارحامل

نقلبھمبینفروعدرایشاناحکاموقواعدکھاندعشریھاثنیامامیھآنواستیکیشیعییمتکثرهفرقازھناحی

)».ع(عترتونبیازصحیح

نبودهمذھبسنییرفیعھیطائفھاینازکسھیچکھاستآنعقیدهرامؤلف: گویدمیصراحتبا» قاضیسپس

جھتتصوفینقش،جماعتوسنتاھلزدنگولوبضاعتترویججھتکھ» بندیھنقش«یضالھیشرذممگر

ونمودهقوماجمعخرقواندبستھابوبکرجھتتصوفینقش،جماعتوسنتاھلزدنگولوبضاعتترویج

.اندبستھاوبھراخودطریقتیخرقھ

گاهرفیعھطائفھایناکابراینکھ: استگفتھو،انداختھتکلفبھراخوددیگرجاھایمثلادعاایناثباتبرایقاضی

استگریزالحقیقةفیکنیممیمذھباحوطھبھعملکھگویندمیگاهو) لھمذھبالمنالصوفی(کھگویندمی

صوفیھرکھاستگفتھولھذاتقیھازرویشیعھمذھبانقیادبھازتصریحاحترازوسنتمذاھبازیکیازالتزام

تفاصیلبھعارفکھکسینزدانکھتااستوگردنیسینیالیق،بلکھاستکردنیمالمت،کندمذھباظھارکھ

فرقھاینعنداالستقرارمذھبمذاھباحوطکھزیراامامیھمذھبدراتباعاستصریحاخیر،عبارتباشدمذاھب

...استناجیھ

کھواضحھقرائنجملھاز:«گویدمیکھاستاینآوردخودمدعایبرکھدلیلیترینقویالمؤمنیمجالس«صاحب

الدینشھابشیخ«کھاست،آنباشدمامامیھحقمذھببھعلیھیطائفھایناکابرتدیناستبعادرفعمنتج

سنتاھلمذھبطبقبراربعھخلفایحقیقتتقریرنقیھرویازآنکھازبعد» الھدیاعالم«رسالھدر» سھروردی

ازیکیمحبتاگرکھگتفھ،نمودهسنتاھلمذھبطبقبراربعھخلفایحقیقتتقریرتقیھرویازکھگفتھ،نموده

تاکنیسعیبایدکھبگفتونپردازیآناظھاربھوخودسازیاسرارجملھازراآنکھباید،آیدتوخاطردرایشان

یکیبھمرداکھبودخواھدھویداوروشنوپیداوظاھرکالمدقائقبھعارفمتفطنبرونپردازیآنازراخاطر

:گفتھآذریشیخکیستاستاسراریازجملھاومحبتکھچارآناز

بداندانینمیکزگفتیتومطلوبکیست

کیستپیداستمرتضیعلیدینآفتاب
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استرھبرپیرووھادیومرشدھزارانصد

کیستپیداستپیرمارھبروھادیھمھزین

نیستباکباطلدعویبسیاینجارودگر

کیستپیداستجزاروزقاضیشریعتدر

بھکندقانعراکسیرودمینگمان،کندمیاقامھصوفیھاکابربودنشیعھبرایکھرادالئلیایننماندمخفی

ھبمذاازیکیبھالتزامازگریزحقیقتدراینکھبھ) لھمذھبالمنالصوفی(معروفیجملھتفسیرخصوص

نظراززیراداردتازگیھمھبرایو،باشدمیتقیھرویازشیعھمذھبانقیادبھتصریحازاحترازواستسنت

مذھبکھمعنیاینبھدھندنمینشانتعصبخاصیمذھببھآنانلذاونداردوجودباطلیوحقمذھبصوفیان

تناسببیبنابراینکندمیبرقرارارتباطآنباتعبیریمرحلھدربلکھ،نیستصوفیانھایتجربھمتندرداخل

تعبیریوسیلھعنوانبھتنھامذھبکھوقتینویسندگانازیکیقولبھنباشدمطرحاساسیطوربھکھنیست

.ندادیاداداھمیتدرجھیکھبمذاھبیھمھبھنسبتبایدطبعاً باشدمطرح

.استمذھبالصوفیاستاین) لھمذھبالمنالصوفی(یجملھازمنظورکھنیستشکیھیچ

صوفیاستحدازبیرونخداواستحددردیناستعشقبنددرعاشقاستسلوکدربندسالک: گویدصوفی

) .لھمذھبالمنالصوفی(پس،نھدمیدایخبیبھرو

راومحکمقرصسنیھرمناسبتکمترینبامیکوشدواستمعروفتراشیشیعھوسازیشیعھدرقاضیالبتھ

پیشبودنششافعیصوفیکھرا) 630» (سھروردیالدینشھابشیخ«بینیممیاینجادرچنانکھبزندعتشیرنگ

.کندمیمعرفیشیعھرااووی،استمسلممورخان

اھلو) ع(ابیطالببنعلیبھسنتاھلیائمھوصوفیھمشایخعالقھاظھارکھاسترفتھسخندیگرجایدرو

،کردمینزدیکتشیعبامبادیبعضیدرراآنھاھرچندشیعھیائمھحقدرآنھااخالصاظھاروحتیپیغمبربیت

.کندنمیالزامراآنھااصطالحیتشیعھرگزولی

***

وتشیعتصوفبینتلفیق
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بھوکمانتیغوتبرزینکشکولجایبھکھبودندوآنھارسیدقدرتبھقزلباشصوفیانحمایتبھصفویانمیدانیم

ازجھتالاقلتصوف،صفویھحکومتدرطولخدماتاینپاسبھ.آوردندوجودرابھصفویھدولتگرفتنددست

.بودواقعمتنفذورجالقزلباشامرایاتکاءیونقطھصفویسلطانحمایتموردظاھر

تشیعوترویجنشرولذامیدانستندالزمخوددولتواستقرارتحکیمرابرای» تشیع«صفویسالطیندیگرازطرف

شدهفراھمقزلباشصوفیھمخصوصاً صفویھسعیبود،بھحاصلمغولدردورانکھایزمینھباوجودایراندر

عمدهرکنراتشیعکھآنعیندرمعنااینبھکھبودصفویحکومتپایگاهتصوفوتشیععنصردوحقیقتدربود

دولتیافتامتزاجھمبھوتشیعتصوفآنھاودرنھضتکردندتلقیآندیگررکنرا،تصوفساختندخویشدولت

درکھتصوفباتشیعاتحادولیکن. دھدآشتیوتشیعتصوفبینکوشیدبودکھسیاسیتشکیالتنخستینصفویھ

.بیاورددوامنتوانستزیادیمدتعملدرکردکمکصفویحکومتوبسطایجادبھکارآغاز

»:کوبزریندکتر«قولبھ

راهسدراصفویتادولتدادامکان»اسماعیل«بھکھوتشیعتصوفدوعنصربینتلفیقاینکھاستامامحقق«

اول»تھماسبشاه«درعھدومجتھدانفقھاکھایغلبھدردنبالمخصوصاً ازویبعدسازدعثمانییتوسعھ

کاملمرشدکھ»اعظمصوفی«بینارتباطگرائیدوھرچندانحاللبھتدریجاً اندیافتھحکومتبھدرامورمربوط

واعتقادشیعھعقائدغالةفقھاءغلبھبامانداستوارمریدیپیرومبنایبرھمچنانقزلباش،باصوفیانمیشدمحسوب

»نیازینھ،داشتتصوفباارتباطحفظبھایعالقھنھدیگرالبتھتشیعوفقھاءشدمنسوخھموحلولظھریتمبھ

وبھکردندپیداگرایشرسالتخاندانبھصفویانسیاستدراثربودند،سنتاھلپیروازاساسکھقزلباشصوفیان

،تغییرباشدنمیسازگاروتشییعگریوصوفیاستتصوف،تسننمنشامیگفتندکھزمانیآنوتاشدندکشیدهتشیع

گریصوفیراشرطبودنسنیتادیروزکھوآنھااستسازگارباتشیعگریصوفیکھشدندمعتقددادندعقیده

مانزدوقتیگریصوفیبودکردهاعالم»  اسماعیلشاه.«باشدسنیتواندنمیصوفیاینکھبھشدندقائل،میدانستند

.نمایند) ع(معصومینائمھبھتولینموده)ع(امیرالمومنیناعدایبرلعنکھبودخواھدقبول

کھمتغایرنددواسموصوفیشیعیکھشودکندوگفتھپیداراهنیزتشیعجھانبھگریصوفیشدسببسیاستھمین

.استواحدحقیقتآنھامراد

:شدندتقسیمدستھسھبھپدیدهاینبابرخورددرشیعھعلمای
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شمردندرامردودآنتشیعمبانینظرازوبرخواستندمبارزهبھگریوصوفیباتصوفشیعھومتکلمانفقھاء-1

بدعتھمچونھموارهراتصوفوطریقھصوفیھومقاالتنمودندتکفیرمیدادندتشیعشعارگرچھاراوصوفیان

،شیعھنداردامکانوھرگزجداستتصوفازتشیعکھکردندوثابتنوشتندھاکتابآنھاضدوبرکردندتلقی

شریعتظواھرواحکامازتلقیطرزازلحاظانکھبا-وحکماءفقھاء–مدرسھاھلفرقھھردواینالبتھشودصوفی

اینکھاالبودندقمتفعصرصوفیانبامخالفتاظھاردرولیداشتندنظراختالفیکدیگرباغالباً عقائدوجزئیات

قرارشدیدنقدوطعنمعرضدرصوفیھبامشربافقوتاتھامبھھمراحکماءموارددربعضیمتشرعھوفقھاء

.  دادندمی

تحفة«صاحب» قمیطاھرمحمدمال«ازتوانمی،استشدهتعبیرستیزصوفیمذھبیعالمانکھگروهایناز

السھام«کتابمؤلف» الدینزینبنحسنبناحمدبنعلی،کرکیمحقق«و» باقرمجلسیمحمد«عالمھو» األخبار

قدرتاوجدرکھبردنام...» وعاملیحرشیخوتونیفاضلاحمدوعبدالحی«و» الزنادقةاغراضفیالمارقة

.دادندنشانراخودوصراحتشھامتتصوفمسلکردبرھارسالھوکتابھانوشتنباصوفغیان

آنھامذاقوبانمودندمماشاتآنانباکنندخودجلببھنسبتراصوفیانظنحسناینکھبرایعلماءازبرخی- 2

ازبعضیوکردندتجلیلآنھاازبزرگانوبردندبکارنیزراصوفیھاصطالحاتاحیاناً ونوشتندکتابدوتگفنسخن

نتیجھکارشانازچونھمعلماءازدستھاینسرانجامودانستندخودشانراآنھاصوفیھکھرفتندپیشآنجاتاآنھا

» بھائیشیخ« گروهاینسلسلھسروپیوستنداولگروهبھوجستھتبریآنھاوازکشیدندکنارصوفیانازنگرفتند

.باشندمی) 1070» (مجلسیقیتمحمد«و) 1030(

راصوفیناموحتیشمردمیمالمتمستحقعصررایصوفیھگربھوموشرمزییدرقصھآنکھبابھائیشیخ

سفروسیاحتیبھانھبھمکرر،داشترااصفھاناالسالمیشیخمنصباینکھباخوددیدمینارواآنھاحقدر

ایامدرکندمینشانخاطرعصرآنمورخمنشی» اسکندربیگ«چنانکھوآمددرمیدرویشانکسوتبھحج

طریقھبھروایاتبعضیدرھماوخود،رسیدھم» هللاواھلسلوکاربابوصوفیھاکابر«صحبتبھحتیسیاحت

ازاینکھبدونآندرونوشتھ،1» الوجودیةالوحدةرسالة«نامبھایرسالھعالوهبھ1استشدهمنسوبنوربخشیھی

.استبرخاستھویازدفاعبھوگماشتھھمتویمذاقبر،وجودوحدتتقریر،بھببردنامی» عربیابن«

.٢۵٩. زرین کوب ، دنبالھ ی جستجو رد تصوف ایران ، ص ١



۶۵

حالاوائلدروحتیاستنگریستھمی» بھائیشیخ«شبیھبانظریصوفیھبھنسبتھم» تقیمحمدشیخ«اولمجلسی

واخباراحادیثوفقھبھخویشاشتغالباھمراتصوفبھانتسابوایناستداشتھارتباطھمعصریصوفیھبا

یائمھبھمنسوبصوفیھکھکندمیتأکید» الفقیھیحضرهالمن«فارسیشرحودرمقدمھاستداستھنمیمنافیائمھ

.استیافتھ) ع(صادقامامسقائیازرارتبھآن،استایشانمعظمکھ» بسطامیبایزید«وھستند) ع(معصومین

:نویسدمی» القبورتذکرة«صاحب

صوفیھھکداشتھارتباطھمصوفیھباوکشیدهریاضتھااربعینبودهذکروفکروریاضتاھلمجلسیتقیمحمد«

.2» رسانندمیاوبھسندسلسلھمیدانندوخودزارااو

انکاررا،بودهمتصوفھازپدرشاینکھورتصاعتقاداتیرسالھدر) ھـ111(»باقرمالمحمد«دومیلسجمپسرش

ھدایتبرایابتدادرصوفیھرابااوارتباطواستکردهکرذامرایندلیلبیتاھلاخباررابھاوتمسکونموده

جستھتبریآنھاازنیستندھدایتقابلآنھاازجمعیفھمیدچونعمرپایاندراستساختھنشانخاطرودانستھآنان

.3استکردهتکفیرشانوحتی

:نویسدمی» نھاوندیاکبرعلیشیخ«،» مدھامتانجنتان«کتابمؤلف

:گفت،رسیدمینفرچھارصدبھآنھاتعدادکھخودشاگردانازیکیبھبھائیشیخروزی«

صوفیھمھوآمدندصفویدولتارکانکمکم،رفتموکردمامتثالمن،گویدمیشخصآنبیا،مامنزلبھامشب

یفاصلھبھشدندذکرمشغولآنھاوشدذکراھلیحلقھسروپوشیدهدرویشیخرقھکسوتبھائیشیخپس. بودند

باقیعادیدرحالکھشیخجز. افتادندزمینرویوریختمیکفآنھادھانازوگرفتراجذبھآنھاساعتیک

ھجری قمری درمصر چاپ شده است.١٣٣٠در سال ..این رسالھ در محموعھ ال١
.. ٧٧.تذکرة القبور ، ص ٢
، نسخھ ی خطی، در کتابخانھ ١٩١، برگ ١١٠٣.نقل ازشرح اعتقادات از طالقانی تألیف ٣

بنا بھ نقل رسول جعفریان ، دین وسیاست در دوره ی صفوی ٢٢۵١ی آیة هللا مرعشی، شماره 

.٣٣، ص 



۶۶

اھلھمھدرباریانوشاهکھامشدهمبتالزمانایندربیچارهمنببینیھکآوردمراتو: فرمودبھائیشیخپس. ماند

.1» کنمھدایتراآنھاکمکمشایدشومواردراهاینازشدمناچار،ھستندتصوف

درشیخخوددادمیانجاممصلحترویازوبودشدهمبتالاوزیرانبردشیخبھبدظنکسیبودھمینخاطربھ

:گویدمیاشعاری

بانکاریییفوھونکیالعقولھمبمقضیالزمانابناءاخالط

اغراروباختالاللیالیصروفتستفزنیمثلھمانیواظھر

زمانھازکھکنممیوانمودنینچونکنندانکارمرااینکھتامیکنمرفتابرعقلشانمقتضایبھروزگاریامردم(یعنی

).استدادهفریبوکردهبیرونراهازنیزمرا

تشیعوتصوفبینتلفیقصدددرکھصفویعصرمحدثینوفقھاءحتیوفالسفھوحکماءازبرخیسومگروه- 3

دیگربرخیو» غزالیمحمدابوحامدھجویزی،وسراجابونصر«و» قشیری«امامکھراکاریھمان،بودندبرآمده

را» فیضمحسنمالوالھیجیفیاضعبدالراق،مالصدرا،میرداماد«امثال،دادندانجامتسننوتصوفیدرباه

حدیتاخود،کردندمیعصرصوفیھباکھمخالفتیاظھاررغمبرنظریلحاظازآنھاوشمردبایددستھایناز

روحانیحیئیتشایستھحکمتدرتوغلعدمعلتبھراصوفیھآنھا. بودندپذیرفتھراصوفیھقدمایتعالیموعقائد

میمنسوبمسائلدردقتعدموفھمقصوربھراآنھاوکردندمینقدراآنھااقوالروھمینازودیدندنمیعلمیو

.بودندمتأثرشدتبھصوفیھحکمتنفوذازخودحالعیندروداشتند

درالجاھلیةاصنامکسریرسالھدربود،» میرداماد«شاگردکھ) ھـ150م» (المتألھینصدرا«بھمعروف» مالصدرا«

صوفیھوفقھاءازاوانتقادطرزاینوکردهاتقادھمسوءفقھایازچندھروگفتھسخنتفصیلبھصوفیھردوطعن

ازمالصدراواقدروداردعصرجویدنیامتصوفیوفقھاءازنیز» غزالی«ھکاستانتقادھائییادآورعصر

نمینشانمخالفتیچندانصوفیھقدمایبھنسبتاستمتأثرقیصریوقونویمکتبوعربیابنوغزالیاقوال

کسر«رسالھدرآنچھمالصدرا.2انددانستھمیصوفیاندعاویرامروجویسببھمینبھمتشرعھبعضیودھد

.٢٩، ص ١، جنت . جنتان مدھامتان ١
.۴٢٢ص ٣میرزا حسین نوری ،مستدرک الوسائل ،؛ ج ٢



۶٧

نصیببیدوھرعملوعلمازویقولبھکھاوستخودعصردارانداعیھوجودتازدمیبرآن» الجاھلیةاصنام

نصیبیشودمیحاصلنفسیتصفیھراهازکھباطنرنوازنھاندجستھمیایبھرهعلمروشنیازنھاندبوده

حقبھوصولوالھاموتوکلیبھانھبھھمعباداتآوردنبجاازحتیوعلمجستجویورزقکسباز،اندداشتھ

.1اندنداشتھایبھرهعنوانودعویھمینجزتصوفازاندوکشیده،کنار

سالکانرابرایصوفیھیطریقھآنیخاتمھدرحتیواستصوفیھقدمایاقوالازانباشتھخود،کتابھمھاینبا

حجابیمنزلھبھبایسترامیتعصبوتقلیدوجاهومالکھنمایدمیتأکیدصوفیھمثلوکندمیتوصیھحقراه

نبایددرشریعتاستواریومعرفتاکمالازقبلکھسازدمینشانخاطرکتابایندرصدرالمتأھلین. کردتلقیراه

بیوارشادمعرفتطریقازخودچونآنھاھستندصحبتطالبصوفیانکھصوفیھومرشدانپردختریاضتبھ

ونداردحاصلیزیانجزآنھااستماعکھاستاقوالیھمصوفیھشطحیاتکنندھدایتتوانندنمیرادیگراناندبھره

معالمازکھراکسآنھروکندنظراظھارتواندنمیاشیاءحقائقبابدرباشد،نکردهتھذیبراخودعقلکھکسی

.2خواندحکیمیافقیھیاصوفیتواننمی،استخبربیالھی

بحثدراتحادیمسئلھدرودارداعتقادغزالیبھمیرداماداستادشمثلنیزویمیدھدنشانکھکندمینقلغزالی

میدفاع» فونوی«و» عربیابناقوال«جملھازوصوفیھعقایدازعلناً مباحثایننظائرووجودمراتببھراجع

میطلقیتعمقوغورعدمازناشییالفظیوسطحیاستشدهآنھااقوالبرمسائلایندرکھرااعتراضاتیوکند

عوامجزءکھکسانیستسوءمتصوفھھایدعویاوستردوطعنموردالجاھلیھاسنامکتابدرآنچھپسنماید

وشمارندمیراهحجابراعبادتوعلمخویشنفسحفظبرایندارنددیگریھدفمناھیلبھاشتغالوفریبی

عوامگمراھییمایھکھترعاتوطاماتنقلبھجزخویشمجالسدرونگرندمیاستحقارنظربھراشریعت

.3ندارداھتمام،است

وآورنامشاگرددوالھیجیفیاضوکاشانیفیضنزددرغزالیابوحامدبامالصدرافکریھماھنگیوارتباطاین

ابنیطریقھازشیعیعارفوحکیمسھھراینوگذاشتباقیایمالحظھقابلتأثیرھماوداماددوحالعیندر

.٢۴٨. دکتر زرین کوب ، دنبالھ ی جستجو درتصوف ایران ،ص ١
.٢۵٠-٢۴٨. دنبالھ ی جستجو در تصوف ایران ، ص ٢
.٢۵٠-٢۴٨. دنبالھ ی جستجو در تصوف ایران ، ص ٣



۶٨

تصنیفاتدرواخذداشتتوافقتشیعمحیطباحالعیندروبودآنھاخودذوقمقتضایکھآنجاتاغزالیوعربی

. اندکردهدرجخود

قدماحتیاطبا،بودصفویعصرمتکلموحکیمومحقق) ھـ1072(الھیجی» مالعبدالرزاق« شعریتخلصکھفیاض

یک. دارداماندرفقھاءومتشرعھظنسوءازراخودتوانستمالصدرازنشپدرواستادبھترازخیلیوبرداشت

بسیارسعیخوددرکتابھایاواستعقلیسیرنھایتعنوانبھتصوفازاوتلقیغزالیبااواشتراکینقیطھ

. 1خوانندمیانبیاءیطریقھراآنھایطریقھودھدمیترجیححکماءیطریقھبررامتصوفھیطریقھدارد

» : کوبزریندکتر«قولبھ

گوھردرظاھریحکمتاھلیطریقھبرآنترجیحوتصوفطریقارزشتبییندر» فیاض«خودکالمواقعدر«

» صدرالمتألھین« خویشاستادمثلنیزویھمھاینبا. طریقتوعلمبھمربوطمسائلدرو» سعادتکیمیای«مراد

وکندمیمذمت،ندارندظاھرودعویجزکھراعصرصوفیانگونھآنخویشکتباکثردر» غزالی«مثلبلکھ

مدعیھرازانسانباشدبنااگرواستمذمومالبتھمحققبرایتقلید: گویدمیکھیابدمیشناعتومالمتخوردر

.2...» نکند) ع(ائمھوانبیاءازراتقلیداینچراکندپیروی

وتکمیلتحصیلازبعدراعزلتوخلوتبھوانصرافنفسیتزکیھبھمرادگوھریدرخاتمھاینکھبا» فیاض«

صوفینامبھراخودباطنسلوکخاطربھاشخاصیکھرانکتھاینبازکندمیتوصیھیقینیوعلومنظرییقوه

آدابمریدیپیرویطریقھبھوداندمیصحیح،غیربخوانندنیستواردشریعتدرکھوالقابیعناوینبھیا

خالیتصوفذوقازفیاضشعر. نیستتصوفاصولرداینکھیداسکامالً ونگردمیانکارنظربھصوفیھ

.دھدمینشانتصوفحقیقتبھرااوینروحاگرایشونیست

فیضمحسنمال«بھمعروفو» فیض«بھمتخلص،» کاشانیمرتضیبنمحمد«،» صدرامال«دیگردامادوشاگرد

بینجامعنیزاوبودگرفتھالمتأھلینصدرازراخودشعریتخلص» ھیجیالعبدالرزاق«مثلھماوبودکھ) 1091(

.٢۵٢. دنبالھ ی جستجو در تصوف ایران ، ص ١
.٢۵٣ھمان کتاب ، ص .٢



۶٩

نیاعرفتمایالتوشرعیعلومبینامعجنیزصوفیھیطریقھبھتمایلردوبودعرفانیتمایالتوشرعیعلوم

غزالیو» عربیالدینمحیی«ازالھیجیعبدالرزاقوصدرالمتأھلینمانندنیزصوفیھیطریقھبھدرتمایلوبود

.بودکوشاآنھاازبیششیعھمذھبدرطریقتوشریعتبینتلفیقردوبودمتأثر

ازکھپوشانخرقھاینحقدروداردانتقادینظرخویشعصرصوفیانبھمالعبدالرزاقومالصدرامانندفیض

والمتصوفةبینالمحاکمة«یدرسالھوکندمیطعن،اندگشتھمستغرقبدعتوفتنھدراندوبھرهبیعملوعلم

انکارلحنباخبرندبیتصوفازحقیقتوخوانندمییذکرحلقھرارقصوآواکھمتصوفھجاھالنازنیزغیرھم

.دکنمییاد

یرسالھدروشماردمیمریدانمرھیگراموجبآنھاوداردطعنھاارشادمدعیانبرفیضکلیطوربھ

فیض،است» منالضاللالمنقذ« درغزالیسبکولحنبھکھ» اإلعتسافوالحقبینالفرقبیانفیاإلنصاف«

فکرشباھتومشربتوافقتوانمیآنازوکندمیبیانشیوهھمانبھراخودروحانیوعقلیسلوکداستان

فیالبیضاءالمحجة« عنوانتحتراغزالیالدینعلومءااحیکتابضفیاینکھودریافتبھترغالیبارافیض

وعرفانعلمیطریقھواحیاءبھاویعالقھوھتوجازدیگرنشان،استکردهتھذیبشیعھمذاقباموافق»احیاء

.1استغزالی

تقریروفصولوابوابترتیبوگذاشتھخودباقینخستینآرایشوھیأتوصورتومادهبررااحیاءکتابفیض

تصوفیودخلاگرواستآوردهالبضاءمحجةدرعیناً رااحیاءچھارمسھالقلالونزدهبھمراانعباراتوالفاظ

اعتقاددودرغزالیباوییعمدهاختالفشودمیاستفادهفیضخودمکالاز. استباقیچھارمیکدرشده

.گیردمینشأتدوآنازدیگریاختالفھرواستگوھری

باراکتابوبودجماعتوسنتاھلمذھبدراحیاءنوشتنھنگامولی2گرویدتشیعبھعمرپایاندرغزالیگرچھ

تعلیمچھاگر،محجبھنوشتنھنگامبھفیضوغزالیبیناختالفمنشأاولینوایناستنوشتھسنتاھلمذاق

دوماختالفینقطھیناونداشتانانبھنسبترایلغزاواعتقادظنحسنولیکردنمیرداصلازراصوفیھ

وغریبعجیبحکایاتومعقولغیراقوالازیبسیارفیض،فقھیفرعیماحکاوعقائدبرعالوهلذاواست

چنپینچراکھکندمیاعتراضغزالیبرگاھیوریزدمیبیرون» البیضاءالمحجة« ازراھمصوفیانازمنقول

.٢۵۶و ٢۵۵.تلخیص از کتاب دنبالھ ی جستجو درتصوف ایران ،ص ١
.در اینباره بھ تحقیقات نگارنده در کتابمستبصرین شرح حال ابوحامذ غزالی مراجعھ شود .٢



٧٠

الدینعلومءحیافیضکھاستایناستکردهراقبولصوفیانمعقولغیرمنقوالتونھادهپازیرراخدادادیعقل

شیعیایجامعھخوردروآورددرمیھعارفانتشیعرنگبھراانکندومیپاکتصوفوتسننرنگدوازرا

ازقویاحتمالبھتعبیراینوگذاردمی» االحیاءاحیاء«یا» االحیاءتھذیبفیالبیضاءالمحجة«نامآنبروسازدمی

ازمأخوذواخباراحادیثایپارهمنکرمطالببعضیحذفباو1استھتگرف) ع(علیامیرمؤمنانالبالغھنھج

.استافزودهمتنبھمطالبسایرتأییددرراشیعھطریق

متھمصوفیانھتمایالتداشتنھبمتشرعھوازفقھاءبرخیازطرفصوفیھبامشربقربھمینجھتبھفیضالبتھ

تعلیموترویجصوفیھآدابوعقائدنامبھویزمانرامترسمانآنچھخانقاهاھلرسمیتصوفبھھرچنداستشده

ومالصدارکھآنگونھھمکالمعلمخاصمسائلوحکمتبھچنانکھ«نگریستنمیموافقنظربھ،اندکردهمی

مثلظاھراً داردنیزفلسفییرسالھچندآنکھباودھدنمینشانزیادیتعلقپیچیدنددربدانھالھیجیعبدالرزاق

تشیعمحیطدرھکگفتبتوانوشایدداردعالقھعرفانوسلوکبھمربوطومسائلدیندرتفقھبھبیشترغزالی

» سلجوقیعھدتسننمحیطدراستغزالیوجودیاداورکلیطوربھاوسلوکیشیوهوتفکرطرزصفویعصر
سخنعارفانوصوفیانمذاقبر3اشعارشدرهویژبھرسائلشوکتبازبعضیدرفیضکھنیستانکارجای2

آغازدراینکھبا. استنوشتھوجودیحدتووصوفیانمعارفبیاندرنیزرا4» مکنونھکلمات«وکتابوگفتھ

» جامعھ ی تھذیب بر تن احیاء «. در این باره باره کتاب قصھ ی ارباب معرفت زیر عنوان ١

.مراجعھ شود
.٢۵٧.دنبالھ ی جستجو د تصوف ایران ، ص ٢
.فیض عالوه بر آثار ارزنده کھ راد رشتھ ای مختلف عوم و معالرف عصر نوشتھ ، دیوان ٣

شعری نیزبھ زبان فارسی دارد ،اشعارش ، مانند اشعار صوفیان است و در ضمن غزلی ، 

غزل حافظ را ستوده و سروده است :

حافظ                اشعار بود بیکار اال غزل حافظای یار مخوان زاشعراال غزل 

) ١٠٠(دیوان فیض ، ص 
.کلمات مکنونھ ی فیض درشرح اصل وحدت وجود است بھ طوری کھ می توان آن را شرح ٤

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

دانست .



٧١

باولی. 1استاناناقوالناقلصرفاً ،بلکھنبودهجماعتایناحوالبھمتصفخود،استشدهیادآورمذکورکتاب

درو2بودهوجودیوحدتعارفاوانددادهتجھوجستھتفطننگارانتراجمازبرخیکھطوریھماناینوجود

.استداشتھموافقتعربیابنبامسائلازایپاره

بھباالخره» االنصاف«یرسالھدروبازگشتحدیثوقرآنوگفتترکراصوفیتمایالتعمراواخردرفیض

یافالسفھکتبازونباشدحدیثوقرآندرکھنیستچیزییھیچصوفیھوفالسفھاقوالدرکھرسیدهنتیجھاین

متابعوبیتاھلمقلدبایدآنھاستایماندروفھمدرنیستحدیثوقرآندرقصوروخللدانستتوانمیمتصوفھ

مأثوراتوواحادیثهللاکتاب–ثقلیندرمحکماتکھمتصوفھومتفلسفھومتکلمانتعبیراتوالفاظوازبودشریعت

. 3نمودبایداجتناب،نیستمذکور–بیتاھلازعترت

:گویدمیصوفیھمذمتدر» بشارات«کتابدرو

کردندمیقناعتدعویبھکاشای،نیستگفتنقابلکھ،ایشانعوامحتی،دارندبزرگاھایعادصوفیھاینکھبا«

زدنوکفاذکارضمناشعاروزآواووجداظھاروذکربھصداکردنبلندمانندآوردندنمیدیندربدعتھاو

برواردیوانھرقصیدنوخوشگلیصورتخیالوشوقشدتدرنفریکآنکھحتیشدنپائینوباالوورقص

ابوبشکندخودکتفبھرادیگریدماغوزندآنبرسیلیچپبھوگذارداینبرراستدستافتندومیزمین

ادعایایشانازیکیوکندبوسھوماچوگردنبھدستپسریباوجویندتبرکاووباتفافکندآنصورتبردھان

اوسربراینوجودوباشرعاحکامبھاستجاھلاینکھباکندادعا،نکردهادعاپیغمبرھیچکھتیموکراکندغیب

رااوپایودستوکنندسجدهاونزدوافکننداوقدمبرراخودگاھیودھندفرابراوگوشوچشموکنندازدحام

.4» ببوسند

رؤسایازوجماعتاینیھمائازوصوفیھاکبرشیخراعربیابنکھاینازپس» الشیعةبشارة«درکتابفیض

عقلاختاللبھگاھی،استکردهانتقاداوازشدتبھوستودهرانظرشدقتوعلمکثرتوخواندهمعرفتاھل

متوجھبیشترعربیابنازاوانتقاداستآوردهشماربھگمراھانوگمگشتانیھزمرازنیزوگاھیداشتھمتصفش

.٨.کلمات مکنونھ ،ص ١
.٨١، ص ۶جنات ، ج .روضات ال٢
.٢۵٧.دنبالھ ی جستجو در تصوف ایران ،ص ٣
.١۴۴.کتاب بشارات فص ٤
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اگروبشناساندمنبھرازمانامامتانخواستمخداوندازمن«کھاستگفتھ» فتوحات«کتابدرھکاوستیگفتھاین

کالماینگفتنباعربیابنکھاستدادهقرارسرزنشومذمتموردجھتاینبھراوی» شناساندمیخوستممی

زمانھامامیعرفولمماتمن«مشھورازحدیثکھصورتیدراستپنداشتھنیازبیزمانامامشناختنازراخود

یزمینھدرحیرانوشیاطینسرگردانوخدارسوایراالدینبیمج،فیض. استبودهآگاه» جاھلیةمیتةمات

.استکردهقلمدادعلوم

وباالخرهعنکبوتیخانھازترسستاحیاناً وباشرعمخالفتوعقلبامتناقضوھمبامتناقضراسخنانش

گفتھدرداشتھتوحیددرکھادعائیھمھاینباکھاستکردهتأکیدودانستھزنانریشخندوکودکانیخندهموجب

پسنددمینیراآنھامسلمانیھیچکھاستآوردهبانربھوسخنانینکردهرعایتادبشرط،متعالباخداوندھایش

.1آوردنمیزبانبھو

دارندیتشیعادعاکھھائیسلسلھ

میمستقلییشاخھشاملنیزآنازایدستھھروشودمیبالغطریقھدوستبھصوفیھطرائقیشماره: گویند

داردندکھاعتقادتصوففرقتمامیوکندنمیاوزتجدستھوپنجبیستازتصوفھایدستھاصولولی2گردد

ومیکنندکسبمشروعیتخودبرایراهاینازوشودمیمنتھی،) ص(پیامبربھنھایتدرآنھاشیوخیسلسلھ

کھھاسلسلھاینزابعضیاندعامھازھمگیوبقیھمیباشدخاصھزافرقھدوسھگویندفرقھپنجوبیستایندربین

سلسلھاینگوینداندرسانده) ع(رضاامامرابھخودیسلسلھ» کرخیمعروف«یوسیلھ،بھھستندتشیعمدعی

» معروف. «اندنھادهنامتصوف» السالسلام«راآنکھاستمصطفویھذھبیھیعلویھرضویھینوریھازسالسل

طریقتتعلیموفیضحضرتازآنکھاست) ع(رضاامامدربانوحاجب،استمعروفچنانکھصوفیاننزد

کھرامصطفویھیعلویھرضویھیطریقھکھشدهدادهاجازهامامجانبازاووبھیافتھالمشایخیشیخبصومن

ویکھاندگفتھبرخیوبرساندائمھپیروانوالعقیدهصادقطالبانبھ،باشدنفسوتصفیھوتزکیھازعبادتعبارت

نوشتھراویحالشرحکھصوفیانیامابیشتراستکردهدرکنیزرا) ع(صادقجعفروامام) ع(موسیامامخدمت

.١۵٠. بشارة الشیعھ ، ص ١
، چا پ تبریز.٢۵٨.امام محم غزالی ،ترجمھ ی اصفھانی زاده ،ص ٢



٧٣

یسلسلھچھاردهسلسلھاینازاستدرگذشتھھمدرگاهھماندرکھانددانستھ) ع(رضاامامدربانوحاجبرااواند

:ازعبارتندکھاندآمدهوجودبھدیگر

؛رفاعیھ؛اغتشاشیھذھبیھ؛کبرویھ؛ذھبیھالھیھ؛نعمت؛صفویھ؛نوربخشیھ؛مولویھ؛سھروردی: «ھایسلسلھ

.1معروفندنیزدیگرنامھایبھھاسلسلھاینازبرخی» . پیرحاجاتیھیسلسلھباالخرهو» قادریھ؛قونویھ؛جمالیھ

ذھبیھرا،آنھادارندواعتقاداعترافظاھربھامامدهدوازو) ع(رضاامامبھنسبتسالسلاینبھومعتقدینچونو

خودازسالسلھریک.نامندمیذھبیھرا،آنھادارنداعتقادواعترافظاھربھخودسالسلازاینھریک. نامندمی

.2رسدمیمعروفیھیسلسلھبھآنھایھمھنھایتامااندشدهمنشعبدیگریھایطریقھوھاسلسلھبھ

از» بغدادیجنید«کردهنقل» احسائیجمھورابیابن«،» المنجیلمرآةالمجلی«کتابازالجناتوضاتردرراآنچھ

مبارکدستازنیزمعروفوکرخیازمعروفھمسریوپوشیدهوالیتیخرقھ» سقطیسری«خوددائیدست

صوفیھعرفایازسلسلھیککھاستاین. استبودهوالیتپوشخرقھ) ع(الرضاموسیبنعلیهللاحجةحضرت

بھوداشتھموصولحضرتبداناویواسطھبھرسانندمیکرخیفمعروبھراخودشانطریقتیسندکھھستند

و» سقطیان«و» بندینقش«و» نوربخشی«و» اللھینعمت«نامبھنیزایشان. دارندشھرت» معروفیھ«بھجھتھمین

السالسلام«بھمعروفیھسلسلھاینکھاستکثرتھمینجھتوبھھستندمنشعبشبعھجندینبھغیرهو» جنیدیان«

.3استمعروف

طریقیبھصوفیھوالیتبھکھاستکسیاولوکردآغازراطریقتتصوفدرکھاستکسینخستین،معروف

.شدقائل،استثابتصوفیاننزدکھ

رانیصنمادرشوپدرو4بود) ع(رضاامامموالیازمعروفکھاستکردهروایت» دققابوعلی«از» قشیری«

روفعم) ع(رضاامامکھاستگفتھقشیریھمچنین1آورداسالمامامیوسیلھبھسالگیھفتدرویخودوبودند

.۴١٨، ص ۴.دائرةاملعارف تشیع ، ج ١
.٢٩٧، ٢۵٧، ص ٢. طرائق الحقائق ، ج ٢
.۴۶، ص ۵األدب ، ج . ریحانة ٣
.۶٢، ص ١.طبقات شعرانی ،  ج٤



٧۴

گویدخودچنیندادمیگوشاومواعظبھوشدمیحاضر» سماکابن«مجلسدرمعروففرمودزھدبھتشویقرا

:

خدمتجز،رھاکردماشتمداشتغالبدانکھکارھائیتماموآوردمخدایبھرویپسگرفتجایدلمدراوسخنان«

».استبستراگیریپندموعظھاینازاگر: فرمود. گفتمموالیمبھراسخناینو)  ع(رضاامامموالیم

ازمعروفواستبودهطریقتصاحب) ع(رضاامامحضرتکھاستنوشتھ» معصومعلیحاج«،طرائقصاحب

راطریقتامامآنازوداشتھفتدریافیض) ع(الرضاموسیبنعلیامکاندائرةقطبوالعالمینامامحضرت

درستمریدانکھاستدادهاجازهاوبھھمچنین. استشدهنائلالمشایخشیخمنصبدریافتبھویازوفراگرفتھ

استسفنیتصفیھوتزکیھوازعبادتعبارتکھمصطفویعلویرضوییطرقھرابھائمھیارانوعقیده

.2» کند،واصل

: استھگوندوبرشیعھ«کھاستموافقعقیدهایندر» معصومعلیحاج«با» کرمانتقیمحمد«صوفیشاعر

سرصاحباناینانودارندطریقتبھاختصاصدیگرگروھیوھستندآننگھداریوشریعتمخصوصگروھی

یعنی» بسطاموشیخزیادبنکمیل؛ھجریرشیدو؛نیقراویس؛فارسیسلمان: «ازعبارتندآنانپیشینیان. ھستند

عارفانوظاھریعلمصاحبانخبروحدیثراویانبیاناینبا» کرخیومعروفبلخیشقیق؛بسطامیبایزید«

.3» ھستندعمیقاسرارحفظبھمکلفعارفانومیکنندحفظراظاھریاحکام،راویانباشندمیسریعلمصاحب

بودهدینمحددنیزکرخیمعروفواستدومیسدهدردینددمج) ع(رضاامامکھکندمیاضافھمعصومعلی

.4زھادازیکیعنوانبھاست

بھراطریقت) ع(رضاحضرتکھاستکردهتأویلگونھبدینرامعنیاینمعاصرصوفی»اصفھانیاُلفت«

نزددینعلموشریعتوشدجداامامتازطریقترواینوازداداختصاصبداناووکردتسلیمکرخیمعروف

.١٢.رسالھ ی قشیریھ ،ص ١
.١٣٣، ص ٢. طراقئ الحقائق ، ج ٢
.١٣۵، ص ٢.طرائق الحقائق ، ج ٣
.٢٣۵، ص ١.طرائق الحقائق ، ج ٤



٧۵

پدر) ع(رضااماماز203سالدرراامامتکھاست) ع(الجوادتقیمحمدامامحضرتازآنآغاز. ماندباقیامامان

.1بودسالھفتمبارکشسنھنگامدرآنوکرددریافتخودبزرگوار

ازپسائمھبھمتصوفھازاتصال... دانندمیاند،داشتھاتصالامامانبھکھصوفیآخرینرایکرخمعروف

حضرتآنکھاستشدهنقل) ع(النقیعلیامامحضرتدھمامامبلکھ،استنشدهدیدهخبری) ع(رضاحضرت

یھمھ«فرمودکھاستشدهروایتامامآناز،بودندعلوبیانومقامحقبھصوفیاناینکھبابودصوفیاندشمن

.2» ھستندمامخالفینازصوفیان

) ع(رضاحضرتدربانومالزمزندگیشآخرتاراکرخیمعروف،تصوفھایبکتانویسندگانترتیببدین

دنده،خانھدربرشیعھازدحامیواسطھبھھکدانندمیامامآنیخانھدربرابردررااومرگبلکھ،اندنوشتھ

.3شدشکستھاوھای

یسلسلھھمیندارند،) ع(بیتاھلامامانبھاتصالدوتشیعادعایکھایسلسلھترینآوازهپرومشھورترینپس

ادعایاینولیکندھندمینسبت) ع(رضاامامرابھخودیسلسلھکرخیمعروفیوسیلھبھکھھستندمعروفیھ

:زیرااستاساسبیوواھیکامالً صوفیان

جملھاز. استبودهصوفیھمخالفائمھسایرمانندنیزحضرت،آنشدهنقل) ع(رضاامامکھروایاتیموجببھ- 1

اندکردهروایت) ع(رضااماماز4» بزیعبناسماعیل«و» بزنطی«ازصحیحسندبھشیعھعلمایثقاتازبسیاری

:فرمودکھ

رسولیدیبینالکفارجاھدفکانماأنکرهومنمنافلیسوقلبھبلسانھینکرھملموالصوفیھعندهذکرمن«

)».ص(هللا

.٢٣١.ھمبستگی میان تصوف و تشیع ، ترجمھ ی دکتر شھابی ، ص ١
.٢٢۵شیع ، ص .الصلھ ی بین النصوف والت٢
.٨۵.طبقات الصوفیھ ،ص ٣
.بزنطی و ابن بزیع ھر دو از بزرگان وا زخواص امام رضا (ع) بوده اند ، بھ کتب رجال ٤

شیعھ مراجعھ شود .



٧۶

،رنکندانکاراصوفیھھرکسونیستازما،نکندانکارقلبوزبانبھوشودذکرصوفیھاونزدھرکسیعین(

. 1)استکردهجھاد9خدارسولحضوردرکفارباکھاستکسیمانند

.نیستبیتاھلی،شیعھنباشدصوفیھمخالفکسھروشودمیاستفادهحدیثایناز

اندکردهنقل» مفیدشیخ«ازشیعھعلمایموثقینازایشانغیرو» رازیمرتضیسیدوحمزهابن«دیگرروایتدر

:کھفرمود) ع(رضاامامحضرتکھ

.2» علیھإثمفالللتقیظصوفیاً نفسھسمیمنأماوحماقةأوظاللةأولخدعةاالأحدبالتصوفیقولال«

کھواماکسیوحماقتھلجیاوضاللتگمراھییامکرخدعھرویازمگر،شودنمیقائلاحدیتصوفبھیعنی(

).نیستگناھیاوبر،کندنامصوفیراخودتقیھرویاز

:استاینآنواستمنقولزیادتیبھحضرتآنازدیگرسندبھحدیثاینو

.3» الباطلھعقائدھممنبشئیقولالوبالتسمیةتفییکأنعالمتھ«

).نشودمایلآنھاباطلعقائدازچیزیوبھنمایداکتفاءینسیمھھبتنھاکھاستکسآنعالمت(یعنی

وجودبااستشدهنقلصوفیھعنطدردیگرحدیثچند،حدیثدواینسوای) ع(رضاازحضرتکھاستعجیب

.بودصوفیوبودحضرتآندربانکرخیمعروف: گویندمیصوفیھ؛این

کھاستآنکردادعایقینطوربھتوانمیمعروفو) ع(الرضاموسیبنعلیامامارتباطیدربارهآنچھ- 2

مأمونبلکھ،نفرمودهاقامتونیامدهفرودبغداددر) ع(رضاامامقویاحتمالوبھاستبودهامامعصرھممعروف

دربانیواگراستگفتھزندگیدرودبھمعروفکھاستسالھماناینواستکردهمالقات200سالبھطوسدررا

حدیقة الشیعة -٣٠۴، ص ۶، شرح نھج البالغھ ی خوئی ،ج ۵٧، ص ٢.سفینة البحار ، ج ١

.۶٠۵، ص 
.۵٨، ص ٢.سفینة البحار ، ج ٢
۶٠۵. حدیقة الشیعة ، ص ٣



٧٧

بھھمامامدنوآمنداشتدربانبھاحتیاجامامکھمدینھدروباشدطوسدربایدکنیمتصور) ع(رضاامامبرای

.استبودهمعروففوتابھمزمانطوس

سالرداوآنکھوحالبودقطبیتمقاموخوقھایدارمعروف) ع(رضاحضرتازبعد،اندگفتھناصوفیآنکھ- 3

بھ) ع(رضاامامحضرتوفاتزیراشدهفوت) ع(رضاحضرتحیاتحالدرمعروفبنابراین.1نمودهفوت200

حقمعروف،رضاحضرتزماندرونیست،صوفیھخودقولبھقطبدوکھزمانیکدرپسباشدمی203سال

امامازبعدبگوینداگررسانندمیاوبھراخودیخرقھصوفیھچراپس،بداندمرشدراخودوبدھدخرقھنداشت

.2شودتاقطبنبودزندهمعروفامامازبعدکھاستاینآن،جوابشدهقطب

کھحالیدرنمودمیثبتخودتواریخورجالکتبدررااوشیعھعلمایبایست،میبودراستاودربانیاگر- 4

اطھاریائمھموالیوخدامووخواصاصحابازھریکحالشرحبھکھتواریخورجالکتبازکدامدرھیچ

متعرضاصالً اندنگاشتھراایشانمذمومینووممدوحینثقاتومجاھیلومشاھیرازھریکوالدتوپرداختھ

بھاونسبتدربانیسمت: گفتتوانمیاینک،اندنبردهاوازنامیابداً واندنشدهکرخیمعروفحالشرح

جھتچندوجھتھمینبھ» الحیاتعین«درکتابھم» مجلسییعالمھ. «استصوفیانھدروغ) ع(رضاحضرت

.3استکردهانکارشدیداً ) ع(رضاحضرتبھراویدربانیسمتدیگر

داود«نزدآنگاهوبودشدهمسلمان) ع(الرضاموسیبنعلیدستدرکھبودترسائیمعروف: گوید» عطارشیخ«- 5

وفاتمعروفچونکھدهرکنقلنیزو6بود» ابوحنیفھ«یتالمذهازداودو5کشیدهبسیارریاضت،رفتھ4» طائی

.7داریمبرمیرامااویجنازهوماستازکھکردنددعویویدرطائفھسھھرمؤمنانوترسایانوھودانج،کرد

.٣٩.نفحات األنس ، ص ١
.٨۵.حقیقة العرفان ، ص ٢
.۴٧،ص۵.ریحانة االدب ، ج ٣
.داود طائی ، ناصبی و دشمن اھل بیت بود.٤
.٢۶٩، ١.تذکرة األولیاء ج ٥
.٢٠۶، ص ١.تذکرة األولیاء ح ٦
.٢٧٣، ١.تذکرة األولیاء ، ج ٧



٧٨

عمل) لھمذھبالالصوفی(مقتضایبھمجھولمعروفانکھبرھستشھادتی،مذکوردعویدرکھنماندمخفی

خودشانازرااو،کفاربودالعقیدهصحیحمسلماناگرواندشمردهمیخودازرااوومسلمینکفارکھکردهمی

بھشیعیانکناردربتواننداینکھبرای،شدندشیعھایرانیاندیدندچونایراندرصوفیھمتأخرینالبتھ. شمردندنمی

باوھستندشیعھصوفیآنھاھککردندادعاکنندتغذیھتشیعآئینیزندهفرھنگاز،یعنیدھندادامھخودحیات

امامحضرتبھکرخیمعروفیواسطھبھراخودیسلسلھھاشیعھزدنگولبرایودارندفرقسنیصوفیان

.دادنداتصال) ع(رضا

:گویدمی؟کنندمیپیرویمعینیازمذھبتصوفاھلآیاکھسئوالاینپاسخدر» کولپینارلیعبدالباقی«پروفسور

) ع(صادقاماملباسبھکھاستفردی،گذشتھدرقھـ161سالدرکھ» ثوریسفیان. «نیستمذھبتصوفدر«

طرفازکارھااینگونھدلیلبھواستکردهروایتمجعولیاحادیثحضرتانازحالعیندروگرفتھایراد

اھلائمھباھمیشھ. بودیدیگرمذھبپیروفقھدراو. استنشدهیادویازمطلوبنحویبھ) ع(بیتاھلمحبان

.1»  میکردمخالفتآنانمذھبوبیت

سفیانمذھببر) ھـ271» (قصارحمدون« 2بودویشاگردوداشتراثوریسفیانمذھب) ھـ297(بغدادی» جنید«

» ابویزیدبسطامی«5بودابوحنیفھشاگرد) ھـ165» (طائیداود«4بودمالکی) ھـ245(مصری» ذوالنون«3بودثوری

شھریاربنابراھیمابواسحاق«7داشتمیبزرگبسیاررا» حنبلبناحمد) «ھـ227» (حافیبشر«6بودحنیفی) ھـ261(

وداشتحنبلیمذھب،بودکردهپیداگسترشقونیھتاھفتموششمیقرنھادرویطریقتکھ) ھـ426م(کازرونی

موسیبنعلیدستبھ» کرخیمعروف«8قائلندجسمخدابرایھکبودکسانیازیعنی،تجسماھلازحتی

.۶٣١-٢، ص ١سفینة البحار ، ح -٣٨، ٣۶، ص ٢.تنقیح المقال ، ج ١
.١٣٢.ترجمھ ی نفحات ، ص ٢
.١١٣.ھمان ،ص ٣
.ھمان مدرک ، .٤
.ھمان مدرک .٥
.ھمان مدرک.٦
.ھمان مدرک .٧
.۴٩۶، ص ٢.طرائق ،  ٨



٧٩

شاگرد) ھـ253» (سقطیسری«1داشتعھدهبھراامامآندربانیوبودشدهمسلمان) ھـ203(ھشتمامام) ع(الرضا

نوشتھبھ3شودمیمعروفی) ع(الکاظمموسیامامبھوابستھآنکھبرعالوه) ھـ174(بلخیشقیق2بودکرخیمعروف

مجالسدروداشتدوستی» ابویوسف«باوبودزفرامامشاگردانازوبود» رأیصاحب«،نساالنفحاتی

.4کردمیشرکتابوحنیفھ

بعد،مدتیدھدمیشیخیبھارادتدستکھفردی. استکردهپیداادامھسیاقھمینبراخیرھایدورهتاترتیباین

.پذیردمیراشیخآنمشربومذھب

. 5» استمذھببھمانازطریقتفالنکھکردحکمنیستممکنکالً اما

اخالصواعتقادواظھارتشیعبھگرایشظاھربھبودندشافعیمذھبدرفروعدرکھصوفیھسرانازبرخی

اینبھونبودندثالتخلفایصحابھحقدرتعظیموتکریمازمانعودادندمینشان) ع(علیآلوعلیبھنسبت

.شمردندنمیبیتاھلتوالیالزموجھھیچبھراصحابھسایرازتبریمعنی

،شدمیمحسوب» گورکانشاھرخ«وقتسلطانبرتشیعنھضتنوعیکھ) 869- 759» (نوربخشمحمدسید«ظھور

بیشترنوربخشخروجآنکھباودادسوقتشیعسویرابھکبرویھصوفیانازستھدیککھبودایعمدهاسباباز

،دادسوقتشیعبھوتریجاً فارسوعراقوخراساندرراکبرویھیطریقھدروداشتسیاسیومذھبییجنبھ

حفظخودبرایرا» ذھبیھ«نامنیزآنھاھرچند،ماندندبرکناربھتشیعگرایشازخوارزمیالدینکمال«پیروانولی

.کردند

میچنیناینذھبیسیدارشادیسلسلھیاست،درباهصوفیانخودازآنینویسندهکھ» الحنفاءمقامات«کتابدر

:کھنویسد

.٩٣.ترجمھ ی نفحات ،ص ١
.۵٢۶، ص ١.طرائق ، ح ٢
.۵٢۶، ص١.طرائق ج٣
.١١٠.تصوف دریکصد پرسش ، ص٤
.١١٠.تصوف در یکصد ، پرسش ، ص ٥



٨٠

بوعلیمریداووسمنانییالدولھعالءمریداوومزدقانیمحمودمریداووختالنیاسحاقمریدنوربخش«

وابوحنیفھمریداووطائیداودمریداووکرخیمعروفمریداوسریمریداووبغدادیجنیدمریداوورودباری

.1» استبصریحسنمریداوواعجمیحبیب

وھادیمربیومرشدچونو2»ضغببعضھاظلمات«اندبودهنفاقوبدعتوصاحببیتاھلدشمنانازاینھاتمام

نمیتصورقابلدیگرانھدایتوارشادبھتمسکاووجودبا،استمعصومامام،شیعھنزددرخلقواقعیقائدو

.باشد

کھنیزآنھامتأخرینوبودندسنتاھلپیروآنھا،متقدمینکنندمیتشیعادعایایراندرکھذھبیھیسلسلھبنابراین

بھاستقراراینازموضوعنیز» کمبریجتاریخ«روایتبھآری. باشندمیمذھبسنی،ھستندایرانازدرخارج

محصولعموماً شدندکھپدیدارشیعیھایگرایشباصوفیھازھائیفرقھمغول،ازپسدوراندر: «وییگفتھ

بھوگذراندسرازرابیشتریتحولکھبودفرقھاینیجملھازصوفیھ. بودندسنیاصالھایفرقھیجیرتدتحول

وبودازکبرویھایشاخھکھبردنام» طھبیھ«ازتوانمیدیگرھاینمونھجملھازشدتبدیلدولتوسلسلھیک

.3»کردحفظراخودسنیھویتآناصلییپیکره

ویجانبازمشایخیداددستور» ختالنیاسحاقخواجھ«نامبھذھبیھیسلسلھمشایخاز،یکینوربخشقیامزاپس

عبدهللا«شیخولیکردبیعتسیدبانیزخودونمایندبیعتبخشنورسیدباخودمریدانباکنندجلوسارشادمسندبر

خودآبادیبرزشوعبدهللاذھب: «گفتمریدانجمعدرختالنیوورزیداستنکافسیدبابیعتاز» آبادیبرزش

.4» رساندمی) ع(رضاحضرتبھراطریقتانتسابونھادبناایسلسلھ

–ھمدانیھکبرویھاومرگباو) 826(شدکشتھشاھرخامربھ،نوربخشنھضتمحرکعنوانبھ» اسحاقخواجھ«

عبدهللاسیداتباعونوربخشمحمدسیداتباع: شدندتقسیمدوفرقھبھ–شدندمیهخواندذھبیھبیشترزمانآندرکھ

.١۴۵.تحففة الحنفاء ، ص ١
.٢٠٢.تحفة االخیار، ص ٢
. سلسلھ ی پھلوی و نیروھای مذھبی بھ روایت تاریخ کمبرویج ، ترجمھ ی عباس مخبر ،ص ٣

٢۴۴.
.٢٧٣.سیری در تصوف ، ص ٤



٨١

میهخواندصوفیھغالباً عبدهللاسیدپیروان،آیدمیبرالمؤمنینمجالسازچنانکھفرقھدوایناز. آبادیبرزش

متداولمعنیدر،شیعھبیتاھلتوالیوجودباوکردندنمیمداخلھسیاستدروبودندصوفیفقطواقعدروشدند

آبادیبرزشعبدهللاسیدبھارادتشیسلسلھکھ» خوارزمیحسینالدینکمالشیخ«چنانکھنبودند،صفویعصر

نشاناوتشیعدرالمؤمنینمجالسمؤلفکھاصراریرغمبرداردالذھبسلسلةعنواننیزاویطریقھو،رسدمی

چاریارھکگویدمیمثنویدریکواستداشتھسنتاھلمذھبآیدمیبراوخودسخنانازکھآنگونھ،دھدمی

:استآمدهرسولیاراندروصفحسینشیخاززیرابیاتالعاشقینجادهدر. 1آمدندترتیببھاوجانشینپیغمبر

یارغاراکبرصدیقآناولچاریاردینیکعبھرکنچار

امیرالمؤمنیناسالمرونقدینشمعاعظمفاروقواندگر

مصطفیوصینآقرجامعحیاوحلمباالنورینذیباز

منجلیشددینمرآتکزوآنعلیمردانسروردیگریار

آمدندترتیببھاوجانشینزدندیاریدرپیغمبربھچون

حسینھمچونگزینراایشانمھروزینیبزشدحسنخلقتراگر

بھرا–-نوبخشعبدهللاسید–خودمرشدوشدندمیشناختھسیاسیومذھبیدستھیکبیشترکھنوربخشپیرواناما

سیدعمراواخردر،ھمبخشیھنوراما. شدندخواندهبخشیھنور،شناختندمیخلیفھومھدیوامامورھبرعنوان

وقتحکاموسالطینمخالفتومقاومتوسیاسیدشواریھاسبببھراخالفتوامامتیداعیھکھنوربخش

ھداینسلسلھومرشدختالنیاسحاقخواجھجانشینذھبییسلسلھشیخومرشدعنوانرابھاو،کردرھاناچار

ونشردرصفویھعھداوائلدرالھیجیاسیریمحمدشیخمخصوصاً کھنوربخشیھصوفیھیسلسلھ. کردندتلقی

میرسید« و» ختالنیاسحاقخواجھ«یطریقھیدنبالھعنوانبھرابخشینوریطریقھ،داشتاھتمامنآترویج

.2کردندمیتلقی» ھمدانیعلی

.١٨٧.دنبالھ ی جستجو درتصوف ایران ،ص ١
.١٨٣- ۴در تصوف ایران ، ص. دنبالھ ی جستجو ٢



٨٢

بھولی.1اندشمرده) ھـ841متوفی» (حلیفھدابن« شاگردانازوشیعھعلمایازچھاگررا» نوربخشسیدمحمد«

کھ» الھدی«یرسالھوپیوستنداوبھصوفیھازکثیرییعدهوکردمھدویتادعایوقتسلطانضدبرقیامھنگام

خالفتیادعیھظاھراً عمراواخردرآنکھبامحمدسید. استظاھرمھدویتدعویھمآناز،استمنسوبویبھ

راارشادمقامووالیتیوادعیھخواندمی» جامعمظھر«و» موعودمظھر«القابباراخودولینھادکناررا

:توحیدربومشاشیاءحقائقمعرفتدرکھکندمیادعاصراحتبھاستباقیاوازکھاینامھوکردحفظھمچنان

بودخواھدوبودوھستمنیچونکبودچرخزیربھگر،خدابھ

دروباشدمتبحرحکمیوشرعیعلویھمھدرکھباشدسیدیاگرزماندرکھمیگویدوقتسلطانبھخطابو

این« ،باشدداشتھحالبصاحپنجاهباشدقریبلکماصاحبازمریدانومتفردحقائقفھموصفاتوذاتتجلی

.2نیستموصوفصفاتاینجامعیتبھکسھیچعالمھمھدر» حروفاینبکاتغیر«واست» مظھر

.استمعلوممریدانشحالباشداینکھنوربخشحالپس

،میھستندکرخیمعروفبھمنسوبکھصوفیھسالسلبھاشارتمناسبتبھالحیاتعیندرمجلسیمرحوم

:نویسد

ذکرراآنھااعمالواعتقادتقبایحاگرکھھستندجمعیسندآندر،شودمیمنتھیاوبھایشاناعتقادبھکھسندی«

صاحبمھدینمکھکرددعویصوفیھازکتباستمعلومکھنوربخشمحمدسیدمانندنیستمناسب،کنیم

.3» گرفتارندبدعتھاوتعصباتبھھمیشھکھازجماعتیغیراستشدهاینبردیناھلاتفاق: «گفتوالزمانم

گذشتازدربعدوبودشیرازدرذھبیھمرکزنامنداغتشاشیھایعدهونامیدهورضویھراکبرویھذھبیھ

آنازراجراغشاهیالتلیھنایبذھبیھاقطاب. شدندمنقسمیکدیگرمبتاغضومتباعدشعبھچندبھ» مجداالشراف«

.استگرفتھقرارچراغشاهحرمھاییمقبرهدرذھبیھاقطابمقابروبودندساختھخود

.٢۵١، ص ۶. ریحانة األدب ، ح ١
.١٨۶.دنبالھ ی جستجو، ص ٢
، چاپ ٢٠٢تحفة األخبار ، ص -ھـ ش ، ١٣۴١، تھران ، ٢٣٨. عین احیات ، ص ٣

١٣٣۶.



٨٣

غلو) ع(اطھاریائمھبھنسبتوداردنداعتقادخدائیھمھبھ: دیگرعبارتبھووجودوحدتبھسلسلھاینبزرگان

قطب«مریدانازرا» احمداحسائیشیخ«حتیودانستشیخیھیھمپایھلحاظاینازراآنانتوانمیوورزندمی

ارشادعوالمدراستغراقجایبھوطلبیقدرتییھعداسلسلھاینخلفایومشایخ.1دانندمی» ریزیتبالدین

مکررومیکردنداستفادهظاھریقدرتبھنیلبرایتصوفازوداشتندتوجھواعیانامراءمصاحبتبھوسلوک

دعویاینشواھدجالترینازوبیابندقدرتکسببرایایوسیلھراهھمینازتانمودندمیمھدویتووالیتادعای

» صفیشاه«عھددررا» قزوینیرضادرویش«ماجرایو» عباسشاه«و» طھماسبشاه«عھددرنقطویھیواقعھ

.کردذکرتوانمی

وجیداحمدمیرزا«تولدطرزالمثلفیکنندغلومینیزخودمشایخیدرباهصوفیھھایسایرسلسلھمثلذھبیھ

بستھ» احمدمیرزا«ینطفھورسیدهآسمانازآبیکھترتیببدیناندنمودهقلمدادعادیغیررا» اردبیلیءاالؤلیا

منزلشدرشبیککھگردیدمدعیشیرازدرشخصی. استگفتھمیسخنمادرشکمدرماھگیسھدروشد

بیت44درجاریھانھاردرو» األولیاءوحیدحجةالقائم: «گفتبارھروآمدهتکلمبھبارھفتسحرناھنگامخروس

:جملھآناز... واستآوردهشعربھراموضوعاین

خروشدرعمارتبامازآمدسروشچونخروسیاثناایندرھم

اللسانطببودذکرشایندیدمعنانبنھادمچوبانگشبرگوش

2األولیاءوحیدالقائمحجة

:شدهسروده» مجداألشراف«وصفدر3تنبیھیھیرسالھدرو

پیرویصاحببھحقولیآنمھدویشخصچیستقدرتخوان

جانوانسامامهللاظلظل

زماندورایندرمھدیوھادی

.٢٢٧.سپری در تصوف ، ص ١
.انھار جاریھ ، چاپ مصطفوی ، شیراز ، بدون شماره.٢
.۴٢-١٢،یص .رسالھ ی تنبیھیھ ٣



٨۴

:استشدهنقلدوبیتاینرسالھھماندرو

ضیاءونورباعصرندکادماولیاءیسجدهزپیچیسرتوگر

دھرشیطانویابلیسھمتوپس

1بھروحظخلدتوجناتازنیست

باارتباطدرراصوفیانیادعاوبگیریمقویرااگرشبھکھرسدمینظربھالزمنکتھاینتذکربحثاینپایاندر

دارندقبول) ع(رضاامامتارابیتاھلامامانآنانونیستپیش) ع(رضاامامتاارتباطاینکنیمقبولشیعھامامان

امامت. شریعتامامدیگرقسموطریقتامامتقسمیک: شدهقسمتدو) ع(رضاامامزماندرامامتآنھااعتقادبھ

ومعروفقتیطرپیروبعدبھآنازصوفیھشدتسلیم) ع(جوادامامبھشریعتامامتوکرخیمعروفبھطریقت

بھاتصالیوارتباطکوچکترینتشیعمدعیصوفیانحساباین. گذاشتندکنارراآناماموشریعتوشدندکرخی

مامخالفینازصوفیانیھمھ: «کھفرموده) ع(ھادیامامدھمامامبلکھ،نشدهدیدهخبری) ع(رضاامامازپسائمھ

امامازدمبعضاً واینکھدھندنمیاھمیت) ع(رضاحضرتازبعدامامانبھذھبیصوفیانبینیممیلذاو» ھستند

!شخصینھقائلندنوعیزمانامامبھآنھازیرانیستھاشیعھزماناماممنظورشان،زنندمیزمان

***

) ع(علیحضرتمعنویبرجستگیپذیرشوباطنیھایجنبھبھتوجھلحاظبھتصوف» کمبریجتاریخ«روایتبھ

مقابلدرھموارهتاریخیلحاظبھیانجردوایناما،داردتشیعباخاصیھایشباھت) ص(پیغمبریارانمیاندر

مشایخعظیماکثریتکھکرداشارهسادهواقعیتاینبھتوانمیتعارضاینتوضیحدر. اندداشتھقراریکدیگر

مرادینقش،طریقتدرومریدشیخیرابطھگرفتنباشکل،شیعھدیدگاهازاندداشتھپیوندھائیتسننباصوفیھ

.2گرفتمیقرارتعارضدرشد،میاعمالامامیوسلھبھکھمعنویھدایتانحصارباشیخ

اللھینعمتیسلسلھ

.۴٢-١٢.رسالھ ی تنبیھیھ ، ص ١
.٢۴۴.تاریخ کمبریح ، ترجمھ ی عباس مخبر ، ص٢



٨۵

کوشندمیطریقھایننشردرودارندایراندرمتعددخانقاھھایھنوزکھطریقتھایسلسلھمشھورترینبنیانگذار

ازیکیدرھجری731یا730سالدراواست» ولیهللانعمتشاه«بھمعروف» کرمانیهللانعمتالدیننورسید«،

بناسماعیلاعقابازبود»سیدیعبدهللاپدرش.1گشودجھانبھدیده) کوھبنان» (کھبنان«نامبھکرمانماھانقصات

،خواندمیخدارسولراخویشنوزدھمیابیستمجدکھهللانعمتسیدوخودمنسوبندبدواسماعیلیھیفرقھکھجعفر

حضرتبھکرخیمعروفیواسطھبھھماوطریقتسلسلھو2استکردهتصریحاسماعیلبھراخودانتسابنیز

یسلسلھشعبازیکی،گویندمیھم» نعمتی«اختصاربھکھاللھینعمتسلسلھدرمیگرددمنتھی) ع(رضا

.3ھستندفراوانردیگنقاطوایرانوھنددراوپیروانوباشدمیمنتسبهللانعمتشاهھمینبھکھھستمعروفیھ

غالباً ،انددادهاطالعاتیبارهایندرکھکسانیروایاتونیستروشندرستیبھهللانعتسیدزندگیاوائلاحوال«

ازمشحونچنانحالعیندرواستآمیختھاولیاستسیرتبھراجعروایاتاینگونھمخصوصھکھاافسانھبا

افسانھسھمکھروایاتاینگونھازمجموع... استممکنغیرآنھایھمھجمعوقبولکھآیدمینظربھتناقضات

از،عھدآنایرانقلمرودرهللانعمتشاهشھرتکھآیدمیبرچنینمالحظھقابلآندرنیزوخوشباوریجوئ

مدتیهللانعمةتاریخاینازبیش» النھرموراء«در» تیمورلنگ«قدرتاوائلمقارنآنوشدشروعسمرقندحدود

ریاضاتیومشایخزیارتوبالدسیاحتبدرعراقومصرتاگرفتھحجازوشامازخویشمسافرتھایراطوالنی

...بودسرآوردهبھ،بودصوفیھمعمولکھ

تمامیعالقھحدیثآموختنوقرآنحفظبھکودکیازهللا،نعمةآیدمیبرروایاتاینازکھآنجاتاحالھردر

کتابمؤلفومعروفمورخومحدثوصوفی) 767متوفی(یافعیعبدهللاشیخخدمتبھسالگی24حدوددر. داشت

چون. بودعامھتوجھموردصوفیھمشایخازتنیکعنوانبھزمانایندریافعی. رسید» الجنانمرآة«مشھور

در. بادپیوستھیافعیشیخبھباید756حدوددرکھکندمیتصریح763سالذکربایافعیازحدیثینقلضمنبعدھا

یکاندگفتھحتیودیدمیارشادوتربیتاوازوبردمیسربھشیخنزددرشاگردیکومریدیکمثلمدتاین

.برخی تولد او را درحلب نوشتھ اند زندگان و آثار شاه نعمت هللا دکتر نوربخش کرمانی ص ١

۶.
.قطعھ ای کھ خود ولی در باب نسب نامھ اش دارد انتساب بھ اسماعیل در آن تصریح شده ٢

ھم نقل شده است .٢، ص ٣، در طرائق الحقائق ، ج است 
.٣٣٩، ص ۶.ریحانة األدب ج ٣



٨۶

گویندمیوکردسیاحتبھشروع- شیخوفاتازبعدظاھراً و–بعدچندیکردچرانیگوسفندشیخایربنیزچند

دررسیدآذربایجانبھعراقوشامطریقازبعدھاوپرداختخلوتوریاضتبھمصردرچندیکسیاحتضمن

.1» کردمالقات،بودن» الدینصفیشیخ«اعقابراکھآنجامشایخاردبیل

.2کرددرکراصوفیھعلماءازبسیاریو» شیرازیحافظ«و» جرجانی«شریفسیدصحبتفیض: گویند

.3استکردهعالقھعدماظھارویبھحافظو

بھحوالیوکرماندرراعمرپایانسالپنجوبیستوزیستیزید،ومرو،ھرات،بلخ،سمرقنددرھمچندیک

بھمنیسالطیننھمچنینوشاھرخمیرزابودمعاصرشاھرخشپسروتیمورامیرباخودازقسمتیدرآوردسر

محضادبیجھتازاشعارش. استباقیاوازنیزبسیاراشعارورسائل... بودتماماعتقادیویحقدررادکن

بھاوازبعدهللانعمتشاهالفتاخ. استتوجھقابلعرفانیمھمیمعانبراشتمالسبببھاماندارداھمیتچندان

.4انددادهرواجسرزمینآندررانعمةاللھییطریقھچندیکواندرفتھھند

یافتصلتوسلطنتیخانوادهباوآنجارفتدکنبھبھمنیسالطیندعوتبھهللانعمةشاهپسر» هللاخلیلشاه«

،خالصھ.5امدندبازکرمانویزدبھآنجاازنیزجمعیشدندھمظاھریمقاماتصاحبدکندراوالفتاخبعضی

خانقاهومدرسھوباغافکنداقامترحل» کرمانماھان«درعمراواخرطوالنیحتاسیسیروازپسهللانعمتشاه

کرددائردرسومجلسپرداخت،آمدندمیوینزدیزدونوکرمافارسزاکھمریدانارشادوتربیتبھوکردبنا

ونمودتعلیموتقریررا» عربیابن«کتبمخصوصاً وصوفیھمشایخ،آثارحکمتیاوحدیثیافقھکتبجایبھو

درگذشتمیعمرشازسالصدازبیشکھحالیدر834سالدروکشیدتحریریرشتھبھزیادیرسائلوکتب

.6کردفوتماھان

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



٨٧

نیستاوازخودظاھراً دیوانایناشعارازقسمتیامااستکردهاشارهخویشدرازعمربھدیوانشدراوخودالبتھ

.1اندکردهالحاقدیوانبھراآندیگرانرودمیحتمالاو

ایراندرعربیالدینمحییافکارناشر

تشکیلرااونثرونظماصلییخمیرمایھو،خوردمیچشمبھجاھمھولیهللانعمتشاهدرکالمکھایعمدهتعلیم

توانندنمیخارجیاعیانصورتایندر. کثرتدروحدتمعنیدراست» وجودوحدت«یمسألھ،دھدمی

اینتمامدر. کندواقعیکثرتبھقول،دستاویزاستالھیاسماءمعقولصورحقیقتدرکھراثابتھاعیانتصور

هللانعمة. شودمیتکرارویبیاندرھکاوستاصطالحاتوالفاظحتیوپیداستعربیابنفکریھایرگھاقوال

اشعارغالبوجامیوعراقیآثاربعضیمثلاوآثارومیکردتفسیربیانیھربھراعربیابنتعالیمواقوال

.2استعربیابنعرفانواندیشھگاهجلوهمغربی

بابایندرعربیابنآراءازوثابتھاعیانازصحبتوینزددرروزیککھکندمینقل» کرمانیعبدالرزاق«

،باشندشدهمتصفخارجیوجودبھکھثابتھاعیانھمانخارجیاعیانآیاکھپرسیدحاضرانازتنیک. بود

منسخنانتمام،ھستمجموعھایندرآنچھ: گفتبودوینزدیککتابییمجموعھ،چرا: دادجواب؟نیست

تقریروتفسیردرالبتھ.3استنشدهمحوخاطرمیصفحھازآننوشتنسبببھ،بودمنخاطردرآنچھامااست

وتعظیمیدیدهباوی» عربیابن» «الحکمفصوص«یدرباره. داشتتوجھنیزاواقوالسایربھعربیابنآراء

. استرسیدهبدوپیغمبرازکھداندمیمعرفتی،استکردهادعاالدینمحییخودچنانکھراآنونگردمیتکریم

وگویدمیسخنخاصیخاطررضایتبا،نیزداردکتابآنتفسیروفھمدرویخودکھتبحریازحالعیندر

آنازایخالصھیترجمھدرکھایرسالھازگذشتھروایناز. شمردمیخویشاختصاصاتازراآنیئگو

روایناز. میشمردخویشاختصاصاتازراآنوگوئیگویدمیسخنخاصیخاطررضایتبانیز،داردکتاب

اولفصتفسیردرھمجداگانھایرسالھ) جواھر(= داردکتابآنازایخالصھیھترجمدرکھایرسالھازگذشتھ

نبیوحکمتبھکتاباینازفصیھراختصاصیجھتتبییندرالھرس،یکھمعالوهبھاستکردهتألیفآن،

.١٩۴. دنبالھ ی جستجو در تصوف ایران ، ص ١
.١٩٨.دنبالھ ی جستجو ...،ص ٢
.١۵۴.رسالھ ی عبدالرزاق ، ص٣



٨٨

بھآنطیدرنیزراابیاتاینبیشترکھالحکمفصوصابیاتشرحدرداردجداگانھایرسالھوھمداردخاصی

.1کندمیتفسیروترجمھفارسیشعر

داشتھابراززیرابیاتضمندرآنینویسندهوفصوصکتاببھخودرایعالقھوعقیدهیدرجھشرحایندر

: است

بنشستخودمقامدرنگینچونمادلبرفصوصکلمات

2پیوستمابھاوروحازبازاوبھرسیدهخدارسولاز

:استآمدههللانعمتشاهدیوانیمقدمھدر

یطریقھ» نوربخشمحمدسید«آنازپسو» ولیهللانعمة«ھشتمدرقرنسپسو» قونویالدینصدر«ھفتمقرندر«

راآنولینعمةهللاوشاهانددادرواجایرانیانمیاندر،استبودهبیگانھایرانتصوفباھکراالعربیابنتصوف

کھاستشدهشیعھیفرقھتصوفیطریقھنخستیننعمةاللھییطریقھبنابراینکردهتوأمشیعھمعتقداتبا

».استھندوستانوایرانبھمنحصر

میاست،گردیدهمنتشروآمدهایرانبھعربیالدینمحییعقائدوافکارچگونھاینکھیدربارهمقدمھھماندرباز

:نویسد

وویاستادعربیابن. زیستھمیصغیرآسیایدروبودهایرانی) 673متوفای(قونویاسحاقبنمحمدالدینصدر«

ایرانتصوفدرواردراالعربینابتصوفاصولزابرخیھکاستکسینخستینویاستبودهمادرشوھرش

3»اندراپذیرفتھویعقائدازبرخینیزنوربخشیانونعمةاللھیانسپساستکرده

برایوگرفتھعربیابناشخواندهپدرازقونویالدینصدرکھاسپانیائیاستایتحفھنعمةالھیتصوفپس

.استآوردهایرانیان

.١٩۶.دنبالھ ی جستجو ... ، ص ١
.١٨٠. مجموعھ رسائل شاه نعمت هللا ، رسالھ ی شرح ابیات ، فصوص الحکم ص ٢
.١٠. دیوان شاه نعمة هللا ولی کرمانی ، ص ٣



٨٩

یرسالھدرو. استگفتھسخندیگرانازترپردهبیبارهایندرکھاستوجودیوحدتصوفیهللانعمةشاه

:استگفتھمراتب

»المظاھربحسباللھالصفةلھنعمتالواسمال«

شمارمیمظاھردررایکیآنشماربیمظاھرواستوجودیک

.1» الشاربواالکلصورةفیظاھراً خلقھفیبداثم«:گویدمیکھآنجاتا

:گویدمیجملھازاستفراوانوجودوحدتدراشعارینیزاودیواندر

موحدوموحدوتوحید

اوحدنزداستیکیسھھراین

موجوداستیکیجھاندودر

2مجددصورتیبھلحظھھر

ودیوجھرعینکھجاناتوئی

3بودیکھوحدتازکثرتنمودی

عینینوینمنعینتووتوعینمن

درکونیناوظھوربودعینیک

یکیستدریاقطرهوحابوموجمانزد

4ماستارکانھمھاینداریآببرنظرگر

.این دو رسالھ با بقیھ رسائل شاه ردکتاب طراق در ضمن حاالت شاه عمة هللا نقل شده است .١
.٢٠٣.دیوان شاه ، ص ٢
. ھمان .٣
.۴١٣. ھمان ، ص٤



٩٠

: گفتھدیگرجایدر

حقبرزندھمیالحقاناکھمطلقعاشقرندآنمنم

سیدایتوباطنوظاھر

1حقباطنگیردخلقظاھرت

کھاستغزلیاتآنیعمدهقسمتاما،رباعیاتو،مثنویاتقطعات،،غزلیاتقصائدبراستمشتملویدیوان

اوکتبسایرواشعاردیوان،اینبرعالوه. آنھاستامتیازیعمدهیمایھھموجودوحدتوشمقلندرییرائحھ

.استبودهامامیشیعھعقائدبرخالفوفاسدکامالً اوعقائدکھرساندمی

؟داشتمذھبیچھولیهللانعمتشاه

اصرارنیز» شوشترینورهللاقاضی«،دارند» عربیالدینمحیی«کردنشیعھدرتالشبعضیھاکھطوریھمین

سنتاھلدرمقابلراشیعھآمارخواستھمیکھبودهقاضیعادتاینوالبتھدارد» ولیهللانعمةشاه«بودنشیعھدر

المؤمنینمجالس«کتابدرواستآوردهشیعھیشمارهدرراشیعھمخالفینازایعدهجھتبدینبدھدنشانزیاد

تکفیررااودینیعداوتسبببھکرماناھل: کھاستگفتوکردهفراوانتمجیدوتعریفولیهللانعمةشاهاز» 

.2رفتھراتبھونمودندبیرونکرمانازوکردند

مھدیازوکردهستایشومدح) ع(علیازدیوانشدراینکھدلیلبھاستشیعھاوگویندمینیزهللانعمةشاهمریدان

.استبردهنامنیزالزمانآخر

واشعریسنیراخوددیوانشدراونماینداختالفومذھبدرنبایدکسیدیگر،کردهمعرفیراخودکھوقتی

برتامصراحتکھسرودهزیادیابیاتاشعارشدیواندروکردهمعرفیخلیفھچھاردوستدارومعتزلیدشمن

:گویدمیجملھازاستسنتاھلمذھب

بدلیبیوکاملیمؤمنعلیآلمحبھستیکھای

.٣١٧.ھمان ، ص ١
۴١٣.دیوان ، ص ٢



٩١

خللیدروایگشتھگمورنھماستمذھبکھگزینسنیره

علیدشمنانکیستخارجیبوبکردشمنکیست؟رافضی

یلوواستمذھبپاکامتدوستداردیارچھاراوھرکھ

.1معتزلیخصموسنییارتمامبھامصحابھدوستدار

خودمانازمانیستالزمدیگروکردهبیانروشنطورخودرابھیعقیدهومذھبولیهللانعمةشاهکھبینیممی

ازبایددانندمیعشریاثنییراشیعھاوھااللھینعمتکھاستآورتعجببسیارحالاینباولی. کنیمقضاوت

برایخودقولوبھگذاشتکنارراشیعھعلمایواطھارائمھچراپس،بودشیعھهللانعمةشاهاگرکھپرسیدآنان

دامانبھدستو2کردخدمترانفرچھارصدتالشایندروپرداختمسافرتبھمدتھاکاملشیخکردنپیدا

ومشایخارشادسلسلھدیوانشدرنانکھچمشایخوارشادسلسلھوزدهشافعییاحنفیمذھبسنیمشایخومرشدان

:استرساندهبصریحسنتاوآوردهمظنبھراخود

بودعادلامامووقتقطببودمکملوکاملماپیر

سفتینکوراتوحیددرگفتیسخنچونارشادوقت

درگاهاینرھروانرھبرعبدهللانامبودیافعی

افزودکمالبسیکمالشکزبودکوفیکمالھماوپیر

3شھیدسعیدآناستسعیدکھسعیدوابوالفتوحباشدباز

:آوردهچنینراخودارشادسلسلھاینکھخالصھ

.۴٨٧.دیوان شاه نعمة هللا ، ولی ، ص ١
.١١.زندگی و اثار جناب شاه نعمة هللا ،ص ٢
.۴٩۴.دیوان ، ص ٣



٩٢

ابوالبرکات- 7؛اندلسیابوالسعود-6؛مغربیمدینابو- 5؛ابوالفتوح-4؛کوفیکمال- 3؛بربریصالح-2؛یافعی- 1

روزباریبوعلی-13؛کاتببوعلی-12؛ابوعثمان-11؛نساجابوالقاسم- 10؛غزالیاحمد-9؛بغدادیابوالفضل-8؛

:گویدمیرسیدسریبھچون؛سقطیسری-15؛بغدادیُجنید-14؛

مکشوفاوبھاوسرسریچونمعروفبودسریشیخباز

میدانطائیشداودشرطمیداننکورامعروفشیخ

مطلوبستواستطالبعجمیمحبوبستحبیبھماوشیخ

باشدانجمنشیخانشیخباشدوحسنبصریپیر

آنھاازبعضیحتیومذھبسنیآنھایھمھ،آوردهخودادشارسلسلھدرراآنھاولیهللانعمةشاهکھکسانی

معروف) ھـ760متوفی» (یافعیعبدهللا«شیخمثالً نیستآنھاازنمیشیعھکتبدرواندبودهبیتاھلدشمنوناصبی

بھواسطھچندینبھاوطریقتوخرقھنسبتاستهللانعمةشاهبالفضلاستادومرشدکھمکھقطببھ

خالصة«و» الیقظانعبرةوالجنانمرآة«کتابوبودهیمناھل،گتفتھخودشچنانچھ،رسدمی» عبدالقادرگیالنی«

وکذبازاو» الصالحینحکایاتفیالریاحینروض«کتابواوستتألیفاتاز» عبدالقادرالشیخاخبارفیالمفاخر

درالجناتروضاتصاحبواستبودهمتعصبیسنیاوکھاستروشنکامالً واستپرسنتاھلنابزرگترویج

درھمصورتعذابآثاردیدنازمگرنرفتدنیاازیافعیکھاستآوردهاصولیاسنویازنقلبھاوحالشرح

؟بودخواھدچگونھخودشحالکھاستمعلوم،باشداینچنینهللاةنعمشاهمرشدواستادحالاگرپس.1کشید

یماھنامھطرفازوگردیدهگردآوریعلیشاهمونسذوالریاستینسعیبھکھخودھایرسالھدرهللانعمةشاه

ترپائینیمرتبھرا) ع(علیمقاممرثیھھروکردهتوجیھچھارراشدینخلفایمورددر،استنشدهمنتشرارمغان

.استکردهقلمداد

» :کمبریجتاریخ«روایتبھو

جذب. استگرفتھ) 810متوفای» (کرمانیولیهللانعمةشاه«آنسنیبنیانگذارازراخودناماللھینعمةطریقت«

دوراندرطریقتیپدیدهفراگیرحضورازناشیتوانمیرادیگرگروھھایوگروھھااینتوسطشیعھعناصر

.١۴٣، ص ۵.روضات الجنات ، ج ١



٩٣

بھاسماعیلیوشیعھازاعم،اقلیتاقناعبرایملجاییوھماجتماعیسازمانازشکلیمثابھبھھم،مغولازپس

.1» آوردشمار

کھصوفیانمیاندراستاصلییکاینچونداشتمذھبانتظارنبایدمرشدیکازآنھمصوفیازکھنماندناگفتھ

یکمعنیاینبھ) کفرالقید(یا) رفیقایباشدمیالوقتابنصوفی) (نداردمذھبصوفی» (لھمذھبالالصوفی«

واشیعھراخودباشندشیعھمحلآنمردماگرگیردمیرامحیطآنرنگ،شودواردکھمحیطیھربھصوفیشیخ

بھهللانعمةشاهآمدنھنگامبھچونودھدمینشانراخودقیافھھمانباباشندناصبیسنیاگروکندمینمود

زیاداسماعیلیھکارخرآدرظاھراً بودآنھاھمرنگمذھبلحاظازنیزاو،بودندسنیسامانآنمردمنوعاً کرمان

: نویسدمی» پاریزیباستانی«چنانکھ،بودندکردهپیداگرایشاوبھ

میاوبھوابستھراخودکھ–النھرماوراءاسماعیلیمیانتعصبازهللانعمةشاه،کارآخرکاستاینحقیقتاما«

،استبازگشتھکرمانوکوھبنانبھآنجاازوآمدهتنگبھ،گیرسختروحانیونوقشریونبا–بدانندخواستند

–باشدلبنانیزادهاصالً اینکھولو–خودکوھبانیباکرمانیتربیترویھھماناساسبراواستروشنآنھمدلیل

:کھدھدمیتوضیحخودیادداشتھایدر

تأکیدرانظرھمینخوددیواندرکارھمآخردرو» کنمتربیتودارمقبولرااومن،کندردرااواولیاءھرکھ«

».ھستیمثابتعھداینبروایمبستھعھدما: فرمودمیوکردمی

:گویدمیوگیردمینتیجھپاریزیسپس

نعمةشاهبھراخود» یخرقھیسلسلھ«ھافرقھبیشتر،امروزودارنداصرارکھصوفیھبھدادحقبایدبنابراین«

ھمیندرھنوزاوفکروارثانامروزوبودگرفتھکرمانکوھبنانھمینازومکتبمایھاوکھرسانندمیولیهللا

.2» زنندمیقدموادی

گوئیھاپیشوولیهللانعمةشاه

، ترجمھ ی فارسی .٢۴۴. تاریخ کمبریج ، ص ١
.١٣۶٣، چاپ نشر کرمان ، ۴٧٨.باستانی پاریزی ، جامع المقدمات ، ص ٢



٩۴

گتفتوانمیھمینقدرنیستاینجادرمفصلبحثجایکھاستبزرگآنقدرایرانصوفیانمیاندرولیشاهمقام

ازبرخیکھرساندندآنجاتارااومقام،رسانندمیولیشاهبھراخودایرانامروزصوفیھاتفاقبھقریباکثرکھ

:دادپاسخناچاراودادنداوبھ» مھدی«عنوانمعاصرانش

منموادیدرخلقرھنمایمنمھادیولیمھدینیممی

1والسالمسالمتباپیشوایغالمراحقامبندهرامصطفی

صفویھپیدایشدرحتینکتھوایناستداشتھتأثیرایرانواجتماعیسیاسیسرنوشتدرموردچندکھقصائدییاز

.استیافتھاضافتیدورانیھردرقصیدهاین2کردپیداتوانمیھمخشانبداسماعیلیان» خوانینامھچراغ«و

ھماندرظاھراً واستصفویھظھوربھمربوطاحوالازحاکیدارد» بینممی«ردیفکھمعروفیقصیدهاین

درجملھاز،استبودهمنسوبویبھکھھمسیدخوددرعصرآینداحوالازاخباروباشدآمدهوجودبھدوره

ویبھاخبارنوعایننظیر،استنوشتھ» علیشاهبنمحمد«ویشاگردومریدکھشاھینمایجھانجامیرسالھ

.3استمنسوب

:اندافزودهھاپیشگوئیبداننیزاخیردورانھایدرو

بینممیبھارخوشششمینبگذشتپنجمینزمستانچون

بینممیآشکارمنبلکھشودآشکارمھدینایب

بینممیبرکنارھمھازکنجیدرنشستھهللانعمة

:استشدهافزودهچیزھائیقصیدهبدینھمشاهالدینناصرزماندرحتیکھاستعجیب

بینممیباروکاربلعجبسالازگذشتچودالشوغ

بینممیمداربیشیونیراناصرالدینشھنشاهاز

، حمید فرزام .٢٣.شاه ولی دعوی مھدویت ، ص ١
.١٣۵٣بر تلس در کنگره ی ناصر خسرو ، مشھد ، شھریور .سخنرانی ٢
.١٩۶٨.ارمغان نجاتی ، لوغان ، ٣



٩۵

بینممیبرکناراوازتنالقعدهذیماهشنبھشبدر

1بینممیبرقراربدانتوراالدینمظفرشھآنازبعد

ھنداُمرایحمایت

ولیهللانعمةاهشیوسیلھبھکرمانودیزیناحیھدرکھیافترونقورواجکرماندروقتیهللانعمةشاهطریقت

محلدرسپسودیزکیلوتریوششسیتفتیقربھدر» گورکانتیمور«ینوادهاسکندسلطانمالیکمکبا

تاریخدزنکھچنارسیدهللانعمةشاهبھدکنبھمنیشاهاحمدسلطانازنذوراتیوھدایاو.2ساختخانقاهماھان

وافادهبھماھاندرگاھیوکرمانشھردرگاھیسال،پنجوبیستمجمالً : «استنوشتھاوحالشرحدرکرمان

فرستادسیدآستانبھھندوستانازگرانبھاھدایایالھورودکنپادشاهبھمنیشاهزمانآندرداشتمشغولیافاضھ

یانمایدمطالبھبودمتردد،شدتومانھزارھفتاد،کردندمشخصرامتاعآنتمغایگفتحکمرانغناشرینامیرو

خودیمنکوحھباشاهآنفرستادھراتبھوکردهعرضھشاھرخسلطاندرباربھرامطلباینآخراألمر،بگذرد

نگاشتخواھندتاریخھابھکنیمطالبھسیدازراتنخواهاینگمرکاگرگفتمخدرهآننمودمشورتآغاشادگوھر

.3» بگذردنتوانستآنگمرکازایرانپادشاهشاهشاھرخکھفرستادسیددرگاهبھتحفھقدرآنھندوستانسلطانکھ

. 4فرستادمیھدیھھندازمکررهللانعمةشاهبرایھندپادشاهخالصھ

با،خودبرایپایگاھھائیایجادونفوذاعمالبرایاحتماالً ،ھندامرایبودکھشدهچنانایراندرصوفیھموقعیت

. 5اندبودهمراودهدرطبقھاین

تعجبباعثکھشدھنگفتیثروتصاحب،صوفیھمشایخسایرخالفبرکارآخردرهللانعمةشاهترتیببدین

.گردیددراوریش

بھ نقل وادی ھفتواد دکتر باستانی پاریزی ، –٩٣.عالئم ظھور ، ناظم اإلسالم کرمانی ، ص ١

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



٩۶

.1بود104اوعمرمدتوگذشتدرکرماندر834سالرجبدوموبیستپنجشنبھروزدرهللانعمةسید

:نویسدمی» کرمانیعبدالرزاق«

برعالیگنبدبنایکھخطیرمبلغیبافرستادهرااجلسید،رسیدبدوهللانعمةشاهوفاتخبرآنکھازبعدشاهاحمد«

.2» نامیعمارتیوسامیبنائیکردهحضرتآنرحمتھبمحفوفتربتسر

میرزابھاینامھکرمانحاکمگشتپدرارشادومسندخانقاهمتولیهللاخلیلشاهپسرشهللانعمةشاهفوتازبعد

مینذوراتوھدایاپدرشمثلنیزویبرایکھدکنبھمنیسلطانبااوارتباطومریدانکثرتازونوشتشاھرخ

راسیدچونودادقرارجوئیقدرتمنطقھدرشاھرخنظردرراوینگاشتایشمھاوعظیمثروتازو،فرستاد

سوءاینسببھمانبھنیزشایدوکرداھداءسلطانبھالیقپیشکشھایدرویشسیدآنکھباکرداحضارھراتبھ

پسردوباخودوسپرد–الدینعالءپسرشودکنبھمنیپادشاهاحمدسلطانایاماینمقارنچوننشدبرطرفظن

سلطانالعادهفوقتکریمموردآنجادرورفتدکنبھ» هللامحبالدینحبیب«و» هللاحبیبالدینمحب«- دیگرش

اووکردهخطابالمشایخراملکاوو. 3دادولیهللانعمةشاهینوادهبھراخوددخترھندپادشاهگشتواقعبھمنی

بعضیکھشداللھینعمةیفرقھکانوندکندروییبقعھھموفاتازبعدو. 4داشتمقدمشھرمشایخجمیعر.را

ھندامرای. رسیدندامارتبھآنجادرنیزویاختالفبرخینمودندنشروحفظھمچنانراوییطریقھاواخالف

شاهاخالفبعضیصفویھظھورمقارنھمایراندرچنانکھ. نکشیدنددستهللانعمةشاهخاندانحمایتازھرگز،

.5کردندپیداھمخویشانوندیصفویھخاندانبابرخیویافتندایمالحظھقابلمناصبهللاخلیل

یزمرهدر1ھنددردکنپادشاهو.6ایراندرصفویخاندانباخویشاوندیسبببھولیهللانعمةشاهاعقابآری

میتقویتآنانوجودبھاللھینعمةیسلسلھروحانینفوذومعنویمقامسبببدینوگرفتھقرارسیاسیبزرگان

.۴۵۶.تاریخ کرمان ف ص ١
.١٠٨.رسالھ ی عبدالرزاق کرمانی ، مجموعھ در احوال شاه نعمة ولی ، ص ٢
.١٣، ص ٣.طراقئ ، ج ٣
.۵٠٨.تاریخ خانقاه در ایران ، ص ٤
.٢٠٠-١٩٩.دنبالھ ی جستجو در تصوف ایران ، ص ٥
.٨٩-۵۴، ص ٣جامع مفیدی ، ج –٩٩-١٠٠، ص ٣.طرائق ، ج ٦



٩٧

واستمراروکندمیپیشرفتوکردهپیدااجتماعینفوذاللھینعمةیطریقھآنانوسیاسیاقتصادیکمکباوشود

.2یابدمیاستقرار

بھدکنوھندکانونازشداحیاءزندیھعھداواخروقاجارعھداوائلایراندراللھینعمةیسلسلھنامبھآنچھپس

.3نیاوردندجابھصوفیھطریقتنشردرایمالحظھقابلفعالیتهللانعمةسیداخالفصفویھعھددروآمدوجود

قرنھاازخود،یافتندقدرتواھمیتدکنوالیتدرآنجادرهللانعمةشاهاخالفکھھندسرزمین: دیگرعبارتبھ

نعمةیطریقھصفویھعھددرپرورصوفیسرزمیناینبوداسالمازقبلدنیایدرتصوفدیرینھکانونیکقبل

.نمودقاجاروزندیھعھدایرانبھبازگشتیآمادهوکردحفظرااللھی

تشیعرنگبااللھینعمةطریقت

باغلبھدیدند،داشتندفعالیتایراندرکھصوفیھھایفرقھ،گشتپیروزایراندرشیعھصفویھزماندرچون

اوالدشو) ع(علیازدمشیعھمردمفریببرایخودمسلکحفظباوکردندتشیعاظھارناچارھب،استشیعیان

طریقھاینبنیانگذارانگرنھوشدشناختھشیعھتصوفیطریقھنخستیناللھینعمةیطریقھراهاینازوزدند

مبارکنامباراخوداغلبودرآمدندشیعھرنگبھاللھینعمةطریقتمشایخبعدبھتاریخآنازونبودندشیعھ

نوشتندرارباعیاینتابلوئیبرهللانعمةشاهمزاردر. نامیدند) ع(علیدرگاهگدایراخودوساختندملقب) ع(علی

:

جلیخطبااندنوشتھکھدیدمولیهللانعمةشاهمرقدبر

4علیدرگاهگدایولیاستشاھیعزیزخاکایناندرخفتھکھپیراین

تصوفمراکز،آمدپدیدصوفیھبرابردرشدیدالعملعکسیک،روحانیونتسلطوصفویھکارپایاندرچونو

یاشارهبھنفستازهمتصوفینکھبودزندیھعمراواخرازویافتانتقال–ھندخصوصاً -ایرانازخارجبھ

.۴٩.ھمان ، ص ١
.۵٠۶.تاریخ خانقاه در ایران ، ص ٢
بھ بعد .٣٨، ص ٣.برای تفصیل بیشتر رجوع شود بھ طرائق ، چ ٣
.٢۵،  پاورقی ، شماره ۴٧٨. پاریزی ، جامع المقدمات ، ص ٤



٩٨

بوددکناللھینعمةصوفیھاز» دکنیعلیرضا«مریدمعصومعلی. نھادندرویایرانبھ» دکنیشاهمعصومعلی«

:ازبودندعبارت،شدندایراندرتصوفوضعبھدادنسروسامانمأموراودستوربھکھکسانی

عباسعلیدرویش«؛کابلوخراسانمأمور» اصفھانیحسینعلیدرویش: «اصفھانمأمور» علیشاهفیض«

عراقوایرانکلدر» الخلفاءخلیفةنورعلیشاه«؛آذربایجانمأمور» شاهوبعلیمجذ: «کردستانمأمور» سیرجانی

.1کرمانمأمور» شاهمشتاقعلی«و

زمانآندرکھشاهمعصومعلیباورفتشیرازبھاصفھانازعلیمحمدپسرشھمراهعبدالحسینمیرزا: گویند

لقبراپدردکنیمرشدوشدمعصومعلیبھپسروپدربیعتوارادتبھمنجردیداراینکرددیدار،بودشیرازدر

شاهمعصومعلیسیدبھایامھمیندرکھدیگریکسانبیندر. نمودعلیشاهنوربھملقبراپسروعلیشاهفیض

اصفھانیعلیحسیندرویشنامنیزکرمانیشاهمشتاقعلیبھمعروفتربتیمحمدمیرزانامکردندارادتاظھار

.استمذکورکابلیبھمعروف

سالسھنزدیککھراشاهمعصومعلیمتشرعھوعلماءاصراراثربر،خویشوفاتسالدرھمان» زندکریمخان«

بھشیرازازخویشیارانبامعصومعلی) 1193(کرداخراجشیرازاز،داشتاشتغالطریقتنشربھشیرازدربود

تکیھ،اصفھانپوالدتختدرحتیکردعالقھاظھارآنھابھنسبتاصفھانحاکم» زندخانعلیمراد«وآمداصفھان

مشھورفیضتکیھبھشد،) 1194(علیشاهفیضیمقبرهبعدچندیکھسبببدانظاھراً تکیھاینساختآنھابرایای

.2گشت

کھسیدمعصومدادطریقتنشربرایمجالیآنھاکردپیداظنسوءیارانشومعصومعلیبھنسبتحاکمھمینسپس

آنھا،نداشتندنقصیگیرائیوزیبائیلحاظازھرکدامکھشاهمشتاقعلیونورعلیشاه،بودگشتھبرھندبھموقعآن

شورانگیزاشعاروسرودوتصنیفخواندنباوبگردندشھرھادرکھیافتندمأموریتشاهمعصومعلیطرفاز

دستھدستھکاالنعامعوامکھرسیدجائیبھکاروسپردندسرمعصومعلیبھبسیاریمردمبدینگونھ. کنندبپامعرکھ

.افتادندمیگرددورهصوفیاندنبالبھوکشیدندمیدستزندگیوکسبوکاراز

٢٣٨-٩. وادی ھفت واد ، ص ١
.٣٢٠رد تصوف ایران ، ص . دنبالھ ی جستجو ٢



٩٩

درکرمانامارفتکرمانماھانبھولیهللانعمةشاهیبقعھزیارتعزمبھمشتاقاتفاقبھنورعلیشاهاصفھاناز

وسنگچوبباآمدمیبیرونآنازکھمسجدیجلویدرشھریجمعھامامومجتھدعبدهللامالفتوایبھرامشتاق

سایروویدرمشتاققتلوفترشیرازبھ،برددربھسالمجانماجرااینازکھنورعلیشاه) 1206رمضان(کشتند

مایھوعاموخاصتوجھموردآغازازھمانرااونورعلیشاهظاھریجمال.گذاشتباقیدردناکتأثیرییارانش

بھعامھرؤسایوحکامرفتمیکھشھریھربھحتیساختمیعصرحکاموفقھاءظنسوءووحشتی

میاوتکفیرولعنبھفقھاءفتوایبھ،متشرعھکردندمیآزاریااخراجراویفتنھبیمازوافتادندمیوحشت

بھوشدمیظاھربازارھادروقتیغالباً وبوداوحقدرعامتوجھاسبابازاوصوریزیبائیگویندمی. پرداختند

غالباً ،خواندمیکھھمایقصیدهشدمیبستھمروروعبورراهخلقانبوهازخواندمیقصیدهدرویشانیشیوه

آمیزطعنھایوکنایھتعریضھاوقتحکاموعلمابھ) ع(بیتاھلمناقبضمنآنھادروبودخودشاشعاراز

اشارت،شدمیتعبر–اتحادوحلولنظیر–الحادیعقائدبھفقھاءنزددرکھاسراریبھآنھاازبعضیدروداشت

.1» اوضدبرمتشرعھوفقھاتحریکدربودعمدهعاملشکبدنھمھاینکھرفتمی

باپوشپشمدراویشھمھکھخودجمعیتباآمدایرانبھقاجارفتحعلیشاهزماندرشاهمعصومعلیدیگرباریک

حدقھازچشمھایورفتھدرزیزینلبازشاربھایوکلفتوکتسبیلھایووکشکولتبرزینوبوقیکالھھای

میمواجھخاصوضعیباشھرھاازنامیدشاربدولتراآنھابایدکھجمعیتاینعبوروافتادهراهبھآمدهبیرون

:گویدطرائقدر،کردندمیبرپامحشروگشت

درویشوسپاهھمھسلطاندرویششاهاستمعصومعلی

:نویسدمی» مالکم«

ایشانفسادوفتنھھنوزتاکھشدندمستدعیپادشاهازاسالمعلمایکھپذیرفتازدیادنوعیاواخردرایشانکثرت«

نیزسلطانوپردازدگروهاینقمعوقلعواستیصالبھ،استنیفکندهدولتارکانوملتبنیانردثلمھورخنھ

.2» نشستفروالعجالةعلی،داشترفتنباالبنایکھآتشیگماشتھایشاندفعبرھمتعلیھ

.٣٢٣.ھمان مدرک ، ص ١
.تاریخ ایران ، مالکم سفیر انگلیس ، در دربار فتحعلی شاه ، ترجمھ ی میرزا حیرت ، چاپ ٢

بمبئی .



١٠٠

،» آقاسیمیرزاحاج«صدراعظمشنفوذاعمالاثربرویزیراکردتغییراوضاعشاهمحمدیافتنقدرتازپس

.1کردپیداصوفیانھایعلقھنیزخودوکرد» اللھینعمة«یفرقھاعضاءویژهبھصوفیھازحمایتبھشروع

پیروھزارانکرمانیمنطقھردعلیشاهنورویافترونقاللھینعمتیسلسلھدیمیالنوزدھمقرناواسطدر

درنیزاللھینعمتدیگرمراکز. کندتبدیلفرقھاینیعمدهمراکزازیکیبھرامنطقھاینتوانستوآوردنگرد

مختلفیشاخھچندینبھآنتقسیمبافرقھاینگسترش. کردندرشدتھرانو،،ھمداناصفھان،شیرازشھرھای

بالمنازعرھبریکھبودکسیآخرین) ھـ1202متوفی(شاهمجدوبعلیبھملقبآھنگیکبودرجعفرمحمد. بودھمراه

زینھمھازترموفقکھشدندپیدارھبرییجداگانھمدعیسھاومرگازپس. کرداعمالفرقھاینکلبرراخود

. بودایراندرصوفیگریکلیطوربودهفرقھاینتاریخیزمینھدراثرچندمؤلف) 1216/م(شیروانیالعابدین

اللھینعمةسلسلھاصلییبدنھگذشتدر1240سالبھعلیشانرحمتالعابدینزین،شیروانیجانشینکھھنگامی

بعداً آخریاینکھشدتقسیم) 1255(علیشاهسعادتو) 1278(علیشاهصفی) 1263(رعلیشاهمنوذوالریاستینشاخھسھبھ

اعمالوباورھاذوالریاستینشاخھداشتندراخودخاصخصوصیاتھاشاخھاینازیکھرشدنامیدهگنابادی

وداشتمنشانھاشرافگرایشھایعلیشاهصفییشاخھ. کردمیدنبالسنتیشمایلوشکلھمانبارااللھینعمت

کنارفرقھازشاخھاینبررھبریاعمال،1278سالدربوددرباروزیر) 1303(ظھیرالدولةصفاعلیشاهاوجانشین

تأثیرفراماسونریالگوھایازاحتماالً کھشدگرفتھنظردررھبریینفرهدهھیأتیکآنجایبھوشدگذاشتھ

سلطانمحمدمالرھبریتحتگنابادییشاخھوامایافتنامتغییر» اخوتانجمن«بھنیزشاخھایننامبودپذیرفتھ

.2» شدتبدیلاللھینعمتیشاخھترینقدرتمندبھعلیشاه

استعمارساززمینھصوفین

عواملوانگلیسھادست،ایراندرفتحعلیشاهزماندرصوفیانبلوایدرکنیمفکراگراستلوحانھسادهبسیارالبتھ

.استنبودهکاردراستعمار

می» استعمارساززمینھصوفیان«عنوانزیر،بودصوفیخودمدتھاکھ» ایرانصوفیانیسلسلھ«کتابمؤلف

:نویسد

.١٧۴.حمد الگار ، دین و دولت ، ترجمھ ی ابوالقاسم پاینده ، ص ١
.٢۴۶-٧.بھ روایت تاریخ کمبریج ، ص ٢



١٠١

باآمدهایرانبھھندازانگلستانشرقیھندکمپانیجانبازصوفیھبزرگانازچندتنیفتحعلیشاهزماندر«... 

چندیتاوداشتندمعمولبلیغسعیایراندرتصوفتجدیدوگسترشدرسابقھبیوداردامنھتبلیغاتوکوشش

).29(1» نداشتنداشتغالکاریبھوبردهسرھبدرخانقاهآمدمیدرصوفیھزیبھیکھرپیش

وصریحبعضیھکخوردمیچشمبھ،مطالبیشدهنوشتھایراندرفراماسونرییدربارهکھکتابھائیدرو

.2دھدمینشاناستعماربھراآنھاوابستگیغیرمستقیمبعضی

جوکیعلیشاهمعصومسرکردگیبھصوفیھباعصربزرگمجتھدعلیمحمدآقاآنھارأسدروفقھامبارزاتاگر

وراهبانبودمعلومانجامیدایراندرصوفیھقمعوقلعبھسرانجامکھنبودقاطعوپیگیروشدیدگونھبدانھندی

ھایبدآموزیاثربرمردمکاروآمدمیچھروزآنایرانسربربودندگرفتھپیشگرددورهدرویشانکھروشی

طرقیوآبادیازراجامعھگردانیدهغیرتبیوتنبلوسسترامردمگریصوفیاینکھچھکشیدمیکجابھآنان

معارفازغیرغالباً ونظرونظمشاملنورعلیشاهاثارآوردمیفراھماستعمارجھترازمینھوداردمیباز

بحربھبیت152برمشتملوداردالبیانخطبةشرحدرھمایمنظومھاستشطیحاتواسرارازمشحونصوفیھ

ھمایرسالھواستآوردهنظمبھرا) ع(علیامیرالمؤمنینبھمنصوبیخطبھآنشاعرآندرطیکھمتقارب

وتشیعاستمنظومآنچھدرخواستھآثاراینبیشتردرمظفرعلیشاهواوبینجوابوسؤالدراوستاقوالشامل

آمیختھدرھمبھ،بخشدمیغالتعقائدازایصبغھآنھابھاتحادوحلورنگکھحکمیعناصربعضیباتصوف

.3است

راشاهعنوان–ولیهللانعمةشاه–خویشیطریقھمؤسسوعنوانشھرتازتقلیدبھعصربنااللھیھنعمةیفرقھ

بھتولیدررسوخیاغلواظھارجھتعھدتجدیددورانآغازازوافزودندخویشمشایخواقطابنامدنبالدر

فیکردنداضافھ» علی«اسمبھشدمیختم» الدینیاهللا«الفاظبھگذشتھمشایخالقابدرراآنچھ،) ع(علیوالیت

.نمودندمتداولرا» فیضعلیونورعلی» «هللافیضوالدیننور«جایبھالمثل

.٣سلھ صوفیان ایران ، مقدمھ ، ص .مدرس چھاردھی ، سل١
.بھ کتابھای فراماسونری در ایران ف تألیف کتیرائی و فراموشخانھ اسماعیل رائین ، مراجعھ ٢

شود .
.٣٢٣. دنبالھ ی جستجو د تصوف ایران ، ص ٣



١٠٢

وحالجتصوفوکردواردتازهھیجانوشوریدورهیکدرراایرانتصوفتاریخعلیشاهنورآثارحالھردر

یعقائدبااستتشیعوتصوفبینمتزاجاازنمونھیکویالبیانخطبةنظمونمودتجدیدتشیعمحیطدرراشبلی

بھاعتقادیھلھرسادرھمنوربخشیسیدمحمدعلیشاهنورازقبلکھخطبةالبیان. داردشباھتغالتباروھایبھ

راآنھمذھبیھمشایخاز» شیرازیحسینیابوالقاسممیرزا«،نورعلیشاهازبعدودادنشانخاصیتوجھآناسرار

استشدهواقعتردیدمحلشیعھعلمایغالبنزددرقدیمازآنانتسابصحت،کردشرحشاهالدینناصربرای

امامبھآنانتسابدرمحدثانغالب،استشدهمنسوبافراطوغلوبھاوخودکھ» برسیرجبحافظ«ازوغیر

ازاستآمدهنظربھترموجھتردیدایننیستھمالبالغھنھجدرآنذکرچونعالوهبھاندکردهتردید) ع(علی

اسماعیلیھواندکردهحضرتحقدرطعندستاویزراآننظائرشوخطبھاینبھاشارتضمنھم» یزیدیھ«اینکھ

عناصربیندروغالةمحیطدرآنشرحونقلکھپیداستانددانستھمنسوبصباححسن«بھراآنشرحبھاقدامھم

» رضیسید«مرحومکھباشدرواینازاستنیامدهھمالبالغھنھجدراینکھشایدوداردسابقھتأویلبھمنصوب

یمایھوآننقلازاجتنابلزومبرایمستندوموجبتاحدیخطبھاینبھرااسماعیلیھاستناد،البالغھنھججامع

.1باشدیافتھانتسابشصحتدرتردید

سازگاربیشتراسماعیلیھوغالتعقائدبا،شودمیمستفادخطبھاینازامامتمقامبابدرآنچھاینکھبھتوجھبا

خطبةوالبیانخطبةعنوانبھآملیحیدرسیدزمانازشیعھاصطالحبھصوفیھمشایخشدهباعثھمین،است

اإلعتقادیةالرسالة«درنوربخشمحمدسید. بشمارندکاملانساناوصافیمقولھازراآنوکنندیادآنازاإلفتخار

بھحالایندرحقبھنسبتراگویندهحالوحقذلتدرداندمیحضرتفنایواستھالکحالازرمزیراآن» 

انتسابضمنھم» پیرکالم«بھمعروفناصرسیدبابھفترکتابد. کندمیتشبیھ،باشدتفتھآتشدرکھآھنی

.2آوردمیبیانبھآنتفسیردرراتأویلھمینحضرتآنبھخطبھ

.٣٢۴.دنبالھ ی جستجو در تصوف ایران ، با کمی تغییر ، ص ١
.١٩٣۴طبع بمبئی ، ٧٩.کالم پیر ، ص ٢



١٠٣

مرحومجملھانازنمایدمیتردیدشدتبھحضرتآنبھخطبھاینانتسابصحتدرعشریھاثنیعلمایو

کھکندمیتصریح» الشتاتجامع«در» قمیمیرازای«وخواندمیغالتکالمازراآن» بحاراألنوار«در» مجلسی«

.1اندنکردهذکرراخطبھاینیکھیچشیعھرؤسایواستنشدهثابتحضرتآنبھخطبھاینانتساب

وفقھایعلماکھتلقیطرزاینبا: «کھگیردمینتیجھبارهایندرپژوھشوبررسیازپس» کوبزریندکتر«

سوءبابایدآنھانظردرحدچھتاآننظمبھویاقدامکھ،پیداستاندداشتھخطبھاینبابدرنورعیشاهعھددرشیعھ

.2» باشدشدهنگریستھغالتعقائدبھویگرایشازاینشانھھمچونوگرددمواجھآنھاظن

ساختھخاطرنشانبعدونمودبیاناختصاربھامامیھمذھبمطابقرادین،فروعواصولیرسالھدرنورعلیشاه

آوردنجایبھنمازظاھرچنانکھ،نیزھستباطنیفروعیواصولظاھری،فروعواصولاینورایکھاست

واستتوفیقآنومقدماتداردترتیبوآدابنیزآنباطن،معینشروطوترتیببااستخاصیاذکاروآداب

بدونھآنکازداشتتوجھبایدباطنییجنبھاینبھنیزاحکاموعباداتسایردر. حضوروھادیشناختوتحقق

ھمینوشودمینزدیکباطنییطریقھبھتشیعمدعیصوفیتعلیمبدینگونھ. شودنمیتمام،دینباطنبھتوجھ

موجبواستانداختھظنسوءبھویدعاویبھنسبترافقھااکثرحالعیندرکھاستاسبابیازباطنبھقول

مثلداشتشریعتدرھادییکجستجویلزومبابدرویکھھمتأکیدیعالوهبھاستشدهویحقدرآنھاتکفیر

.3» استباطنیھقولآوریادحدیتاگفتمیاحکامباطنییجنبھبابدرآنچھ

تصوفبینگویندمیکھآنھائیداردوجودھمبستگیوارتباطاسماعیلیھیفرقھواللھیھنعمةتصوفبینبنابراین

،تشیعازمنظورشاناگرواستدرست،باشداسماعیلیھیشیعھمنظورشاناگر،داردوجودھمبستگیتشیعو

.نداردوجودھمبستگیابداً دوآنمیانواستاساسبیوواھیادعایکامالً ،باشدعشریھاثنییامامیھیشیعھ

٧برای تفصیل بیشتر بھ الذریعة ، ج –٧٨۶جامع الشتات ، ص –٧.بحار األنوار ، ج ١

بھ بعد رجوع شود.١٩٨،ص 
.٣٢۵. دنبالھ ی جستجو در تصوف ایران ، ص ٢
.ھمان مدرک ، با مختصر تغییر .٣



١٠۴

صفیهخانقادرتھرانبھخودسفردر) اسماعیلیھیرھبرفرقھ(محالتیآقاخانبینیممیاگرنیستتعجبجایپس

.1استگرفتھعکسصفیبھارادتیادبودبھاخوتانجمنسرانمعیتدرعلیشاه

***

حقاھل

بعدھاکھھستندغالتازایفرقھودھندمینسبتخودبھ» اللھیانعلی«یعنی» نصیریان«کھاستنامیحقاھل

تناسخندوحلولبھقائلوداردوجودایشانمذھبدرمانویومجوسویھودمذاھبازآثاریوشدندپیدااسالمدر

.2شمارندمیخدامظھررا) ع(علیو

منشعبیامایھیشیعھازپنجمقرندروبوده» نُصیرابن«بھمنسوبکھ) علویھ- انصایھ» (نصریھ«یفرقھتعالیم

ایشانیعقیدهبھ. اسالمازپیشزمانمردممعتقداتویحیتمسوشیعھعناصرالتقاظازاستعبارت،استشده

مجسمانبیاءوجوددرنوبتبھتثلیثاین» باب«و» اسم«و» معنی«اسامیبھیتجزیالسھازمرکباستاحدیخدا

و) ع(علیوجوددریتجزیالیگانھسھاحدآنوشدمصادفمالاسگذاریپایھباتجسمآخرینگشتھمتجلیو

.شودمیمعرفی3» عمس«حروفترکیببامزبورتثلیثسبببدینیافتتجسمپارسیسلمانو) ص(محمد

دیگریو» عامھ«یکی: گردندمیمنقسمدستھدوبھنصیریھ. باشدمیتناسخقبولنصییھیفرقھتعلیمازیکی

.استبرگزیدگانھمانکھ» خاصھ«

مذھبیمراسم. سازندنمیمکشوفعامھبرایومیکنندتأویلراآنھامضمونودارندمقدسیکتبخودازخاصھ

اولیاءمقابربرالرسمعلیراھاقبھ. کنندمیبرگزار،شوندمینامیده» قبھ«کھبقاعیدربلندیھابرشبانھآنانرا

) ع(عیسیحضرتبزرگداشتقبیلازمیشوددیدهمسیحییتآئینازبقایائینصیریھمسلکدر. کنندمیبناهللا

مراجعھ شود.» سپری در تصوف «.بھ آخر کتا ب ١
،طبع تھران ..والیمیر ایوانف ،اھل حق ٢
.اشاره است بھ اول حروف اسامی حضرت ختمی مرتبت حضرت محمد (ص) و حضرت ٣

امیرالمؤمنین (ع) و حضرت سلمان.



١٠۵

وغیرهتعمیدواعیادومسیحیشھیدانوهللاولیاءازایوعدهمسیححواریونبزرگداشت،خداوندمظھرھمچون
1.

:اندگفتھ

راھاآسمانوزمینکھآنھاخدایاینکھو،ھستندجھانقدمتوروحتناسخوشرابشرببھمعتقد» نصیریان«

اسم–پیامبر-)ص(محمدکھگویندومی... استزمینوآسمانھادرآنھاامامو... است) ع(طالبابیبنعلی،آفریده

ومعروفکردهاشتغالراسوریھأعظمقسمتضالھیفرقھاین. استآنذاتمفھوم) ع(علیکھیحالدراست

.2...» استومشھور

:میگویداو. داردنصیریھایدربارهایویژهمشاھدات،کردهعبورمنطقھاینازکھمعروفسیاح» بطوطھابن«

نھآنھا،خداست) ع(طالبابیبنعلیحضرتمعتقدندکھھستندنصیریھیفرقھجزوسواحلاینساکنیناکثر«

درتاساختمجبورراآنھا) 658-676(ظاھرملک. میدارندروزهاینکھنھوگیرندمیطھارتنھوکنندمیعبدادت

مساجدایندرآنھامولشیوگلھاوقاتبعضیونمودندتعمیریشاینکھنھورفتندآنھا. کندبرپامسجدیخوددھات

آوردمیبجارادینیفرائضوکندمیاقامتمسجدایندرآیدمیھرشبھکھمسافریموقعبعضی. گیرندمیپناه

.3» استزیادبسیارافراداینتعداد،بفرستیمبرایترااتعلوفھتا! نکنعرعربرخیز: گویندمیمسافربھآنھا

ومیانآنیھمسایھسرزمینھایودرایرانکھ» مینورسکیف. و«یعقیدهبھغالتفرقازدیگریکی

ایناھل. استبودهھجرینھمقرنبھمربوطیافتفراوانرواجزبانانوفارسیکردانوترکانوآذربایجانیان

چندینبھمزبورفرقھ. خواندندمی» اللھیعلی«راآنانشیعھایرانیانولینامیدندمی» حقاھل«راخویشتنفرقھ

نامبھآذربایجاندرو» قزلباش«نامبھترکیھدراستشدهمسمینامیبھمحلھردرکھشودمیتقسیمفرعیفرقھ

.٣٢١- ٢. پطرو شفسکی ، اسالم در ایران ، ص ١
.٩۴-۵.ابن تیمیھ ،مجموع الرسال ، ص ٢

٧٩-٨٠. ابن بطوطھ ، رحلھ ، ص ١



١٠۶

بھمازندراندرو» کاونداک«نامبھقزویندرو» بئیابدال«نامبھرضائیھیناحیھدرو» انلررگو«و» قویونلوقره«

.1غیرهو» وندخوجھ«نام

یفرقھ.2انددادهقرارمطالعھموردرامزبوریفرقھمذھبیتشریفاتومعتقداتنیزروسیمحققانازایعده

رسماً ودارندمیپنھانراخویشیعقیدهآناعضایچھگرداردبسطایرانسراسردرنیزتاکنوناللھیعلی

صحرانشینانوروستائیانازبیشتر» حقاھل«یااللھیعلییفرقھ،افرادشوندمیشمردهامامیھشیعیانجزو

خلقمحیطازکھبودهارتدادی،منشألحاظازفرقھاین. ھستندپاخردهسوداگرانوورانپیشھشھرھادرو) ایالت(

وقویونلوآق–سنیدولتھایعلیھراھعشیقزلباشانفعاالنھھجریدھمونھمقرنھایطیدروگرفتھریشھ

ازکھصغیرآسیایترکان،یازدھمقرنآغازودھمقرنسراسردرواستکردهمییاری–عثمانیامپراطوری

یفرقھبھغالتایننونکا. افراشتندمیبرعصیانعلمدائماً عثمانیامپراطوریعلیھاندبودهشیعھغالت

دیگروتھراندرفرقھاعضاییعدهولیاستکرمانشاهایشانیعمدهمرکزواندیافتھتبدیلکاریمسالمت

.نیستکمنیزکردستانوآذربایجانوایراننشینروستائینقاطوشھرھا

پژوھندگانکتحقیقاتیازپسولیانددانستھیکیرانصیریھواللھیعلییفرقھغربیاروپایمؤلفانازبرخی

خداھمانسازد،میحدمترا» نصیریھ«و» حقاھل«آنچھ. شمردمردودرانظراینباید،اندآوردهعملبھروسی

در» نصیریھوحقاھل«فرقھدواینولیاستشیعھغالتفَِرقیھمھمشترکویژگیھکاست) ع(علیدانستن

.نیستندیکسانوجھھیچبھمذھبیتشریفاتوعقائداصولوبینیجھان

:افزایدمی» طروشفسکیپروسیینویسنده

متواتر) یافیضا(صدورپنجنتیجھآدمیوعالم: ماننداندکردهحفظاراسماعیلیھتعالیمازبرخیحقاھلظاھراً «

پیوستگی،داشتھوجودازلازکھ) ع(علیباخداوند. انباشتھوجودباراکائناتخداوند.استتعالیباری

تجسم) ص(محمدوعیسیوموسیوابراھیمونوحوآدمدرتنھانھالینقطعطوربھ) ع(علی. داردگینناگسست

وھائمدرپسآنوازانبیاءیھمھوجوددربلکھ) کردندمیفکرچنینبودندغالتنوعازکھفرقیبیشترو(،یافتھ

.٣٢۵.اسالم رد ایران ،ص ١
و .ف. مینورسکی ،مدارکی برای «-» فرقھ ی اھل حق در ایران«. آ . زوسکی ،. و٢

».علی اللھی«با » اھل حق«مطالعھ فرقھ ی ایرانی 



١٠٧

بھشخصی. شمارندمی» هللا= علی«تجسمراصفویدولتمؤسساسماعیلشاهضمناً . استکردهحلولهللاولیاء

علی«تجسمآخرین–زیستھمیھجریدوازدھمویازدھمقرنیفاصلھدرواستمرویکھمحمدشاهنام

بازکھ) شریففرجھتعالیهللاعجل(مھدیحضرتدوازدھماماموجوددردیگربار» هللا= علی«وبوده»هللا=

.1» نمودخواھدحلولآمدخواھد

کندمیوصفچنینرافرقھیناتعالیم» لوسکیگارد. آ. و«

تنھانھعلی... زمینبرعلیشدوآمدوعلیالوھیتالینقطعشناختازاستعبارتفرقھاھلتعالیماصلیمطلب«

فقط. کندمیانباشتھخویشتنبھراچیزھمھوھستجاھمھکھاستالھیمبدأکلیطوربھ،بلکھخداستشخصاً 

.2» گرددمیمجسمعلیالوھیتشکلبھفلسفیانتزاعیافکارخلقیھعاممیاندر

:گوید؟اندطریقتاھلھمعلویانآیاکھسؤالاینپاسخدرترکعالیقدرمحقق» کولپلینارلی«پروفسور

،روم،آناطولیدروخوانندمیعلویراخودگروهاین. است) ع(علینسلبھمنسوبمعنیبھلغتدرعلوی«

» کشانچراغ«معنیھمانبھایراندرو»کسانشمع«مخالفانشانسویازآناطولیدرکنندمیزندگیایرانوایلی

در» خانانابدال«ومیھرادر» یویونلوھاقره«درماکو» ناخواندگانخرگوش«آناطولیدراینانباز. شوندمیخوانده

بھگروهاینچون. اندشدهنامیده» اللھیانابدال«نامبھمشھداطرافدرو« گورانھا«تبریزدر» غالتیان«لرستان

،کندضایعندانستھراحقیاستممکننامیزانترازویدرکردنوزنباشدھاشتداشکالیوترازشایدآنکھپندار

میھم» ترازونگریان» «راایناناستانبولدررواینازشد،میفروشوخریدعددیکھفروختندمیاشیائی

حضرتبھاینانآنکھجھتازرااللھیعلیلقبگویند» صوفیچاپار«و» صوفیان«اینانبھبکتاشیانبھ. گفتنند

.اندداده،قائلندالوھیت) ع(علی

مردمنظربھمثالً اندکردهمعنیگوناگونیتعابیربارانامھااینمردمامااستاناننسبھایناماکثردیگراسمھای

آنانرئیسچونواندشدهنامیدهخانانابدال،گویندمی» ابدالخان«را)ع(حسینامامخودبینگروهاینچون

.٣٢۶.اسالم رد ایران ، ص ١
بھ نقل از اسالم در ایران .١۵ص » قره قویونلو«، » . ر. آ گارد لوسکی٢



١٠٨

چنیننیزآناندیگراسمھایبھاندگرفتھنام» بینندگان=گورانھا«،استکردهرؤیترازمانامامکھاستمدعی

کھاستنسلیھمان،نسلاین. استمحضافترایعلویانکشتنشمعیدربارهمردمنظر. انددادهمجعولیتعابیر

ترکدوازدهباسرخیسرپوشاسماعیلشاهپدرحیدرشیخچونکردیاریحکومتتأسیسدراسماعیلشاهبھ

زباندربودندویازبعدصوفویانواسماعیلشاه،حیدرشیخپیرونیزاینانوگذاشتمیسربرشکلتاجی

.اندشدهخواندهنیز» قزلباشان«درترکیو» سرانسرخ«نامباعموماً فارسی

اعتقاداتعلویانآنھایندغالةیعنی) ع(علیحضرتبھدھندگانالوھیتنسبت،شیعھیفرقھافراطیاناز،علویان

.1...» گویند» حقالھ«راخودایراندراندپذیرفتھراباطنی

حقاھلیفرقھتاریخیسابقھ

نویسندگانازبرخیو،نیستدستدرنَِحلومللوتاریخدرکتبمستندیمطلبفرقاینپیدایشتاریخیدرباره

:اندنوشتھفرقھاینپیدایشتاریخیدربارهفرقھاینھوادار

اسرارآن،ھجریھفتمقرنتاوبودمحفوظیارانشونامیبھلولسینھدرھجریدومقرندرکھیارساناسرار«

یارسانوحقیقوحقنامبھوحقاھلارکانقانونصورتبھوھشتمھفتمیسدهدروسپردهیکدیگربھیدبھیداً 

.2» گرددمیمحسوبحقاھلمسلکمقننومؤسسجھتھمینریاسحاقسلطانواقعدروگردیدابالغیارانبھ

وبوده» محلیکردی«زبانبھومنظومصوربھونویسدستبیشترھکفرقھاینبھمنسوبپراکندهھاینوشتھدر

:استآمده،گرددمینقلمردمیعامھافواهدر

طریقتسلطانعنونبھ» خوشینشاه«بھملقب» شاهمبارک«نامبھشخصیتوسطچھارمقرندرابتداءمسلکاین«

شخصیجسمووجودبھاشذاتیروح،خودرحلتازپسکھدادهوعدهویافتھرواجلرستانفعلیسرزمیندر

.3» خواھدکردحلولاسحاقسلطاننامبھ

.١۵۶-١۵٧.تصوف رد یکصد پرسش ، ص ١
یا دوره ی ، ھفتوانھ ، گرد آوردند ه : صدیق صفی زاده بور کھ ای ص » ی سرانجامقام. «٢

.٨٨، ص ١١بنقل مجلھ ی کالم ، شماره –٢۵
.قاسم افضلی ، مکاتبات با سازمان دائرة المعارف تشیع .٣



١٠٩

:استمدهآـ» تشیعالمعارفدائرة«درحقاھلیفرقھتاریخییسابقھیبارهدر

ھمبعضی(»سھاکسلطان«بھملقبکھاستاسحاقسلطان: اندفتھگکھطورسیھبحقاھلمسکلمؤسس«

بھمعروفپدرشنمودورظھ،ھجریھفتمقرندراکرادیطائفھازھکاستکرمصاحبو) اندگفتھصحاک

می) ع(کاظمموسیامامحضرتبھنسبشباشدمی» رمزیار«بھملقب» گادایرخاتون«مادرشو» سییعشیخ«

،سلیمانیھشھرستان» حلبچھ«بخش» زورشھر«یا» زورشاره«یناحیھ» بَرَزنِجھ«یقریھتولدشمحل،رسد

.استفعلیعراقکشوردرواقعکرکوکاستان

کھآمد» شیخان«یقریھ،کردستاناورامان«یمنطقھ،ایرانبھوکردهھجرتبرزنجھازبعداً اسحاقسلطان

متواترهروایاتطبقعمرش. استمکانھمانھمفوتشمحلاست) کرمانشاھان(باختراناستانجزءفعالً اوران

معین» پردبور«نامبھمحلیدراوراماندرراحقاھلمسلکارکاناسحاقسلطاناستبودهمتجاوزسالصداز

برایاسحاقسلطاننامندمی» پردبوریبیابس«راآن» اورامانی«کردیزباندرجھتھمینبھونمودمقررو

حقاھلکلبرایدلیلسمتبھراداودوپیریسمتبھرابنیامینپیرابتدا،حقاھلتشکیالتداخلیانتظامات

بھخاندانھفتلذا. شوندآنانجانشینتانداشتنداوالد،تأھلاختیارعدمبھنظر،نفردواینچونونمودمنصوب

اینسپردحقاھلپیرانوبزرگانازیکیبھراخاندانھریادارهونمودتأسیس،» حقیقتخاندانسادات«نام

:شرحاینبھشوندمینامیدهپیرانآننامبھھمھنوزھفتگانھخاندانھایبھموسومخاندانھفت

؛سورمیرخاندان-5؛ابوالوفاءسیدخاندان- 4یادگار؛باباخاندان-3؛قلندرلیاعخاندان-2؛ابراھیمشاهخاندان- 1

.بابوعیسیحاجیخاندان- 7مصفا؛سیدخاندان- 6

فعلیخاندان11جمعاً قبلیخاندانھفتباھشدندکتأسیسھمدیگرخاندانچھاراسحاقسلطاندرگذدشتزابعد

الزاماً ھماواوالدوباشدخاندان11ازیکییسپردهسربایدحقاھلفردھر... دھندمیتشکیلراحقاھل

.1» شوندمیخاندانھمینیسرسپرده

واینکردهپیدا) ع(علیعدلبھتوجھمردمظلموجورقبالدر) 750-654(ایلخانیانزماندرفرقھاینگویندبعضی

حقاھلطوائقمیاندرفردبزرگترینونبودنظرمطمع) ع(علیحضرتکھصورتیدرآمدوجودبھمسلک

.۶١١، ص ٢.دائرة المعارفت تشیع ، ج ١



١١٠

اقامتمکانآندرروزسھو،کندذبحگاوییاگوسفندوآیدئلانقبرشزیارتبھفردیھرکھاستاسحاقناسلط

.2دانندمیاردبیلیالدینصفیشیخراحقاھلمسلکگذارپایھبعضیھا1گرددمیحاجی،کند

:نویسدمی» پطروشفسکی«روسیدانشمند

درظاھراضکھداردنامسرانجام«اصلیکتابمیانآنازوکنندمیپنھانکدارندمقدسکتبفرقھایناھل«

ازبرخیو» علی–هللا«افتخاربھمدحیھھایمنظومھازایگونھفرھقاھلمیان. هشدنوشتھکرمانشاهیناحیھ

. دانندمی،آمدهمتونومنابعدرانچھازترقدیمخیلیارخویشتاریخفرقھایناعضای. استشایعویھایتجسم

بودهمنتسبایشانیفرقھبھ) ھجریپنجموچھرامقرنفاصلھدر(عریانباباطاھرخلقنامیشاعرکھمیگویندو

.3» است

ریشگویندمیچھاگر،آمدهوجودبھایرانغربدرھفتمقرنردکھاستصوفیھازخاصییفرقھحقاھل

وبودنشدهمنتشراسنادیگذشتھقرنتامسلکاینیدرباره. استداشتھوجودقدیمبسیارزمانھایازآنھاعقائد

بھسینھبھسینھوشفاھیطوربھنسلیھرازآنھامسلکیتعلیماتودانستندمیاسرارجزءراخودعقائدپیروانش

دراشعاراینوشدهمیبیانشعرسبکبھھمیشھحقاھلسرانگفتارھایوتعلمیات. استشدهمنتقلمیبعدنسل

،بودندآگاهآنھامعنایبھوکردندمیحفظرااشعاراینکھکسانیواستمعروف» دفتر«یا» کلم«بھآنھامیان

جانبکالمھانقلدرقدیمخوانھایمکالشدندمینامیده» خوانکالم«حقھاخوداھلتعبیربھیاومسلکاینعلمای

13قرن(گذشتھقرناواسطازولینشودزیادیاکمآنازایکلمھکھکردندمیسعیوداشتندمینگاهراامانت

ھاینسخھترتیباینبھو،کردندنوشتنبھشروعداشتندسوادکھآنھائیوشدمعمول،مھاکالنوشتن) ھجری

یدامنھبودنمحدودعلتبھ،شدتآسیسحقاھلمسلککھابتدادر. آمدوجودبھتدریجبھکالمھامکتوب

وسعتآنھاتشکیالتکھرفتھرفتھامااستداشتھوجودحقاھلپیروانبیندرعقیدهوعملوحدتتشکیالتی

نبودهومنسجمیمتحدگروهوواحدامتھیچگاهحقاھلمسلکپیروانزیاددالئلبھ... شدشروعاختالفات،یافت

درودارندمتضادگاهومختلفرسوموآداب،مجاورروستایبھروستائیازمثالً ھچنانکنیستندمھھنوزواند

.٩٩-١٠٠.مدرسی چھاردھی ، سیر ی در تصوف ، ص ١
.ھمان مدرک .٢
.٣٢٧.اسالم در ایران ، ص ٣



١١١

یعنی،کلمھمیاسالمعنایبھ،سیدھاایننامندمی» سید«راآنھاھدارندکپیشوائینفرسمتچندیایکروستائیھر

» سید«،دارندخودنظرتحتمریدانبرکھپیشوائیخاطربھبلکھنیستند) ص(مرتبتختیمحضرتخانداناز

اختالفیکدیگرباکھھستھممکتوبیکالمھای،ندرتبھالبتھ،سیدھااینازبعضیدستدر. شوندمینامیده

باتوانومیاستشدهمنتشروچاپحقاھلمسلکبھمربوطاسنادازمقداریاواخرایندرولی. دارندفاحشی

قرارتحقیقاھلدراختیارمسلکاینبھراجعدقیقاطالعات،حقھااھلخودطرفازشدچاپکتابھایبھاستناد

تاریخکالمھایبقیھوقبلسال200حدودبھمربوط،استدستدرھککالمخطیینسخھترینقدیمی. داد

.1دارندمتأخرتری

حقاھلفعلیوضع

آنپیروانامروزهوداشتھزیادییتوسعھتاکنونتشکیلبدوازحقاھلیفرقھجمعیتوجغرافیائییمحدوده

:دارندسکونتزیرکشورھایدر

ولرستان،گیالن،فارس،آذربایجان،کردستان،کرمانشاهخصوصبھاستانھاتمامدرتقریباً : ایرانکشوردر

وسنجابیایل«اکثریتو» گورانایل«افرادیھمھ،غربوداردوجودحقاھلھایخانوادهوطوائفتھران

.حقنداھل» عثمانوند«و» جاللوند«ایلھایو» کندوالھھایزنگنھوکلھرایلھای«افراداززیادیشمار

درو.دارندوجودحقاھلھایگروهزبانانکرددرمیانخصوصبھخاوریاستانھایدر،ترکیھدرکشورو

دباشمیحقاھلازاینشعبھکھمعروفندبکتاشی«نامھمینتحتآنجاشیعیانعمدتاً نیزلبانیآاروپائکشور

2.

نیزاخیراً کنندمیزندگیمسلکاینپیروانازھائیگروهنیزھندوستانوپاکستانوافغانستانھایکشوردر

واندپیوستھحقاھلگروهبھخارجییزبانھابھمسکلاینکتبانتشارعلتبھآمریکائیھاواروپائیھاازشماری

.کردنظراظھارتواننمیآمارنبودنعلتبھ،حقاھلپیروانشمارمورددر

.۶١٠-۶١١، ص٢.دائرة المعارف تشیع ، ج ١
.٨٧، ص ١۴.فصلنامھ ی تخصصی کالم ف شماھر ٢



١١٢

حقاھلواحدگروهیکازبتوانکھاستآناززیادترحقھااھلبینموجوداختالفات: حقاھلامروزیبافت

وقتیستانکتھھمینھممسلکاینمورددرغربیومحققینخاورشناسانگمراھیدالئلازیکی. گفتسخن

ھمھیعقیدهعنوانبھراآنھاحرفھای،کردبرخوردکھحقاھلگروهاولینباکندمیسفرایرانبھآنانازیکی

ازمثالعنوانبھشودمیافزودانحرافاتواشتباھاتبرترتیباینھبوکندمیمنتشروکردهتلیقیحقھااھلی

یاگروھعنوانبھفقطرااھحقاھلخودکتابھایدرکھکنیممییاد» ایوانفومینورسکیگوینودوگنتآرتور«

).کندمیصدقمعنیاینحقھااھلاکثریتدرموردھتالبکھ(1اندکردهیادمشرکوغالی

:اندکردهتقسیمگروهسھبھراامروزیحقھای،اھلهرمنتشمدارکواسنادبھتوجھبامحققانبرخی

،اینانھستند» گوران«ایلردبینوآنمجاورنواحیو» ذھابسرپل«و» کرند«دربیشترکھپرستانشیطانگروه- 1

.وغیرهفندلمخاباطھارتوخورندمیآنگوشتازشمارندمیمقدسراخوکوکنندمیتقدیسراشیطان

) ع(علیحضرتکھکنندمیتصوراینان،میشودحقاھلھایطائفھازبسیاریتعدادشاملکھاللھیعلیگروه- 2

مرامھااللھیعلیاکثرندارندقبولراشرعیواجباتودانندمیاسالمازجداراخوددین. خداستذاتاً وجسماً 

نامبھانھاازھمگروھینمایندمیمعرفینیزیارستانیاسانطائفھراخودوخوانندمی» یاریدین«نامبھراخود

.آورندنمیجایبھھمراھاحقاھلاختصاصیروزهروزسھودانندنمیحرامراشراب» بگیآتشطائفھ«

اقلیتدرکلیبھنوزدھمنقراواسطدر.2ھستندعشریاثنیامامیمذھبدارایکھ،مسلمانحقھایاھلگروه- 3

ازیکیهللانعمةحاجآمدندبیرونانزوااز) ش1298م» (آبادیجیجونهللانعمةحاج«پیدایشباولیبودندگرتھقرار

رسیدهچاپبھبارچندینکنونتا) حقیقتیشاھنامھ(یا» الحقائقحق«کتابویازبودخودزمانحقاھلپیشوایان

بھویاھتمام. استنشدهچاپھنوزکھاستدستدراواز» األخبارفرقان« قبیلازھمدیگریآثارو،است

فرزندششوندبعدھاخارجاقلیتازمسلمانحقھایاھلگروهشدباعثحقاھلعقیدتیمبانیواصولنوشتن

.۶١٣، ص ٢.دائرة المعارف تشیع ،ج ١
.۶١٣، ص ٢.دائرة المعمارف تشیع ، ج ٢



١١٣

وتحقیقسالھاعلتبھ،داشتحقاھلمرامودینیعلومبھکاملیاحاطھکھ) ش1353- 1274» (اللھینورعلیحاج«

.1نمایدمعرفیمحققانھطریقھبرامرامایننستتوااولدستمنابعوحقاھلکالمھایتمامبھدسترسیضمناً 

:استشرحبدینآنھااھمکھاستشدهمنتشرتاکنونگروهاینازکھکتابھائی

» الھینورعلیحاج«یحاشیھانضمامبھ»آبادیجیجونهللاةنعمحاج«تألیف) حقیقتیشاھنامھ(=الحقائقحق- 1

).ش1363تھران(

.استشدهچاپتھراندرمکررکتاباین». اللھینورعلیحاج«ینوشتھ» الحقبرھان«- 2

».اللھیعلینور«گفتارھایمجموعھ،» الحقآثار«- 3

».اللھینورعلی«ی،نوشتھ» الروحمعرفت«- 4

بھکتاباین(م1986،پاریس،سومچاپ،فرانسھزبانبھ» الھیعلینور«اتتعلیق،» سیروکمالمکتب«- 5

).استشدهمنتشرھمایتالیائیوانگلیسیزبانھای

) .1985پاریس(فرانسھزبانبھاللھیعلینور«تعلیماتیدنبالھ» نورراه«- 6

:شرحبدیناستیافتھانتشارجزواتیوکتابھاھمپرستانشیطانوھااللھیعلیگروهاز

»یارستانرموزدفتر«- 1

»صحاکناسلطیگنجینھ«- 2

.ابراھیمشاهافضلیقاسمسیدگرآوری»حقاھل«- 3

»القاضیمجید«ینوشتھ» یاریرمزواندرزوآئینیمجموعھ«- 4

)».ع(علیعشقرھبروانشناخت«- 5

.۶١٣، ص ٢. دائرة المعمارف تشیع ، ج ١



١١۴

».بشیریموحدداود«ینوشتھ،» حقاھل«- 6

».نژادنیککاظم«ینوشتھ» یارییگنجینھ«- 7

محمد«ازفرانسوییترجمھوتصحیحبامجلدچندیندر،حقاھلمقدسایھکالماز،» گورهدیوانھیدوره«- 8

).ش1354،پاریس،فرانسھمعارفوزارتانتشاراتاز» (مکری

.1» ایوانف«تصحیحبا» حقاشعارورسائلمجموعھ«- 9

پاکسازیوتصفیھراقحاھلمسلک،» نورالھیعلینورحاج«فرزندشو» آبادیجیحونهللانعمةحاج«ظاھراً 

باراخودودادنداتصالامامیھیشیعھعقائدباراخودعقائدوراندندزبانبرتازهگفتاریحقاھلنامبھوکردند

وجسارت،شدندشریعتمدعیوکردندمعرفیشیعھحقاھلراخودودادنداتصالامامیھیشیعھعقائد

البتھ. گردیدمعروف» الھینور«مکتببھمسلکاینلذاوبودبیشترپدرشازکارایندرالھینورصراحت

دفاترواشعاربامغایررااوگفتارونبودهحقھااھلسایرخوشایندحقاھلمسلکدرنورالھیتصرفاتوابداعات

.انددانستھوالدشکتابباحتیحقاھل

:گویدمیحقاھلھوادارانازیکی

با» الحقبرھان«نامبھکتابیوالدشسخنانوحقاھلگفتارخالفبرتازهسخنانیباالھینورکھشنیدممی«... 

اینبزرگاناز» دیمعبو«آقای. گردیدالھینورشھرتموجبمقدمھاینکھساختھمنتشر» تفضلی«دکتریمقدمھ

وچینددامکھولتسنیندرمردیکھشدنمیباورموساختمنتشرنورالھیسخناننادرستیبریارسالھطائفھ

اھلعقائدواسالمشریفتمغایرکھراندزبانبرتازهگفتاریحقاھلنامبھوشودقطبیتمدعیوریزددانھ

ابرازجھتازاولکتابباکھرا» الحقآثار«مدیدیمدتازپسوبپذیردخدایانھتعظیماتمریدانازوباشدطائفھ

درفردیکھاستشگفتجایوکردابداعحقاھلنامبھایتازهمسلکوساخت،منتشربودمغایرگزافدعاوی

.۶١٣-۶١۴، ص ٢شیع ، ج . دائرة المعارف ت١



١١۵

فلکبامبھراادعایپایھفرزندشوکنداندوزیثروتوکشاندبیراھھبھراخدابندگانونھدبناتازهدینپیریایام

.1...»آئیمخودبھبایستمیزمانچھرساند

:افزاید،میداندمیحقاھلمدافعراخودکھنویسندهھمین

گرفتھقرارنورکویدرھشتگرددرمزارشوگذشتدرشھـ1353مھرماه27شنبھروز11ساعت،درنورالھی«

گویندوشدندپدرجانشینمدعیایشانفرزند» الھیبھرامدکتر«وساختندبرپااوخاکسربربارگاھیوگنبدو

سیرهطبقبرودارندتحصیالتطبیرشتھدرویگرفتھقرار) استادیحضرت(خطابموردمعناعالمازپدرم

».کردندمنصوبجانشینیبھراخودفرزندنورالھیتصوفسالسلدیگری

فرزنداستامیدبنگرددعاویاینبھعقلیدیدهباخوانندهداردانتظاردلسوزیرویازنویسندهھمینازبعد

گفتاربھمداقھومراجعھازپس. سازندرھاخداراهدررادلومردمآیندخودبھوگویندنفسحدیثخودبانورالھی

فرقمعتقداتباابھتشوسنخیتگونھھیچایشانابداعیونوظھورآدابوعقائدکھدریافتیمچنین» نورالھی«آقای

ملک«یفرقھتأثیرتحتگفتتوانمیفقط. باشدمیطائفھاینرسومواراءمغایربلکھ،ھنداشتحقاھل

.اندگرفتھقرار) پرستھاشیطان» (طاووسی

:گویدمیتعجبباوی

ایامدردگرگونیھماین،کردمبرخوردمشافھةنورالھیآقایازالعینرأیبھکھھچآنکنمدرکتوانمنمیھنوز«

اندوختنوریاستموجباوپیریدورانزحماتودادمیانجاماعمالیچھ،نمودمیوفاعمرشاگروپدیدپیری

دوشبھراآنومظلمھساختآمادهبسیارتمھیداتباخویشفرزندبرایھخدایانتعظیماتساختنآمادهووتثر

.2»کشید

شریعتپیروحقاھلکھشدومدعیآوردوجودبھوتغییراتاصالحاتزیادحقاھلمسلکدرنورالھیاینکھبا

برخالفاوگفتارھایونیستسازگارتشیعواسالمتعالیموعقائدبانورالھیمکتبھنوزولیکن،باشندمی

:الھینوراثردوازجمالتیاینکباشدمیتشیعاھلمعتقدات

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



١١۶

استاین،برایاندگرفتھسختمرسومیروزهونمازمورددرقدرایندراسالماینک: «نویسدمی» الحقآثار«در

کافیکردننیازواززبانیھرباوقلبحضورھمانمعنابرایواالبماندباقیدینونرودبینازدینیشعائرکھ

.1»است

:گویدمیدیگرجایدرو

.2»سلطانحضرتو) ع(علیحضرتدارمقبولضعفنقطھبدونراشخصدومن«

.باشدمیحقاھلحجمزارشزیارتکھاست» اسحاقسلطان«،سلطانازمرادش

:نویسدمیباز

.3»نداردفرقی» بابایادگار«با) ع(حسینامام«

:گویدمیدیگرجایدر

.4»استعلیازترتکمیلاست) ع(علیازبعدسلطانذات

:گویدمیباز

.5»امآمدهدنیابھ) سلطانحضرتمرقد(خدایدرخانھمناستیکیبالنعلالنعلطابقوعلیمنزندگانی«

:نویسدمی» الحببرھان«کتابدر

.استنورالھیازوپاسخپرسش1دھدمیمثبتپاسخ،؟شدپیغمبرتوانریاضتاز«

گفتار -١٩٩، ص١.آتثار الحق ، اثر نور علی الھی ،گرد آورند ه ، دکتر بھرام الھی ، ج ١

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



١١٧

) الکبیرالعلیھوهللاوان(یعنیعلی) نورالسمواتهللا(نوراستکردهتفسیرچنینراالھیعلینوریتسمیھوجھ

.2)القیومحیلاھواالالھالهللا(یعنی» الھی«

حقاھلاعتقادیاصول

تصوفوعرفان،وجودوحدت» ذاتحلولوتناسخی«اعتقاداتازمخلوطی،حقاھلاساسیمبانیوعقائد

رنگبعضاً کھبودیھودیتومسیحیتمبانیازبرخیوھندوایرانقدیمادیانازبرگرفتھمسائلیوالتقاطی

.نداردتشیعواسالممسلماصولبامطابقتیھیچکھحالیدرندادادهآنھباسالمی

:نویسدمی» صوفیھمیراثارزش«کتابمؤلف

کموفارسخراسانومازندرانوطھرانودرھمدانحتیوآذربایجانوکردستانولرستاندرکھجماعتاین«

عقائدازجھتبلکھ،نامحیثازفقطنھشوندمیخواندهنیزاللھیعلیمسامحھرویازغالباً ودارندوجودوبیش

یفرقھیکطائفھیناکھآیدبرمیخوبیبھآنھامبادیدرتأملاز. دارندمناسبتصوفیھبانیزآدابومناسکو

بعضیبارامانویھوسمجوویھودازعقائدعناصری،شراقیاحکمتوازتصوفغیرکھاندبودهعرفانی

یصبغھرفتھرفتھواندبودهامیختھبھمنصیریھووزیھدرمخصوصاً غالةوشیعھتعالیموافکارازاجزاء

.استشدهقویترآنھاآئیندرتصوف

چھاروپوشدمیتازهیجامھولباسانوجودتجلیھردرکھداردتجلیھفت،خداوندحقاھلیعقیدهموجببھ

صورتبھدفعھھراما–تجلیدرھروشوندمیتنپنج» مزبار«باوشوندمیخواندهملکچھاریارانکھمالئکھ

.ھمراھنداوبا–دیگر

یآفرینندهکھ» خاوندگار«صورتدرباراولوبودبستھسرٌدریکدرونازلدرحقذات،حقاھلاعتقادبھ

. کردتجلیدیگربارنجپزماندرطینیزپسآناز. بودعلیمرتضیدرصورتاودومکردوتجلیتجلیاستعالم

نخستینتجلیچھار،» آتشخانو،بگدم،محقلیویسشاه،اسحاقسلطانخوشین،شاهوجوددرترتیببھ

مظھرآنکھو» حقیقتومعرفت،شریعتیمرحلھ«یعنیمعرفتیچھارگانھمراحلبااستمطابقومربوط

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



١١٨

قائلندنیزتناسخبھحقاھلگویندمینیزمطلقسلطانوکرمصاحبرااوکھاست» اسحاقسلطان«،استحقیقت

آبدردائممرغابیکھداردضرورتمیدانندشوئیوشستدرحکمداردضرورتجدیدحیاترابرایمرگو

» .رسدمینزیانیھیچآنازرااووجودوکندمی

:افزایدمیپایاندر» کوبزرین«دکتر

درآنھااجتماعلزومچنانکھداردشباھتصوفیھآداببھزیادیحدیتاحقاھلمناسکوآدابصورتھردر«

نوعیبھاحیاناً کھسماعو» ساز«بھ،توجھجلیوخفیذکربھاشتغال» خدمتخیر«یا» نیازنونذر«تقدیم» خانھجم«

بھراحقاھلیطریقھآدابومناسکمرشدو» پیر«بھ» سرسپردن«ضرورتوشودمیمنتھیجذبھوخلسھ

.1»استکردهتبدیلتصوفنوعی

یا» الحقائقحق«کتاببرکھایمقدمھدربودهمسلکاینبھاشنایانوھوادارانازکھ» مکریمحمددکتر«

:کھاستشده،یادآورنوشتھ» حقیقتیمھاشاھن«

خاصآرایوعقائدازاستایمجموعھواستتشیعمذھببھوابستھھایدستھازیکیحقاھلمسلکیامذھب«

ایرانغربمناطقدرخصوصبھکھاسالمازپسغالیافکاروسالماازپیشایرانمعنویذخائرباکھمذھبی

.2»استآمیختھدرھم،اندبودهپراکنده

میحلولیدرباره،حقاھلنویسندگانازیکی. استوحلولاتحادوتناسخحقاھلاعتقاداتمبانیواساس

:نویسد

خاکبھورفتھبینازمتوفیشخصجسمفقط،روححلولبھاعتقاداصلرویویارسانپیشوایاننظریھطبق«

.3»نمایدمیحلول) دنیاھمیندر(دیگریجسمبھاعمالشبرحسباوروحولیگرددمیتبدیل

.٩۶-٩٧.ارزش میراث صوفیھ ، ص ١
.شاھنامھ ی حقیقت (حق الحقائق) نوشتھ ی نعمة هللا جیحون آبادی ، با مقدمھ محمد مکری.٢
.١٣۵٩،طھوری تھران ، ۴۵.آئین یاری ، مجید القاضی ، ص ٣



١١٩

ھجامنیمعبھراانواستترکییکلمھدونیاُدنگویندمینادوندون«راذاتتجلیویاروححلولحقاھل

جامھیادونھزارفردھرمعتقدندآنھااستموجودخدائیذراتازایذرهبشرذاتدرآنھایعقیدهبھومیگیرند

مخلدخوبیجامھدر،باشدنیکوکارانازاگروپوشدمیابدییجامھ،جامھویکمینھزاردروکندمیعوض

.1ماندخواھدذلتیجامھدر،باشدبدکرداریاگرفردعکسبروبودخواھد

شیطانواللھیھاعلی(حقاھلگروھھایواستحقاھلگروھھایاکثراعتقادحلولوتناسخبھاعتقادالبتھ

در» الحقبرھان«کتابھماناساسبرمسلمانحقھایاھلولینمایندمیمعرفیحلولیوتناسخیراخود) پرستان

راواتحادحلولوتناسخ،وھستندمتوالیھایزندگیدرروحرجعتبھمعتقد،حقوصالوکمالبھرسیدنمورد

.2شمارندمیمردود

.کردرجوعآنھاخودکتببھبایدآنھااستداللینحوهوتوضیحاتباآشنائیبرای

بعضیواستدشواروسختآنھابینتلفیقواستمتناقضوبلکھمتفاوتتوحیداصلیدربارهحقاھلسخنان

برامرحقیقتالبتھ.3اندشمردهددشیبسیارغالیانازوکافرومشرکرافرقھ،اینآنھاسرانینوشتھبھباتمسک

اھلھایگفتھدردیگربعضیوکندمیالقارامطلبھمینسرانازبعضیھایگفتھزیرانیستروشنبسیاری

ودرتحیرونگردیدهحلحقاھلپیروانبرایتوحیدیمسألھحالھربھ. اندآوردهجودبھاصالحاتیحق

:استگفتھچنینخویشفھمودرکودفترھاتفسیرطبقحقاھلنویسندگانازیکی. ھستندمطلقسرگردانی

واستموجودکلوجزءدرحقذاتکھزیرااستخداوند،استشعوریوقدرتدارایکھطبیعتیامادهھمان«

.4»داردوجودتکاملنسبتبھ

برایگویندمیآنھا،خداستبھوصل) مرحلھ(منزلآخرینباطنیآئیننظرازآنھامسلک،حقاھلیعقیدهبھ

:ازعبارتندمراحلاینکندطیرامراحلیبایدبشر) خدا(حقبھرسیدن

.۴۴جیحون آبادی ، ص .شاھنامھ ی ١
.۶١٣، ص ٢.دائرة المعارف تشیع ف، ج ٢
.۵٠، ص ١٨.سر سپرددگان ، محمد علی خواحھ الدین ، بھ نقل مجلھ کالم اسالمی ، شماره ٣
.۶٩.اندرز یاری ،القاضی مجید فص ٤



١٢٠

یاطریقت،دومیمرحلھ؛دینظاھریسننومناسکوآدابانجامیعنی) پیامبرانآئین(شریعت،مرحلھنخستین

بشریوتکاملدینبھکاملمعرفتیعنی» معرفت«نامبھسومییمرحلھھمبعضیاستعرفانیرسومواعمال

چھارمیمرحلھکھخدابھوصلیعنی) حقائی» (حقیقت«یمرحلھبھپیروشخصصورتایندر. اندکردهذکر

.رسدمی،باشد

معتقدندکھاستتناسخوحلولبھاعتقاداصلیپایھوبربودهاساساینبرپیامبرانوشریعتبھنسبتآنھادیدگاه

وصحابھپیامبراندرجامگذشتھدراعصار) سردارھفتھفتوان–تنانھفتخصوصبھ(آنھاپیشوایانازعدهیک

مردمھدایتوارشادبھوآمدهدنیابھسالطینوعرفاوامامدوادهوحتیحسینامامیارانو) ص(رسولحضرت

مسیحویونس،،شعیبیوبا،یعقوب،صالح،نوح،شیث«چونپیامبرانیآنھایعقیدهبھمثالً اندپرداختھجھان

نمودهھدایترامردموگشتھظاھرمردممیاندرگوناگونھایجامھدرکھ) حقاھلپیر» (بنیامین: «ازعبارتند» 

:نویسدمیآنھانویسندگانازیکی. اند

محترمراانوداشتقبولمحمدحضرتالنبیینخاتممخصوصاً پیامبرانتمامبرایرانبوتیارستانمردم«

.1»دانندمیالھیپیامبروآخرین

تناسخ،حلولبھاعتقادمبنایبرو،دارندنبوتبھشیبیھتعابیرینیزامامتدرموردشیعھھایحقاھلگروه

،الفاظدروبردهامامتازنامیھماگرکنندمیخالصھآنھادرراچیزھمھوداشتھنظرمدراخودپیرانبیشتر

: اندنوشتھبارهایندروکنندمیذکرپیرانازیکییجلوهدررا) ع(معصومینیائمھازبعضیاسامی

.2»معقتدندامامتبھودانندمیاماماوالدازراحقیقتپیرانو) عشراثنی(امامانکلیھنیزامامتدر«

:نویسدمیمامتیدربارهدیگرجایدر

وھازشتیازبشرناجیرا) ع(مھدیحضرتمخصوصاً ،شتھادامامدوازدهبھکاملاعتقادیارستانمردم«

.1»دانندمیظلمانیتاریکیھا

.۵۵، ص ١٨بنقل مجلھ ی کالم اسالمی ، شماره -١١٢.رمز یاری ، ص ١
.١۴ة المعارف تشیع ، سید قاسم افضلی شاه ابراھیمی ،ص .مکاتبات با دائر٢



١٢١

:گرددمیآوریادامامتتوضیحدربعدو

اھل= حقیقتوحقیقتیمقدمھ(طریقتاھلوعرفادرخداوندیذات،پیامبرانیدرهاتماموشریعتختمازپس«

.2»گردیدمتجلی) حق

وشیعھامامانبھاعتقاددھندولیمینشانشیعھگانھدوازدهیائمھبھمعتقدارودخچھاگرمسلمانھایحقاھل

یجامھیاومظھرراامامدوازدهازیکھرمعنییناھبکنندمیتعبیرحلولوتناسخبھمطابقرا)ع(حسینامام

یکییجامھبھشیعھیائمھیھمھشدن» دونبھدون«آبادیجیحونکتابدردانندمیحقاھلپیشوایانازیکی

استنبوتسر،گفتھپیامبرانبھخداوندکھسریمعتقدندحقھااھلبرخیاستشدهذکرنظمصورتبھپیراناز

) ص(محمدکھ» امامتسر«نامبھپسآنازورسیده،استپیامبرانخاتمکھ) ص(محمدبھوشدهشروعآدمازکھ

ازپسگردیدهمنتقل،استعشریاثنییشیعھامامدوازدھمینکھ) ع(مھدیامامتا) ع(علیازوگفتھ) ع(علیبھ

بودهموجود» امامتسر«گانھ11یاگانھ12ھاییسلسلھسرورئیسکھمقدسینسربھاین،دوازدھمامامغیبت

بھمنسوبھایسرودهحتیوپیوستخواھدوقوعبھومتحققآنھایگوییھایشپوبودهمطلعغیبازآنانلذا. است

.3»یابددستاسرارآنبھتواندنمیکسھرکھداردرموزیحقیقتپیرانھایسلسلھسروپیشوایان

دارندقبولراآنحقاھلیتیره11ھرکھاست) ع(امیرالمؤمنانعلیبھ،اعتقادتشیعبامسلکاینبارزتشابھوجھ

خارجخودحقیقیصورتازرا) ع(علیحضرتاشعارشانوکتبودفترھاازدربسیاریکھتفاوتاینباولی

.میکنندغلواوحقدروکرده

باالترامامتیدرجھازرا) ع(علیکھداردوجودفراوانیجمالتفرقھاینبھمنسوبوکتبدفاترجایدرجایو

.اندرساندهالوھیتمقامبھونشانده

میدریکجااواستآبادیجیحون» حقیقتیشاھنامھ«یا» الحقائقحق«کتابدربارهایندرالفاظترینصریح

:گوید

.آئین یاری .١
.١١٢.رمز یاری ، ص ٢
مقالھ ی اسماعیل قبادی.-۵۶، ص ١٨.رمز یاری ، بھ نقل کالم اسالمی ، شماره ٣



١٢٢

آشکارمرتضییجامھازشدکردگارھمانمحمدبدور

:گویدمیدیگرجایدر

مرتضیآنگشتجانشیناوبرمصطفیاحمدرحلتازپس

1فرمانرواکشتبقاتختبھخداذاتبودمرتضیآنکھ

برھمھازبیشترخداوندیوذاتخداستکلیمظھروانتھاستبیونامحدود) ع(علی،حقاھلازبرخینظردر

آوردهچنین» البیانخطبةدرموالحضرتسخنان«عنوانراتحتاوسخنان. ستاکردهپیداتجلیوشدهنازلاو

:اند

منالمؤمنینمخرج،أناداودبنسلیمانمتخاعندهالذیأنا،علیمشئبکلالذیأنا،الغیبمفاتیحعندهالذیانا«

والقمروالشمسمنورأنااألرحامفیالمصورالباریأنا،جھادھموحجھموزکاتھموالمؤمنینصالةأناالقبور

.2»النجوم

:نویسندمیوکنندمیانکاررا) ع(علییتیالوھبھاعتقادحقاھلسرانازایعده،اینوجودبا

اھلبھکھنسبتھائیاستمسلمآنچھودانندنمیخدارا) ع(یلعحضرتھیچگاهواقعیھایحقواھلیارستان«

خالفدانندمیحقھلاازایشعبھراالھیعلیھامقالوکتببعضیدریاانددادهبودنالھیعلیعنوانبھحق

ھک) ع(ابیطالبابنعلیحضرتزیرااستدورھاالھیعلیازکامالً بارستانیحقھایاھل.خطاواستمحض

بھبایستیحقاھل،داردحکایتیارستانکتابسرانجامدرکالمآنجھ،وورزندمیعشقبدانحقاھلیفقرا

موالیدربارهزیادیکالموشوندقائلارزششگرانقدرعرفایوعلیحضرتبھیھباختپارکومؤمنپیروان

ذاتیمکتبیرندهبالھامباالترینوبزرگترینحقلاھمردمصورتایندروخوردمیچشمبھدفاتردر) ع(علی

.3»جدانیستھمخداازاماونیستخدا) ع(علیگویندمیکھھستند) ع(علی

.٨١٢. حق الحقائق ، ص ١
.۵٨ص ١٨، شماره ۵.یقتل مجلھ ی کالم ، سال ٢
.۶۶٠- ۶۵٩خر جلد سوم ، ص .دائر ة المعارف تشیع ،آ٣



١٢٣

یدرباره،تشیعبھآنھانزدیکترینحتینمایندتوجیھرابزرگانشانکلماتھمقدرھرحقاھلسراننماندناگفتھ

:فرموهخودھ،چنانکھستندشدگانھالکازحضرتآندشمنانمانندشکبدونوپیمایندمیغلوراه) ع(علی

.1»قالمبغضوغالمحبرجالنفییھلک«

).بدخواهدیگرنقلدر. (زنندهبھتاندشمنوکنندهغلودوست: شدخواھدھالکمنمورددرکسدو

بھگوئی. نمایندمیتفسیرحلولیوتناسخیاعتقاداتھمانیپایھبررانیزمرگازپسحیاتو» معاد«،قحاھل

:نویسدمیفرقھایننویسندگانازیکیبارایندربودخواھددنیاھمیندر» معاد«آنھایعقیده

خاکبھورفتھبینازمتوفاشخصبھجسمفقط،حلولبھاعتقاداصلرویویارستانپیشوایانینظریھطبق«

.2»نمایدمیحلول) دنیادرھمین(دیگریجسمبھاعمالشبرحسباوروحولیگرددمیتبدیل

:افزایدمیادامھدر

مجازاتوھستندروحوحلولجسمتعویضبھمعتقدزیرادانندمیجھانھمینرادوزخوبھشت،یاوریمردم«

».پذیردتحققدنیاھمیندراعمال

حقاھلمقدسات

خانھجموجمو: دارنداعتقادزیرمواردبھسرانجامدفتردرمندرجصحاکسلطانھایدستورالعملبرعالوه

باطنپیرانبھاحترام،شاربداشتنومفیدعبادتگاھھایومتبرکھ،اماکنقولطاسمرنوھایروزهونیازو،نذر

صحاکسلطانبارگاهچونآنانآرامگاھھایودارباطنپیرانبھ،احترامشاربداشتنومفیدآرامگاھھایودار

سیدآو،ثانیبیگرضاسیدپیریونس،بنیامینپیربارگاهواورامانشیخاندرداود،سوارگورهمحمدسید

چشمھزیارتگاھھایوداودبھمعروفزنگیاصحابدرویشسیدبابایادگار،بارگاهوگنبدغربدرکرنداسماعیل

حاجآرامگاهغرب،کرندتوابعاززردهبانسرانھتنگدررضاآسیدآرامگاهوشفاجشمھو» ابراھیمشاه«تاھانی

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



١٢۴

ھشتدرالھیعلینورحاجآرامگاه،صحنھآباد،جیحونروستایدرالدیننصرسیدوآبادیجیحونهللانعمة

.1گرد

حقاھلعبادت

جمعھشبھایدرمعموالً راجمتشکیالتشوندمیجمعپیرحضورباوھاخانھجمدربارچندیایکھفتھھردر

وحاضرجمدرنیازونذرکافییاندازهبھقبالً شودمیاجراخاصیتشریفاتبامراسماینکھنمایندمیبرگزار

باکھراھائیجمچنینوشودمیانجامپاکانبھروحتجلیجسمپاکیونیتخلوصباعبادتوخیردعاقصدبھ

ذکرمراسمنیازونذریصرفبرعالوهھاجمایندرودانندمیمشکالتحالل،شودمیبرگزارخاصیعبادت

دروگرددمیاجرا،رودمیشماربھحقاھلمذھبیسرودھایآالتازیکیکھتنبورباھاخونکالمیوسیلھبھ

اندازندمیآتشدرراخودیاپردازندمیخواریآتشبھاوقاتگاھیوسرمستخودبھخودافرادیمراسماین

.2دانندمیکافیدائمیعبادتیجابھراھاخانھجموجمدریکبارایھفتھشرکتھاحقاھل

ھرکھاستواجبواناثذکورازاعماستشرعیمکلفھکحقاھلفردھربر: حقاھلاختصاصییروزه- 1

اختالفحقاھلخاندانھایبینروزسھاینتاریخمورددرباشددارروزهمتوالیروزهسھمعینموعودبھسالھ

اختالفھمروزهاینناممورددراستزمستاندرمعموالً آنموعدکھگفتتوانمیھمینقدر. داردوجودنظر

اتفاقبھالحقسلطانکھزمانیبھاستمربوطونورغایعنی» مرنو«نامندمی» مرنوی«راآناکثریتولیاست

کھغاری،درفعلیعراقوایرانمرز» کوهشندر«کوهدرگرفتھقراردشمنانتعقیبموردیارانشازنفرسھ

اھلافرادموعدھمانبھسالھھرشدقراربعدبھآنازوگذراندندروزهحالتبھروزشبانھسھ،بودشدهپدیدار

خودمسلکارکانجزقائلندوخاصیروحیوعرفانیاھمیتروزهاینبرایحقاھل،باشندصائمروزسھحق

.3آورندمیجایبھقولطاسینیتنامبھراروزهاینبعضیھادارندمیبمحسو

حقاھلنماز- 2

:نویسدمیحقاھلنمازیدربارهتشیعدائرةبھخودینامھدرحقاھلسرانازیکیافضلیقاسمدسی

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



١٢۵

: نویسدمیحقاھلنمازیدربارهتشیعالمعارفدائرةبھخودینامھدرحقاھلسرانازیکیافضلیقاسمسید

،آمدهوجودبھنیازونذرووذکرعباداتقبیلازپردیوردرمقرراتینمازجایبھخوانندنمینمازحقاھلچون«

ویارانپیآنھ،اتنونمازمنیازوادعاو،ذاتنتجلییارانپینمازمذاتیتمنازم: (فرمایدمینمایندمیاجراراآن

ودیندستوراتاجرایوخداشناسیوحقبھشدننزدیکخاطربھکالً عباداتونیازونماز) خالتنیاری

طریقبھمتبرکھاماکنوھاخانھدرجمعباداتبادرگاهبھاستعانتوھثاستغاشاملھمنذرواتدردعاھاخواندن

.1»برسندفیضبھنفسبرتسلطباوحالیناباتادھندمیانجامخودبھمخصوص

حقاھلحج- 3

یاگوسفندوآیدنائلقبرشزیارتبھفردیھراست» حقسلطان«حقاھلطوائفمیاندرفردبزرگترین: گویند

.2گرددمیحاجی،گزینداقامتمکاندرآنروزسھوکندذبحگاوی

:نویسدمیحقاھلحجیدربارهمصلحتیاصالحیکباافضلیقاسمسیدولی

یکعبھھمحقاھلیارستانکاملحجومعتقدندآنبھحقاھلرفتنحجیخانھوکعبھبھھمانحجمورددر«

باشندالشرائطواجدآنانکھ: فرمایدمیسلطان. استقیددفتردراشعاریوبیاناتیبارهایندراسترفتنمعظمھ

میافرادقبیلاین،ھستندمحتاجزندگیمعیشتنظرزاآنانکھوبودخواھندکعبھوحجفرائضانجامبھملزم

.3»شودمیمحسوبعمرهحجانانوبرایبیایندپردیوردرمنبارگاهزیارتبھتوانند

 ***

نداردعشریاثنیامامیھیشیعھآدابوعقائدبھشباھتیھیج» حقاھل«مناسکوآدابوعقائدصورتھردر

.آوردحساببھشیعھفرقاز،دارندتشیعادعایکھگروھیآنراحتیمسلکاینپیروانتوانونمی

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

.۶۶٠، ص ٣.دائرة المعارف تشیع ، ج ٣



١٢۶

یکصدشماربرابرابجدحسابدرحقاھل: گویندمیحقاھلیدرباره» کولپینارلیعبدالباقی«پروفسورچنانکھ

بھواستدهویکصدابجددرحسابھم) ع(علینام. شودمیدهویکصد» ق«حرفینقطھدوباواستھشتو

زیادیھاینشانھآنانعقائددر. استخرافاتبرمبتنیآناناعتقادات» علیاھل«یعنی» لحقلاھ«مناسبتھمین

عنوانبھرااینانامامیھیشیعھ. داردوجودتوتفطریقازھائیماندهتھ،واویغوری،،عاداتترکشمنیزماز

.1دارندراعقیدهھمنانانیدربارهنیزسنتاھل. پذیرندنمیمسلمان

بھاختصاصکھدائرةالمعارفدرراعنواناینکھاستتشیعالمعارفدائرةنویسندگانازتعجبحساباینبا

راابراھیمیشاهافضلیقاسمسیدمفصلیمقالھنکردهاکتفاءھماینبھواندساختھ،مطرحداردشیعیمدخلھای

واندکردهدرجعیناً بزرگیصفحھھشتدردرسومجلدآخردر» حقاھل«مقالھبھمربوطیتکملھعنوانبھ

عقائدباچگونھگمراهفرقھاینمناسکوادابوعقائدنیستومعلوماندکاستھخودکتاباعتبارازترتیببدین

نوعاینآیا! دارد؟،مطلبقتھستندآنھارعایتبھملزمالمعارفدائرةدراینآنھاکھعشریاثنییشیعھعمومی

!!؟باشدنمیتشیعمقدسآرمانبھخیانتضالھیفرقھیکسرانباسازش

خاکساریھفرقبھخصوصبھصوفیھآدابوعقائدبھزیادیحدتاحقاھلآدابوعقائدنیستانکارجایالبتھ

خاکساریھعقائدباحقاھلارتباط–نیشابوریشاهعلینوربھمتعلقخاکساریھرسالھازیک–داردشباھت

.2تپیداس

تنچھللنگنوشیدنبھراآنبھتشرفوخوانندمی» ومحمدهللا«فقریطریقھراخودیطریقھخاکساریھ

.دانندمیمشروطھ

تھشریکجزیزیچدرواقعکھخویشجوابلوسؤارساالتاً مخصوص–ادبیاتدرکتمانخاکساریھکھاصراری

میبایستعقائدینایسابقھھکدھدمینشاندارند–نیستفرضیومبھمسؤالھایعدهیکمرموزبھجوابھای

مثلحدیتاوفرقھاینظھورازقبلدرازسالھایمیبایستعقائدمثلوتاحدیفرقھاینظھورازقبلدرازسالھای

.١۵٧. تصوف دریکصد پاسخ ، ترجمھ ی توفیق ، ھـ سبحانی ، ص ١
.٣٧٧.جستجو درتصوف ایران ،ص ٢



١٢٧

شدهنگھداری» غیر«ازمستوربایدکھرازیھمچونومخفی–دارندارتباطآنھاباخاکساریھنیزکھحقاھلعقائد

.1باشدماندهمحفوظاغیاردسترسازدور،باشد

سیدبھجوز؛سپردنگل؛کسوت؛پیالھ؛لسان: شدابمیمرحلھششسلوکمراتبواستفرقھچھارخاکسار

بیشتررازیربیتھسجلیذکرجلساتدرخاکسارفرق. استهللاعشقوارشادولنگسپردن) اللھیعلی(خاندان

:نمایدمیتکرار

هللاستعلیستعلیهللاگاهعارفانمذھبدر

استعلیمحمدمحمودوحامداستعلیحمددردلاحدروح

ذوالفقاراالالسیفعلیاالفتیالسواردلدلیزدانشیرمردانشاه

:آرندزبانبررازیرجمالتخراساناستانمناطقدرزدنپرسھضمندرو

هللاآمدمنوریچشمھتاسراظلمتازکھشادمآمدمکوردیدهباآمدمدوررهازمددجامیاحمدیامددموالمددهللا

.2مددجامیاحمدایجامشیخایپیلژندهایمدداحمدجامییامددموالمدد

وعشقعقل

:دارندعھدهبررامھمینقشانساندرزندگیازآنھاھرکدامکھاستقودوانساندر

،نامدھدمیراتشخیصفسادوصالح،وسنجدرامیاموربدونیکوکندمیفکرانسانآنباکھاستایقوهیکی

وپرراھھایازراآدمیوسازدمیروشنرازندگیمسیرکھاسنوریپرچراغبساننیرواین. است» عقل«آن

.دھدمیعبورزندگیظلمانیوخموپیچ

درطبعکھایجاذبھوکششونیروازعبارتستآنواست» عاطفھیقوهیاحس»،استانساندردیگرییقوه

راانسانوبخشدمیحرکتوجنبشوگرمیوحرارتزندگیبھنیرواینوداردوجوددیگرچیزبھنسبتانسان

.داردمیواکوششوتکاپوبھکمالبھنیلراهدر

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



١٢٨

:گویدمیتحقیقمکتبرھبروریاضیعالموفرانسویحکیم) م1857- 1798» (کنتاگوست«

.1»عقل«دیگریو» عاطفھحس«یکیاستمؤثرانسانوجوددرقویامردو«

باکھاستایزندهاندامانسان. احساسوعواطفازوھمشدهساختھ» اندیشھ«ازھمکھاستانسانطبیعتاینآری

.نیستکافیانسانوجودساختمانبرایبھتنھائینیرودواینازھیچیک. ورزدمیعشققلبباواندیشدمیمغز

اندگفتھ،چنانکھدارندمھمیاثریکدیگرتقویتورشددر،بلکھنیستتضاداصلفدتنھانھنیرودوبیناینبنابراین

:

اثرآدمیتفکردرطرزلحظھھردرعاطفیحاالتوداردضرورتوھوشعقلپرورشبرایعاطفیفعالیتھای«

» .بخشدمیآگاھیوبینائیعواطفبھنسبتھمعقلو،گذاردمی

» :کارلالکسیس«دکترقولبھ

ھماھنگومتعادلیکدیگرباایشانعاطفیوفکریفعالیتھایکھھستندکسانیمردمترینخوشبختوترینمفید«

.2»آنھاسترشدتعادلوفعالیتھاکیفیت،شودمیدیگرانبردستھاینمعنویتفوقوبرتریموجبآنچھ،باشد

چنانکھ،گردندتربیتجامعیوبرجستھافرادتاشودگرفتھنظردرجنبھدوھرباید،انسانتربیتوتعلیمدرلذا

توانمیاینانرویبرفقطچھباشدمتعادلیوجامعافرادپرورشبایدتربیتوتعلیمدراساسیھدف: «گفتھکارل

».نھادهپایھرااستواریوبزرگتمدن

خارجدرکھمادهازمجرداستحقیقتییا؟آیدمیپدیدانسانردکھاستایقوهآیا؟چیست» عقل«حقیقتاینکھدر

ما. استبسیارسخنطبیعیعلمایوفالسفھمیانتابد؟میانسانبرپرتویحقیقتآنازو؟داردوجودانساناز

انسانوجودھایپدیدهازیاباشدمجردجوھرخواه،باشدچھھرعقلحقیقتندایمکاری» عقل«حقیقتبااینجادر

فکرزندگیاموراطرافدرکھھستانساندرقوهاینباصفتاینباالخره،باشدحافظھیقوهیالزمھیاباشد

وفھمدرامیمعلولوعلتارتباطوسنجدمیراآنھاضررونفعودھدمیتشخیصھمازرابدونیکوکندمی

.۴٨، سال ٩.مجلھ ی روشندل ، شماره ١
.١۵١. انسان موجود ناشناختھ ، ص ٢



١٢٩

میانتشخیصوسنجشوتفکررانآعملونامند» عقل«راقوهاین،بردمینتیجھبھپیمقدماتدرکردنازنظر

ھمنوعاندرمیانواستاگاهبابصیرتوگرانمایھ،استبیشترھرکسدرکھاستقوهھمیناندودانستھبدنیک

احساساتشوحرکاتبراوتسلط،استکمترقوهایھرکسدروباشدیماحترامقابلوممتازشخصیتدارایخود

قاعدهبیکارھاینکردهحسابوگویدمیسخنناسنجیده،استمقداربیوارزشبیوھفرومایاستترضعیف

.میشودمعروفسبکسریوحماقتبھمردمدرمیاندھدمیانجام

:گویدمیعقلیدربارهآلمانیفیلسوف» نیچھ«

بھکھاستقادرعقلنیروییوسیلھبھفقطانسانلذاشودومسلطبرخودکامالً دھدمیتوانائیانسانبھعقل«

آدمیعقلکمکبھزیرااست) توانائیخواست(مظھرعالیترینعقلگرددنائلتوانائیخواستبھحقیقیمعنی

،زیباونیککارھایانجامبرانیارخودخالقیتقوهوکندتربیتراخودگسیختھلگامغوائز،گرددمیقادر

.1»گرددمسلطنیزطبیعتبرویافتھتسلطخودبرشودقادرترتیباینبھو. نمایدمھار

اسالممکتبدرعقل

نظاماتوادیانیازھمھبیشاسالمکھاست» عقل«خداداینعمتبزرگترینوانسانینیروھایبزرگترینازیکی

کھکسانیاسالمنظراز.2استشدهمعرفیاسالمدیناساس» عقل«کھطوریبھاستدادهبھاء» عقل«بھاجتماعی

ازمدارکیکی» عقل«اینکھبرعالوهاسالمحقوقواحکامدر3ندارندتکلیف،ھستندمحرومعقلنعمتاز

واستشدهمقررنیزاعتقادیاصولفردبھمنحصرمدرک،شدهتعیین) عقلواجماع،سنت،کتاب(یچھارگانھ

هبودمستندعقلیاستداللبھبایستیعقائداصولکلیاتکھدارندنظراتفاقایندراسالمیکارشناسانوفقھاءتمام

.باشد

انسانیممیزیپدیدهعنوانآنوشدهواردعقلیروشھایبھانسانھاالزامو» عقل«بزرگداشتدرکھشریفھآیات

:گرددمیتقسیمقسمچندبھآیاتاین. استفراوان،استنمودهمعرفی

.۴۴و ۴٣از فلسفھ ی نیچھ ، بھ نقل مھرداد مھرین ، ص .١
. العقل اساس دینی ، حدیث نبوی .٢
. رفع القلم عن المنون حتی یفیق .٣



١٣٠

اللیللکمسخرو«:قبیلازنمایدمیمحسوبخداونداثباتدلیلکھآنقوانینھماھنگیوھستیدرجھانتعقل- 1

1»یعقلونلقوماالیاتذلکفیانبامرهمسخراتالنجوموالقمروالشمسووالنھار

ونظمایناستاوفرمانتحتفضائیکراتونمودمسخرشمارابرایماهوخورشیدوروزوشبخدا: ( ترجمھ

) .داردمیبردردالئلی،کنندمیتعقلکھانسانھائیبرایترتیب

کنندنظراموریدرھمھخودشانعقلباکھکندمیوادارراآنھاودھدمیفکروعقلاستقاللمردمبھمجیدقرآن

مناسبتیھرجا،لذاندھنددستاز،استانبربستھانسانانسانیتکھراالھینیروییناوبفھمندرابدوخوبو

ھمھآناستکردهدعوتجھاناسراربھبردنپیبرایخویشعقلازجستنبھرهواندیشیدنبھراآدمیامدهپیش

قرآندرکھاینھافراواننظائرو»فانظروا« ،» افالیتدبرون«،» یتذکرونافال«،» تتفکرونلعلکم«،» تعقلونافال« 

کامالً و2خواندمی،استشدهآفریدهچھھردروتدبرتفکربھرامؤمنافرادکھاستدستورھائیھمھ،آمدهکریم

یرابدشو،نمیدھدمیقرارمالکراوعقلکندمیتعقلبھدعوتکھھنگامیقرآنچونکتابیکھاستروشن

فھمبرکاراساسکھاستدادهنشاناستگفتھتعقلوعقلازسخنبھکھایآیھنخستینازباشدنداشتھروشیتعقل

.داردتعقلبرایروشیخودکریمقرانکھشودمیدانستھروشنیبھاستتشخیصیواستقاللعقلی

:مانند،اندشدهگرفتارآخرویعذاببھتعقلعدماثردرھکنمایدمیمنعکسراانسانندامتآیاتازبعضی- 1

.3»السعیراصحابفیماکنانعقیلاونسمعکنالوقالواو«

) .نبودیمآتشدرمعذبینازگردیممیوتعقلشنیدیمرامیحقیقتاگرگویندمیاخرویعذابدرتبھکاران(

توبیخ،اندساختھمنحرفخودراهازراآنوراپوشانیدهحقیقتبازاندولینمودهتعقلھکراگروھیکریمقرآن- 3

:نمایدمی

.1...»عقلوهمابعدمنیحرقونھثمهللاکلمیسمعون«... 

.١٢. سور ی نحل ، آیھ ١
بھ کار رفتھ است .» فکر«مشتقات ١٨و در » عقل«مورد مشقات ماده ۴٨.درقرن رد٢
.١٠.سورره ی ملک ، آیھ ٣



١٣١

).کنندمیتحریف،اندکردهتعقلآنکھباراآن،سپسشنودمیراخداکالم(

سلبنمایند،نمیبرداریبھرهاندیشھوفکرحیاتبخشمنابعازکھافرادیازرا» بودنانسان«مقام،شریفقرآن- 4

:مانندکندمییادآنانازحیواناتترینپستعنوانبھونمود

.2»الیعقلونالذینالبکمالصمهللاعندالدوابشران«

کھاندیشھوخردنیرویاوبودهکروگنگکھھستندکسانیآنخداوندیپیشگاهدرجانورانترینپست(:ترجمھ

.)کنندنمی،استفادهاستفردھرانسانیشخصیتینشانھ

:استنامبردهپلیدموجوداتینامبھبرندنمیکاربھزندگیدرراخوداندیشھنیروییکھروهگاز- 5

.3»یعقلونالالذینعلیالرجسیجعلو«... 

).کنندنمیتعقلکھاستدادهقرارکسانیبرایراپیلیددونخدا(:ترجمھ

:مانند،نمایدمیسرزنشوتوبیخراتعقلھباعتنابیمردمھکاستآیاتی- 6

.4»تعقلونافالالکتابتتلونانفسکمتنسونوبالبرالناساتامرون«

راآسمانیکتابشماکھصورتیدر،میکنیدفراموشراخودتانولیدھیدمیدستورنیکوکاریبھرامردمآیا(

).کنید؟نمیتعقلشمامگر،خوانیدمی

میبیختو،استبودهتعقلازعاریکھراگذشتگانموھومتبھبودنپایبندونیاکانازتقلیدآیاتازبعضی- 7

:مانندنماید

.1»یھتئدونالوشیئاً یعقلوالآباؤھمکانلواوناآباءعلیھالفینامابعتنببلقالوا«... 

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



١٣٢

کھصورتیدرباشندپدرانشنتابعآنھابایستآیا،بودیمخواھپدرانمانکیشپیرومابلکھ: گفتندیمآنان(:ترجمھ

).اندنیافتھھدایتراستیوحقبھھرگزوبودهونادانعقلبی

لقوماآلیاتنفصلکذلکو«... : خوانیمیرومیسورهدراتسشدهنازلخردمندانوعقالبرایقرآناساساً 

.2»یعقلون

روایاتنظرازعقل

واستبشرمعنویومادیزندگیپیشرفتعاملواستحیواناتازانسانامتیازیوسیلھ» عقل«اینکھیدرباره

،استخداشناسییوسیلھوبھترینپاداشوکیفرمدارعقلاینکھونیستبخشثمرتعقلبدونعبادتاینکھ

انسانراهدلیل» عقل. «استادهندبندگانبھ» عقل«ازبھترچیزیخداوند. شودمیعبادت» عقل«یوسیلھبھخداوند

استانسانزیورعقل. نگرددرستگارنبردکاربھراشخوی» عقل«ھرکس. استمردهعقلبیانسان. استمؤمن

) فعالنیروھای(سپاهجزوودارنددرعقلریشھھمھخوبیھا. استبخشیدهخویشبندگانبھخداوندکھاستنوریو

آئینیومکتبھیچکھگرددمیروشنانصافیباشخصھربرایکھشودمیدیدهمعتبرروایاتآنقدر.... وعقلند

آمدهآندر) ع(معصومینتعالیممعتبرترینکھ» کافیاصول«کتابستاندادهبیاھم» عقل«بھاسالمیاندازهبھ

برراتعقلوعقلبھمربوطاحادیثذکروعقلیدربارهسخنحتیوشدهآغاز» الجھلوالعقلکتاب«بااست

تعقلوعقلبدونعلمکھاستمعنیبداناینواستداشتھمقدماستدیناساسکھ» توحیداحادیث«وعلماحادیث

میاینجادررااحادیثاینازنمونھچنداینک. باشدمیتعقلوعقلنیز» توحید«بھرسیدنراهواستارزشبی

:آوریم

:میفرمایدعقلبھخطابخداوندکھکندمینقلروایتیدرکلینیمرحوم- 1

.3...»احبھاالفیمناکملتکالومنکالیأحبھوخلقاً ماخلقتجاللیوعزتیو«

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



١٣٣

اواینکھمگرننمودمتکمیلکسھیچوتراونیافریدمتوازنیکوتروبھترچیزیکھقسمجاللموعزتبھ: (ترجمھ

).دھممیپاداشوکیفرومیکنمنھیوامرتویوسیلھبھ،دارمدوسترا

:استآمدهدیگریروایتدر- 2

.1»العقلهللابینوالعبادبینفیماالحجةوالنبیالعبادعلیهللاحجة«

).استعقلخداوبندگانمیانحجتواستپیامبرانبندگانشبرخداوندحجت: ( ترجمھ

) ع(ھفتمامام- 3

:رمودف

الباطنةأماواألنبیاءوفالرسلالظاھرةفأماباطنةحجةوظاھرةحجة: حجتبنالناسعلیتعالیوتبارکان«

.2»فالعقول

وھستنددینیپیشوایانوپیامبرانکھظاھریحجتیکیاستدادهقرارتدوحجبشرافرادبرایخداوند: (ترجمھ

پیرویخودوخردعقلازکھراکسیقیامتروزردخداونداستمردمخردوعقلکھباطنیحجتدیگریآن

) .کندمیمؤاخذه،نکرده

:فرمود) ع(علیدرروایتی

.3»خارجمنعقلالشرعوداخلمنشرعالعقل«

).استخارجانسانوجودازکھاستخارجیعقل،دینوشرعواستداخلیقانونگذاروشرع،عقل: (ترجمھ

:گفتکھشدهنقل» مھرانبنسماعة«ازمفصلیروایتدر- 5

.٢۵، ص ١. کافی ، ج ١
.١۶، ص١. کافی ، ج ٢
.مجمع البحرین ، ماده عقل.٣



١٣۴

لشگریانازراپسنیدیدهوخوباوصافتمام،آمدمیانبھجھلوعقلازصحبت،بودم) ع(صادقامامخدمت«

لشگریانشو»عقل: «فرمودآنگاهآورد،حساببھ» جھل«لشگریانجزوراکثیفوپلیداوصافوتمامشمردعقل

آنازسپس،کنیدمیپیداراسعادتراهویابیدمیھدایتوقتآن،بشناسیددقیقاً رالشگریانشو» جھل«ورااو

.1»فرمودذکرجھللشگریانازراصفت75وعقللشگریانازراصفت75حضرتکردیمسؤالحضرت

وکشدمیحساب،دادهخودبندگانکھعقلیقدربھقیامتروزدرمتعالخداوندکھاستآمدهزیادیروایاتدر- 6

نیزمزدواجرلذاواستپاداشوکیفرومحورمناط» عقلمعنیاینبھاست» عقل«یاندازهبھعملھرپاداش

. 2بودخواھدعقلمقدارروی

عقلش: «پرسیدامامچنانستوچنین،دینداریشوعبادتش،فالنی: گفت) ع(صادقامامبھمردیکھشدهروایت

.استعقلیاندازهبھپاداش. ...»العقلقدرعلیالثوابان«: : فرمودامام،دانمنمیگفت» ؟استچطور

نمازوصومازبھعقلتذرهجوازبارسولآنگفتنکوپس

مفترضشدآنتکمیلدردووینعرضاوواستجوھرعقلتانکھز

:فرمود) ص(اسلمگرامیرسول. استالھیموھبتبھترینوباالترینعقل- 7

شخوصمنافضلالعاقلإقامةو،الجاھلسھرمنأفضلالعاقلفنومالعقلمنافضلشیئاً العیادهللاقسمما«

النبییضمرماوامتھعولجمیعمنأفضلعقلھیکونوالعقلیستکملحتیرسوالً والنبیاً هللاثبعالوالجاھل

فضلفیالعابدینجمیعبلغالوعنھعقلحتیهللافرائضالعبدادیماوالمجتھدیاجتھادمنأفضلنفسھفی

.     3»اولوااللبابإالیتذکرنوما: تعالیهللاقالالذیناأللباباولواھمالعقالءوالعاقلبلغماعبادتھم

بھترجاھلداریزندهشبازعاقلخوابیدن،زیرااستنبخشیدهعقلازبھترجیزیبندگانشبھخداوند: (ترجمھ

برایجزرارسولوپیغمبرخداواستبھتر) جھادوحجسویبھ(جاھلمسافرتازعاقلبودنمنزلدرواست

آنچھوباشدامتشتمامعقولازبرتراوعقلو) نکندمبعوثنکندراکاملعقلشتا( نسازدمبعوثعقلتکمیل

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



١٣۵

ندادهانجامراآنھارنیابددخودعقلبھراواجباتبندهتاواستباالترمجتھدیناجتھادزا،داردخاطردرپیغمبر

یدربارهخداوندکھخردندصاحبانناھمعقالنرسندعاقلپایبھعبادتشانفضیلتدرعابدانھمھاست

) .گیرندمیاندرزخردصاحبانتنھا: آنھافرموده

راآنھاازچندتانمونھعنوانبھماکھاستشدهواردزیادیروایاتعقلواھمیتستایشوتحسیندرخالصھ

.کردیمذکر

استنوعدوبرعقل

است» ذاتیعقل: «دیگرنوع. آیدمیدستبھھاتجربھاندوختنوعلمتحصیلراهازکھاست» کسبیعقل«یکی

علمتحصیلباشدنداشتھذاتیعقلکسیاگر. استدومنوعھمینعقلازعمدهوآفریدهھرکسوجوددرخداوندکھ

اگرولیداشتنخواھداوبرایاینتیجھ،بخواننداوبرراحکمتھاوپندھایوھمھ،نداردایفائدهاوبھتجربھو

.افزایدمیکمالشوروشنیبرعلمتحصیلباشدکسیوجوددرذاتیعقل

کردمزندهرامردهوطاھرراپیسیوبیناراکورخداخواستبا: فرموده) ع(عیسیحضرتکھاستمعروفاین

.1)اصالحھعلیاقدرفلماألحمقعالجت(نمایماصالحراعقلشنارسائیکنممعالجھنتوانستمرااحمقولی

ریختخواستمیاوخونگوئیشیرگریختمیکوھیبھمریمعیسی

طیرچوگریزیچھنیستکسپیتدرخیر؟گفتودویدپیدریکیان

مشوبندمراخویشمیرھانمبروگریزانماحمقازگفت

مستویتوازکروکورشودکھتوئینھمسیحاآنآخرگفت

باککیستازکنیمیخواھیھرچھپاکروحایپسگفت،آریگفت

سیقدر،جان،خالقتنمبدعحقپاکذاتبھکھعیسیگفت

حسن،شدخواندمکوربروکربرمنکھرااعظماسموفسونکان

نشددرمانیوبارھزارانصدبودکھاحمقدلبرراآنخواندم

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



١٣۶

ابتالستآن،قھرنیستکوریرنجخداستقھراحمقیرنجزانکھ

آوردزخمکاناسترنجیاحمقآوردرحمکاناست،رنجیابتال

دستبردنیاردویبرایچارهاستکردهاومھر،استاوداغآنچھ

بریختخونھابسیاحمقصحبتگریختعیسیچونبگریزداحمقانز

شماازاحمقھمدزددنینچاینوھوادزددآبرااندکاندک

:کھفرمودهتصریححقیقتاینبھ) ع(یلع

لعیننوروالشمسنورینفعال،کمامطبوعیکنمالمالمسموعینفعالوومسموعمطبوع: عقالنالعقل«

».ممنوع

وشودمیبشرنصیب،آفرینشسنتاساسبروطبیعیطوربھکھعقلیاول: استدوقسمبرعقل: (ترجمھ

کسیبرایولیگرددمیآدمیعابدآنواینمعلوماتگرفتنفراودیگرانسخنانشنیدنراهازکھعقلیدیگری

).نمایدتماشاراجھانوکنداستفادهآفتابنورپرتوازتوندنمینابیناستچشمشکھ

رشدبھوصولتاوگرددمیآغازخودکارطوربھ،بدنطبیعیرشدباھمزمانکودکیدورانازطبیعیعقلرشد

متوقفبدنرشدمانندرسیدخودنھائیینقطھبھکھوموقعیکندمیرشدپیوستھوداردادامھھمچنان،خودنھائی

برایآنرشدمیزانولیکندمیرشدبھشروعتربیتوتعلیمومساعدشرائایجادباھماکتسابیعقل. میشود

متمادیسنیندر،شرائطبودنمساعدصورتدراکتسابیعقلواستبازوتجربیعلمیفعالیتھاییادامھ

.میکندپیشرویتکالموتعالیراهدرھمچنان

:فرمود) ع(علی

.1»المنفعةالییؤدیھماهکالوالتجربةعقلوالطبععقل: عقالنالعقل«

.٢۴٣. عین الیقین ، فیض ، ص ١



١٣٧

).استآدمیانسودبھھردوینتیجھوتجربیعقلوطبیعیعقل: استمقسدوبرعقل: (ترجمھ

:فرمود) ع(علی

.1»المنفعةالییؤدیکالھماوالتجربةعقلوالطبععقل،عقالنالعقل«

).استآدمیانسودبھدوھرینتیجھوتجربیعقلوطبیعیعقل: استقسمدوبرعقل: (ترجمھ

راعقلچراغوسازدمیبینواقعراآدمی،دردمیراپنداروموھھایپردهوکندمیزبارافکر،تجربھ

.افزایدمیفکروفھمقدرتبرونمایدمیفروزانتر

:فرمود) ع(علی

» .زیادةفیمنھاالعاقلونتقضیالالتجارب«

میخویشتنمعنویذخائربرتجربھراهازھموارهعاقلانسانونداردپایانبشرزندگیدرتجربیات: (ترجمھ

).افزاید

عقلھاتفاوت

یکبھکسھمھعقلیعنیاندشدهآفریدهمتفاوت» استعدادھای«و» عقلھا«بابشرافرادکھنیستتردیدیبارهایندر

.نیستاندازه

بو،جملھعقلواستاومشکعقلاوعقلعکس،خلقھایعقل

آسمانتازمینازمراتبدرداننیکراعقلھا،تفاوتاین

شھابنورازکمتر،عقلیھستآفتابقرصھمچو،عقلیھست

:فرموده) ص(اسالمگرامیرسولکھرودمیپیشپایھبدانتااستعدادھااختالفعقلھاتفاوتبھعقیده

.1»عقولھمقدرعلیالناسنکلمأمرنااألنبیاءمعاشرانا«

.١١۶، ص ١٧. بحار ، ج ١



١٣٨

).بگوئیمسخنعقلشانیزانمبھمردمباھستیممأمورامبرانپیجمیعتما: (ترجمھ

کھکسانی. بودخواھدمتفاوتنیزآنانطبیعیرشدناچار،داردتفاوتھمبامردم،طبیعیعقلاینکھبھنظر

عادیفوقعقلوھستندذاتینبوغدارایآنانکھاستعادینیزآنانعقلطبیعیرشدھستندعادیعقلدارای

یعیبطرشددارندکماستعدادو،عقلحماقتندگرفتارآنانکھ،بودخواھدعادیفوقنیزآنانعقلطبیعیرشددارند

سنسنجشمعیارکھاستعقلطبیعیرشدتفاوتھمینوبودخواھدمعمولیعادیحدازکمترنیزآنانعقل

.آنھاستعقلیسنباافرادتقومی

باراحقیقتاینوبودهاسالمگرامیاولیاءتوجھمورد،دانشوعلمفراگرفتنراهاز،اکتسابیعقلرشدموضوع

:فرمایدمی) ع(علیاندنمودهخاطرنشانخودپیروانبھمختلفیتعبیرھای

. 2»التجاربوبالعلمتزیدغریزةالعقل«

).یابدمیافزایشاندوزیتجربھوآموزیعلمبااستانساناختصاصیغریزهعقل: (ترجمھ

:فرمود) ع(صادقامام

.3»العقلیفتحالعلمفیالنظرالعقل«

).استفھموفکرنیرویتقویتوعقلشکوفائیباعث،علمیمسائلدرگیرپیوبسیاریمطالعھ: (ترجمھ

.استکردهواجبخویشپیروانبرراعلمتحصیلاسالمکھاینجاستاز

عقلکمال

آنگاهوبشناسدکامالً رابدونیکبتواندوگرددنیرومندوقویتامیدھدغذایشوکندمیبیدارراانسانعقلاسالم

دنیاوزندگیدرتابدھدانجام،اوستسعادتباعثآنچھونکند،استبدکھکاریارادهوعقلنیرویباعاقلآدم

.٢٣، ص ١. کافی ، ج ١
.٣٢، ص ٢. غرر و دورر آمدی ، ج ٢
.۵٢،ص ١. بحاراآلنوار ، چ ٣



١٣٩

شدهمعرفیبھشتآودرندستبھوخداپرستشیوسیلھعقلوروایاتدرلذاوگرددونیکبختسعادتمندآخرت

؟چیستعقل: پرسید) ع(باقرامامازشخصیاست

.1»الجنانبھاکتسبوالرحمنبھعبدما«: فرمود

).آیدمیدستبھبھشتوشودپرستشخداآنیوسیلھبھکھاستچیزیعقل: (ترجمھ

نماستعقلآن. استشیطنتآنونیرنگنآ: فرمود؟بودچھداشتمعاویھآنجھپس: گفتم: میگویدشخصآن

.نیستعقلولی

:فرمود) ص(خدارسولکھاستآمده) ع(باقرامامازحدیثیدر

».خصالعشرفیھیجتمعحتیعاقالً المؤمنالیکونوالعقلمنافضلبشئعزوجلیعبدهللالم«

وفرزانھعاقلآنگاهرامؤمن) استنگردیدهپرستشعقلازترفضیلتباوبھترچیزیبھعزوجلخداوند(:ترجمھ

:باشدجمعزیرخصلتدهویدرکھدانستتوان

.باشدامیدوینیکیبھ:مأمولمنھالخیر- 1

.باشندایمنویشرازو:مأمونمنھالشرو- 2

.شماردبسیار،باشدناچیزوکمھرچند،رادیگراننیکی:غیرهمنالخیرقلیلینکثر- 3

.بداندناچیزواندک،باشدبسیارقدرھرراخویشخوبی:نفسھمنالخیرکثیریستقلو- 4

.نشودخستھوسیردانشطلبازعمریھمھدر: عمرهطولالعلمطلبمنیسأمالو- 5

.نگردددلتنگاوبھنیازمندانبھمراجعھاز:قبلھالجوائجبطالبالیتبرمو- 6

.باشدترپسندیدهسربلندیوعزتازاشدیدهدرفروتنی:العزمناحبالذل- 7

.٣حدیث ،١١، ص ١. کافی ، ج ١



١۴٠

کھاستآنمقصودشاید(دارددوستبیشترمالداریوثروتازراتنگدستیوفقر:منالغنیالیھاحبالفقر- 8

).باشدداشتھدوست،بیشترداردبازخداوندازرااوکھثروتیوعزتازخداراهدررافقروخواری

.کندقناعتخویشروزیوقوتھمانبھدنیایازبھره:القوتالدنیامننصیبھ- 9

.بداندترپرھیزگارووبھترخویشتنازرااوآنکھمگرنبیندراکسی: اتقیومنیخیرھوقالاالاحداً یرایال-10

وبدترازویکھکسانیدیگرگروهوپارساترندوبھتراوازحقیقتبھواقعاً کھگروھی: گروھنددومردمزیرا

خودکھکندپیداتوفیقشایدآنکھتادکنموتواضعنی،فروتگیردقرارنخستیدستھبرابردرھرگاه. ترندپست

چونواستهدمان،پنھانمنیدیدهازاینانوصالحخوبی: گوید،رسددومگروهبھچونوشودنیکانآنازیکی

.1داشتخواھدسیادتخویشروزگارمردمبراوباشدچنیندرکارھا

:کھاستآمده) ص(خدارسولدیگرروایتدر

والطاعةوحسنهللالمعرفةحسنلھعقلفالفیھنکیلممنوعقلھکملفیھکنفمنأجزاءثلثةالعقلهللاقسم«

.2»أمرهللاعلیحسنالبصر

سھاینازکھکسآنوباشدویدراجزاءکھاستکسیآنکاملعاقل: دادهقرارجزءسھراعقلداوندخ: (ترجمھ

اوفرماننیکووشناختنخوبراخدای: ازعبارتندگانھسھاجزاءاستنھیفرزانگیوعقل،ازشدباخالیجزء

.)دادنخرجبھشکیباییوصبرخداوندامراوبرابردروبردنرا

وتعقلازوریبھرهوعقلگیریبکاربرآنیوشالودهداردبنیادیناھمیتی،عقلاسالمیعرفاندرخالصھ

از» تصوف«بااسالمیعرفانلذاواستکردهرااستفادهبیشترینعقلنیرویازخودآموزشھاییاشاعھبرای

:استکردهاستفادهدوشیوهازخودآموزشھایترویجدرتصوفزیرادارداساسیفرقنیزلحاظاین

.استنمودهبازراآناستداللھایاساسیبیووسستینابخردیواستپرداختھ» تحقیرعقل«بھنخست- 1

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



١۴١

ایعاطفھخاصتلطیفو» عواطفمنطق«پرورشبھ،خردچوبینوناپذیرانعطافمنطقبرابردرآنکھدیگر- 2

.استکردهتوجھمیدھددیگرارزشورنگچیزھمھبھوکندمیآسانراتحملھرکھ» عشق«

عشقوعقلیرابطھ

وحرکت» عشقوعاطفھ«ودھدمیآگاھیانسانبھ» عقل«کندمیزندگی» عاطفھوعقل«نیرویدوباانسان

.بخشدمیجنبش

:میگوید» کارلالکسیس«دکتر

ماھرگزوکندمیقناعتراهکردنروشنبرفقط،بدھداشیاءطبیعتطبقبرزیستننیرویمابھتواندنمیعقل«

عواطفازموجیماروحعمقازآنکھمگرآمدنخواھیمفائقداریمپیشدرکھموانعیمابرراندنمیجلورابھ

.1»کشدسربیرون

:نویسدمیناشناختھموجودانسان«کتابدرو

.2»برسد،فھمدمیآنچھبھتواندنمیزیرااستبدبختیوناکاملوجودیک،صرفمتفکر«

:گویدمی» ھاوسویترس«نامبھغربدانشمندانزایکی

دلدرتنھاآسمانییدیعھوگریزان،سعادتوازاستسرداوروشنائیبازکندادراکوبکوشدعقلقدرھر«

نفسدرھنوز» دل«مقدسیترانھاما،کندمینابوددودمانندوخاموشراعقل،پرتوروزگار. میگزیندمسکن

رادنیا» عقل«باشدشدهیتیمعشقازکھاستایبیچاره» دل«آندردھاددربزرگترین. شودمیشنیدهھمواپسین

.3»بخشدمیمابرایراملکوتعالم» دل«وکندمیتسخیرخودبرای

:گویدمیفرانسویمعروفدانشمند» گوستاولوبون«

.١١٣. راه و رسم زندگی ، ص ١
.١۴٨. ھمان کتاب ، ص ٢
.۴٨. مجلھ ی روشندل ، سال ٣



١۴٢

وجھھیچبھنکتھاینملتیکبرایسازدمیفلجراوحرکتکارقدرتچیزھمھازقبلمنطقوعقلپیشرفت«

یدعلمیمباحثدر» قلھر«یدورهرومیھای. باشدداشتھغلبھاحساساتشبراوعقلیقوایکھنیستسودمند

دیوارھایپشتدر) ص(محمد،قشونبرآمدندخویشازدفاعبرایحرکتصدددرکھوقتیلیکنداشتندطوالنی

.1»بودتکبیرمشغولآنان

فاقدبودکھخواھدایالشھبسانویھنگامایندر،شودگرفتھانسانازدستعشقوعاطفھروزیاگرآری

.باشدمییوتحرکحرارتھرگونھ

:گویدمی» تولستوی«

،دادتشخیصراآلایدهزندگانیدستوراتتفسیرورازندگانیتمامعقلیوسیلھبھتوانمیکھکندگمانھرکس«

. 2»ندارداطالعیزندگانیازاو

درسقوطوآلودگیوگناهبھراانسانکھاستعرائزشدید،طغیاننیستبیش،جنونیعقلبی» عشق«اینوجودبا

میطغیانآنچنانشھواتبساچھوزندمیآمیزیجنونکارھربھدستآناثربروکشاندمیعصیانلجنزار

.میدھدجلوهھممنطقیو،صیحداردمیلآنبھکھراآنچھوبنددمیعقلصحیحتشخیصبرراراهکندکھ

:استگفتھوکردهبیانخوبیمثالضمندررامطلباین» کارل«دکتر

».آوردمیدرحرکتبھراآنکھستموتوریعشق،نمایدمیراهکھاستاتومبیلیکچراغعقل«

. ومرگفاجعھباالخرهرسواکننده،،خطرناککورعشقچراغ،بیموتور،استھیچدیگریبییکھراینبنابر

نسبتراعقلموقعیتجملھایندر» کارل. «استحرکتبیوویخسرد،روحوبیاثربی،عقلموتوربیراغچ

برعالوهعقل،شودمیاستفادهھم» عقل«لغویمعنیازچنانکھولیاستکردهتشبیھماشینراغچبھعشقبھ

وتنداحساسات،ماشینترمزمانندکھیناآنوداردعھدهبھھمدیگرییوظیفھ،ورھبریافکنیپرتویوظیفھ

.داردمیبازطغیانازراآنھاوکندمیمھارراسرکش

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



١۴٣

:اندگفتھچنانکھ

.1»تبالیالیقولالعشقوتبالغالیقولالعقل،العقالللمحالعشقوالرجالعقیلةالعقل«

پروا: گویدمیعشق،مکنمبالغھ: گویدمی،عقلبندھاستبازکنندهعشقواستمردانندبپاعقلیعنی(ترجمھ

).مکن

:استگفتھوکردهبازگوبیشترصراحترابامطلباین» پاسکال«

و» عشق«زیراانددادهنشانیکدیگرضدرااینھاسبببدینواندبرداشتھ» عشق«ازخطارویازراعقلصفت«

امتحاننبدومیشودجمعطرفیکدرفقطکھاستافکارریزشنوهیک» عشق«استچیزیکدوھر» عقل«

وجدوقتآنچھ،شوددیگرطورکردآرزونبایدونیستدیگرچیزعقلجزاینوجودباولیآنھایھمھکردن

حق،شاعرانپس. نیستشدنیجداکھچوننکنیمجدا» عشق«زاراعقلپسشدمینامطلوبیماشینیکانسانی

تا. بردارند،اندکشیدهچشمانشانرویکھایپارچھباید،بلکھکنندمعرفیمابھبمانندکوریراعشقکھندارند

.2»شوندمندبھرهاینازبعددیدگانشان

: اندگفتھچنانکھدارندمھیاثریکدیگرتقویتورشددر،بلکھنیستتضادیتنھابھنیرودواینبین،بنابراین

اثرآدمیتفکرطرزدرلحظھدرھرعاطفیوحاالتداردضرورتھوشوعقلپرورشبرایعاطفیفعالیتھای

.میبخشدآگاھیوبینائیعشقبھنسبتھمعقلکند،میتیزرافھمعشقوگذاردمی

» :کارل«قولبھ

وھماھنگمتعادلیکدیگرایشانعاطفیوفکریفعالیتھایکھھستندکسانیمردمترینخوشبختومفیدترین«

.3»آنھاسترشدتعادلوفعالیتھاکیفیتشود،میدیگرانبردستھاینمعنویوتفوقبرتریموجب،آنچھباشد

.٢٢. مقاالت شمس تبریزی ، ص ١
١٩۶. اندیشھ و رساالت پاسکال ، ص ٢
.١۵١. انسان موجود ناشناخھ ، ص ٣



١۴۴

پرداختقلبتقویتوتزکیھبھباید،ھمشوندھمگاموھمکاردماغودلیاعقلوعشقبایدکاملسعادتبرایپس

وھاستاندیشھوصنایعوعلوممنشأکھ» عقل«پرورشبھوھماستواخالقایمانووعواطفعشقمرکزکھ

.گیردنمیرادیگریجایکدامھیج

ضد«گرید«عاملھرازبیشرا» عشق«واندشدهقائلمرزیکدامھربرایوانداختھجدائیدواینمیانگروھی

:اندگفتھوتھسدان» عقل

ازعقل،شدوارددرازیکعشقکھھنگامی،کندمیمعزولحکومتشمسندازراعقلگذاشتپاکجاھرعشق«

.نمایدمیفراردیگردر

وعارفانبافیلسوفانرقابت. اندشدهمعرفیرقیبدوعنوانبھعرفانیادبیاتدروعشقعقلکھاستاین

میتحقیرراعقلوفیانوصعارفانوعقلندسرسختطرفدارفیلسوفان. میگیردسرچشمھجاھمینازصوفیان

.دارنداعتمادواتکاءعشقنیرویبھکنند

معرفیمغلوبومحکومعقل،رقابتمیدانایندراندوانداختھ،رقابتدیرینرفیقدواینعشقوعقلمیان

:گویدمیمولوی. استگردیده

شدآوارهاوعقل،آمدعشق

شدبیچارهاوشمعآمدصبح

رسیدسلطانچوناستشحنھچونعقل

خزیدکنجیدربیچارهیشحنھ

دروندیآِ عشقچونکھدلدراز

بروناندازدخویشرختعقل

:گوید» عطار«

!زودعقلگریزددرآمدعشقدودعقلوآتشجانانعشق

:گویدسعدی



١۴۵

فرسنگھزارمنسرازرفتبادیھمچوعقلوآمدعشق

عاقلمکھنبریظنبخویشتندگرتوتاکندمیعقلغارتسعدیاعشقلشگر

. استسرودهراآنایتازهشکلبابارھروکردهتکراررامضموناینزیادیموارددرخودکتابھایدرسعدی

:کھآوردهنظمبھراکوتاھیداستانبوستاندر

زودیبھولیآوردمیدرپایازرااوآسانیبھآنکھگمانبھرفتشیرجنگبھآھنینایپنجھبازورمندجوانی

در: گفت؟کنینمینابودرااوآھنینیپنجھضربھیکباچراکھگفترااوتماشاچیانازیکی،شدشیرمغلوب

:کندمیاضافھآنگاهوبخشدنمیسودیآھنین،پنجھشیردام

وشیرآھنینستیپنجھھمانچیر» عشق«شوددانا» عقل«برچو

؟آھنییپنجھدھدسودتچھزنیاومردشیریپنجھدرتو

گویاستاسیرچوگاندستدرکھمگویدیگرعقلازآمدعشقچو

بسیاریاشعاروکلماتدرمیانبلکھ،استنمودهتصریحمضمونینابھکھنیستعطارو،سعدیمولویتنھااین

.یافتراآنمیتوانسرایانسخناز

:ھگفتیکیمثالً 

عشقرهدرعقل،تدبیرکردمقیاس

رقمیزندمیبحربرکھاستشبنمیچو

:گویدمیدیگری

استباطلدعویعشقباراعقلاستغالبقوتصبربرراشوق

میمولوی. استعاجزعشقحقیقتادراکاز» عقل«واصالً استمغلوب» عشق«مقابلدرعقل: گویندمیاینھا

:گوید

آنازگردمخجلآیمعشقبھچونبیانشرحراعشقگویمھرچھ

گفتعشقھموعاشقیعشقشرحبخفتگلدرخرچودرشرحشعقل



١۴۶

متابروویازبایددلیلتگرآفتابدلیلآمدآفتاب

.خوردنمیدردبھعشاقمجلسدراست،آموختھانسانکھودانشیعلم: گویندمی

:گویدمولوی

استدگرخماریراعشقیبادهویناستدگرقرارعشاقدرمجلس

استدگرکاریعشقاستدگرکاریکردندحاصلمدرسھدرکھعلمآن

؟چیستعشق

کلمھھرازکلمھاین. باشددیدهستم» عشقیواژهیاندازهبھنشودپیداایواژه،جھانزبانھایقاموسدرشاید

وملتھاوقلمزبانباوصفتیفضیلتھیچوبودهنزدیکترحقیقتمبادیبھو،دلنوازتزترلطیفایھمکلھرازای

.استنشدهستوده» عشق«یاندازهبھجھانشاعران

ھوسھایچھ. استدادهدستازراخودحقیقیمعنیکامالً کھشدهتحریفقدریبھواژهانیجدیددنیایدرولی

یلفافھزیردرو! شود؟نمینامیده!مقدسعشق«عاطفیبیماریھایجنونھاوچھ،مزاحمھایشھوتچھ،زودگذر

یاوهودرائیھاھرزهھچ!! ؟شودنمیانجامکھفریبکاریھاتبھکاریھاوچھ،آلودگیھاچھ» عشق«شاعرانھزیبای

درراخودکھدیوسیرتودامنوآلودهھوسرانافرادچھ!! ؟شودنمیخوانده» عشق«یترانھعنوانکھسرائیھا

شودنمیآغاز» عشق«یفریبندهلفظاینیوسیلھبھخطرناکیھاآشنائیچھ! ؟زنندنمیجا»صادقعاشق«لباس

خانوادهاساسونکردهنفوذھاخانوادهزوایایتا،جادوئیلفظاینیوسیلھبھکھشھوترانوبوالھوسافردادچھ؟

بادبرعنواناینبھکھشرفھاوعفتھاچھ؟استنیفکندهخطررابھمردمامنیتوآرامشونساختھرامتزلزلھا

شمرده» عاشقانھمالقاتھای«زشتوآورشرممالقتھایو» عشقمیعادگاه«وشیطانیکثیفجاھایچھ؟استنرفتھ

....وشوندنمی

در» بالزاک«قولبھدرستاستکردهپرراھمھ» مجازیواریبازعاشقیوعشق«معاصردنیادرترتیببدین

.1سایندمیعشقبرایراآسفالتوکرهبرراخیابانھسرتاسرکھایکرایھھایشکھ

.۵١، ص ٢. بھ نقل شرح و تفسیر مثنوی ، محمد تقی جعفری ، ج ١



١۴٧

بھ. نیستدیروزروحپرورودلنوازومقدسلفظھمانامروزدنیایزبانھایقاموسدر» عشق«یکلمھخالصھ

:شاعرقول

خوانممیوبینممیتوچشمدرچھھر

نیستمجنونعاشقآنمردیدمیآنچھ

جادوئیایفرخندهمشعلآن» عشق«

1نیست،فالطونمیگفتگونھآندیگر

عشقیدربارهداوریھاتضاد

یفلسفھراآنبعضیباشدشدهآنیدربارهمتضادومختلفتعبیرات» عشق«یکلمھمثلباشدایکلمھکمترشاید

راهآنھاکھداردوجودنیرویکوروحیکجھانموجوداتازیکھردرگویندمیودانندمیبقایمایھوحیات

: یعنیعشق،معنیاینبھاست» عشق«وزممریقوهازعبارتآنوداردوامیوکوششجنبیشبھکمالبھرسیدن

.است» عشق«نوعیکازناشی،استجھاندرکھجنبشیوحرکتپسکمالجستجویوجنبش

بوورنگیدوجوحسنکمالوزجستجواندرذراتازکیھر

نیستقطرهھردلاندر» عشق«غیرنیستذرهاندر» عشق«فروغجز

.آینددرمیجنبشبھعشقیترانھازھمھوھمھفرشتگانوانسانتاگرفتھجمادازموجوداتتمامترتیببدین

تاروازعالمیرشتھ: اندگفتھوکردهتفسیرعالمعمومییجاذبھبھرا» عشق«نھادهفراترھماینازراپابعضی

وپاشدمیھمازکائناتوقتآن،زیرانداردامکانزندگی،جذبھقدرتاینبدونوشدهیافتھومحبتعشقپود

.گرایدمینیستیبھھستیجھان

دانعشقجذبزعالمگردشجھانگشتیکیعشقنبودیگر

، ١٠، سال ٣سروده ی دکتر شرف ،مجل ی مھر ، شماره » خودبختگان«. از قطعھ ای ١

.٢٩٢ص 



١۴٨

آنازبایدعاقلآدم: گویدمیوداندمیبیماریوجنوننوعیراآنبعضی: است» عشق«منکرکلیبھدیگریو

تعبیریدیگریآنواستنسلبقایوحفظمنظوربھوجسمانیاستکششیعشق: اندگفتھایعده. کندفرار

رانآناعارفاما1»استآننھایتبیخوردنگرهیاجنسییعقدهانفجارعشق: «گویدمیودارداینزاترزننده

.خوانندمیروحپیاموخدانور

ونیستیکساندیگریمفھومباکھداردخودبھمخصوصیوجداگانھمفھومی» عشق«ازذھنومغزھر،غرض

قضاوتدیدیزاویھاختالفازقیضنوضدتعبیراتاین. استآسمانتازمینازآخرلقوتااولقولبینفاصلھ

.استگرفتھسرچشمھکنندگان

رازمحرمیقینبھکسنشدعشقرهدر

داردگمانیفھمبرحسبکسیھر

عشقتعمیم

یدامنھوقتآن،باشدشیدائیوشیفتگینوعتریندهپیچیتاداشتندوستصورتترینادهسشامل» عشق«گاهھر

عشق،فرزندبھعشق: مانند،رسدمیصدھابھآنمفھوموکندمیپیدامتعدداسامیوشودمیتروسیعخیلیآن

...وھاداشتھباوروعقائدبھعشق،استادبھعشق،ھمسربھعشقر،مادوپدربھ

نمایدمیخارجیحرکاتودرونیتمایلایجاددراووکشاندمیطرفیبھراانسانکھجھتآنازاینھایھمھ

.آمدخواھدشماربھعشقاز،نوعی

اخصمحبتازعشق،وقتآن2»مفرطةمحبةالعشق«باشددلباختگیوشیفتگیحدآخرینشاملعشقاگرولی

،میل،خواھش،خواستھ: مانندسادهکلماتازدوستیضعیفمراتبوگرددمیتنگترآنیدامنھوشودمی

.شودمیمنتھی،باشد» عشق«کھشیدائیودلدادگیحدبھباالخرهشدهشروعمحبتومودت

نبودهرارسیدهجزعاشقینبودراآفریدهھیچعشق

. فروید .١
. رسالة فی حقیقة العقشق یا مونس العشاق شیخ اشراق شھاب الدین سھروردی ، فصل ده .٢



١۴٩

،آنمختلفلیاتجتوانواعدربایدراعشق،نداردخارجیوجود» مطلقعشق«دانستبایدعشقبررسیدر

.کردتحلیلوکاوش

» معشوق«بھوابستھ» عشق«ارزشبلکھونکوھیدهمندنزیانھوندستودهوخوبنھھمھکلیطوربھ،عشقانواع

چھ،بگیردقرارعالیھدفیکمسیردرعشقوباشدارزشباچیزیکمعشوقچنانچھاست» عشق«یانگیزهو

کھباشدنداشتھراآنارزشوباشدارزشبیچیزیکعشقمتعلقھرگاهبالعکسنمیشودتصورباالترآناز

اصالتیوقشمعچونولی،باشدھمبخشلذتبسیارانسانیمخصوصحاالتسبببھاگرببندددلآنبھانسان

اندنھادهآنبھ» عشق«نامبودنشبخشلذتجھتبھکھاستکاذباشتھاییک،بلکھنیستواقعیعشقآن،ندارد

کنندهدیوانھیجاذبھیاوبکشاندآلودگیوگناهرابھانساندوکھباشدکششیوجاذبھ» عشقازمنظوراگرونیز. 

عشقخوددھشتناکخونخوارگیبھکھآشامخون» سادیست«افرادچونوسازدخاموشکلیبھراعقلکھباشدای

وزشتعشقنوعاین،زنندمیآمیزیجنونکارھربھودستبرندمیلذتخویشکامجوئیازوورزندمی

.بودخواھدجانفرسا

سایرمانند» عشق«یپدیده،وتقبیحوتحقیرمستحقوھماستتحسینوستایشقابلھم» عشق«مالحظھاینبا

تکاملمسیردرخالقووسازندهنیرومندعاملیکتواندمیھماستدوجانبھاستفادهقابلانسانرائزغونیروھا

ودینیکنندهخرابوویرانگرعاملیکتواندمیوھمبردتکاملبھروراانسانھاآنیوسیلھبھوشدباانسان

. است،روحییآزاردھندهبیماریواستجنوناست» آفت«نیسترحمتعشقیچنینمسلماً ،باشددلودانش

ھایپدیدهآنازاستفادهباتوانمیشودمیشاملرابرداریبھرهگونھھمھکھاست» الکتریستھ«نیرویمثل

.کشیدآتشبھراجھانآنیوسیلھبھتوانمیھمونمودتنظیمرازندگی

کورعشق

ایندر،نشودکنترلعقلنیرویباآنتندرویھایوطغیان،کندمنعزلحکومتمسندازرا» عقل«،» عشق«اگر

وجودسراسرکھاستآتشیھمچون» سرکشعشق«زیرابودخواھدخطرناکوویرانگرعامل» عشق«صورت

دستبھراوجودتمامزماموگرددمیتسلیمسرعتبھغارتگرنیرومندسپاهبرابردریدفاعبیشھرمانندعاشق

:گفتھسعدیچنانکھ. سپاردمی» عشق«

نماندصبرمجالوبرفتعقلقرار

دالویزندبرونحدازتوزلفوچشمکھ



١۵٠

عشقوپارسائیکھنصیحتمگویمرا

1نیامیزندبایکدیگرکھخصلتنددو

ساختھمحکمیبسیارسدآنمقابلدرکھاستعظیمییرودخانھبسان،جوشدمیانساندرونازکھعواطفی

،بدیھینمایدمیتقسیممختلفشعببھگوناگوننیازمندیھایبرحسبوکندمیجلوگیریآبطغیانازکھشده

.آوردمیباربھزیادیخرابیھایآبطغیانمسلماً ،نشودتنظیمرودخانھعظیمآبوبشکندسداگرکھاست

درسقوطوآلودگیوگناهبھراانسان،عشقوعواطفطغیان،نشودکنتزلعقلباعواطفطغیاناگرھمچنینو

بدونظلمانیشبدرکھماندمیماشینیبھ،انساننکندنورکسب2عقلازعشقاگرومیکشاندعصیانلجنزار

سالمجانآنسرنشینوماشینایننداردامکانوقتھیچوکندحرکتزیادسرعتباخطرناکیجادهدرچراغ

.بردبدر

استخطرناکعجبطریقیعشقطریق

!نبریغایتیبھرهاگرنعوذ

وحدھیچقراربیعاشقوقتایندراستنشدهمھارو» سرکشعشق«،» کورعشق«،» عشق«نوعاینالبتھ

میکشاندهچیزھمھبھناخوداگاهوکوبدمیھمدررااجتماعیواخالقیقیود،شناسدنمیرسمیتبھرامرزی

بھکھھنگامی،بدھددستزامعالمھایندرراخودیآیندهوگذشتھعمریکحاصلیاستممکنگاھیوشود

وگیردمیراوجودش،سرتاسرخویشآبرویوشرفدادندستازجھتبھاندوهوغمازطوفانی،آمدهخود

اینوگذشتھکارازکارکھشودمیمتوجھوقتیمیکندسنگینیاوقلبوفکررویوحشتناککابوسیکمانند

کامالً » فروید«،نامندمیروانیبیمارینوعیکراعشقنوعاینروانشناسان. نداردایفائدهھیچبیداروتمندا

بیآنازخودکھاستمحسناتیدنبالبھخودمعشقوقدرعاشقیچنینکھاستمعتقدوکندمیمحکومراعشقاین

قرینرسوائیباقدیمازراعاشقینوعایناستدیگریوجوددرخویشتکمیلجستجویدرواقعدرواستبھره

:بسطامیفروغقولبھ. انددانستھ

تراکنمرسواکھنکردهخداسمترعاشقیشورازشدمعالمیرسوای

.٧۴٠. کلیات سعدی ، ص ١



١۵١

:گویدمیمروندیعثمان

اکنونمنیارای،بیاعشقتردبدنامشدم

رفتممیبازارھربھرسوائیزترسمنمی

:استگفتھحافظ

مکنبدنامیفکرعشقیراهمریدگر

داشتخماریخانھرھنیخرقھصنعانشیخ

:گویدنیزدیسع

گلیمزیرُدھلآوازکنیپنھانچندباھمعفتونیامیزدعشقسعدیا

خمروبھکشاندمیترسادختربھعلمووزھدپیریھمھباراصنعانشیخکھاستآمیزجنونعشقھمینآری

:گویدمیاوخودچنانکھوداردمیواچراندنخوکوپرستیدنبتوخوردن

عشقزدیدممنآنچھندیدستکسعشقزپرستیدمبتخوردمخمر

.دانندمیجنوننوعیکراعشقنوعایندانشمندانازبرخیکھاستھمینخاطربھ

:استگفتھعشقنوعاینتعریفدر،استواقعیعشقطرفدارانازاینکھبا» سیناابوعلی«

).کشاندمیدیوانگیبھراانسانکھاستسوداویبیمارینوعیعشق» (الجنونالیینتھیسوداویمرضھو«

:میگویدشرقمعروفنویسندگانازیکی

».کندفرارآنازبایدعاقلآدمکھاستمزمنی،بیماریتقرسوسرطانمانندعشق«

:استگفتھ،کردهاحتیاطکمیعشقتحقیردرفلکیمعروفدانشمند» کوپرینک«

».استناتوانمغزھایازایعصارهاقلالندانیمجنوننوعیکاگرراعشق«

:استمعتقدوتاختھعشقبھپروابیانگلیسیمعروففیلسوف» کارالیل«



١۵٢

!جنوننوعچندازاستترکیبیبلکھ،نیستجنوننوعیکتنھاعشق

میکندپنھانرامعشوقزشتیھایومعایب،داردزیانمندھایبینیگزافھوھانابینائی» کورعشق«خالصھ

.نمایدمیزیبا،ھستکھآنچھازبرتررامحبوبھایوزیبائی

ھمھوآوردمیدرفردبھمنحصروآلایدهصورتبھرامعشوقکھاست» کورعشق«اساسیخاصیتاینآری

:اندگفتھچنانکھنمایدمیچیزھمھراھیچوھیچراچیز

.کندمیکروکورراانسانچیزھردوستی: یعنی»ویصمیعمیالشئحب»

:فرمایدمی) ع(علی

.1»قلبھأمرضوبصرهاعشیشیئاً عشقمن«

).کندمیمریضرادلشومعیوبراچشمش،دارددوستراچیزیکھھرکس(

:گویدمیعربشاعر

المساویایبدیالسخطعینانکماکلیلةعیبکلالرضاعینو

خشمرویازایدیدهاگرھمچنانکھ،بیندنمیراعیبیھیچ،بنگردچیزییاکسیبھخشنودیباکھچشمی: یعنی

.سازدمیآشکاررااھبدیی،ھمھکندنگاه

تمثیلیشاھد. دھدمیهجلونیکووحسنرااوعیببلکھ،پوشاندمیرامعشوقعیبتنھانھ» عشق«،آنازباالتر

شوریدگیازوشمردمیزشترا» لیلی«کھمردیبااست» عامربن،قیسمجنون«خیالیگفتگوی،مطلباین

:کنیممینقل» شمسمقاالت«ازراگفتگواینمارودمیفروشگفتیدر،ویخاطربھمجنون

ازوانداختدنیادر،اوعشقازشوریچنین،مجنونکھببینممنتابیاوریدرالیلیاینکھالرشیدھارونگفت«

لیلی،بسیارھایحیلھوکردندبسیارخرج! اندساختھخودیآئینھ،عاشقانرااوعشقیقصھ،مغربتامشرق

میپیشسرساعتی،ساعتی،کردمینظریاودر،برافروختھشمعشبانگاهخلیفھ،آمددرخلوت،بھبیاورندرا

.١٧۵. نھج البالغھ ، جملھ ای از خطبھ ی ١



١۵٣

بھرو! شودظاھرترچیزیآن،اورویدرسخنیواسطھبھباشد،آورمدرسخنشدر: گفتمیخودباانداخت

تودراستمجنونسردرکھچشمآن! نیستیتومجنوناما. منم،لیلیبلی: گفتتوئی؟لیلی» گفتوکردلیلی

رالیلیخواھیمیچگونھتو: یدگومیمحبوب! نگرندمحبنظربھرامحبوب!رنگمجنوننظربھمرا! ... نیست

؟اینیالودهھااشکبا،راخوددیدگانکھحالیدر! نگری؟میھمانھابارااوجزکھبنگریدیدگانیبا،

!غوی؟گرفتارمجنونشدتوکز!                 ؟توئیکینخلیفرالیلیگفت

»1!نیستیمجنونتوچونخمش: گفت؟نیستیافزونتوخوباندگراز

کھآنچھازبرتررامحبوبزیبائیھایوبیندنمیرااوعیبیھایمعشوقحسنوخوبیھادراستغراقاثردرآری

.کندمیحس،ھست

عیبجوئیروزیگفتمجنونبھ

نکوئیلیلیازبھکنپیداکھ

حوریستتودرچشمگرچھلیلیکھ

استقصوریاعضایشزعضویھربھ

تفآشبرمجنونعیبجوحرفز

گفتوشدگریانآشفتگیآندر

موپیچشمنوبینیمیموتو

ابرواشارتھایمن،ابروتو

استچونکھدندانوبینیمیلبتو

استخونخندهشکرزمجنوندل

نشینیمجنونیدیدهاگربر

۴٢، ۴١. مقاالت شمس ،ص ١



١۵۴

نبینیلیلیدرحسنازغیربھ

عاشقبرابردرخردمندمعشوق. استخطرناکنیزمعشوقبرایبلکھ،عاشقبرایتنھانھ» عشق«نوعاین

،سعدیباھمزبانوبیندمیخطردرراخود» شخصیترشد«،استعاجزاونقصھایدرکازکھ،بینگزافھ

:کھدھدمیترجیحویباھمنشینیرابرگوعیبدشمنمصاحبت

نمایدحسنبدمکاخالقبرنجمدوستیصحبتدر

نمایدیاسمنوگلخارمبیندکمالوھنرعیبم

نمایدمنبھمراعیبتاباک؟بیچشمشوخدشمنکو

اوواستافکندهویگردنبرراآنمحبوبکھکندمیتعبیر» ناپذیرمقاومتایرشتھ«بھ» عشقنیروی«ازشاعر

:کشاندمیاوستدلخواهکھسوھربھرا

اوستخواهخاطرکھجاھرکشدمیدوستافکندهگردنمبرایرشتھ

استپرستیبتوسازی،بتاستاسارت،است،قیدنیست،عشقبرسدشدتازحداینبھتااگرمخلوقبھعشق

.استروحیبیمارینوعیکعشقیچنیناستانسانیشخصیتتکاملونفسبھاعتمادوواستقاللرشددشمن،

یواژهباآنوازنشدهاستعمال» عشق«یواژهکریمقرآندرھیچکھاستآنمعایبھمینخاطربھشایدو

حب«بھتعالیحقحضرتبھنسبتمؤمنانعمیقمحبتودوستیازواستشدهآوردهتعبیر» مودت«و» محبت«

:استگردیدهتعبیر» شدید

. 1...»جباً أشدالذینوهللاکحبیحبونھمو«... 

).ترندسختخدادوستی،دراندآوردهایمانآنکھدارندولیمیدوستخدامثلرابتھاپرستانبت: (ترجمھ

کافیاصولدرکلینیمرحومجملھآنازتقبیحدرمقامنوعاً آنھمخوردمیچشمبھندرتبھنیزمعتبرروایاتدرو

:فرموده) ص(اکرمپیامبرکھاستکردهنقلراروایتاین

.١۶۵. سوره ی بقره . آیھ ١



١۵۵

اصبحماعلییبالیال،فھولیھاتفرعوبجسدهباشرھاوبقلبھغاحبھاوفعانقھاالعبادةعشقمنالناسافضل«

.1»یسرعلیعسرأمعلی،الدنیامن

ودارددوستدلشباراآنوشودگردنبھدستآنباو،شودعبادتعاشقکھاستکسیمردمبھترین: (ترجمھ

ندگیزھکنداردباککسیچنین) دھدانجامکاملفراغتباییعین(شودفارغآنبرایودھدانجامراآنبابدنش

). سانیآبھیاگذردسختیبھدنیایش

:استآمده) ص(اکرمرسولازدیگرروایتدرباز

.2»شھیداً ماتفماتوعففکتمعشقمن«

).استمرده،شھیدبمیردحالھماندروعفافوکتمانوگرددعاشقآنکھ(:ترجمھ

رضاوصبرنیرویبااوشودواردکسیبراگرکھاستمصیبتھمچون،بودنخطرناکلحاظازعشقنوعاین

.استمردهشھید،بمیردمبارزهایندراگرو،کندمقابلھآنبا

:میفرماید) ع(علی

خرقتقد،سمعةغیربأذنیسمعوصحیحةغیربعینینظرفھولبھأمرضوبصرهاعشیشیئاً عشقمنو«

.3...»لھاعبدفھوونفسھعلیھاولھتوقبھالدنیااماتتوعقلھالشھوات

ومینگردمعیوبچشمیباسازدمیبیمارراقلبشوکندمینابینایشورزدعشقچیزیبھھرکس: (ترجمھ

کندمیآنیشیفتھومیراندمیراقلبشدنیاوساختھنابودرا،عقلشدلھایخواستھ،شنودمیشنواغیرباگوشی

...).دنیاستیبندهاو

» : اآلخبارتحفة«صاحبتعبیربھ

٨٣، ص ٢. اصول کافی ،ج ١
.١١٢٠٢، ص ۴ج –٧٠٠٠، ص٣. کنزالعمال ، ج ٢
.١٠٩. نھج البالغھ ، خطبھ ی ٣



١۵۶

اسمعشقلفظزیرااندنکردهاستعمالخدامحبتدررا» عشق«لفظ،ھرگزمحبتندراهھادیانکھنبوتبیتاھل«

حاصلحالتاینخدامحبتازرامؤمنھرگزواستعقلضعفودماغخبطمستلزمکھسوداویاستمرضی

.1»استعقلکمالمستلزم،خدامحبتپسنشود

،عربیبھاسکندروافالطونوارسطوکتبمترجم) قھـ364متوفی» (ابوزکریا«بھمکنی» عدیبنیحیی«

:نویسدمی» رسوائیھرزهعشق«تقبیحودرمذمت

ھمھازحالھربھخویاینواستمتعارفحدازبیشوافراطبھداشتندوستآنواستعشقاخالقیرذائلاز«

اینھکبساوباشدحیوانیشھواتپیروزیولذتکسبمنظوربھکھاستآنترافراطیوترناپسندواستناپسند

خویوواداردبیحیائیوچشمیشوخھبوکشاندهناپسندکارھایبھودستیازیتبھکاریبھراخود،صاحبخوی

کھپروردگانسایھومتنعمانوجوانانبرمگراستناپسندھمگانبرخویواینگمارداوبرراناپسندھای

.2»استکمترزشتیش

یارواستالھیذاتبھعشقصفتاطالقاینکھسربرجدلوبحثنیزصوفیھسرانمیانکھاستھمینبرای

استنادبھصوفیھبزرگانازکسانیواسترسیدهظھوربھموافقومخالفواکنشگونھدووگرفتدر،ناروا

.اندشمردهمردود،حقذاتبھراعشقاطالققرآنیآیات

:میگوید) 465متوفی» (قشیریابوالقاسم«

:گفتکھشنیدم»  رودباریابوعلی«از

عشقبھرااوپس،درگذردحدازکھبداننکنندوصفراتعالیحقودرگذردحدازدرمحبتبودکھآنعشق«

نگویندپس،نرسدسبحانھحققدراستحقاقبھ،دھندشخصیکبھھمھخلقدوستییجملھاگرونکنندوصف

تعالیاوصفتدرنیزرابندهوعشقبھنکنندوصفتعالیوحقتعالیحقمحبتدرگذشتدرحدازبندهکھ

، چاپ انتشارات ھدف قم.١۴٠. تحفة االخیار ، ص ١
.۶٨. جالل ستاری ، عشق صوفیانھ ، ص ٢



١۵٧

رواوجھھیچبھ،حقعشقبھرابندهنھورابندهعشقبھحقکردنصفتونشایدپس،عشقنکنندبھوصف

. 1»نباشد

ازاستدادهوخبربدانرابندهاستدادهگواھیتعالیحقچوناستشریفحالیمحبتکھ: گویداماماستادمواما«

بدانککنندصفترابندهودارددوسترابندهبدانکھکنندصفتتقدسوتعالیارحقورابندهاوداشتندوست

.2»بودارادتعلماءزبانبھومحبتدارددوستراحق

:نویسدمی)465م» (غزنویھجویریجالبیعثمانبنعلیابوالحسن«ھمچنینو

وناطقبدین،سنتوکتابواستستدرتعالیراخداوندمربندهمحبتورامربندهتعالیخداوندمحبتبدانک«

راخوددوستانویو،دارنددوستراودوستانکیاستصفتیبھتعالیوسبحانھخداوندومجتمع،برینامت

».دارددوست

:آوردمی،حبیامحبتلغتشناسیریشھشرحازپسو

تمنیوھواومیلونفسسکونبیمحبوببھارادتمعنی،یکیھستوجووبرعلمااستعمالاندرمحبتبدانک«

خداوندورااجناسیویکدیگرباباشدرامخلوقانجملھاینونباشدرواقدیمبرجملھاینتعلقواستیناسوقلب

کمالیدرجھبھوبرگزیندوراکھبندهتخصیصوباشداحسانمعنیدیگروکبیراً علواً جملھازمتعالیستتعالی

.3»گرداندمخصوصکرامتھایگونھگونھوبھرساندوالیت

بھجنسمحبتیکیکھدھدمیتشخیصمحبتوباخلقحقمحبتچگونگیدرمبسوطشرحازپس» ھجویری«

باقرارطلبیعنیجنسبانھجنسمحبتدیگریومالزقتومماستراهازمحبوبذاتطلبیعنیاستجنس

کھگیردمینتیجھپایاندرودیداریاوکالمشنیدنچونگیردانسوبیارامدآنباتامحبوباوصافازصفتی

صنفھیجومتداوللغاتھایھمھبھومشھورزبانھایھمھبھومعروفستخلقاصنافیھمھمیاناندرمحبت

اندرنھکینیستافتادهکاریغیباندرراویکینیستمردمجنسھیچو... پوشیدنتواندخودبھراآنمرعقالاز

.داردفرحی،محبتازدل

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



١۵٨

:گویدمیوپردازدمیعشقمحبتبھھجویریآنگاه

رواتعالیحقازاما،اندداشتھرواحقبرراآن،طائفھآنازگروھیاستبسیارراسخنمشایخ،عشقاندراما«

پس،نیستوممنوعتعالیحقوحقازاستممنوعوبندهخودمحبوبازباشدمنعصفت،عشقکیگفتندونباشد

آنچھازنباشدعشقاربندهتعالیبرحقکھگفتندگروھیبازونباشدرواویازوبودجایرویبررابندهعشق

االبرطلبنیایددرستجھاندواندرعشقگفتندمتأخرانبازونیستمحدودتعالیخداوندوبودحدازتجاوزعشق

حقپس... ویبرنیایددرستعشقکھعشقبایددیآِ درستصفتباومحبتنیستمدرک،تعالیحقوذاتادراک

اولیاء،ومکرممحسنافعالوصفاتبھوآیددرستعشقویباراخلقتانیستمحسوسومدرکذاتبھتعالی

.1»آیددرستمحبترا

مجازیعشق

وجوهازواستجنسیشھوتمخصوصاً وشھوتیمقولھآنھاازبرخیداردمراتبوانواعانساناحساسات«

میشدتاوجبھوگیردمیشدیدیغلیانخاصیعلتانساندرکھتفاوتاینبااستوحیواناتانسانمشترک

اینبھھرگزدرحیواناتوشودمینامیده) عشق(جھتبدینوکندمیرامسخرانسانوجودکھطوریبھرسد

،نیستزیچیشھوتطوفانوفورانوطغیانزج،وماھیتحقیقتلحاظازحالھربھولیدیآِ نمیدرصورت

فعالیتھایبھزیادیبستگیکاھششوافزایشیابد،میخاتمھنیزھمانجابھوگیردمیسرچشمھچنسیمبدأاز

ازوافرازاشباعوطرفیکازباالسنبھگذاشتنپابا. داردجوانیسنینبھقھراً وتناسلیدستگاهفیزیولوژکی

».گرددمیومنتفییابدمیکاھشدیگرطرف

جزبداندبایدمیپچدخودبھظریفدستیازلمسولرزدمیخودبھمجعدموئیوابزیروئیدیدنازکھجوانی

باکمکتنھااستکشفضیلترودمیسرعتوبھآیدمیسرعتبھعشقھااینگونھ. نیستکاردرمادیجریان

ھیچسویبھراانساننیرواینخودییعینبردمیسودآدمیکھاستآنبرابردرنشدنتسلیموتقواوعفاف

فشار،روحوگرفتقرارتقواوعفافنیرویبرابردروکردرخنھآدمیوجوددراگراما. دھدنمیسوقفضیلتی

.بخشدمیوکمالقوتروحبھ،نشدتسلیموکردتحملراآن

.۴٠۴-٣٩٢کشف المحجوب ، ص . ١



١۵٩

برایراعالقھموردشئیاشخصاستنرفتھبیرونخوداز،استخویششھوتتأثیرتحتکھآنگاهانسان

مندبھرهاووصالازچگونھکھاستصورتبدیناندیشدمیمحبوبومعشوقیدربارهاگر. خواھدمیخودش

رااوروحوباشدانسانروحمربیومکملتواندنمیحالتیچنینکھاستبدیھیببردراتمتعرحداکثوشود

.1»نمایدتھذیب

وقرآنگویندراعاطفھآنکھاستمغایرشھوتباوماھیتحقیقتلحاظازکھدارداحساساتدیگرنوعیانسان

قراریخویشانسانیعالیعواطفتأثیرتحتگاھیانسان. استآوردهتعبیر» رحمت«و» مودت«بھآنازکریم

،بکنداوھایخواستھفدایراخودشودمیهآمادومیکندپیداعظمتاحترامنظرشردمعشوقومحبوبمیگیرد،

آنازکھاولنوعبرخالف. آوردمیوجودبھخودگذشتگیوازرقتولطفووصمیمیتصفاعواطفاینگونھ

ازخدامردانوپاکانبھمحبتوارادتوفرزندبھمادریعالقھومھر،خیزدمیبرجنایتوسبیعتوخشونت

.استمقولاین

روحبھکھاستاحساساتازنوعاینوشودمیمترتبآنبرنیکی،آثاربرسدکمالاوجبھاگراحساساتنوعاین

،شودنمیشخاموتنھانھصالباوواستپایدارکھاستعشقازنوعاینوھمدھدمیوعظمتشخصیتوشکوه

.آیدمیشماربھآنمدفنوصالواستناپایدارکھاولنوعبرخالفوودشمیتندتروتیزتربلکھ

:گویدمی» عشق«تعریفدرمعروففیلسوف» مترلینگموریس«

شدیدیعالقھوحبیکوبارورعقلیکیعصارهجزداندمیالھیانوارازشعاعیکھعشقی،چیستعشق«

چیزاعالوشدیدیعالقھوحبیکیمرحلھبھتاکوشدمیلحظھھرکھکسی،نیستدیگریچیزیاعالو

میفقطاوکندطیراایعالیھدرجاتورسد،اعالترییمرحلھبھتاکوشدمیلحظھھرکھکسی،نیستدیگری

کھاست،ھمانباشدوجدانوعقلرویازکھداشتندوست. استمندبھرهنیرباشعاعیناازکھکندادعاتواند

کھاستمحالومندبھرهحیاتاکسیرومادهاینازموجوداتتماممیشودنامیدهزندگییریشھوواساساصل

درھروکندمیتجلیطرزیکبھزمانھرکھ،عشقیپذیردامکاناکسیروومادهاستوجودبدونزندگانی

وقت،آنکندبروزووجدانعقلمعیتبھاگراوصافیھمھباعشقاین. گرددمینمودارنوعیکبھشخص

بدویتیمرحلھترینپست،بھکنداندامعرضخودسرانھاگربرعکسرسدمیقدوسیتدرجھاعالبھکھاست

.نمایدمیسقوط

بھ بعد .۴٧. شھید مطھری ، جاذبھ و دافعھ ، ص ١



١۶٠

وتعقلراھنمائیبدوناستوملکوتیقدوسیعشقھماناستبشریفضیلتتریننکوھیدهکھحیوانیپستامیال

راسرگردانعشقازھزارھانمونھبرای. استهدکراختیارراراھیخودسرانھوآمدهحیاتیعرصھبھتفکر

ھماناینوشودمیدیدهدرتنبھگذشتگیھاستخودوازفداکاریھامولدکھقدوسیعشقاماوبینیدمیروزهھمھ

خوبیجزکھمیکندراواداراوورساندمیانسانیتیمرحلھبھراصاحبشوکندمیتوصیھمتفکرمغزکھاست

». نکندعطوفتومھربانیازغیربھونبیندوزیبائی

:گیردمینتیجھآخر» متلینگموریس«باالخره

.1»اندحقیقیناعاشقمتفکرمغزھایصاحبان«

عشق«رانآمنتھیانددانستھیکیھوسطغیانوجنسیغزائرشدتو» سکس«بارا» عشق«صوفیان

مجازیعشقمتعلقھکآثاریجمالھمچنانکھ«دیگرعبارتبھیااست» حقیقیعشق«سایھکھاندنامیده»مجازی

بھزیرا» . بدانیوسیلھوآنحصولطریق،الحقیقةقنطرةالمجاز: حکمبھواستحقیقیمحبتفرعوظل. است

متماثلاألعضاء،متناسبشمایلموزوندلبریصورت«درحقجمالنورازپرتویاگر« ،جامییگفتھ

پراومحبتھوایدرمقیلدلغمرگیردنمودن»األعراقطیب،األخالقکریم،الخذصبیح،القدرشیق. األجزاء

آنازکنددرکراذوالجاللوکمالوبقادریابدراالزوالسریعحسناختاللونقصونچاماوگشایدمیبالو

.2»آویزدایندروبگریزد

اینبھنشیندیبویآنکسیاگروحقیقیعشقیشرابخانھازاستبویییمنزلھبھمجازیعشق: آنھایعقیدهبھ

.3نرسیدیشرابخانھ

مجازیعشقورساندمیازلیمعشوق،بھصعودقوسدرراطالبسالککھشاھبازیست،عشقاگر،ھمھاینبا

االیشووتصعیداثربرمجازیعشقمنتھی،باشدیکیبایدعشقوگوھرذاتپس،استحقیقیعشققنطره

.1اشیاءباممازجغیرایستوھستیخلقازخارجکھشودمیخالقیخوردریافتھاستحالھ

.١٢٠-١٢١. عقل وسرنوشت ، موریس مترلینگ ، ترجمھ ی موسی فرھنگ ، ص ١
.١۴١-١٣٩. لوامع ص ٢
.١۴١- ١٣٩. لوامع ، ص ٣



١۶١

باطنازمردیدردونکنند،اعتبارنشودگرفتارمجازیعشقبھکھرامریدیحقیقتپیرانوطریقتمشایخحتی«

. 2»نطلبنداو

:اندگفتھوکردهخوددارینیز» عشق«مورددرمجازیلفظاستعمالازآنھاازبعضیحتی

حقیقتیک،عشقآنھانظرازمعنیاینبھ... حقیاباشندخلقومعشوقعاشقخواهاستعشقآنھانظرازعشق«

وارشدتھمھ،حقبااوعشقوانسانباانسانعشقھمچنینوحقعشقباانسانعشقاختالفواستواحد

داردھمدیگری،اختالفوضعفشدتمسألھازغیر،حقبھانسانعشقباانسانبھانسانعشقامااستضعف

استنشستھجانایوانبرمیثاقروزدرکھھمانستحقیقیعشقیاحقبھانسانعشق. استدرجھتاختالفآنو

راهازکھاست،عشقیخلقعشقاما،استدلھایپردهشدنشفافبھ،موقوفبیرونبھدلدرونازآنتابشو

.3»کندمینفوذدرونبھبیرونازوآیدمیپدیدحسیصوردرنحسیھعومطالنظر

:نویسدمی» الحکمفصوص«در» الدینمنحیی«

آمیزشوآمدنجمعممکننوعترینکاملکھاوباکردنجماعخواستار،داردمیدوسترازنیمردوقتی«

رتومباشمجامعتعملوحدتشدتبھاجتماعیولیفتأ،عناصرترکیبیصورتدر. شودمی،استدرعشق

اسالممقدسشرعدلیلھمینبھوگیردمیفرارابدناجزاءھمھشھوت،جنسیآمیزشطرقازنیستجنسی

درزنمردفنایھمچنانکھباشدتماموکاملبایدطھارت. استفرمودهحکممصاحبتازپسرابدنکامل،غسل

نمیبرواستحسودخودبندهبھنسبتوغیورخداوندچونواستبودهتمامو،کاملجنسیتمتعوانزالھنگامبھ

أمرروایناز،گیردکاموبردلذتخویشخالقجزکسیازکھشودقصوروخطااینمرتکباشبندهکھتابد

گرددبازوآوردرویکسیسودیبھباطنیرؤیتدرتاگرددطاھرغسل،آدابدادنانجامبامردکھاستدهوفرم

.4»نیستچیزیاینجزحقیقتدرچھ،بودشدهفانیاودرالواقعفیکھ

.٣٧٩. عشق صوفیانھ ، ص ١
.١۴٠. زندگی نامھ ، ص ٢
نصرهللا پورجوادی.۶١-۶٠، ص١٣. سوانح ، فصل ٣
.٢٠١)ص ١٩٧۴(١٩۵۵. فصوص الحکم ، چاپ بورکھارت ، ٤



١۶٢

یپسربچھیازندرشدنذوبوگداختن،اندکردهتعبیرچنینراصوفیھبقایوفنابعضینوشتھایناستنادبھو

.أمرد

عشقومحبتیمزهدرشرح» الدولدبھاء«بھمعروف» بلخیحسینبنمحمدالدینبھاء«،» الدینجالل«موالناپدر

:گویدمیخداجمالو

یھمھ،شھوتراندنوقتدرچنانکھشوندمیخوشوشوندمیمستمناجزایازاجزاءیھمھ،هللاعشقدر«

.1»شوندخوشاجزاء

پارهوحشراتدرایپارهوحمدونھدریپارهوشیرپوستدرکنجیپارهواندبردهکنجیدرھرهللالذتحاصل«

ذکوردرواستیافتھنسوانفروجدرایپارهومالئکھدرانفاسایپارهطیوردرایپارهوبھائمپوستدرای

ورحمنامشکھسینھادرایپارهواَدباردرایپارهوچشمھاوابروورویوسردرایپارهومزهآنازرجال

ھرکسیگوئیایپارهوحیواناتنباتھاووسماعھاوشرابھاونانھاوحسابھاومعقوالتدرایپارهوشفقتست

میخودجوانشوھرانبادوشیزگانآنالحمدهللاکنندمیصحبتویباکنجیھردرواندگرفتھهللازیپاره

رامیهللاھاپارهثنامرھمھعشقنامھاآن،کنندیمیراهللایمرمزهحمدآنگوئی،لرزندمیغیردرزیروجاوند

.2... »ندارمکسھیچکھمدارمحرمخودیمزهازمرا،هللایزارممیعاشقنعروساھمچونگفتم،گویند

مختلفاو3...وویمصنوعومفعولمنکوحھھمچونایشانوایشانفاعلونایکوتستاموجودشاھدهللاچون«

فحولورامردانهللانیکومردانحقدراستنھادهایشاندرکھیمزهونادوشیزگوعروسانتصوراو4...یکی

تصویرهللا5...یکیوآنغیروقبلھازایشانتوابعوصورتبھمردانبھزندآسیبکھباشدآنراحیواناتسایر

وزنندآسیبپریانچنانکوبامریمچنانکایشانبھزندآسیبورااُناثکندنیکبدانهللاکھرجالستوفحول

ھم،نداندراچگونگینیکوآسبوصحبتاینوکسوخاکھابادھاوآبھاوسبزھھاباهللاصحبتیکی،ودیوان

.»...بدانندچگونگیآنکبیشودمیاصلحایشانکمالویابندمیمزهچنین

.٨٩و ٢٩، ص ١. معارف بھاء ولد ، ج ١
.١٨ص، ص ٢. معارف ، ج ٢
. دو کلمھ را بھ جھت رکاکت حدف کردیم (بدیع الزمان فروزانفر).٣
نفر).. دو کلمھ را بھ جھت رکاکت حذف کردیم (بدیع الزمان فروزا٤
. یک کلمھ بھ سبب رکاکت حذف گردید .٥



١۶٣

غریزهطغیانوشھوتازگوئیکھگویدمیسخنچنانالھیعشقازتمامگستاخیبا» ءولدابھ«بینیممیاینجادرو

نھادنبرابرباوپنداشتھیکیآسمانیپاکعشقباراجنسیغرائزشدتمعنیاینبھوکندمییادانسانیجنسی

.استگذراندهحدازراگستاخییکدیگربارادوآنپروایبیقیاسوحقعشقبازدنعشق

زدنبھمیلامیال،بزرگترینکھبرآننددوھرواستیکیغزالیوفیضرأی) فرجشھوت(جنسیمیلبابرد

:نویسدمی) فیضویتبعبھو(غزالی. استابلیسارتشازنیمیزنیواست

آمیزشغرضوھدفبھجھلمنتھایاینوکشدمیعشقبھکارشان،زنانبھمیلدرگمراھانوابلھانبعضی«

گمانسفاھترویازعاشقانامااستکافیآمیزنددرایمادینھھرباشھواتدفعدرکھدانندمیھمحیواناتاست

یکآنبھتاکنندمیپیشھعبودیتوذلترواینازوکندنمیرواراحاجتشان) معشوق(نفریکجزکھکنندمی

فارغقلبمرضھوو«مفرطشھوتجزنیستچیزیعشقمنبع،کنندمیشھوتخادمرامخدومعقلوبرسندنفر

. 1»استھمتوبیکاربیوتھیقلببیماریعشقو»لھھمال

» :شیرازیبقلیبھانروز«قولبھ

».استانسانیعشق،ربانیعشقمنھاج«

الحقیقةقتطرةالمجازکھرسدحقیقتبھکسیمجازعشقبیکھنداردامکان: «العشاقمجالسصاحبیگفتھبھو

«2.

»أمردشابصورةعلیالمعمراجلیلةربیرأیت«نبویحدیثمعنیاینتفھیمبرایمثالشاھدبھترین: گویندمی

تراھرگزکھمگردریغا. «یابددرنمیاستبازیشاھدمقام،حقتمثلمقامکھرامعنیاینسرھرکساما. است

.3!...»است؟نشدهپارهپارهآنغیرتوعشقدستازجگرتآنگاهواستنبودهشاھدی

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



١۶۴

،شاھدانیعنیامردانیاواندبودهزنانباخوبرویمیانجیانیاودستگیرجماالنصاحباینکھپیداستناگفتھ

اگروشویعاشقتابجوشاھدی...»المجازقتطرةالحقیقة،الحقیقةقنطرةالمجاز:«گویدتبریزیشمسچنانکھ

.1استبسیارچادرزیردرھاجمال،دیگرشاھد،شاھدینابھینشدهتمامعاشق

جمالمعدنتعالیحقچونوزیباھرچھنیزوصورتخوبمردبرشودمیاطالقصوفیاناصطالحدر» شاھد«

را» شاھد«کلمھاینصورتدرمعنیرؤیتمدعیانوپرستانجمال. اندخواندهشاھدراویاستزیبائیکانو

.2اندگفتھمیخداسنع» شاھد«رااوکھمعنیزیباامرپسربرانددادهقراررمز

: گویدمیآشکارا» عربیابن«

ھمانگونھرازنمردچون،خداستبااتحادھمترازویباوصلتواستپروردگارمظھرومجالبھترینزن«

.3»بالعکسواستخودجزءعاشقکلکھجھتبدین،راانسانخداوندکھداردمیدوست

رؤیتنوعکاملترین،زندرخدارؤیتوخداستعبادتونیایشصورتعالیترین،عشقالدینمحیی«اعتقادبھ

.4شودنمیمشاھده) مجرد(مادیغیرصورتبھخداوندزیرااستحق

اتحادرمزیاتمثیلرساترین) دوتنعاشقانھوصلت(زناشوئیپیوندرمزیاتمثیل» صوفیانھعشق«مؤلفتعبیر

.5خداستباعاشقانھ

ویکھدیدندرازنیدوراز،بودندرواناوباکھمریدانازجماعتی،رفتمیصوفیانمعاریفازیکی: ویندگ«

حجة: «گفتمزاحبودبھراشنیده» حجت«لغتوفھمیدهیکدیگربارامریددونجوایکھشیخ.  بودپیروزشتزنی

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



١۶۵

سرچشمھعقیدهاینازصوفیانمصطلحاتدرزیبارویمعنیبھ» حجت«و» شاھد«کھرودمیگمانو» بالغة

.1»اندشدهفرضتعالیحقجمالدلیلیاگواهزیبارویانآنکھمناسبتبھاستگرفتھ

! پسرآنبھگاهونگریستمیگلبھ،گاهگلیوبوداونزدپسری،شدندواردغزالیاحمدبرصوفیانازجمعی«

ھمگی! وهللاآری: گفتغزالیاحمد)شدیممزاحم(کردیممکدرراشماماشاید: گفت،یکیشاننشستندوقتیجمعآن

.2»کشیدندصحیحھباھمونمودندوجدکالمآناز

خودپیرویبھحلمانیانایناستدمشقیابوحلمانگروهاینیدستھسروداردکھنریشھتصوفدررستیپجمال

.3کردندمیسجدهواندافتادهمیخاکبھپیش،آشکارابھومالحظھوروپوشبی،انددیدهمیرازیبائیجاھر،

:اندگفتھروشاینتوجیھوتوضیحدربرخی

وصوفیانازگروھی،مادینھجنسبودنپردگیجوبولزوموزنانھمنشینیازجامعھمحرومیتعلتبھ«

.4»میکردند،جستجوترینھومردجنسدرراجمال،شاعران

بعضیموالناالمثلفیکھبردنبایدیادازواستدرستصوفیانازگروھیمورددرشناختیجامعھنظراین

:کندمیتوصیفچنینراصوفیھ

.5»فشارخایھکفنطفھبرچشمھا«

آندرخانقاھھایرایجبارگیامردشنیعرسمبھمثنویدروامردیکیوکوسھیکیبرادردوآنداستانطرحباو

بھگذشتھمیعصرآنھایقلندرخانھودرخانقاھھاآنچھ،رکیکوزشتداستانیطرحضمنوکردهاشارهعصر

.6استگرفتھانتقادباد

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



١۶۶

:گویدمیدیگریدرجایو

سرزودآریبرصفوتآنازتاپسرایبشکافخواھیروح

دبّ وخیاطیوصوفلباسنھطلبصفوتشدآنکصوفیھست

1والسالماللطواطةوالخیاطةلثاماینپیشبھگشتھصوفی

وپیرمیانکھخاطریتعلقدارندسزابھسھمیبامردانتعشقیاشاعھدرمتصوفھ» یارشاطراحسان«اعتقادبھ

عالوهصوفیانگفتبایدامانبودهبرکنارغریزیمیلاز،بودهغالبمعنویشیجنبھھرچندشدمیبرقرارمرید

.بخشیدنددلدادگینوعاینبھنیزخاصیمعنویتولطافت،داشتندآنتعمیمردکھتأثیریبر

آمیزشوزنبھصوفیان.2اندشدهحقطریقمجاھدوبردهحقیقتبھپیعشقھااینطریقازصوفیسران: اندگفتھ

وزنوانسانیعشقیارمندیبھتاکوشیدندوبخشیدندآمیزقداستیجنبھ) االمردالیالنظر(امرادبھنظروجنسی

ودانستندمیممکنوسیلھبدینتنھاراهللافیفناءوخداپرستیودوستیخداچون،جویندتقربخدابھسادهشاھد

.نشاندندمیحلقھاولصفدررانوسالکانزیبایھایچھره،سکرووجدحالتبھنیلبرای

امردپسرانومیگشتنددربازارھاوکردندمیپرستیجمالپروائیبیلکماباپرستانجمال،صوفیانیانماز

راسالکروحانیکمالو3رقصیدندمیشاھدانباسماعدروورزیدندمیتعشقایشانبھونمودندمیپیدا

:کھدانستندمیصنعزیبائیھادرمشاھده

اوستیدایھشاھدیواسترهطفلجان

اوستیسرمایھھمیشھبازیشاھد

بینیمیتوشکھزیباصورتاین

اوستسایھاینلیکننیستشاھدآن

.۴١٠. زرین کوب ، بحر در کوزه ، ص ١
. مدرک قبل .٢
، مقدمھ مصحح.٣٩. مناقب ، ص ٣



١۶٧

عشقپنداشتمیبودبستھپشتازراھمھدستبازیشاھدوعشقبازیدر» کرمانیالفخرابیالدیناوحد«

گفتمیودادمینشانقیدیبیوبیخودی،شاھدانعشقدرو. 1استالھیحقیقیعشقمنھاج،صورتیمجازی

:

کنندکاراینشبروزونگریدرچونکنندانکارآنکھھربازمشاھد

کنندانکارکھندارندزھرهآنبازندشاھدھمھببینیآنھاکھ

صورتدراثرمعنیستعالمکزصورتدرسرچشمبھنگرممیزان

ھمعصرانشازبعضیسبببدینظاھراً و2صورتدرمگردیدنتوانمعنیصوریمدرماوصورتستوعالماین

.اندخواندهمی»مبتدعواباحتی«رااو

:گویدمی

خندندمیخویشتنوسبالریشبربندندمنبھاباحتیکھقومی

مرابپسندنداباحتکھوهللاشوندزندهارشبلیوجنیدومعروف

» سھرودیالدینشھابشیخکھکندمینقل،سمنانییالدولھعالءالدینرکنشیختألیفاقبالیھیرسالھازجامی

.   3.بودنگذاشتھخودپیشوخواندهمبتدعرااو

:استگفتھاوحقدرنپسندیدهبازیدرشاھدرا» کرمانیالفخرالدینابیاوحد« روشنیزموالنا

بودوچیزیپاکباز،امابودشاھدبازمردیکھکردندمیکرمانیالدیناوحدشیخحکایت،موالنابندگیدر» روزی«

» .گذشتیوکردیکاشکیفرمود،نمیکرد

.1»گذاشتبدمیراثدرعالمالدیناوحدشیخ: «کھاستگفتھنیزو

.۵١و ۵٠.لمعات ، بھ سعی دکتر جواد نوربخش ص ١
مقدم مصحح.۴١و۴٠. مناقب ، ص ٢
شرح حال اوحدالدین .۵٨٩. تفحات االنس ، ص ٣



١۶٨

کسبساززمینھاستممکن،صورتیمجازیعشقیعنیرسوائییھرزهعشقنیزموالنادرنظرکھدانستباید

جمیلجمالواستحقیقیعشقآبستن،صورتینیزعشقموالنانظردرکھمعنیاینبھ. 2باشدالھیحقیقیفیض

شیخیشیوهبھصورتبادهازمستیوآینھبھدلبستگیالبتھاما،دیدتوانمیصنعحسنیآینھدرراحق

شاھدوپرستیدرجمالراانسانیوکمالخداپرستیکھویپیروانواصحابوکرمانیاحمدابوحامداوحدالدین

.نیست،رواپنداشتندمیرویانخوبباورزیعشقوبازی

وبندددلخوبرویانبھبازشاھدکھاستخطراینمتضمنصوفیھسرانازبرخییعقیدهبھپرستیجمالآری

وتراشیبترودمیرنگوآبونگارونقشدنبالکھصوریمادیعشقونگذاردفراترگامیآثاریعشقاز

.3استپرستیبت

وعیکندچارآنھایھمھکھدیدخواھیم،یمدھقرارمطالعھراموردصوفیھشاعرانومشایخحالشرحاگر

استنبودهخالیخوبروخردسالودخترانامردپسرانازمعموالً آنھایصوفیانھزندگیواندودهبجنسیانحراف

.

رفتمیانتظارکھھمانگونھوشدبازانشاھدازآنانگوئیعیبوفقھاءطعنموجبکھبودزشتاعمالاینگونھ

اینکھھجریھفتموششقرنھایدرخاصھنماندندمصونمنکرانزبانزخموتشنیعوطعنازصوفیانتمام

رسماینبامخالفانزبانبستنوظاھرحفظبرایصوفیسرانازبرخیلذاواستداشتھرواحسختزشتعادت

کھ) ھـ536-440» پیلژنده«بھمعروف» نامقیجاماحمد«مثالعنوانبھبرخاستندمخالفتبھنامشروعوزشت

بھ،دانندمیراھمگاناوخودکاریھایوزشتبازیھاوعشقاندکردهتعبیرپرستشھوتپیلبھاوازبعضی

وتعریضطعنھبھدادهاختصاصبازیشاھدبھفصلی» المبینهللاصراطوالتائبینانس«،درکتابزمانمقتضای

:نویسدمی

برندمیخویشتنباامردیھرکسکھچیستآن! کنندمیبازیشاھدقومیکھیانی؟شایدبازیشاھدکھپرسندمی«

نییاشایدمیوھستراهآنوچیستآنتاکنیدخبرآنازرا،مابریمنمیفراراهآندرما! ؟ماستشاھداینکھ

».؟

۵٩٠نفحات ، ص –۴۴٠-۴٣٩. مناقب افالکی ، ص ١
.٢٠٩. ستاری ، عشق صوفیانھ ، ص ٢
.٢١٢. ھمان ، ص ٣



١۶٩

:کھاستاینپیلژندهپاسخ

امردیراما: گویندگلیمسیاهومدیرقومایناستحرامایشانبانشستنوگفتنسخنونگریستنامردانرویدر« 

خدایبھجاآنازماونشودفراموشدلدرعزوجلراخدایماتانگریممیویدرماتاپاکیزهونیکوروییابدمی

گویدمی،استحقلوطیگریکھگفتتواندنمی! داردمیدوستلواطھواستھویمتابعخواجھامابریمراه

برابرلوطقومآئینوپرستیبتباپرستیصورتولیبرمراهعزوجلخدایبھجاآنازتاکنممیبازیشاھد

.1»استلواطھعینخودنظرواستواپسدرجھیکفعلازنظروفعلآنکھباشدنظرنخستچھاست

دعویودارندمباحراشاھدبھکردننظرکھقومییعقیدهدرنیز) 539-623» (سھروردیعمرالدینشھابشیخ«

:نویسدمی،ایمتعالیوسبحانھحققدرتناظرماکھکنند

استشدهمحققحالاینتجربت،بھاستکشافوبحثغایتوازصرفپرستیوشھوتاستمحضاباحتاین«

طائفھاینصحبتازکھبایدصادقمرید. شھوتستاصلخودبلکھ،شھوتستشرابکف،شاھدبھکردننظرکھ

.2»کنداحتراز،دارندمباحرانظرکھ

:گویدمی) ھـ547- 491»(العبادیاردشیبنوالمظفرمنصورباالدینقطب«

دلچون. شھوتستقوتبقیتازبلکھ،استطریقتحکمازنھآن،سازدشاھدکودکیازیانیکورویازآنکھ«

دروشودمتعلقصورتیبھظاھرعالمدرھم،بودننتواندمحفوظحقیقتبدانهرامانفسوکندغیبیشاھدیقصد

» .کنندنامشاھدراچیزآنوگرددبستھچھرهصنعنقش

االصاحبشاھداینوگردد،مکشوفدلبصیرت،درغیبیپردهورایازکھاستلطیفھوحقیقتآنشاھدپس«

پرستیبتدرتاداردنگاهمخیلومحسوسمیانمشترکچھرهازدلودیدهکھیابدمیرامبتدیونباشدراتکمین

اندبستھسماعبررالھوکھاندماندهمنزلدرینعالمیانبیشترودیگربازیشاھدواستدیگرپرستیبت. نیفتد

. انس التائبین ،بھ تصحیح عی فاضل ، باب چھلم .١
.٢١. عوارف المعمارف باب ٢



١٧٠

امردیبھکسیکھنیستآنازمنکرتروترمکروهجیزھیچ) ص(مصطفیشرعدرو. شاھدبرراشھوتوقضای

.1»باشددرآنروندهھالککھکندتولدآفاتنظرآنازکھکندنظر

رانوعیصوفیانھآراءگونھ،اینفرویدمکتبپیروروانکاوانبعضیکھشومآوریادمناسبتبھبایداینجادر

وکنندمیقیاسآغوشیوھمجنسیلذتباراعرفانیسکرووجددانندومینفسانیشھوتوغریزیامیالواالیش

فرویدیبرجستھشاگرد» بناپارتماری«چونروانکاوانی. پندارندمییگانھیابرابر،اصلدررادوآنھمبرخی

حاالتیھمھالعمومعلوموعرفانیھایهپدیدیعنیکاوندمیروانکاویریقطبھراصوفیانحاالت،اینگونھ

.2کنندمیتحویلجنسیلذتبھشناسیآسیبدیدگاهازرابیخودیوسکرووجد

ناشیرااوزندگیوبشراحساساتتمامفرویدمکتبپیروروانکاوانمانندصوفیانکھاستجھتبدینتصوراین

حتیوآشکارشباھتھایکھگویندمیاستجنسیشھوتخصوصبھشھوتغریزهآنودانندمیغریزهاز

.داردوجودعرفانیتظاھراتنظاموشھواتیتظاھراتنظاممیانستدیودادوبرابری

شدهتعبیھآدمینھاددرودارداصالتواستمعنویکامالً احساسیکمذھبیوعرفانیاحساساینکھازغافل

ازعرفانتواننمیکھمعنیاینبھاستمردوددیگریبھیکیوتحویلتقلیلوداردتفاوتجنسیاحساسباواست

روانشناس،دانشمنداندکردهاعترافاحساسایناصالتبرنیزروانکاوانیحتوکردجنسیتعبیریوتفسیر،

مذھبیاحساساینکھبرمبنیراخویشاستادینظریھویاستفرویدمیرزومعروفشاگرد» لیدنگ« معماصر

واستگردیدهحسایناصالتبھومعتقدکردهرد،استایدادهشکلتغییرشدهراندهعقبمادیاحساسیک

.استمسطورکتببرخیدروشدهبدلوردھائنامھزمینھایندراستادشواومیان

خودشانقولبھتابیازمایندرامجازیو» اجسادی«عشقکھندارنداینجزایچارهصوفیھعمومکھپیداستچنین

عشقدرواندورزیدهانسانیعشقعمرشانازایدرمرحلھالاقلآنانجمیعلذاوشوندواردالھیعشقعوالمدر

شدهتحقیقروانشناسیدرآنچھبااستمنطبقینوااندشناختھوقیدیحدھیچگرائیھمجنسوشاھدبازیعاشقیو

پسروزنان: اندگفتھوداشتھتوجھنکتھاینبھصوفیھشودتبدیلدیگرییعاطفھبھنھفتھوتھشداردامکانھک

» انطاکیداود«ھمچنانکھوھستندنیزعرفانیدستاویزھایاماشیطانندریسمانھایودامھاھرچندامردھایبچھ

.٢١٣- ٢١٢ص . التصیة ، صوفی نامھ ، ١
.١٩۴اری ، عشق صوفیانھ ، ص . است٢



١٧١

یطریقھ،فانیومخلوقدرنظرامعانکھچرارسیدشانآفرینندهشناختبھزناندوستیازتوانمیاستگفتھ

.1استباقیخالقعرفان

نوجوانانازمعموالً آنھاصوفیانھزندگیواندبودهانحرافیعشقچنیندچارصوفیھیھمھبینیممیجھتبدین

!!اندیدهرس) توحید(حقیقیعشقبھانحرافیعشقھایھمانباخودشانقولبھواستنبودهخالیخوبرو

... وماھرویانبرایدیوانگیوعاشقیوعشقیدربارهصوفیشاعرانمنظومآثارتمامشودمیمعلوماینجااز

فکراینمسلماً . استبودهشانجنسیسرخوردگیوعشقیشکستوپسندانھھمجنسروابطازناشیمعموالً 

:فرمایدمی)ص(اکرمپیامبر. استماسالتعالیمبرخالفوغلطکامالً 

بھعشق) میکندمحشورآنبارااوخداوند،باشدداشھدوستراھرچھھرکس(.2»معھهللاحشرهشیئاً احبمن«

. استخالقحبازمانعمخلوق

:فرمود،پرسیدندعشقاز) ع(صادقاماماز

دلھاآنبرراغیرمحبتخداوند،باشندغافلخدایادازھکدلھائی(. 3»غیرهحبهللاقھافاذاذکرهللاعنخلتقلوب«

) .چشاندمی

غافلخدایادازآنھادلھای،اندشدهمیخوبروزنانوامردپسرانعاشقکھکسانیمیشوداستفادهحدیثایناز

.گرددنمیعشقمرضبھمبتال،نشودغافلخدایادازدلتااستبوده

صورتدرکردننظروامردانعشقازکلمھیک،ھستندزمینرویدرخداحجتکھمامعصومپیشوایانلذا

الھیعشقوتوحیدطریقراآنچگونھپساندشمردهبزرگگناھانازراآنواندندادهنسبتخودبھماھرویان

.4؟دھندمیقرار

و ١٢٣، ص ١٣۶۵. علیرضا ذکاوتی ،ابن فارض ، شاعر حب الھی معارف آذر ، اسفند ١

١٢۴.
.١٩٨،ص ٢. سفینة البحار ، ج ٢
.١٩٨، ص ٢. سفینة البحار ، ج ٣
مراجعھ شود .٣١۴. در این باره بھ کتاب عرفن و تصوف ، ص ٤



١٧٢

رینتزشتازکھ) بازیشاھدخودشانقولبھ(بازیبچھصوفیانکارایناستشرمانھبیووقیحانھچقدرراستی

دانستھحقیقیعشقفیضدریافتساززمینھراآنوداشتھمیرواجھایخانقاهدرواستھاگناهترینکثیفو

!!اند؟

وظرفاعشقبابدربحثبھرااسفارازفصلی) 1050متوفی) (صدرالمتألھین(مالصدراکھاستعجیببسیار

منشأکھراظرفاعشقمالصدرا. استپرداختھپژوھشبھ،عشقآنماھیتیدربارهودادهاختصاصخوبرویان

وداندمی،حقبھنیلطریقونیکووممدوحامورجملھازاستمحبوبشمایلاستحسان،ویزمبھ،آنپیدایش

وجمالنیستانسانیتجمالرؤیتبھعالقھواشتیافجزچیزی،خوبرویانبھظرفاعشق«کھاستمعتقد

.استظاھرآندرخداوندیجاللوجمالآثارازبسیاریکھاستچیزینیزانسانیت

کشیدهحقیقتسویبھکھایقتطره،مجازو... حقیقتمثالپیوستھ،صورتواستباطنناعنوھمواره،وظاھر

».استشده

کھکندمیتقسیمدوقسمبھرامجازیعشق،متشرعینوفقھاءطردوانکاروبدنامیترسازالمتأھلینصدر

نفسمیانجوھریمشاکلتومشابھتازکھاستعشقی،نفسانیعشقحیوانیعشقونفسانیعشق: ازعبارتند

ایندراستبھیمیلذاتوبدنیشھوت،مبدئشکھاستعشقی،حیوانیعشقوآیدمیپدیدمعشوقنفسوعاشق

نفسمقتضای،برعکسحیوانیعشقآنکھحالشودمیناشینفسپاکیزگیظاھربھتنھاعاشقتوجھ،عشق

.1استھمراهحرصوتجاوزوفجورنوعیبااوقاتبیشترواستاماره

عشقدوگونھازغزالیاحمداوازقبلبلکھنداردتازگینمودهارائھمجازیعشقازمالصدراکھتقسیمیاینالبتھ

میالھیعشقبارکشیدنبرایرامجنونکھلیلیبھمجنونعشقبساناستدلکاریکیکھگفتھسخنمجازی

.2پرورد

مجازیشاھدایندرحقیقتبازیشاھدازنصیبیدلھابراستشھوانیکھاستنفسکارمجازیعشقازدیگرو

.1استدرجنیکورویکھ

ستاری ، -۶١٩-۶١٣ابراھیم دنیائی ، شعاع اندیشھ و شھود در فلسفھ سھروردی ، ص . ١

.١٧٧عشق صوفیانھ ، ص 
.١٠۵-١٠۴. تمھیدات ، ص ٢



١٧٣

بعضینھواندکشیدهرویخوبرویدیدارازھیچگاهصوفیاننھزیرااستکردهمیمحالتمنایالبتھغزالی

واجبصورتدارآئینھ،وحسناستربانیعشقمنھاجانسانیعشقکھاعتباربدینراپرستیجمال،صوفیھ

بھبیشتراشعارشاندرجمالبھعشقکھآنجا،تااندنھادهوا،مقصودمنزلسربھدلیلراطالبواستالوجود

.نمایدمیحملقابلظاھر

عشقجایبھمحبت

احترام،استشدهعطابشربھخداوندطرفازکھاستعدادھائیونیروھاتمامبھواستطبیعیوفطریدیناسالم

وفردیحیاتحفظوبشرزندگیمختلفشئونتأمینوذاتصیانتمنظوربھحکیمخداوند. استقائلخاصی

خواھشھایوغزائراینازیکھروجوداستگذاردهودیعھبھآدمیاننھاددرراتمایالتیوغزائر،انسانینوعی

.استالزمانسانکمالوسعادتدرو،ضروریخودجایدرعاطفی

لزومحدازبیشراآنھاازیکیخودبینھوشودکمترواقعیشارزشکھسازدمیبوسرکرااستعدادینھ،اسالم

وسعادتبرایھرکدامازدانستھراھریکیاندازهوارزش. شودمیقائلبیشتریارزش،دادهقرارتوجھمورد

وبشرمحرکقدرتبزرگترینعاطفیتمایالتکندمیاستفادهصحیحگیریاندازهبھبشریتحالصالح

کندمیتحریکوخوبیخیرراهدرراآدمیگاھیوعاطفھاحساساستانسانجنبشوتھییجعاملنیرومندترین

وباعثنماندمیتھییجشناپاکیوگناهبھگاھیوشودمیانسانیوصفاتاخالقیسجایایعالیترینبروزمنشأ

.گرددمیجنایاتوجرائمخطرناکترینارتکاب

بدبختیوسعادتوگذاردمیعمیقیتأثیرفردھرسرنوشتدرکھاستغزائزاینازیکیمفرطحبیا» عشق«

ھمیشھدلیلھمینبھودادهانجامایبرجستھایھکارغریزهاینبشرتاریخدر. داردآنبامستقیمیارتباطھرکس

استبزرگکارھایدرانجامعقلبازویوعشقحبکھکردهفراموشنبایدھرحالبھولیاستهبودتوجھمورد

عشقاگروداردمیواآگاھیھادرمسیرحرکتبھرااوعشقودھدمیالزمآگاھیھایناانسبھعقلمعنیاینبھ

.تخریبمایھواستجنونباشدجداعقلاز

:گویدمی» شوپنھاور«چنانکھداردرابطھمحسوسزیبائیباسطحیورنگیھردرعشق

٢٩٧. ھمان مدرک ، ص ١



١٧۴

ومحبتاماکنیدمطالعھاحساساترویبرراآنمستقیمتأثیرآنگاه،بیفزائیدمعشوقتانسنبرسالبیستشما«

دیگرایگونھبھرامحسوسزیبائیھایکھروحزیبائیھائیجذبوگیجواستغرقروحدرچنانداشتندوست

ووقارپرو،استواروآراممحبتوداشتندوستامااستصفتبوقلمونومتالطموطوفانیعشق. بیندمی

.نجابتازسرشار

درداشتندوستومحبتامانیست» اندیشیدن«و» فھمیدن«پریشانیوخرابیجزچیزیوجنوناستجنون،عشق

بلندیقلھبھخودباوکندمیزمینازنیزرااندیشیدنوفھمیدنورودمیفراترعقلسرحدازمعراجشاوج

.بردمیاشراق

یکعشق. یابدمیدردوسترادلخواهزیبائیھایداشتندوستو،آفریندمیمعشقدررادلخواهزیبائیھایعشق

میرابینائیعشق. ومطلقانتھابیوصمیمیتیراستینصداقتیکداشتندوستواستقویوبزرگفریب

واستلطیفداشتنودوستونامطمئنناپایدارحالعیندروشدیدواستخشنعشقمیدھدداشتنودوستگیرد

ھواداران«کھاستداشتندوستدرواستمنفوررقیبعشقدر. اطمینانازسرشاروپایدارحالدرعینونرم

...»ودارندخویشتننچوجاراکویش

مؤمنانعمیقمحبتودوستیازونشدهاستعمال» عشق«یکلمھدرقرآنھیچکھاستآنمعایبخاطربھشایدو

مجیددرقرآن. خوردمیچشمبھندرتبھنیزروایاتدرواستدیدهگرتعبیر» شدیدحب«بھمتعالخداوندبھنسبت

.عشقازنھاسترفتھسخن» محبت«از

:استگفتھسخنحقحضرتبھنسبتآنانعمیقمحبتودوستیازکھاستمؤمنانوصفدرقرآندرآیاتی- 1

.1... »اشدامنوالذینوهللاکحبیحبونھمانداداً هللادونمنیتخذمنالناسمنو«

کھآنانولی،راخداکھدارندمیدوستچنانراآنھاوکنندمیاختیارایانیمتھراخدامردمازبعضی: (ترجمھ

).دارندمیدوسترابیشتر،خدااندآوردهایمان

:گفتھسخنمؤمنانبھنسبتحقحضرتدوستیازکھآیاتی- 2

.١۶۵. سوره ی بقره ، آیھ ١



١٧۵

.1»المتطھرینیحبوالتوابینیحبهللان«... 

).راپاکانوکنندگانتوبھدارددوستخدا: (ترجمھ

:آمدهآیاتیدریا

»5الصابرین4المتقین3المحسنین2المقسطینیحبهللاإن« 

»6مرصوصبنیانکأنھمسبیلھفییقاتلونالذینیحبهللاإن«

سدمانددشمنباجھادصفدروکنندمیجنگپرورددگارراهدرھکراکسانیدارددوستخداوند: (ترجمھ

).اندپیوستھوستھمدیکدیگربانیرومندی

:استمتبادلمحبتھایوطرفیدوھایدوستیمتضمنکھآیاتی- 3

:حقحضرتبھنسبتمؤمناندوستیومؤمنانبھنسبتحقحضرتدوستی

.7...»ذنوبکمیغفرلکموهللایحبکمفاتبعونیهللاتحبونکنتمإنقل« 

) .ببخشایدبرایتانراگناھانتانوبدارددوستتانخداتاکنیدپیرویمنازداریددوستراخدااگربگو: ( ترجمھ

.8»یحبونھُ ویحبُھمبقومهللایأتیفسوفدینھغنمنکمیریدمنآمنواأیھاالذینیا«

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



١٧۶

راخداوندمردمیکھباشدزودباکچھ،بازگردددینشازازشماھرکھ،ایدآوردهایمانکھکسانیای: (ترجمھ

).بدارندودوستشبدارددوستشانکھبیاورد

:دارندمیدوستهللاھمچونراآنھاوکنندمیانتخابخودشانبرای» هللا«ازغیرخدایانیکسانیکھازمذمت- 4

وکسادھاتخشونتجازةواقترفتموھاامواوعشیرتکموازواجکمواخوانکمووأبنائکمآبائکمکانإنقل«

.1...»سبیلھفیجھادورسولھوهللامنالیکمأحبترضونھامساکن

وشماخویشانوشمازنانو،شمابرادرانوشمافرزندانوشماپدرانباشندبودهاگرمردمانبھبگو: (ترجمھ

شماپیشدروایدشدهراضیآنبھکھھایخانھوبترسید،آنازکسادیکھتجارتیو،ایدکردهکسبکھمالھایی

).بیایدخداامرتاباشیدمنتظر،پسباشدبودهخداراهدرکردنجھاداورسولوخداازترمحبوب

: کھاستآمده) ص(اکرمرسولازروایتیدر

.2»سواھمامماالیھاحبرسولھوهللایکونحتیاحدکمیؤمنال«

نزدیکتودوستیبھمراراکھچیزیمحبتوداردمیدوستتراھکراکسیمحبتوراخودمحبتخدایا: (ترجمھ

).گردانمحبوبتروگواراسردآبازمنبھنسبتراخودمحبتوگردانمنروزی،کندمی

عرضجنابآنآمد) ع(الرحمانخلیلابراھیمسراغبھوحقبضبرایعزرائیلچونکھاستمشھورحدیثدر

:کرد

).بمیراند؟راخوددوست،دوستکھایدیدهھرگزآیا: (ترجمھ»خلیلھیمیتخلیالً رأیتھل«

:کھرسیدخطاب

ای: گفتابراھیم) . باشدداشتھکراھتخوددوستمالقاتازدوستیھیچایدیدهآیا(؟» حبیبھلقاءیکرهرأیتھل«

.1کنروحقبضمراحال! الموتملک

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



١٧٧

کسیمیگویددروغعمرانپسرایکھفرستادوحی) ع(موسیحضرتبھپروردگار: کھاستآمدهدیگردرروایت

خوددوستخلوتطالبدوستآیا. بخوابدرسدفراشبتاریکیچوناینوجودبادارددوستمراکندمیگمانکھ

سویبھایشاندلھایودیدهشودواردبرایشانشب،چونباخبرمخوددوستاناحوالازمنعمرانپسرای؟نیست

ایکنندمیتکلم،حضورومشاھدهراهازمنباوکنندمیمجسمخودرویدرپیشمراعقابواستنگرانمن

تاریکھایدر،اشکخودچشمازوخضوعوذلتخودتنازو،خشوعخوددلازمنبھبفرست! عمرانپسر

.2یافتخواھینزدیکخودمرابھکھشب

راشماچیزچھ: گفتبودشدهفرسودهایشانبدنھایومتغیرایشانرنگھایکھگذشتنفرسھبھ) ع(عیسیحضرت

. گرداندنراایخایفیھرکھاستالزمخداوندبر: گفت) ع(عیسی. جھنمازآتشخوف: گفتند؟انداختھحالاینبھ

شوق: کردندعرض؟کردهچنینراشماچیزچھ: گفت،بودبیشترایشانتغیروضعفکھگذشتدیگرنفرسھبھ

.برساند،داریدشوقکھآنچھبھراشمااستالزمخداوندبر. بھشت

،درخشیدمیایشانیچھرهازونورشدهغالببرایشانالغریوضعفکھافتاددیگرنفرسھبھاوگذرسپس

مقربانشمایعنی»المقربونانتم«: فرمودحضرت،خدادوستی: گفتندانداختھروزاینبھراشماچیزچھکھپرسید

.3ھستیدتاحدیدرگاه

:فرمود) ص(اکرمپیامبر

تاگریستبازکردعطااورابھاوچشمدوخداوندشدنابینااوچشمدوکھگریستقدرآنخدادوستیازنبیشعیب«

کیتا! شعیبیاکھرسیدالھیوحیچھارمیمرتبھسھتاھمچنینوفرمودبینارااویدیدهخدا. شدکوردوبار

بھراآناستبھشتشوقازاگروگردانیدمایمنآنازراتومناستجھنمخوفازتوگریھاگرکردخواھیگریھ

بھشتشوقازنھواستجھنمترسازنھمنیگریھکھمیدانیخودتویسیدوالھیکردعرض. کردمتوعطا

کھاستمحبتودوستییگریھاینوکردتوانمنمیصبرتومالقاتبیواستبستھتومحبتبھمندلولیکن

.١٢٧، ص ۶. بحار االنوار ، ج ١
.١۴، ص ٧٠. بحاراالنوار ، ج ٢
.۶، ص ٨. محجة البیضاء ج ٣



١٧٨

رابھعمرانبنموسیخودکلیمزودیبھاستراهاینازتوگریھکھرسیداوبھوحیپس،کردنابینامراچشم

.1»کندتوشبانیتادھماودستبھشبانیچوبوبفرستمتوخدمتکای

؟استروزیچھقیامت: یعنی؟الساعةمتیهللایارسولکھکردعرضوآمد) ص(خدارسولخدمتبھعربی

اورسولوخداولیکنامنیندوختھبسیاریروزهونمازکھکردعرضآخرت؟یبراازایکردهمھیاچھ: فرمود

.2شدخواھدمحشورخوددوستباکسھر»احبمنمعالمرء«: فرمودحضرت،دارمدوسترا

:فرمایدمیعرفھروزدعایدر) ع(سیدالشھداءحضرت

اوحیثلھمالمونسانتغیرکالییلجولموسواکیحبوالمحتیاحبائکقلوبعناالغیراازلتالذیانت«

.3»المعالملھماستبانتحیثھدیتھمالذیانتوالعوالمحشتھم

توغیربھونگرفتنددوستراتوغیرآنکھتاکردیزائلدوستانتقلوبازرااغیارکھتوئی! خداوندا: (ترجمھ

کھآنجاتافرمودیھدایتشانآنکھتوئیوانداختھراسشانبھگوناگونعوالمکھآنجاآنانمونستوئینبردند،پناه

).شدآشکارآنانبرایتوھاینشانھ

:فرمایدمیانجیلیھمناجاتدر) ع(سجادامام

.4.... »ببشارتھانفسیآنستوحالوتھاقلبیفیاستقرتمحبةلقداحبتکعزتکو«

مژدهبھمننفسگرفتھجایمندلدرتومحبتشیرینیکھدارممیدوستتراچنانکھقسمتوعزتبھ: (ترجمھ

).استیافتھانسآنھای

:کندمیعرض–استمعروفمحبینمناجاتبھکھ–فھمدرمناجات

».حوالً عنکفاتبغیبقربکانسالذیذامنوبدالً منکفراممحبتکحالوةذاقالذیذامن! الھی«

٣٨٠، ص ١٢. بحار ، ج ١
.۴٢، ص ٨صحیح مسلم ، ج –١٧٢، ص ٣. احیاء العلوم ، ج ٢
.٢٢۶، ص ٩٨. دعای امام حسین (ع) در روز عرفھ ، بحار ، ج ٣
.١٧٠،ص ۶۴. بحار ، ج ٤



١٧٩

کسیآنکیستوگرفتدوستراتوغیرآنگاهوراچشیدتومحبتشیرینیکھکسیآنکیست! منمعبود: (ترجمھ

).برگرداندرویتوازآنگاهوگرفتانستونزدیکیبھکھ

بقضائکرضیتھولقائکالیشوقتھومحبتکولودکاخلصتھووالیتکولقربکاصطفیتھممنفاجعالناالھی«

...»برضاکحبوتھووجھکالیبالنظرمنحتھو

وساختخالصخودمودتبرایازوبرگزیدهخویشھقرببرایکھبدهقرارکسانیازارما! منمعبود: (ترجمھ

اوبرخودیچھرهتماشایبھوگردانیدهراضیوخوشنودرااوخودفضایبھوکردهمشتاقرااوخودمالقاتبھ

» والھ«رااودلوایدادهپناهرااوخودنظرازافتادنوازدوریوفرمودهعطااورابھخودرضایوگذاردهمنت

).اینمودهفارغرااودلخودمحبتجھتبھوایساختھخودیشیفتھو

ساھرةعیونھمولعظمتکساجدةجباھھواالنینالزفرةودھرھموالحنینالیکاالرتیاحدأبھمممناجعالنااللھم«

» .مھابتکمنمنخلعةافئدتھموبمحبتکمتعلقةقلوبھموخشیتکمنسائلةدموعھموخذمتکفی

شوقنالھتوسویبھوکنندشادمانیتوبھکھچنانستآنھایشیوهکھبدهقرارکسانیازراماخدایابار: (ترجمھ

دردیدگانشانوخاکسارتوعظمتبرابرآنھاپیشانیرودمیسربھدوستانھونالھوآهبھروزشانودھندسر

بستھتومحبتقیدبھدلھایشانواستجاریرخسارشانبرخوفازچشمھایشناشکتواسبیدارتوخدمت

).شکستھتوھیبتازوخاطرھایشان

غایةیاوالمشتاقینقلوبمنییاشائقةعارفیھلقلوبوجھھسبحاتورائقةمحبیھالبصارقدسھانوارمنیا« 

سواکمماالیاحبتجعلکانوقربکالییوصلنیعملکلحبویحبکمنحبوحبکاسئلکالمحبینآمال

.1...»عصیانکعنذائذاً الیکشوقیورضوانکالیقائداً ایاکحبیتجعلوان

مشتاقجمالشخورشیدپرتووبارگاهمحبانیدیدهبخشروشنیپاکشذاتانوارکھکسیایخدایای: (ترجمھ

ورادوستیتتوازکنیممیدرخواست،محبانآمالغایتایومشتاقاندلھایآرزویای. استآگاهبندگاندلھای

کھھرکسازمحبوبترراخوداینکھوسازدمینزدیکترتوبھمراکھراعملیھردوستیورادوستانتدوستی

.١۴٨ص ٩۴. بحاراالنوار ، ج ١



١٨٠

پیداتوبھکھراشوقیوبگردانیرضوانتسویبھمنیکشندهراخودمحبتاینکھودھیاررقپیشتستغیر

).بنمائیمعصیتارتکابازمانعامکرده

لذتجزبھکھکسینیستھمقایسقابلدیگرلذتھیچباولذتھاستکاملترینخدامحبتاسالمنظرازآری

ترجیحلذتھاھمھبرراآنوبیاوردایمانخدامعرفتلذتبھتواندمیچگونھنکردهاحساسرالذتی،محسوسات

حقیقتپس،زنندتمثیلتااستصورتیوشکلداراینھوکنندتشبیھاستشبیھخدابرایازنھآنکھوحالدھد

.فھمیدچشیدکھھریعنی1»عرفذاق،من«: اندگفتھکھاستھمانحال

اربابومحبتاھلجوالنگاهمیدان،استمنتاھیغیرکھربوبیتعالمافاقیھمھبلکھ،ھستیعالمجمیعالبتھ

شایدوباشندداشتھبدنحرکتبھاحتیاجآنکھبیسازندمیمقاموکنندمیسیرخواھندکھھرجااستمعرفت

آمادهخودبندگاننیکانبرایازکھنمودحکایتپروردگاراز)ص(اکرمپیامبرکھراآنچھباشدلذتھمینبھاشاره

خدایکھلذتاینونکردهخطورکسھیچخاطربھونشنیدهگوشیھیچو،ندیدهچشمیھیچکھارآنچھامساختھ

:فرمودهتعالی

.2...»اعینقرةمنلھماحقیمانفستعلمفال«

.»کندمیروشنھادیدهآنچھاز،ایشانبرایازشدهذخیرهچھکھداندنمیکسھیچ:«ترجمھ

یعالقھقطعازبعداگرچھبھجتاینغایتحصولولذتایننھایتبھوصول: نراقیمالاحمدمرحومتعبیربھ

لذاتاینازبعضیبھکھباشدبساشودحاصلدلیبرایازتامصفایدنیادراگرولیکن،شودمیازبدنروح

.استدنیویعالئقورفعوعنصریبدنخلعبھموقوف،آنکنھھبرسیدن،طبیعتعالمحجبجھتبھامابرسد

خواھشھایومختلفلذتھایتمامکھداندمی،رسیدلذتاینحقیقتبھوشناختراخداکھکسیکھنماندمخفی

.خواھشھاستولذاتھمھجامعآنومندرجآنتحتدر،متفاوت

اھوائالقلبرأتکاذفاستجمعتمغرفةاھواءلقلبیکانت

موالئیصرتاذالوریمولیصرتواحسدهکنتمنیحسدنیفصار

، چاپ جدید ، ھجرت.٧٣٢. معراج السعادة ، ص١
.١٧آیھ . سوره ی سجده ،٢



١٨١

مجتمعجادریکوگردیدیکیآنھواھایوتمایالتھمھدیدراتوچونبودشماربیھواھایوتمایالتمراقلب

شدیسرورمومولیتونوچوممیورزیدحسداینازپیشکھشدمکسانیمحسودجائیکھھبرسیدم. شدگردیده

.گردیدمھمھموالیسرور

دنیائیودینییابذکرکشغالً دنیاھمللناسترکت

.مندنیایومندینای،داشتبازآنھایھمھازمراتویادوواگذاردمخودشانبھرامردمدنیایودین

حوضلبوحوردلجوئیطوبییسایھ

1یادمازرفتبھتوکویسرھوایبھ

و. داشتخواھدمختلفدرجاتآخرتدرنیزحقنورتجلیپساستبسیارمراتبردنیادمعرفتبرایازچونو

باشدقویترمشاھدهوتجلیکھقدرھروگرددمیبیشترخدابھمحبتوانس،باشدقویترمشاھدهوتجلیکھقدرھر

باشدلذتوجھتبھکھنآیثمره،شدبیشترانسومحبتکھقدرھروگرددمیبیشترخدابھمحبتوانس،

ممکنبلکھ،بازدمیرنگآنمقابلدربھشتینعمتھایواخرویلذاتتمامکھرسدمیجائیبھتاشودمیباالتر

:وگویدگرددمتأذی،حقلقایلذتغیربھلذتینعمتھرازکھبرسدحدیبھاست

مفرستبھشتمبھخدایاخویشدراز

2بسراماومکانکونازتوکویسرکھ

دیندرکھخداستمعرفت،اھشادیوخوشحالیھایھمھیمایھوسعادتھاتماماصلکھمیشودروشناینجاواز

آنبھآخرتعالمدرشخصچونکھاستلذتیوبھجبتآنیثمرهواستشدهتعبیر» ایمان«بھآنازاسالممقدس

بادنیارازحالتدردنیاردمعرفتصاحبانوعارفانبرایازبلکھ،میشماردراحقیربھشتلذتھایھمھ،برسد

راضیدھندآنھاعوضبھدنیادرنعمتھایشتمامبارابھشتاگرکھشودحاصللذتھائیپروردگارمناجاتوخدا

.3شوندنمی

چاپ ھجرت .٧٣۴. نراقی ، معراج السعادة ، ص ١
با کمی تغییر.٧٣۴. معراج السعادة ، ص٢
. مدرک قبل .٣



١٨٢

:فرمود) ع(صادقامامھمچنانکھردداحقحضرتبھانسانکھاستمحبتینسبتبھنیزپرستشھاواطاعتھا

بدیعالفعالفیالعمریھذاحبھتظھرانتواالتعصبی

مطیعیحبلمنالمحبانالطعتھصادقاً حبکلوکان

.استعجیبیرفتاراینقسمجانمبھ،نمائیاودوستیاظھاروکنینافرمانیراخدا« 

».دارددوسترااوکھاستکسیمطیعدوستدارکھزیرا،کردیمیاطاعتشبودراستیندوستیتاگر

سیدکالمازالمریدینچنانکھونباشدمحبتبیارادتزیرااستارادتآناولاستضعفوشدتقابلمحبتپس

. یافتتوانمیالساجدین

میتعالیحقچنانکھبرسدھمرتباینبھباشدکھکسیکمواستعارفانمقاماتمنتھایمحبتاسالمیعرفاندر

:فرماید

:کندمیعرض) ع(امیرمؤمنانحضرتکمیلدعایدرو»حباً اشدآمنواوالذین«

.گردانآرامبیوتاببیخوددوستیبھرادلمیعنی»متیماً کبحبوقلبی« 

بچشانمابھراخودمحبتشیرینیولذتخویشکرموفضلبھالھی

گردانقراربیوتاببیخوددوستیبھرادلمانو

التوفیقوالعصَمةوالراحمینأرحمیابرحمتک

ر منبع مجاز است.مطلب فقط با ذکانتشار 


