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 مقدمه

را « واليت»بعضي از مستشرقين معتقدند ميان تصوف و تشيع اتحاد و هبستگي وجود دارد و موضوع 

انسته اند، ولي به لحاظ تاريخي، اين دو جريان همواره در طول تاريخ در وجه مشترك ميان آن دو د

مقابل يكديگر قرار داشته و پيوسته در تعارض بوده اند و در توضيح اين تعارض همين كافي است كه 

بدانيم، بنيانگذاران تصوف در ميان مسلمانان، همه از ميان اهل سنت برخاسته اند و قبل از قرن هشتم 

ن نمونه يك قطب و مرشدي هم نمي توان پيدا كرد كه شيعه و پيرو اهل بيت )ع( باشد. و به عنوا



همان واليتي كه بعضي ها آن را وجه اشتراك ميان آن دو پنداشته اند، در حقيقت وجه افتراق آن دو 

 مي باشد.

ان شرح و در اين شكي نيست كه صوفيه اصل واليت را از شيعه گرفته ولي به دلخواه خود آن را چن

 تفسير نموده اند كه كوچكترين شباهتي ميان آن دو وجود ندارد.

شيعه معتقد است كه امامت و واليت مانند نبوت يك منصب الهي است، همان طوري كه خدا هر كس 

را بخواهد براي منصب نبوت انتخاب مي كند، همچنين خدا هر كس را بخواهد براي منصب امامت بر 

ظائفي را به عهده دارد كه پيامبر )ع( به عهده داشته است، با اين تفاوت كه به امام مي گزيند، او تمام و

 وحي نمي شود.

 شيعه معتقد است واليت و امامت بعد از پيامبر منحصر به دوازده نفر است.



كه پيامبر اكرم )ع( از طرف خدا )به نام و نشان كه به ترتيب علي )ع( و يازده اوالدش از نسل فاطمه 

 1( مي باشند( تعيين كرده است.)ع

ولي متصوفه مي گويند: در هر دوره اي يك انسان كامل حامل معنويت كلي انسانيت است، وجود 

مي كنند، « شيخ»و يا « قطب»دارد. هيچ عصر و زماني از يك ولي كامل كه آنها گاهي از او تعبير به 

 اذهان ما خيلي دور است.خالي نيست و براي آن ولي كامل، مقاماتي قائل اند كه از 

آنان اولياي خو را بر پيامبران برتري داده اند، زيرا به پندار آنها اوليا بي واسطه با خدا مربوطند ولي 

ميسر نيست! اوليا در مقامي  _جز به توسط فرشته  _پيامبران با اين عنواني كه دارند ارتباط آنها با خدا 

پيامبران و شهيدان بر آن رشك مي برند. آنان تعداد اولياء را  بر منبرهايي از نور قرار دارند كه همه

امام »تن و هر مرشدي را كه مدعي واليت و از نسل هر كسي هم باشد، در هر دوره  12منحصر به 

مي دانند و امامان دوزاده گانه شيعه را هم در رديف مشايخ خود ذكر مي كنند، نه « ولي قائم»و « حي

نان را از اقطاب و مشايخ و پيشواي زهد و طريقت خود مي دانند، بلكه به قول به خاطر اين است كه آ

 خودشان براي تبرك و يا به قول ديگران براي فريب مردم عوام مي باشد!.

خالصه؛ مي توان با قاطعيت ادعا كرد كه صوفيگري هميشه با شيعه اماميه در تعارض بوده است و لذا 

صوفيه سر سازش نداشته است و مبارزات سرسختانه شيعه با  در طول تاريخ، شيعه هيچ وقت با

تصوف و متصوفه را، هيچ يك از مذاهب مخالف تصوف به اين شدت دنبال نكرده اند و علماي 

بزرگ شيعه كتابها و مقاله هاي ارزشمند و مستدل در رد اهل تصوف و اعتقاداتشان و حتي در 

 تكفيرشان

                                                 
ه تعداد دوازده گانه ائمه اطهار )ع( در روايات اهل سنت تصريح شده، بلكه اسامي فرد فرد آنها نيز ذكر شده است )يبايع نه تنها ب - 1 

 .164،  162_ غايه المرام، ص  442،  444الموده(، چاپ قديم، ص 



 1يت عصمت و طهارت )ع( تأليف كرده اند.به استناد اخبار صحيحه از اهل ب

با اين كه پيدايش و رواج تصوف، عمدتٌا به دست علما و زهاد اهل سنت و در جوامع آنها اتفاق افتاده 

، پيوند داد؟ و  _كه مورد رد و انكار جوامع سني بوده  _است، چگونه مي توان آن را با تعاليم شيعه 

 ل شد؟!به اتحاد و همبستگي ميان آن دو قائ

پس اين كه دكتر كامل مصطفي الشيبي در رابطه و همبستگي ميان تشيع و تصوف، تالش فراوان نموده 

النزعات الصوفيه في الفكر »و « الصله بين التصوف و التشيع»دو جلد كتاب به نامهاي   و در اين باره

اثر عدم آشنايي وي با بعضي نوشته، گر چه از منابع متعدد و گوناگون استفاده كرده، ولكن در « الشيعي

از مسائل فكري و عقيدتي و تاريخي شيعه، دچار خطا و اشتباه شده است. چنان كه نو.يسنده معروف 

را نوشته و در آن ثابت كرده « بين التصوف و التشيع»در رد او كتاب « هاشم معروف الحسني»عربي 

اصول تشيع با اصول تصوف در است كه هيچ گونه همبستگي ميان تشيع و تصوف وجود ندارد و 

 تضاد مي باشد.

الزم به يادآوري است كه تصوف در برابر تشيع در طول تاريخ وضع ثابتي نداشته و مشايخ صوفيه در 

قبال تشيع و شيعيان، موضع مختلفي داشته اند، گاهي شيعيان را رافضي و اهل بدعت و ضاللت 

و زماني خود را آنچنان به تشيع  2وف نداسته اندشمرده اند و آنها را اليق پيروي از طريقت و تص

تشيع واقعي همان تصوف است و »ادعا كرده است: « هانري كربن فرانسوي»نزديك كرده اند كه: امثال 

 به نحو

                                                 
_ دائره المعارف  231، 174، ص 1صاحب طرائق الحقائق، آمار بسيار از اين نوع رديه ها در كتاب خود ارائه كرده است )ج  - 1 
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البته اين نوع موضعگيري از تصوف در  1«متقابل تصوف اصيل و راستين چيزي به جز تشيع نتواند بود

ت، زيرا تصوف يك مذهب خاص و منظم و محدود نمي باشد و از بهم قبال تشيع خالف انتضار نيس

آميختن عقائد و افكار گوناگون به وجود آمده است و يك روش لغزنده و متغير است. و به همين 

جهت حد و حصاري به خود نديده و همواره در طي قرون و اعصار متمادي )از قرن دوم تا به امروز( 

 تغيير شكل داده است.با شرائط و افكار هر دوره 

ولي تشيع يك مذهب خاص و منظم محدود است و در طي قرون و اعصار همچنان اصالت خود را 

 حفظ كرده و از مسير اصول اساسي خود بيرون نرفته است.

 لذا در قبال فرقه هاي ضاله و گمراه، موضع مشخصي دارد.

ل تاريخ است و مي كوشد تا: دور از اين نوشته ها در واقع پي گيري خط سير اين دو جريان در طو

هر شائبه به شناخت وارزيابي عيني دست يابد و خواننده را به اين حقيقت متوجه سازد كه موضه 

تشيع راستين در برابر تصوف در طول تاريخ همواره ثابت بوده است بر خالف تصوف كه مواضع 

 متفاوت داشته است.

تان فاضل و دانشمند كه در تأليف و چاپ اين كتاب نگارنده در اينجا الزم مي داند از سه تن از دوس

 را هر كدام به نوعي ياري نموده اند، تشكر و قدرداني نمايد:

يكي استاد گرانمايه و محقق فرزانه آقاي محمود طلوعي است كه در تصحيح و تنقيح متن كتاب 

ب نكته سنج جناب آقاي نهايت كوشش را مبذول داشته و ديگري دانشمند پر تالش و دقيق و ادي

محمد حسين باالئي است كه در تصحيح و مقابله و بر طرف ساختن نقايص آن )با وجود مشغله زياد( 

 تالش فراوان نموده است.

                                                 
 .51، ص 5هانري كرين، سه گفتار در باب تاريخ معنويات ايران، مجله دانشكده ادبيات تهران، ج  - 1 



سومي دوست فاضل و زحمتكش ما آقاي فرج اللهاي است كه با صبر و حوصله شگفت انگيز، اين 

جه حروفچيني و صفحه آرائي نموده است. )شكر اهلل كتاب و كتابهاي ديگر نگارنده را با زيباترين و

 مساعيهم(

 ضمن تشكر و امتنان از اين برادران ارجمند، از خداوند متعال مزيد توفيق همگان را مسألت دارد.

 و من اهلل التوفيق 

 قم     داوود الهامي 
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 پيدايش تشيّع

 كلمه تشيع در لغت و اصالح

در لغت بعه معني همريشه است و داراي معاني « شيعه » و « شيع» مصدر باب تفعّل كه با « تشيع» 

در لغت به معني  ياران  و پيروان است )شيعه الرحل : اتباعه و « شيعه »لغوي و اصطالحي مي باشد . 

»  اصل آن از 1مي باشد « شيعه»و « اشياع»انصاره( شيعه هر كس پيروان و ياران او است جمع آن 

است و هر قومي كه اجتماع بر امري كنند و از فردي پيروي نمايند، « مطاوعت»به معني « مشايعت

 .2گفته ميشود كه شيعه او هستند

هر قومي كه اجتماع بر موضوعي كنند آنها را شيعه مي » مي گويند: « لسان العرب»ابن منظور در 

 3«و خاندان او هستند، اطالق مي شودگويند و اين اسم بيشتر بر كساني كه دوستدار علي )ع( 

شيعه الرجل بالكسر اتباعه و انصاره ... و لقد غلب هذا االسم علي »به گفته صاحب قاموس المحيط: 

 «4من يتولي علياٌ و اهل بيته و حتي صار اسماٌ لهم خالصاص و الجمع اشياع و شيع

اني كه دوستدار علي )ع( و خاندان او شيعه هر كس پيروان و ياران او است ... اين نام بيشتر بر كس»

 هستند، اطالق مي شود، چنانكه اكنون نام مخصوص آنان شده است و جمع اين كلمه

                                                 
 موس المحيط همان واژهاقرب الموارد، قا - 1 
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 «.مي باشد« شيع»و « اشياع»

را انتشار و نيرومندي معني كرده و گفته است: شيعه كساني هستند كه « شيع»راغب در مفردات 

 .1شخص به واسطه آنها قوي و نيرومند مي شود

سوره مريم مي گويد: شيع جماعتي است كه در  71در ذيل آيه « مجمع البيان»مرحوم طبرسي صاحب 

. ناگفته نماند كه: قول راغب و طبرسي مخالف آنچه از كتب لغت نقل 2امري به يگكديگر ياري كنند

و تبعيت، شده، نمي باشد زيرا جماعت در اثر پيروي از يكديگر بهم ياري مي كنند و در اثر پيروي 

 شخص به وسيله آنها تقويت مي شود.

و سه مرتبه با  3به صورت منفرد چهار مرتبه در قرآن آمده است: يك مرتبه به تنهائي « شيعه»واژه 

و يكبار به معني گروه و سه بار به معني پيرو. پس شيعه در لغت به معن مطلق ياران و پيروان  4اضافه

ي معني عام ندارد، بلكه اختصاص دارد بر گروهي كه علي )ع( را است ولي در عرف مسلمانان به تنهائ

ياري كردند و به او گرويدند و او را امام و پيشواي خود قرار دادند و اين گروه را داراي مقام و مرتبه 

 اي مي دانند كه ر همه معاصراش به جز نبي اكرم )ع( برتري دارد.

 (.255-163« )جاحظ»طبق گفته 

جز به كسي كه علي )ع( را بر عثمان مقدم مي داشت، شيعه نمي گفتند، از اين جهت در صدر اسالم »

اصطالح شيعي و عثماني در آن روزگار معمول شد و شيعي كسي بود كه علي )ع( را بر عثمان مقدم 

پيشواي « واصل بن عطا»مي داشت و عثماني كسي بود كه عثمان را از علي )ع( برتر مي دانست. مثالٌ 

  5«منسوب به تشيع بود زيرا علي )ع( را بر عثمان مقدم مي شمرد معتزله

                                                 
 .271المفردات، ص  - 1 
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( مي گويد: به پيروان علي )ع( از آن جهت شيعه گفته اند كه آنان پيروي از 324ابولحسن اشعري )م 

 .1علي )ع( مي كردند و او را بر سائر اصحاب پيغمبر مقدم مي داشتند

مخالفت تعصب ميزي دارد، ولي در اينجا براي « يعهش»( با اين كه نسبت به 456ابن حزم اندلس )م 

هر كس با شيعه موافق باشد در اين كه علي )رض( پس از «شيعه تعريف جامعي كرده و گفته است: 

پيامبر افضل مردم مي باشد، او شيعي است اگر چه درباره سائر اموري كه مسلمانان در آن اختالف 

 2رباره افضليت مخالف باشد وي شيعه نيست.دارند، با شيعيان مخالف باشد ولي اگر د

(: شيعه كساني هستند كه از علي )ع( پيروي كرده و چه از روي نص 548-479به عقيده شهرستاني )

جلي و يا خفي قائل به امامت او پس از رسول خدا )ع( شدند و گويند كه امامت از خاندان او بيرون 

ارج شده باشد، يا به سبب ظلم غاصبان يا تقيه امامان نخواهد رفت و اگر امامت گاهي از دست آنان خ

از دشمنان بوده است. گويند: امامت، قضيه مصلحتي و امري سياسي نيست كه به اختيار و تعيين امت 

باشد، بلكه آن قضيه اي اصولي است كه ركن و پايه دين به شمار مي رود و بر پيغمبر جايز نبود كه از 

 .3«ن امام را به عامة مردم تفويض كرده باشدآن امر غفلت ورزد يا تعيي

( مي گويد: شيعه در لغت به معني ياران و پيروان است و در اصطالح فقها و 8158ابن خلدون )م 

 .4متكلمان اسالم، بر پيرزوان علي )ع( و فرزندان او اطالق مي شود

 ي:( قيد جديدي در تعريف شيعه افزوده است. بنابر تعريف و413شيخ مفيد )م 

تشيع عبارت از ايمان و اعتقاد داشتن به اين كه علي )ع( امام همه مسلمانان است بنابر وصيت پيغمبر »

 )ع( به اراده خداوند به طريق نص، چنانكه شيعه اماميه
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. جاروديه گفته اند كه نص بر 1«عقيده دارند. يا به طريق وصف چنان كه فرقة جاروديه زيديه معتقدند

 2وصف است نه به اسم. امات علي )ع( به

شيخ مفيد با اين قيد، دو سوم زيديه را از فرقه شيعه جدا مي كند و تنها يك سوم را كه به جاروديه 

 نيز شامل است، جزء شيعه به حساب مي آورد.

( است، آنجا كه 141از ميان تعاريفي كه راي شيعه گفته اند، بهترين آنها تعريف ابان بن تغلب )متوفي 

 الء گفت:به ابوالع

اتدري من الشيعه؟ الشيعه الذين اذا اختلف الناس عن رسول اهلل )ع( اخذوا بقول علي )ع( و اذا »

   3«اختلف الناس عن علي )ع( اخذوا بقول جعفر بن محمد )ع(

اي ابولعالء آيا مي داني شيعه چه كساني هستند كه چون اختالفي از قول پيامبر در خاطرشان خطور »

ع( را مي گيرند و هر گاه درباره سخن علي )ع( اختالف نمايند، قول جعفر بن محمد كند قول علي )

 «.صادق )ع( را اخذ مي كنند

 آغاز پيدايش تشيع

درباره اين كه تشيع در چه زماني پديد گشته، ميان تحقيقات اختالف وجود دارد، زماني را كه براي 

پس از شهادت علي )ع( را شامل است. ابن حزم  پيدايش اين عقيده تحديد كرده اند از آغاز اسالم تا

هجري پس از كشته شدن عثمان بر اين فرقه اطالق شده  35اندلسي مي گويد: اين اصطالح از سال 

 .4است
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( تشيع، لقبي است كه خود علي )ع( هنگام حركت به جنگ جمل به ياران 378به عقيده ابن نديم )م 

پس از جگ صفين در روز خروج خوارج به وجود آمد و  . بعضي گويند كه: اين اصطالح1خود داد

. و برخي 2كساني كه با علي )ع( پس از آن جنگ در دوستي او استوار ماندند، شيعه خوانده شدند

ديگر ظهور شيعه را در عهد عثمان همزمان با نهضت گروهي از مسلمانان كه به مخالفت وي قيام 

 3كرده بودند، تعيين كرده است.

كه  6و شيخ محمد حسين زين علي 5. و شيخ محمد حسين مظفر 4حسين كاشف الغطاءشيخ محمد 

هر سه از مبرزين مجتهدان متاخر شيعه هستند، و همچنين احمد امين مصري بر اين عقيده اند كه 

 .7شيعه در زمان خود پيامبر )ع( ظاهر شد

ست، چنين عقيده دارد كه تشيع اما نوبختي كه از علماي قرن سوم هجري و از پيشقدمان مؤلفان شيع ا

 .9. ابن خلدون نيز در اين عقيده از او تبعيت كرده است8پس از وفات پيامبر اكرم )ع( پديد گرديد

آنچه از مجموع آراء و عقايد به نظر صحيح تر مي آيد، آن است كه تشيع بدان معني كه بيان كرديم كه 

ندازه قديم است اسالم قديم است و در نخستين عبارت است از ياري علي و پيروي از او، به همان ا

 .10لحظه اي كه اظهار آن براي مردم مناسب مي نمود، به صورت دعوتي رسمي ظاهر شد

 به اين معني پيدايش تشيع، همزمان با پيدايش اسالم است و روز والدت آن
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م )ع( بايد دانست و با روز والدت اسالم، يكي است. پس آغاز پيدايش شيعه را همان زمان پيامبر اكر

جريان ظهور و پيشرفت دعوت اسالمي در بيست و سه سال دوران رسالت، موجبات زيادي در 

 برداشت كه طبعاٌ پيدايش چنين گروهي را در ميان ياران پيامبر اكرم )ع( ايجاب مي كرد.

ن علي )ع( به كار را پياكبر اكرم )ع( براي پيروا« شيعه»واقعيت امر اين است كه براي نخستين بار نام 

برده است و منابع و ماخذ مختلف تفسير و حديث و تاريخ، حتي از كتب اهل سنت، بر اين معني 

 داللت دارند. اينك به عنوان نمونه به نقل چند حديث اكتفا مي كنيم:

 روايت مي كند كه پيامبر اكرم )ع( فرمود:« ام سلمه»از « صواعق»در كتاب « ابن حجر عسقالني» _ 1

 «.يا علي انت و اصحابك في الجنه و شيعتك في الجنه»

 .1«اي علي تو و يارانت در بهشتيد، و شيعيانت در بهشت مي باشند»يعني: 

جابر »از « ابن عساكر دمشقي»از طريق « البينه»در تفسير خود ذيل سوره « جالل الدين سيوطي» - 2

ن آمنوا و عملوا الصالحات اولئك هم خير ، در شأان نزول آيه شريفه: )ان الذي«بن عبداهلل انصاري

مي گويد: نزد پيامبر اكرم )ع( بوديم كه علي )ع( از دور نمايان « جابر»البريه ( روايت كرده است كه 

 «.2و الذي نفسي بيده ان هذا )يعني عليا( و شيعته لهم الفائزون يوم القيامه»شد، پيامبر اكرم )ع( فرمود: 

در دست اوست. اين شخص )علي )ع ( و شيعيان او در روز قيامت سوگند به خدائي كه جانم »

 «.رستگارانند
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مي گويد: از ابن عباس نقل شده است كه چون آيه )ان الذين آمنوا و عماو « ابن صباغ مالكي» - 3

هو انت و »الصالحات اولئك هم خير البريه( نازل شد رسول اكرم )ع( خطاب به علي )ع( فرمود: 

 .1«م القيامه انت و هم راضين مرضيين يأتي اعدائك غضبان مقمحينشيعتك تأتي يو

بهترين مردم، تو )علي ع ( و شيعيان تو مي باشند و در روز رستاخير تو و آنها )شيعيانت( مي »يعني: »

آئيد در حالي كه از خداوند راضي و خدا نيز از شما خشنود است، اما دشمنان تو خشمگين و دست 

 «.آيندبه گردن بسته مي 

يا علي اذا كان يوم »روايت مي كند: رسول خدا )ع( فرمود: « در كتاب مربع االبرار« زمخشري» - 4

القيامه اخذت بحجره اهلل تعالي و اخذت انت بحجزتي و اخذ ولدك بحجزتك و اخذ شيعه ولدك 

 .2بحجزتهم فتري ان يؤمر بنا

و هم به من تمسك مي جوئي و اي علي چون روز قيامت شود من به خدا ممسك مي شوم و ت»

فرزندانت نيز به تو تمسك مي شوند و شيعه فرزندانت نيز به آنها تمسك مي كنند، پس مي بيني كه 

 «.چه به ما فرمان مي رسد

در طي آياتي از قرآن كريم كه در فضائل اهل بيت « صواعق»در كتاب « ابن حجر عسقالني» - 5

باره هر آيه بيان فرموده اند، ذكر مي كند از آن جمله در ذيل رسالت است و آنچه پيامبر اكرم )ع( در

آيه شريفه: )و لسوف يعطيك ربك فترضي( نوشته است كه پيامبر )ع( خطاب به حضرت علي )ع( 

 ؟«اما ترضي انك معي في الجنه و الحسن و الحسين و شيعتنا عن ايماننا و شمائلنا»فرمود: 

حسن و حسين با من در بهشتيد و شيعيان ما از راست و چپ  آيا خشنود نمي باشي از اين كه تو و»

 «ما هستند؟
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از اين حديث ستفاده مي شود كه شيعيان ضمن اين كه شيعة علي )ع( هستند، شيعه پيامب اكرم )ع( 

 نيز مي باشند.

ر بود. شيعه د« شيعه»برخي مي گويند: نخستين اسمي كه در اسالم در زمان پيامبر اكرم )ع( پيدا شد، 

سلمان »زمان رسول اكرم )ع( عنوان و لقب چهار تن از اصحاب پيامبر )ع( بود و آنها عبارتند از: 

 1«.فارسي؛ ابوذر غفاري؛ مقداد و عمار ياسر

اين چهار تن از شيعيان نخستين علي )ع(  در زمان پيامبر اكرم )ع(  به همان اندازه به عنوان شيعه 

به بودن مشهور بودند و مسلمانان نيز آنها را به همان عنوان مي بودن شهرت داشتند كه به عنوان صحا

 شناختند.

از اخبار و تواريخ بر مي آيد كه در زمان رسول خدا  )ع( عده قابل توجهي از صحابه از خواص علي  

)ع( و مالزمين او بودند و او را پس از رسول خدا  )ع(، امام و پيشواي خود مي دانستند و از همان 

 ه نام شيعه علي )ع( شناخته مي شدند.زمان ب

بعضي از صاحب نظران افراد شيعه را كه جزء اصحاب پيامبر )ع( بودند، از كتب تراجم صحابه مانند: 

. و از 2جمع آوري كرده اند كه تعداد آنها بالغ بر سيصد نفر مي باشد« االصابه، االستيعاب و اسد الغابة»

بود و بقيه عرب و يا احيانٌا از ملتهاي ديگر بودند و اين گروه  ايراني« سلمان فارسي»اين جمع تنها 

 همان راه و هدفي را دنبال مي كردند كه پيامبر اسالم )ع( بر اين امت برگزيده بود.

 شيعه اسالم را در قالب اصلي خود حفظ كرده است.

شدند و آنان بعد  پس حقيقت اين است كه شيعه و پيروان علي )ع( از همان زمان رسول خدا )ع( پيدا

 از رحلت رسول خدا )ع( امامت را حق حضرت
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علي )ع( مي دانستند و با وجود اجماع سواد اعظم مسلمين در بيعت ابوبكر باز در مودت و واليت آن 

 1حضرت ثابت ماندند.

به گفته يعقوبي: گروهي از مهاجران از بيعت ابوبكر امتناع كردند و به علي گرويدند از آن جمله 

دند: عباس بن عبدالمطلب، فضل بن عباس، زبير بن عوام، خالد ب سعيد، مقداد، سلمان فارسي، بو

 2ابوذر غفاري، عمار ياسر، براء بن عازب و ابي بن كعب.

سبب اصلي و واقعي تشيع اين مردم از نظر اجتماعي و اقتصادي آن بود كه حقيقت اسالم در دل و 

خود آنان را به سوي علي )ع( مي كشانيدو اين گروه در زمان  انديشه آنان جاي گرفته بود و خود به

حيات پيغمبر )ع( به علي )ع( چنان مي نگريستند كه يگانه نامزد و جانشين پيغمبر بعد از وي مي 

و علمش از همه بيشتر و احاطه اش به معناي اسالم كاملتر  3باشد زيرا او از كس به پيغمبر نزديكتر

جحات ديگري هم داشت و اين گروه از ان جهت از علي )ع( طرفداري مي . و امتيازات و مر4بود

كردند كه وي اسالم واقعي و تحرك اصلي آن را دنبال مي كرد و از اينرو پيرو علي )ع( بودند كه مي 

ديدند كه او تنها كسي است كه مي تواند گردونه اسالم را بر نهجي كه پيغمبر اكرم )ع( آن را مي 

 5د بي آنكه كوچكترين سستي در عزمش راه يابد.گرداند، بگردان

از اين تفاصيل روشن مي شود كه نهضت تشيع، جنبشي بود براي نگهداري اسالم و حفظ آن بر مبادي 

و اصول نخستين و لذا بيشتر كساني كه از اين عقيده و مبدأ پيروي مي كردند، همان مسلمانان بودند 

آنچه خدا و رسول )ع( اراده كرده بودند، نظر داشتند و در كه فقط به مصلحت اسالم و بقاء آن بر 

 واقع كساني كه از تشيع پيروي مي كردند، همان كساني بودند كه به خود اسالم عقيده داشتند، براي
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حريت و مساواتي كه در اسالم واقعي ديده بودند، سعادت و مصلحت خود را در پيروي از آن مي 

يشان از علي )ع( به منظور طمع در جاه و مال نبود، بلكه فقط جنبه عمل . مواالت و پيروي ا 1دانستند

 كردن به وصيت پيغمبر را داشت.

 كيفيت پيدايش تشيع

همه مسلمانان در اين مساله با هم وحدت عقيده دارند كه: پس از اين كه پيامبر وفات يافت، مي 

ره و رياست عامه امور مسلمانان گردد بايست كسي از ميان مسلمانان جانشين وي باشد و عهده دار ادا

و احكام و قوانين اسالم را چنانكه خدا و پيغمبر دستور داده اند، اجرا كند. پيروان علي )ع( نظر به 

مقام و منزلتي كه آن حضرت در اسالم و نزد پيامبر و صحابه و مسلمانان داشت، مسلم مي دانستند كه 

)ع( از آن علي )ع( مي باشد و تنها او اليق و شايسته اين  امامت و خالفت پس از رحلت پيغمبر اكرم

مقام است. ولي بر خالف انتظار آنان درست در حالي كه هنوز جسد مطهرش دفن نشده بود و اهل 

بيت و جمعي از صحابه كه مشغول امر تجهيز بودند، باخبر شدند و عده اي ديگر كه بعداٌ اكثريت را 

اهل بيت و خويشاوندان پيغمبر و هوادارانشان مشورت كنند، از پيش خود بردند با عجله و بي آنكه با 

در قيافه خيرخواهي براي مسلمانان خليفه تعيين كرده اند و علي )ع( و ياران آن حضرت را در برابر 

علي )ع( و هواداران او مانند: عباس و زبير، سلمان، ابوذر، عمار و  2عمل انجام شده قرار داده اند.

 !!. 3نان آن اعتراض نمودند ولي پاسخ شنيدند كه صالح مسلمانان در همين بودكارگردا

شيعه »همين انتقاد و اعتراض بود كه اقليتي را از اكثريت جدا كرد و پيروان علي )ع( را به همين نام 

 به جامعه شناساندو« تشيع»و مذهب آنان را به نام « علي
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راقب بود كه اقليت نامبرده به اين نام معروف نشوند و دستگاه خالفت نيز به مقتضاي سياست وقت م

جامعه به دو دسته اقليت و اكثريت منقسم نگردد، بلكه خالفت را اجماعي مي شمردند و معترض را 

 .1مختلف از بيعت و جماعت مسلمانان مي ناميدند

كاري از البته شيعه همان روزهاي نخستين محكوم سياست وقت شده نتوانست به مجرد اعتراض، 

پيش ببرد و علي )ع( نيز به منظور رعايت مصلحت اسالم و مسلمين و نداشتن نيروي كافي دست به 

يك قيام خونين نزد ولي جمعيت معترضين از جهت عقيده تسليم اكثريت نشدند و جانشيني پيغمبر 

ا به آن اكرم )ع( و امات امت را حق طلق علي )ع( مي دانستند و مراجعه علمي و معنوي را تنه

 حضرت روا مي ديدند.

نويسنده و محقق معاصر دكتر كامل مصطفي شيبي در تحليل تشيع و پيدايش آن گفتار عالمانه و 

 واقعبينانه اي دارد آنجا كه مي گويد:

هدف پيروان علي )ع( اين بود كه اسالم را در قالب اصلي و طبيعي خود چنان كه خدا و رسول خدا »

 . 2«اراده كرده، حفظ كنند

 در جاي ديگر مي گويد:

تشيع در اصل جنبشي بود مخالف با دسته هائي كه مي خواستند اسالم را  در قالبهاي سياسي و «

اجتماعي موافق مصلحت خود ريخته و از حقيقت اصلي خود دور سازند، شيعيان نخستين با سياست 

ر ميان مجتمع اسالمي به شدتن بازي هائي كه به نام مصالح اسالمي، پس از وفات پيامبر اكرم )ع( د
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رواج يافته بود، مقاومت و مبارزه مي كردند و به همين دليل سخت ترين مصائب و فشارها در زمان 

 1«معاويه بر آنان وارد شده...
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 پيدايش تصوف در ميان مسلمانان

لغويون و  و اشتقاق لغوي آن، آراء و عقايد گوناگوني ذكر شده است.« صوفي»درباره وجه تسميه واژه 

فرهنگ نويسان قديم، مؤلفان صوفيه و محققان اسالمي و مستشرقين و ايران شناسان، هر يك ادعائي 

 1داشته و اين كلمه را مشتق از ريشه اي دانسته اند

هـ( و برخي ديگر گفته اند: صوفي مشتق از صوف است چون صوفيان  818ابن خلدون )متوفي 

ختصاص يافته اند و در پوشيدن جامه هاي فاخر با مردم مخالفت اغلب به پوشيدن لباسهاي پشمينه ا

 2داشاته و به پشمينه پوشي مي گرائيدند.

يافعي مي گويد: لباش پشم چون اقرب به تواضع و خشوع مي باشد، متقدمين صوفيه آن را مي 

 .3پوشيدند

كرده و قناعت به سد سهروردي گفته است: صوفيه لباس پشم را اختيار كردند چون زينت دنيا را ترك 

 .4جوع و ستر عورت نمودند و مستغرق در امر آخرت بوده و اعتنا به لذائذ و راحتي نفوص نداشتند

 گويا برخي از صوفيان پشمينه پوشي و نسبت بدان، خشنود نبوده اند و
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 است: انتساب خود را به صفا بيشتر مي پسنديده اند. ابوالعالء معري بدين مطلب اشاره كرده و گفته

 1حتي ادعوا انهم من طاعه صوفوا    صوفيه ما رضوا للصوف نسبتهم

صوفيان از اين كه نسبتشان به پشمينه پوشي داده مي شود، راضي نيستند، بلكه ادعا مي كنند كه ايشان 

 از طاعت خدا پاك و صاف شده اند.

بدون مال و خانواده  جماعتي گفته اند كه تصوف منسوب به اهل صوفه است كه جماعتي تاز فقراي»

مسلمين صدر اسالم بوده اند كه در صفه مسجد رسول اهلل منزل داشتند و با صدقه زندگي مي كرده 

اند تا آن كه بعد از فتوحات اسالم بي نياز شدند اما نسبت صوفي به اهل صفه غلط است زيرا اگر 

 «.2منتس به اهل صفه بودند مي بايست صفي ناميده مي شدند

اين طايفه غالباٌ به نام »هـ( يكي از مشايخ صوفيه در رساله قشريه مي گويد:  465 – 376قشيري )

صوفي ناميده مي شوند به اين معني كه پيرو طريقه صوفي و جماعت آنها صوفيه يا متصوف و 

 متصرفه ناميده مي شوند.

سيار است. وي به عقيده قشيري اين كلمه لفظ جامد غير مشتقي است كه نظاير آن در لغت عرب ب

ضمن اشاره به اقوال )درباره اشتقاق كلمه صوفي( مي گويد: اما قول آنهائي كه گفته اند: كلمه صوفي 

از صوف مشتق است و تصوف يعني لباس پشمينه پوشيدن چنانكه گويند: تقمص وقتي كه كسي 

ل را وجهي است ؛ اين قو« فذلك وجه ولكن القوم لم يختصموا بلبس  الصوف»پيراهني در بر نمايد 

 3«ولكن قوم و طائفه صفيه به لباس پشمينه مخصوص نگشته اند

 چنانكه پيداست، اين اظهار قشيري مثل يك بام و دو هواست از يك
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طرف اشتقاق كلمه صوفي را از صوف مي پذيرد ولي از طرف ديگر پشمينه پوشي صوفيه را انكار مي 

 يه آن بي مناسبت نخواهد بود.كند در صورتي كه اگر اشتقاق صحيح باشد، تسم

دكتر قاسم غني مؤلف كتاب تاريخ تصوف در اسالم پس از نقل اقوال و عقائد مسلمانان و بعضي از 

مستشرقين اروپائي درباره اصل و اشتقاق كلمه صوفي و متصوف، نتيجه گرفته و مي گويد: حاصل آن 

وفي كلمه اي است عربي و مشتق از نزديكرين قولها به عقل و منطق و موازين لغت اين است كه ص

لغت صوف، يعني پشم و و جه تسميه زهاد و مرتاضين قرن اول اسالم به صوفي آن است كه لباس 

 1پشمينه خشني مي پوشيده اند.

 جالل الدين همائي بعد از نقل اقوال مختلف در اين باره مي گويد:

ه ابن خلدون است كه صوفي را به مناسبت وليكن بنا بر اشتقاق عربي از همه واضحتر همان عقيد»... 

 2«پشيمينه پوش و خرقه پشمين در بر كردن اصطالح كرده اند

 جامي، پس از نقل اقوال گوناگون در وجه تسميه صوفي،ْ مي نويسد:« نفحات االنس»مقدمه نويس 

في در از اين اقوال پراكنده دو موضوع روشن مي گردد: يكي اينكه اشتقاق صحيحي براي كلمه صو»

دست نيست و ديگر اين كه اين كلمه  عربي االصل نمي باشد، زيرا به طوري كه در آينده خواهيم 

گفت، تا قرن دوم هجري از صوفي اسمي نبود و پس از ورود ملل مختلف در اسالم، فرق گوناگون و 

از سوفيا  خصوصاٌ صوفيه در اسالم پديدار شدند و گمان مي رود كه اين كلمه يوناني االصل است و

 به معني دانش و حكمت گرفته شده است
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همانطور كه فيلسوف نيز از سوفيا و فيلوس به معني دوستدار تركيب يافته است و اولين نويسنده اي 

در اين ميان بعضيها احتمال داده  1كه اين كلمه را استعمال كرده، جاحظ در كتاب البيان و التبيين است.

 2ه فارسي زبانان است كه وارد زبان عربي شده است.اند كه صوفي از كلمات ساخت

بعضي هم گفته اند كه: لغت صوفي منسوب به صوفه القفاء يعني موهائي است كه در قسمت آخر 

پشت سر روئيده مي شود و چون صوفي از خلق منقطع و به حق متوجه است، به اين اسم ناميده شده 

 است.

رباره كلمه صوفي و وجه تسميه دروايش بدان گفته شده است اين بود قسمتي از اقوال و نظراتي كه د

ولي آنچه مسلم است، اين است كه اگر اين كلمه عربي باشد، بي شك در اصل استعمال و تسميه اين 

و  2كلمه مناسبت پشمينه پوشي لحاظ شده است و به همين جهت در ابتدا صوفيه را به رهبانيت 

 و از پشمينه پوشي آنان انتقاد مي كردند.تغيير رويه اسالم متهم مي نمودند 

بنا بر اظهار احتماالت واژة صوفي از كلمه صوف گرفته شده و ار لغات مستحدثه به معني پشمينه 

 پوشي به عنوان نمادي از زندگي سخت و دور از تن پروري و لذت پرستي مي باشد.

 تصوف چيست؟

جود دارد و هر عارف و هر صوفي از زويه در مورد تعريف تصوف و كلمه صوفي، مطالب فراواني و

خاصي بدان نگريسته و از آن تعبيري به دست داده است. بايد اعتراف كرد كه هر يك تعريف جامع 

كه حاوي طريقه ها و روش صوفيه بوده و مورد قبول همگان نيز قرار گرفته باشد، يافت نمي گردد 

   زيرا تفاوتهاي
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تصوف وجود دارد عالوه بر تحوالت و تطورات داخلي كه در  بسياري در تفصيالت و و قايع   

نهضتهاي تصوف حادث شده، عكس العمل هاي خارجي و تأثيرات تاريخي كه در محيطهاي گوناگون 

تصوف اثر گذاشته منجر به اختالفات و انشعابات بسيار و انقساماتي در پايه نظري اين مسلك گرديده 

 است.

هـ( بر حسب حروف ابجد با توجه به تأليفات  429در بغداد )متوفي  گويند: ابومنصور عبدالقادر

بزرگان صوفيه در حدود يك هزار تعريف درباره تصوف و صوفيه و نظريه آنان جمع آوري كرده 

. مشايخ صوفيه صدها تعريف براي تصوف و معني صوفي ذكر كرده اند كه بر اين اساس مي 1است

يش از تعداد مشايخ و اقطاب و سران صوفيه در طول تاريخ است توان گفت: تعداد تعريفهاي صوفي ب

 زيرا از اقطاب و رؤساي اين فرقه چند تعريف درباره تصوف نقل شده است.

عطار در تذكره االولياء در شرح حال هر كدام از مشايخ و اقطاب صوفيه يك سلسله اقوال و عقائد او 

 را درباره تصوف و تعريف آن ذكر مي كند.

 2دي در كتاب عوارف المعارف صدها تعريف در ماهيت تصوف و صوفي مي شمارد.سهرور

و نيز هجويري در كتاب كشف المحجوب و قشيري در رساله قشيريه يك سلسله تعريف از تصوف 

 به رؤساي صوفيه نسبت داده اند.

 87حدود و همچنين نيكلسن بعد از مطالعه كتب صوفيه تا اوائل قرن پنجم هجري توانسته است در 

تعريف گوناگون در مورد تصوف فراهم آورد. وي پس از انتخاب چند تعريف در كتاب صوفيه اسالم 

 مي گويد:
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تعريفهاي بسيار در فارسي و عربي از تصوف شده، ولي بعد از همه آن گفته ها بايد گفت كه تصوف 

شاهد آورده است بر اين كه  را نمي توان تعريف كرد، آنگاه قصه اي را كه مولوي در مثنوي نقل كرده،

 .1به عقيده صاحب مثنوي هم تعريف كار مشكلي است

بدين ترتيب آشكار مي گردد كه تا چه اندازه تباين و اختالف در فروع نظريه تصوف وجود دارد و به 

هـ( صوفيه قائل به جمع بودند اما صورت اين جمع نزد  341قول ابو سعيد بن اعرابي صوفي )متوفي 

از آنان بر خالف آنچه در نزد ديگري است، مي باشد صورت مفهوم فنانيز چنين بوده است و  هر دسته

با اين ترتيب در اسماء متفق و در معاني مختلف بودند، زيرا مفهوم آنچه زير اسالم نهان است، 

 .2محصور نيست چون اسم از معارف است

جامعي براي تصوف بيان كنند و خود اين خالصه، با وجود همه اين تعاريف، نتوانسته اند يك تعريف 

همه اختالفات و مغايرت كه در تعاريف آنها وجود دارد، كاشف از اين است كه هر كدام مفهوم 

 جداگانه اي براي تصوف و صوفي قائل بوده اند.

 به قول مؤلف در ديار صوفيان:

ريشان بيشتر شباهت آنچه در اين باب نوشته اند به درجه اي مشوش و درهم است كه به خواب پ

دارد. معجوني است از زهد و پارسائي ولي زهد و پارسائي اغراق آميز از تصورات و فرضهائي راجع 

به عوالم مابعدالطبيعه تصوراتي كه دماغ هاي مجذوب و متهيج به بار آورده است و خمير مايه آن از 

بودائيان، مانويان، زرتشتيان، صوفيان تعاليم قرآن گرفته شده و نحوة معتقدات اقوام غير عرب از قبيل 

 مسيحي و افالطوني نوبدان رنگ داده است و اين
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مطلب را بايد افزورد كه نصهاي قرآني در طريقت آنها به سادگي اصي خود باقي نمانده و حتي شأن 

نزول آنها از خاطر رفته و در عوض با يك دقت موشكافانه مطابق روش خود آنها را تأويل و تفسير 

 «.كرده اند

 همين نويسنده مي افزايد:

مشايخ در بيان معني تصوف، بسيار سخن گفته اند ولي گفته انان چيزي را بر ما مكشوف نمي كند، »

بلكه به قول طالب قديم همه شرح االسم است يعني عبارتي در بيان خوبي تصوف نه شرح ماهيت 

 .1«آن

ران صوفيه در يك حالت خاصي و لحظه اي اين اختالف و تمايز بدان سبب است كه برخي از س

معين، نسبت به ذوق و وحدي كه در آن حال و منزل داشته اند، جمله اي را در تعريف تصوف بيان 

كرده اند كه در عين تفاوت با نظر ديگران در محل و مقتضاي خود صدق مي كند در واقع هر فرد 

 .2صوفي بيانگر نوعي تصوف است

 يان خواجه عبداهلل انصاري است كه مي نويسد:يكي از موارد تعريف، ب

هـ.ق( پرسيدم كه علم تصوف چيست؟  322ابوالقاسم دمشقي مي گويد: از ابوبكر كتاني )متوفي »

الصوفي هو ». و در مورد شخص صوفي هم گفته شده:  3«گفت: كمينه آن است كه تو در نياوي

 . 4نداردصوفي هيچ نشان و تعريفي « الخارج من النعوت و الرسوم

                                                 
 ، چاپ جاويدان.9علي دشتي، در ديار صوفيان، ص  - 1 

 .15دكتر محسن كياني، تاريخ خانقاء در ايران، ص  - 2 

 .371انصاري، طبقات الصوفيه، ص  - 3 

 .15تاريخ خانقاه در ايران، ص  - 4 



بدين جهت در نوشته هاي مستشرقين مي بينيم كه گفته اند: تصوف طريقه و مذهب خاصي نيست. 

زيرا به معناي لغوي صحيح و تعريف جامع و مانع كلمه مذهب و طريقه تصوف را نمي توان مذهب 

 منظم، داراي حدود معيني



ه هم غالباٌ خود را رند و دانست و فرقه خاصي در بين فرقه اسالمي محسوب داشت. خود صوفي

الابالي ناميده مي گويند: ما پشت پا به هر تحزب و تعصب و فرقه بازي زده ايم و از قيل و قال 

مدرسه و جنگ هفتاد و دو ملت بركناريم سخت گيري و تعصب؛ خامي است و خامي نشانه 

 . به قول خواجه حافظ:1كفر.تصف حال است نه قال

 كه علم عشق در دفتر نباشد     يبشوي اوراق اگر همدرس مائ

 2به هر حال براي آشنائي و شناخت بيشتر مي توان به بعضي از كتابهاي صوفيه مراجعه كرد

پس لفظ صوفي در زمان پيامبر اكرم )ع( شناخته نبوده است و اين نام حتي بر حسب ادعاي صوفيه در 

 .3پايان قرن دوم هجري يا اندكي بعد از آن پيدا شده است

لفظ صوفي از هر لغتي كه مشتق شده باشد، خواه عربي باشد و يا غير عربي، قدر مسلم اين است  پس

كه استعمال آن از اواخر قرن دوم شروع شده و بعد شايع گرديده است و قبل از آن از صوفي اسمي 

 نبوده است پس از ورود ملل مختلف به اسالم، فرق گوناگون خصوصاٌ صوفيه پديدار شدند.

استعمال « البيان و التبيين»هـ( نخستين كسي است كه اين كلمه را در كتاب  255اٌ جاحظ )متوفي ظاهر

 .4كرده است

                                                 
 .1دكتر غني، تاريخ تصوف، ص   - 1 

الحقائق، كتاب نفحات االنس، تذكره االولياء و همچنين دائره المعارف اسالم، در ذيل عنوان تصوف و از جمله: كتاب طرائق  - 2 

 شناخت جامعي بيان شده است.

 قشيري در رساله قشيريه مي گويد: و اشتهر هذا االسم لهو الء االكابر قبل المأتين من الهجره. - 3 

مصر، در باب ذكر النساك و الزهاد من اهل البيان مي گويد: و اسماء الصوفيه من ، چاپ 232، ص 1جاحظ، البيان و التبيين، ج  - 4 

 النساك ممن يجيد الكالم كالب و كليب ابوهاشم الصوفي و صالح بن عبد الجليل.



و بعضي مانند: عين القضاء همداني در رساله شكوي الغريب ظهور اصطالح صوفي را در قرن سوم 

 1ه اندهجري دانسته و اولين كسي را كه رسمٌا به لقب صوفي خوانده شد، عبدك صوفي گفت

 لوئي ماسينيون مستشرق فرانسوي مي گويد:

در قرن اول سالكين طريقت به اسم صوفيه معرفو نبودند و لفظ صوفي در قرن سوم معروف شد و »

اول كسي كه در بغداد به اين نام معروف شد، عبدك صوفي است كه از بزرگان مشايخ و قدماي 

د در گذشته است و او مردي منزوي و زاهد هجري در بغدا 211. عبدك الصوفي در حدود 2آنهاست

 .3بود و اول كسي است كه به لقب صوفي در بغداد ملقب شده است

 ابن جوزي در كتاب خود مرسوم به نقد العلم و العلماء و معرفو به تلبيس ابليس مي گويد:

ه ايمان هجري پيدا شد و در زمان رسول اكرم )ع( نسبت مردم ب 211اسم صوفي اندكي قبل از سال »

و اسالم بود و گفته مي شد، مسلم و مؤمن، بعد اسم زاهد و عابد حادث شد، بعد اقوامي پديدار شدند 

كه دلبستگي آنها به زهد و كعبه به حدي بود كه از دنيا كناره جسته و كامالٌ خود را وقف عبادت 

 .4نمودند و طريقه خاصي به وجود آوردند

كور اسم و رسمي از تصوف و صوفيگري در ميان مسلمين نبود و مورخان مي گويند: قبل از زمان مذ

اگر احياناٌ لفظ صوفي در بعضي از كلمات پيشينيان ديده شود، دليل بر وجود اين مسلك در قرن اول 

 نمي شود چون عربها

                                                 
   .94بنا به نقل همائي، جالل الدين، غزالي، نامه  - 1 

 .42بنقل دكتر غني، تاريخ تصوف در ايران، ص  - 2 

 

 .42بدوي، تاريخ تصوف در اسالم، ص  دكتر - 3 

 . 171 – 172ابن جوزي، تلبيس ابليس، ص  - 4 

 



 .1لفظ صوفي را به شخص پشمينه پوش اطالق مي كنند

ده است چنانكه نه در قرآن و نه در كلمات پس نام صوفي در روزگار پيمبر اكرم )ع( معروف نبو

هـ( نشاني از آن يافت نمي شود جز  148رسول خدا )ع( و ائمه اطهار )ع( تا زمان امام صادق )ع( )م 

در دو روايت كه پيامبر اكرم )ع( به منظور خبر از حوادث آينده و پديد آمدن چنين فرقه اي را 

 .2پيشگوئي كرده است

رخان و حتي مؤلفان خود صوفيه نيز بدان اعتراف كرده و نوشته اند: تا آن اين حقيقتي است كه مو

زمان نامي از تصوف و صوفيگري نبود و كساني كه به دين بسيار عالقه نشان مي دادند عباد و زهاد 

خوانده مي شدند تا اين كه در زمان امام صادق )ع( اسم صوفي و طريقه تصوف پيدا شد  و عده اي 

 .3سنت، نام صوفي را بر خود نهادنداز خواص اهل 

به اين معني پارسائي اسالمي پيش از آن كه نام تصوف به معني اصطالحي بر آن نهاده شود، صرفاٌ يك 

حركت اخالقي زاهدانه بود كه مباني و مبادي اجتماعي خويش را از شريعت مي گرفت و بسياري از 

تا اواسط قرن سوم هجري، تعبير اصطالح تصوف  . و4پارسايان خود فقيه و محدث و متكلم نيز بودند

 .5را نتوان بر پارسايان و زاهدان مسلمان نهاد

پس اين كه برخي از شيفتگان تصوف براي اصالت دادن به آن تالش مي كنند تا براي تصوف به 

ن اصطالح اسالمي، پيشينه و قدمتي به بلنداي تاريخ اسالم بيابند، تالش بي ثمري است زيرا كه ميا

 مشرب پارسايان و زاهدان

                                                 
 .21عرفان و تصوف، ص  - 1 

 .298، ص 6شرح نهج البالغه خوئي، ج  – 58، ص 2سفينه البحار، ج  – 34االنثي عشريه، ص  - 2 

 .111، ص 1طرائق الحقائق، ج   - 31جامي، نفحات االنس، ص  - 3 

 شود به شرح حال پارسايان اوليه در كتاب تاريخ تصوف اسالمي و منابع آن.رجو  - 4 

 تأليف دكتر عبدالرحمن بدوي، ترجمه دكتر افتخار زاده. 11تاريخ تصوف اسالمي، ص  - 5 



مسلمان قرون اوليه تا قرن سوم هجري در گفتار و كردار و عقائد با صوفيان به اصطالح مسلمان اواخر 

قرن سوم هجري به بعد، تفاوتهاي بسيار و اختالف آشكاري است. و اين كه برخي از محققان وجود 

گيري صوفيانه نخستين اسالم مي دانند، در قرآن را به مثابهجوهره و جهت  1واژه هاي ذكر و توكل

پنداري بيش نيست اين واژه ها در آيات مكي و مدني با نسبتي همسان با شرائط ، آمده است كه 

پشتوانه عقيدتي مبارزه خداپرستان با مشركان است و در اين سالهاي سخت، موقعيت اقتصادي و 

 اجتماعي پيامبر و يارانش را نبايد از نظر دور داشت.

ر اين شرايط در نظر آنها آنچه اصالت داشت، همان نظام ارزشي اسالم تقوي و زهد بود كه بر د

زندگي پيامبر و مسلمانان اوليه سايه افكنده بود با اين همه هرگز چنين تلقي نمي شد كه اسالم منادي 

امعه نوعي رياضت و رهبانيت باشد، بلكه روند پارسائي همچنان مبين وضعيت دشوار اقتصادي ج

مسلمانان مدينه بود اصحاب صفه هرگز به عنوان يك اصل يا اسوه پديد نيامده و تلقي نمي شد، بلكه 

 .2وجود آنان بيانگر يك واقعيت دردناك اقتصادي و اجتماعي بود

پس به اين نتيجه مي رسيم كه تصوف در روزگار شكل گيري اسالم در ميان مسلمانان وجود نداشت 

از اسالم بيگانه ست كه كوچكترين جايگاهي براي آن در فرهنگ اسالمي وجود و اين اصطالح چنان 

ندارد. و در نتيجه قاطعانه مي توان گفت: تصوف بزرگترين آفت و بدعت ديني بود كه در اواخر قرن 

دوم و اوائل قرن سوم در جامعه اسالمي پيدا شده و از آغاز پيدايش تا كنون همواره تحت تأثير 

 انه قرار گرفته است.فرهنگهاي بيگ

                                                 
ه به شرائط مرتبه آمده و نسبت آن در آيات مكي و مدني با توج 68مرتبه و توكل و مشتقات آن  248ذكر و مشتقات  آن در قرآن  - 1 

 همسان است.

 .6تاريخ تصوف اسالمي، يادداشت مترجم، ص  - 2 



پس اين كه بعضي از صوفيان مدعي هستند كه از پيامبر اكرم )ع( به بعد همه بزرگان دين و از آن ميان 

. يا اين كه مي گويند: اين عنوان و لفظ از همان 1امامان اهل بيت )ع( از پيروان اين مشرب بوده اند

اسالم مؤمنين حقيقي به نامهاي صحابه خاص  . يا اين كه مي بينيم در صدر2صدر اسالم مستعمل بوده

يا اهل صفه يا تابعين يا عابدان و زهاد يا شيعه خوانده مي شدند و به همين جهت است كه بزرگان 

شيعه در صدر اسالم مثل سلمان، ابوذر، عمار و حذيفه در متون صوفيه جزء اولين بزرگان تصوف ذكر 

 ت.. ادعاي بدون دليل و كذب محض اس3مي شوند

همچنين با توجه به مطالب فوق، معلوم مي شود سخنان هانري كربن مستشرق فرانسوي كاماٌل واهي و 

بي اساس است آنجا كه مي گويد: تشيع واقعي همان تصوف است و به نحو متقابل، تصوف اصيل و 

 .4راستين چيزي به جز تشيع نتواند بود

اگر منظورش شيعه اماميه اثني عشريه باشد،  معلوم نيست منظور هنري كربن از تشيع واقعي چيست؟

 مسلمٌا برداشت او كامالٌ نادرست است.

 نخستين صوفي

اولين كس كه در ميان مسلمانان اين نام بر او اطالق شده، ابوهاشم كوفي شامي است و قبل از او 

 . او از بزرگان صوفيان اواخر قرن دوم هجري است.5كسي به اين نام خوانده نشده است

                                                 
 چاپ مصر. 11 – 11التعريف، ص  - 1 

 علي تابنده. 19خورشيد تابنده، ص  - 2 

 .21خورشيد تابنده، ص  - 3 

 .46 – 51ص ، 5هانري كربن، سه گفتار در باب تاريخ معنويات ايران، مجله دانشكده ادبيات دانشگاه تهران، ج  - 4 

 .31جامي، نفحات االنس، ص  - 5 



ويند: در اواخر زمان بني اميه، شخصي به نام عثمان بن شريك كوفي كه به ابوهاشم كوفي مشهور گ

. و 3. و شيخ شام محسوب مي شد2، پيدا شد و مانند رهبانان، جامه هاي پشمينه درشت مي پوشيد1بود

و مرادش بسان نصاري به حلول و اتحاد قائل شد، او د ظاهر امر جبري و در باطن ملحد و دهري بود 

 4از وضع اين مذهب آن بود كه دين اسالم را بر هم زند.

همچنين ابوهاشم كوفي را اولين مخترع علم تصوف و نخستين كسي مي دانند كه در دوره اسالم به 

ه.ق( درباره وي اعتقادي كامل داشته و گفته  161. سفيان ثوري )متوفي 5صوفي مشتهر گرديده است

و طريقت بود، مادام كه او را نديدم معني صوفي را ندانستم كه چه بوده است: ابوهاشم حافظ شريعت 

 .6است

اول كسي كه زير بار اين »كيوان قزويني كه خود مدتها از سران مشايخ فرقه گنابادي بود، مي گويد: 

 .7«ننگ و بدعت رفت، ابوهاشم كوفي بود كه رنجها به خود راه داد تا عراده صوفي راه افتاد

 )ع( درباره او فرمودند: امام صادق

 .8«انه فاسد العقيدة جداً و هوالذي ابتدع مذهباً يقا له التصوّف و جعله مقرّاً لعقيدته الخبيثة»

ابوهاشم جداً فاسد العقيده است او مذهبي را اختراع كرد كه به آن تصوف گفته مي شود و آن را »

 «.قرارگاهي به عقيده ناپاك خود ساخت

                                                 
 ، شمس تهران.561مقدس اردبيلي، حديقه الشيعه، ص  - 1 

 همان مدرك - 2 

 .4تصحيح موالئيۀ ص طبقات صوفيهۀ -3 

 .561حديقة الشيعة، ص  -4 

 .316، ص 4روضات الجنات، ج – 21نفحات االنس، ص  -5 

 .295، ص 7ريحانة االدب، ج -6 

 .22ص قزويني، استوارنامه،كيوان  -7 

 .564حديقة الشيعة، ص  – 33شيخ حرى عاملي، االثني عشريه، ص  -8 



فاده مي شود كه ابوهاشم كوفي پيرو مذهب اهل سنت و مخالف ائمه اهل بيت )ع( از اين روايت است

 بود چنانكه مرحوم سيد نعمة اهلل جزائري مي نويسد:

بعد از آمدن اسالم در گروهي از مخالفين اهل بيت عصمت )ع( استعمال شده مانند حسن بصري، »

 .1«سفيان ثوري و ابوهاشم كوفي

ين صوفي به ابوهاشم كوفي، گفته اند: ابوهاشم اول كسي است كه خانقاه بعضيها ضمن اطالق نام اول

 .2جهت صوفيان ساخته است

و بعضيها صومعه اي براي صوفيان تأسيس كرد ولي د اين عهد، زندگي در صوامع نادر است و غالب 

ا از زهاد عصر در گردش بودند و منفرداً يا با جماعتي از جائي به جائي مي رفتند بعضي از آنه

 .3صدقات زندگي مي كردند و بعضي ديگ از دسترنج خود نان مي خوردند

 اولين خانقاه

در كتابهاي فرهنگ به صورتي قريب به يكدگر معني شده است و مرحوم دهخدا ضمن « خانقاه»واژه 

 . و خالصه4اشاره به برخي از فرهنگها و نوشته هاي فارسي و عربي، آنها را در لغت نامه ذكر مي كند

 .5معني آن محل اقامت درويشان و صوفيان است

ه( آن  481درباره اولين خانقاه دو نظر وجود ارد: گروهي به پيروي از گفته خواجه عبداهلل انصاري )م 

 فلسطين و عده اي طبق نظر « رمله»را در 

                                                 
 از انوارالنعمانية. 159پژوهشي در پيدايش و تحوالت تصوف و عرفان، ص  -1 

 .112، ص 1امين رازي، هفت اقليم، ج -2 

 .19دكتر غني، تاريخ تصوف در اسالم، ص  -3 

 ل واژه خانقاه.لغت نامه دهخدا، ذي -4 

 دكتر محسن كياني )ميرا(. 61تاريخ خانقاه در ايران، ص  -5 



 .1و شهر بصره دانسته اند« عبادان»ه( آن را در ناحيه  728ابن تيميه )م 

ه نظر نخستين را معتبر دانسته اند ما نيز همن را بررسي و پيگيري مي كنيم؛ به گفته چون سران صوفي

خواجه عبداهلل انصاري: اولين خانقاهي كه براي صوفيان بنا كردند، در رمله شام بود. سبب آن بود كه 

ش اميري ترسا يك روز به شكار رفته بود و در راه دو تن را ديد كه به م رسيدند و دست در آغو

يكديگر كردند و در آنجا نشستند و آنچه داشتند از خوردني پيش نهادند و بخوردند و برفتند. امير 

ترسا را معامله و الفت ايشان با يكديگر خوش آمد و گفت من براي شما جائي بسازم تا با يكديگر 

 .2آنجا گرد هم آئيد، پس آن خانقاه را در رمله بساخت

 161ضمن اطالق نام اولين صوفي به ابوهاشم معاصر سفيان ثوري )مهـ(  898عبدالرحمن جامي )م 

 .3اولين خانقاهي كه براي صوفيان بنا كردند، آن است كه به رمله شام كردند»هـ(، مي نويسد: 

ابوهاشم اول كسي است كه خانقاه جهت »هـ( نيز مي نويسد: 1111پس از جامي، احمد امين رازي )م

 .4«مي نيز در نفحات اول ذكر و نموده...صوفيان ساخته و مولوي الجا

رازي هنگام بازنويسي مطالب جامي، باني خانقاه را از اميري مسيحي به ابوهاشم صوفي تغيير داده و 

 به تعبير او باني خانقاه ابوهاشم است نه اميري مسيحي.

نوان شده است. و پس از آن موضوع ذكر بناي اولين خانقاه در رمله شام توسط نويسندگان ديگر هم ع

 هـ( نوشته جامي1253مثالٌ زين العابدين شيرواني )م

                                                 
 .137تاريخ خانقاه در ايران، ص دكتر كياني، -1 
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 چاپ علمي تهران، به اهتمام جواد فاضل. – 112، ص 1هفت اقليم، رازي، ج  - 4 



 .1را با مقداري دخل و تصرف و اظهار نظر كه مربوط به وضع تصوف زمانش بوده، بازگو كرده است

اولين خانقاه را اميري در »هـ( هم مطلب جامي را خالصه كرده و نوشته است: 1288نايب الصدر )م

 .2«رمله شام بنا كرد

دكتر نصري نادر، بناي اولين خانقاه را در رمله شام به راهبي مسيحي در پايان قرن دوم نسبت داده 

 .3است

پس بنا به گفته سران صوفيه و نويسندگان ديگر، اولين خانقاي كه براي صوفيان در سرزمين اسالمي 

ري مسيحي بوده است. به وسيله يك فرماندا –مركز دشمنان اهل بيت )ع(  –بنا كردند، در رمله شام 

حاال جاي اين سؤال است: آيا فرمانرواي مسيحي در ساختن خانقاه در قبال مسجد در كشور اسالمي، 

غير از ايجاد تفرقه و فاسد كردن عقائد مسلمانان چه هدفي مي توانست داشته باشد؟! و نيز معلوم مي 

 شود صوفيگري به ياري مسيحيان وارد جوامع اسالمي شده است.

 هب سران صوفيهمذ

پس از ابوهاشم كوفي نخستين كسي كه مسلك تصوف را بنا نهاد طبقة نخست نمايندگان تصوف 

همان سران صوفيه به شمار مي روند كه در اواخر قرن دوم و اوائل قرن سوم مي زيستند كه طرز تفكر 

نشان مي دهد، آنان زير بناي اعتقادي تصوف اسالمي را ريخته است. همان طور كه منابع صوفيه 

 صوفيان اوليه نه تنها شيعه نبوده اند، بلكه در مقابل ائمه اطهار )ع( ايستاده بوده اند و طريق

                                                 
 .258واني، حدائق السياحه، ص شير - 1 

 .151، ص1طرائق الحقائق، ج - 2 

 م.1961، دكتر نصري نادر، چاپ لبنان، 11التصوف االسالمي، ص - 3 



 .1اعتقادي و فقهي مخالفين ائمه را دنبال كرده اند

صوفي كه مي شناخته،  1211چنانكه از خواجه عبداهلل انصاري صوفي معروف نقل شده است، او از 

. و بر سبيل استنكار نقل مي 2ي فقط دو تن بوده اند: ابراهيم و حمزه علويصوفي صاحب كرامت علو

تا از اين علويگري »كند كه ابو يزيد از مشايخ معاصر هروي در مرو به مريد علويش مي گفت: 

. اين 3خويش يعني: تجبر و ترفع نفس خويش به كل بيرون نيائي از اين كار )يعني تصوف( بوئي نيابي

عاملي را كه از پيوستن شيعه به تصوف مانع مي شد، به دقت باز مي نمايد )يعني عناد  گفته، متقابالٌ

 صوفيه با شيعه(.

اين كالم عالوه بر اين كه موضوع صوفيه را در مقابل شيعه آشكار مي سازد، نشان مي دهد كه شيعيان 

مريد مشايخ صوفي  پيرو امامان اهل بيت )ع( بودند و نمي توانستند به مكتبهاي تصوف درآيند و

 .4باشند

هـ( كي از چهره هاي برجسته تصوف و معاصر و معاشر ابوهاشم 161 – 97سفيان ثوري ) – 1

صوفي بود او همان كسي است كه امام صادق )ع( او را از كساني شمرد كه مردم را از گرايش بر دين 

. او همان كسي 5( پيوندندخدا جلوگيري مي كردند و مانع از آن مي شدند كه مردم به اهل بيت )ع

 .6است كه مشهور است به لباس امام صادق )ع( ايراد گرفت

اسمع مني وع ما اقول لك فانه خير لك عاجالٌ و آجالٌ ان انت مت علي السنه »امام صادق )ع( فرمود: 

 «.و الحق و لم تمت علي بدعه
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 كرده اي و  خوب گوش كن كه براي دنيا و آخرت تو مفيد است، اگر راستي اشتباه»



حقيقت نظر دين اسالم را دربارة اين موضوع نمي داني، سخن من براي تو بسيار سودمند خواهد بود 

و اما اگر منظورت اين است كه در اسالم بدعتي ايجاد كني و حقايق را منحرف و وارونه سازي پس 

 «.اين مطلب ديگري است و اين سخنان در آن صورت به تو سودي نخواهد داشت

صاحبه سفيان ثوري و هم مسلكان او با امام صادق )ع( طوالني است امام در پايان، آنان را مخاطب م

فتادبوا ايها النفر بآداب اهلل عزوجل للمونين و اقتصروا علي امر اهلل و نهيه و دعوا »ساخت و فرمود: 

 «.منكم ما اشتبه عليكم مما ال علم لكم به رودوا العلم الي اهله...

راه ناصواب دست برداريد و خود را به آداب واقعي اسالم، تربيت كنيد، از آنچه خدا امر و  از اين»

نهي كرده، تجاوز نكنيد . از پيش خود دستور نتراشيد، در مسائلي كه نمي دانيد، مداخله نكنيد و علم 

ه و حالل را آن مسائل را از اهلش بخواهيد، در صدد باشد كه ناسخ را از منسوخ و محكم را از متشاب

از حرام باز شناسيد اين براي شما بهتر و آسانتر و از ناداني دورتر است، جهالت را رها كنيد كه 

و فوق كل ذي »طرفداري جهالت زياد است به خالف دانش كه طرفداران كمي دارد خداوند فرمود: 

 .2«1علم عليم

حاديث خود ساخته اي را روايت مي ، و از امام صادق )ع( ا3سفيان ثوري بعضاٌ خود را به تشع زده

از  4كند او در فقه پيرو مذهب ديگري بود و هميشه با ائمه اهل بيت )ع( و مذهب آنان مخالف بود

كالم امام استفاده مي شود كه صوفيه در صدر اسالم راه خالف مي پيمودند و از خود دستوراتي مي 

ند و علم را از غير اهلش مي گرفتند كه امام تراشيدند و در مسائلي كه نمي دانستند مداخله مي كرد

 صادق )ع( با چنين تعبيراتي پند و اندرزشان دادند.
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 عطار در تذكره االولياء نوشته است كه سفيان ثوري سه استاد داشت:



 1يكي يهود و ديگري نصراني و ديگري مجوسي.

 هـ ( 161ابو اسحاق ابراهيم ابن ادهم )م – 2

صوفيه و زهاد است كه از سرزمين بلخ برخاست و بعدها در تصوف نام و  ابراهيم ادهم از قدماي

آوازه اي بلند يافت. درست است كه بيشتر دوران زهد و رياضت او در شام گذشت، ليكن خاطره او 

در نزد زهاد و صوفيه خراسان همواره مثل يك سرمشق باقي ماند. ماجراي توبه اي كه او را به ترك 

 .2زاهدانه، و صوفيانه كشانيده، در روايات صوفيه رنگ افسانه داردسلطنت و به زندگي 

طبق نقل زمشخري در ربيع االبرار روزي سر از قصر خود بيرون آورده مردي را ديد كه در ساية قصر، 

ناني خورد و آبي نوشيد و خوابيد، پس ابراهيم با خود گفت اين دنيا را چه خواهم كرد هر گاه نفس 

 .3ناعت مي نمايد، پس از قصر پائين آمد و دست در توبه زد و طريق مكه پيش گرفتبه اين مقدار ق

در مكه شرفياب حضور مبارك امام باقر )ع( گرديد و از او چيزها « و به گفته صاحب مجالس المؤمنين

 .4آموخت

ن ادهم و نيز جمعي از علمي شيعه نقل كرده اند كه از ابوحازم عبدالغفار بن حسن كه گفت ابراهيم ب

وارد كوفه شد و من همراه او بودم در دوران منصور بود. اتفاقاٌ در آن موقع امام صادق )ع( نيز وارد 

كوفه گشت و چون خواست كوفه را قصد مدينه ترك كند، علما و اهل فضل از مردم كوفه او را 

و ابراهيم ادهم مشايعت كردند و از جمله كساني كه به مشايعت آن حضرت آمده بودند، سفيان ثوري 

 بود. مشايعت كنندگان در جلو آن حضرت حركت
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مي كردند كه ناگاه به شيري برخوردند كه در سر راه بود، ابراهيم ادهم به آن جماعت گفت توقف 

كنيد تا جعفر بن محمد )ع( بيايد ببينيم با اين شير چه مي كند، آن حضرت رسيد و رو كرد به شير و 

او را گرفت و از راه دور كرد آنگاه به آن جماعت رو كرد و فرمود: آگاه رفت تا به آن رسيد گوش 

باشيد اگر مردم خدا را آن طوري كه شايسته او است اطاعت مي كردند، بارهاي خود را بر شير بار مي 

 .1نمودند

 ظاهراٌ در اين فرمايش امام تعريضي است به ابراهيم ادهم و سفيان ثوري و امثال ايشان.

تنبيه غيبي را كه صداي هاتف يا حتي  –از جمله كالباذي و ابوعبدالرحمن سلمي  –ديمتر راويان ق

 .2يادآوري خضر تجسم آن بود، موجب ترك دنيا و توبه وي شمرده اند

ابن ادهم اگر چه زمان سه امام را درك كرده بود، ولي هرگز شيعه و پيرو اهل بيت نبود و به موجب 

هـ ( 141با سفيان ثوري و فضيل بن عياض و ابويوسف غسولي )م  پاره اي از روايات، در مكه

هـ ( نيز اختالف داشت  151مي گويد: ابراهيم با امام اعظم ابو حنيفه )م 4، هجويري 3همصحبت بود

و علم از وي آموخته بود، حديث هم از وي روايت كرده است و اين همه نشان مي دهد كه وي در 

 .5هميان از صوفيان پيروان او بودندمذهب اهل سنت بوده است و اد

 هـ ( 165داود بن نصير طائي )متوفي  – 3

 يكي از ائمه برجسته تصوف در نيمه دوم قرن هجري بود اصلش از
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خراسان ولي متولد كوفه بود. به خاطر فراگرفتن علم به بغداد كوچ كرد و مدتي در آن شهر اقامت 

كوفه برگشت و از مردم كناره گرفت و مشغول عبادت شد گزيد و از ابوحنيفه فقه آموخت و سپس به 

. 1تا روزي كه از دنيا برفت.بعضاٌ نام او در طومار شجره فرقه معروفيه برده مي شود او شاگرد ابوحنيفه 

 و ناصبي و دشمن اهل بيت )ع( بود.

 هـ ( 184شقيق بلخي )م  – 4

ين كسي است كه طريقت و اصول تصوف را پس از ابراهيم، ابو علي، از اكابر مشايخ خراسان و نخست

در آن نواحي رواج داد، در اين رشته مردي و تربيت شده ابراهيم ادهم بوده و اصول طريقت را از وي 

 .2ياد گرفت

به گفته بعضي فيض حضور امام باقبر )ع( را در يافته، بلكه به زعم بعضي به خدمت حضرت موسي 

. و موافق آنچه در ديوان 3ز از آن حضرت روايت نموده استبن جعفر )ع( نيز رسيده و احاديثي ني

 .4المعصومين از نوراالبصار شبلنجي نقل شده، كرامتي نيز از آن حضرت در راه مكه ديده است

به نوشته جامي در نفحات االنس وي صاحب رأي و از شاگردان امام زفر بود و با ابويوسف دوستي 

 .5ردداشت و در مجلس ابوحنيفه شركت مي ك
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 هـ ق( 181 – 118عبداهلل بن مبارك مروزي ) – 5

وي يكي از زهاد و صوفيان مجاهد بود كه در تصوف بغداد تأثير گذاشت. او هر چند از اهل مرو بود، 

يك سال حج كردي و يك سال غزو و يك »ولي غالب عمرش در مكه و بغداد گذشت. مي گويند: 

يك نيمه طريق ». به موجب روايات اهل مرو 1«رقه كرديسال تجارت و منفعت خويش بر اصحاب تف

فقه )= رأي( مي سپردند و يك نيمه طريق حديث و ابن مبارك  با هر دو قوم در موافقت بود چنانكه 

او را رضي الفريقين مي گفتند به حكم موافقش با هر يكي از ايشان و او در مرو دو رباط كرد: يكي به 

. او به فضيل بن عياض 2«ي اهل رأي پس به حجاز رفت و مجاور شدجهت اهل حديث و يكي از برا

اي عابد اگر به ما درست مي نگريستي مي فهميدي كه »هـ ( كه در مكه مجاور بود، مي گويد:  178)

 .3«تو با عبادت بازي مي كني زيرا ما با خون، چهرة خويش را خضاب مي كنيم

الك بن انس اخذ علم كرد و هم مثل سفيان در عين عبداهلل بن مبارك در فقه از سفيان ثوري و م

 .4در هيت بين عراق و شام در گذشت 181اشتغال به علم، از زهاد عصر بود در سنة 

 هـ ( 187 – 115ابو علي فضيل بن عياض ) – 6

 .5يكي ديگر از زهاد و صوفيه عصر خود بود و فرقه عياضان پيروان او بودند
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واني راهزن خطرناكي بود كه همه مردم از او وحشت داشتند و سپس وي از خراسان برخاست و در ج

توبه كرد و در كوفه به علم حديث و علم دين پرداخت و چندي زير نظر سفيان ثوري قرار گرفته و 

اندرز داد و سرانجام در مكه مجاورت  –ظاهراٌ در مكه  –پيش او تربيت يافت يكبار به هارون الرشيد 

 .1فات يافتگزيد و در همانجا و

تأثيري كه اندرز او در خليفه باقي گذاشت، در بغداد او را نزد صوفيه و زهاد محبوب كرد. در كتب 

 .2رجال شيعه از او به عنوان يكي از راويان موفق اهل سنت ياد شده است

مرحوم كليني در كافي روايتي را نقل كرده است كه راوي آن فضيل بن عياض بوده وي در آن روايت 

ته است از امام صادق )ع( مسائلي را درباره مكاسب سؤال كردم آن حضرت مرا از آنها نهي كرد و گف

. 3بر اين امت او از كفار شديدتر است -خلفاي جور –بعد فرمود: اي فضيل! به خدا قسم ضرر آنها 

اخبار و ليكن در عيون  4بعضيها گفته اند: اين جمله نشان مي دهد كه وي از اهل سنت نبوده است

الرضا روايتي نقل شده است كه طبق آن سفيان ثوري و ابراهيم مدني و فضيل بن عياض، پيش هارون 

. فضيل پيش علماي اهل سنت از احترام خاصي برخوردار بود 5بر عليه امام كاظم )ع( شهادت داده اند

ت و خوف و . مي گويند به عزلت عالقه داش6و حتي احمد بن حنبل از وي به تكريم ياد مي كرد

 .7قبض بر وي چندان غلبه يافته بود كه با مرگ او گوئي حزن از اين عالم رخت بر بست

                                                 
صفوه  – 419ص ، 1الجواهر المضيئه ج  – 294، ص 8تهذيب ج -225، ص 1تذكره الحفاظ، ج – 14، ص 6طبقات الصوفيه، ج - 1 

 .153، ص 5االعالم زركلي، ج – 514ش  – 215، ص 3ابن خلكان ج – 84، ص 8حليله االولياء ، ج  – 134، ص 2الصفوة، ج

 .438، ص8رجال نجاشي، بنقل قاموس الرجال، ج - 2 

 .115، ص 5كافي، ج - 3 

 قاموس الرجال، همانجا. - 4 

 .68 – 66، ص 1عيون اخبار الرضا، ج - 5 

 .112جستجو در تصوف ايران، ص  - 6 
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 هـ ( 212معروف كرخي ) – 7

ابو محفوظ معروف بن فيروز )= فيروزان( بغدادي كرخي، از مشاهير صوفيه است پدر و مادرش بنا 

ودند و مي گويند كه او خود بر دست بر مشهور، نصراني، )و به يك روايت از صائبين نواحي واسط( ب

. و بعدها از اصحاب امام و حتي دربان وي بوده است و نيز از دست 1امام رضا )ع( اسالم آورده است

. صحت اين روايات را به دشواري مي توان 2مبارك امام رضا )ع( خرقه پوش واليت بوده است

از جمل  –از وي نيست و محققان شيعه  تصديق كرد زيرا در مأخذ قديم مربوط به طبقات شيعه نامي

عالمة مجلسي در عين الحياة خويش، در درستي اين خبر شك كرده اند، به عالوه بعضي از كساني كه 

وي را به درباني امام رضا )ع( منسوب داشته اند، در عين حال مثل شيخ عطار وي را تربيت يافتة داود 

ظ تاريخ ممكن نيست و همچنين اين كه در كودكي بر ( معرفي كرده اند و اين از لحا165طائي )م 

. اگر درباني او راست بود، مي بايست 3دست امام رضا )ع( اسالم آورده باشدبعيد به نظر مي رسد

علماي شيعه از او در كتب رجال و تاريخ كه به شرح حال هر يك از اصحاب و خواص و خدام و 

شاهير و مجاهيل و ثقات و ممدوحين و مذمومين ايشان موالي ائمه )ع( پرداخته و والدت هر يك از م

 را نوشته اند اصالٌ متعرض شرح حال او نشده اند.

اينك به جرأت مي توان گفت سمت درباني و مالزم بودن او با امام تا آخر زندگيش درزوغ شاخدار 

ضا )ع( صوفيانه است، عالمه مجلسي به همين جهت و جهات ديگر سمت درباني وي را به حضرت ر

 .4شديداٌ انكار كرده است

 شيخ عطار گويد: معروف ترسائي بود كه در دست علي بن

                                                 
 .12رساله قشيريه، ص  62، ص 1طبقات شعرائي، ج - 1 

 .46، ص 5ريحانه االدب، ج – 133، ص 2طرائق الحقائق، ج  - 2 

 .112 – 113دكتر زرين كوب، جستجو در تصوف ايران، ص  - 3 

 .47، ص 5به نقل ريحانه االدب، ج - 4 



و داود از  2رفته، رياضت بسيار كشيده 1موسي الرضا )ع( مسلمان شده بود و آنگاه نزد داود طائي

ر سه و نيز نقل كرده كه چون معروف وفات كرد، جهودان و ترسايان و مؤمنان ه 3تالمذه ابوحنيفه بود 

 .4طائفه در وي دعوي كردند كه از ماست و جنازه او را ما بر مي داريم

الصوفي ال »مجهوال الحال، به تز معروف: « معروف»ناگفته نماند: دعوي مذكور گواه روشن است كه: 

عمل مي كرده كه يهود و نصاري و مسلمين او را از خودشان مي شمردند اگر او شيعه و « مذهب له

 .5العقيده اي بود، كفار او را از خودشان نمي شمردند مسلمان صحيح

 هـ (  227 – 151بشر حافي ) – 8

ابونصر بشر بن حارث معروف به حافي مروزي از اولياي اهل سنت و رجال طريقت و از اكابر عرفا و 

. اصل وي از مرو است و بزرگ زاده اي از علماي حديث بود كه بعدها در بغداد 6صوفيه است

 .8. و در همانجا از دنيا رفت 7گزيدسكونت 

بر حسب غالب مأخذ، بش )مثل اغلب سران صوفيه( در بدايت حال اهل لهو و شراب خوار و آلوده 

به گناه بود. به ساز و سرود و غنا و طرب و سرنا اشتغال داشت. اما از آن كار توبه كرد و بعد از آن در 

ز علم خويش توبه كرد و هم دست از گناهان كشيد، همه عمر شوريده وار مي زيست. گويند او هم ا

 سرانجام هفت صندوق كتاب حديثي را كه داشت، در خاك كرد و روايت

                                                 
 بي و دشمن اهل بيت بود.داود طائي ناص - 1 

 .269، ص 1تذكره االولياء، ج - 2 

 .216همان مدرك، ص  - 3 

 .273همان مدرك، ص  - 4 

 مراجعه شود. 115تا  99به كتاب جستجو در عرفان فارسي، از ص  - 5 

 .85طبقات الصوفيه، ص  – 146، ص 11الوافي بالوفيات، ج – 245، ص 1وفيات االعيان، ج - 6 

 .638ي تاريخ گزيده، ص مستوف - 7 

 .48جامي، نفحات االنس، ص  - 8 



 .1ننمود

 در اغلب منابع از جمله تذكره االولياء سبب توبة او را چنين نوشته اند:

ه در آن نوشته ابتداء توبه او آن بود كه شوريده روزگار بود بك روز مست مي رفت كاغذي يافت ك»

بود: بسم اهلل الرحمن الرحيم. عطري خريد و آن كاغذ را معطر كرد و به تعظيم، آن كاغذ را در خانه 

طبيعت اسمنا فطيبناك و طهرت اسمنا »نهاد. بزرگي آن شي به خواب ديد كه گفتند بشر را بگوي 

ب ديد تا بار سوم بامداد آن بزرگ گفت: مرد فاسق است و به خواب رفت باز همين خوا...« فطهرناك 

برخاست و به خواب رفت باز همين خواب ديد تا بار سوم بامداد برخاست وي را طلب كرد گفتند: 

به مجلس خمر است. رفت خانه اي كه در آنجا بود گفت: بشر آنجا مي بود. گفتند: مست است بي 

؟ گفت: پيغام خداي، گريان شد خبر، گفت بگوئيد كه به تو پيغامي دارم. گفت: بگوئيد پيغام كه داري

 .2... و طريق زهد پيش گرفت

حمداهلل مستوفي جريان را با تفاوت نقل كرده و گفته است: سبب سعادت او آن كه بر راه كاغذ پاره 

آن را خوش بوي كرد و جاي نيكو نهاد هاتفي «. يسم اهلل الرحمن الرحيم»اي يافت بر آنجا بنبشته كه: 

 .3صر نام ما مطيب كردي به مكافات در دنيا و عقبي نام تو مطيب كرده بشر نهاديمآواز داد كه اي ابو 

در بعضي منابع شيعه، علت توبه بشر طور ديگر نقل شده است. گويند: روزي امام كاظم )ع( در بغداد 

از كنار منزل بشر گذر كرد و از آن منزل صداي ساز و آواز و لهو و لعب شنيد. امام كمي توقف كرد 

نيزكي از آن بيرون آمد،امام به او فرمود: اي كنيز صاحب اين خانه آزاد است يا بنده؟ كنيز گفت: او ك

 .4آزاد است

                                                 
 .117، ص 1عطار، تذكره االولياء، ج – 67، ص 7تاريخ بغداد، ج - 1 
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امام فرمود: راست گفتي اگر او بنده بود از موالي خود مي ترسيد. كنيز برگشت و كالم امام را به بشر 

تا اين كه خود را به امام رساند و با رساند. بشر از شنيدن سخن امام ناراحت شد پابرهنه بيرون آمد 

 .1دست آن حضرت توبه كرد

ولي اين استظهار درست نيست و قرائن و شواهد  2بعضي از اين قضيه تشيع بشر را استظهار كرده اند

 زيادي هست كه او از اهل سنت بوده است.

دت تمام داشت تا به از جمله عطار گويد: نقل است كه احمد حنبل بسيار پيش او رفتي و در حق و ارا

حدي كه شاگردانش گفتند: اين ساعت تو عالمي در احاديثي و فقه و اجتهاد و در انواع علوم نظير 

نداري، هر ساعت از پس شوريده اي مي روي چه اليق بود؟! احمد گفت: آري از اين همه علوم كه 

اند، پس بر او رفتي و گفتي : حئثني بر شمرديد من اين همه به از او دانم ، اما او خداوند را به از من د

 . 3عن ربي مرا از خداي من سخني بگوي

گويند او را احمدبن حنبل بزرگ مي شمرد تا آنگاه كه فتنة مخلوق بودن قرآن پيش آمد. وي در خانه 

: اي ابو نصر چرا بيرون نيائي و در نصرت دين و تقويت نشست و احمد پاي پيش نهاد وي را گفتند

گفت : هيهات هيهات احمدبن حنبل در مقام پيغامبران ايستاده است كه چون ن نگوئي؟ اهل سنت سخ

. معهذا اين حال مانع از آن نبود كه احمدبن حنبل در حق وي همچنان 4«وي تواند كرد و مران نيست

 .5اظهار اعتقاد كند و مي گويند بعد از مرگ او نيز همواره از او به نيكي ياد مي كرد

اهل سنت و سران صوفيه دربارة بشر مطالب زيادي نوشته اند و كرامات بسياري بر او  البته علماي

 نسبت داده اند، موضوع سخن، صحت يا سقم 
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اين روايات نيست زيرا هر آدم متوسط الفكري مي داند كه بسياري از اين روايات باوركردني نيست و 

حافي است و اين نقل هر قدر هم سخيف  با عقل و منطق سازگار نمي باشد، بلكه سخن از زهد بشر

باشد ، بيانگر يك معني است و آن وجود يك نوع زهد خشك و بيمارگونه اي است كه از قرن اول 

هجري در ميان بعضي از مسلمانان پيدا شده است. بديهي است هيچ يك از اعمال سحيف پسنديده 

)ع( از چنين روشهاي بيمارگونه اي،  نبوده و براي همين هم رسول گرامي اسالم )ص( و ائمه اطهار

 مسلمانان را نهي مي كردند.

نكته اي  كه تذكر آن در اينجا الزم است ، اين است كه: صوفيه براي اثبات همبستگي خود با امام 

كاظم )ع( برخي از سران خود را از اصحاب و شاگردان امام معرفي كرده اند و براي فريب مردم 

هـ ( از  194ت نسبت داده اند . مثالً گفته اند:  شقيق بلخي )متوفي سلسلة خود را به آن حضر

شاگردان امام بوده و  از آن حضرت روايت نقل كرده است. همچنين امام )ع( ، استاد حاتم اصمّ 

( بوده است و شقيق به اتهام رافضي بودن در ماوراءالنهر كشته شد و توبة بشر حافي را به 237)متوفي

 .1)ع( نوشته انددست امام كاظم 

بر فرض اگر ادعاي آنها راست هم باشد، دليل خوبي براي شيعه و صحابه بودن آنها نمي باشد. اگر 

شقيق و بشر در حد يك شاگرد با امام )ع( ارتباط داشتند، مي بايست علماي رجال شيعه آنان را 

ماين و حال آن كه علماي شيعه بشناسند و از آنها نقل حديث كنند و در كتابهاي خود نام آنها را ذكر ن

 آنها را نمي شناسند و  در ميان اهل سنت كمال شهرت را دارند.

 .2هـ( 245ذوالنون مصري، ثوبان )يا فيض( بن ابراهيم)متوفي  – 9

                                                 
 .83ص  ،2( طرائق الحقائق، ج  1 

 .273، ص 2قمري در مصر فوت كرد) ريحانة االدب ، ج  248يا  246يا  245يا  244يا  241( ذوالنون در سال 2 



از اكابر عرفا و متصوفه و رجال طيقت مي باشد كه در ميان اين طائفه به زهد و صالح و فضل و ادب 

ت و فصاحت معروف، بلكه به نوشته بعضي جامع اصول طريقت و شريعت و فقاهت و علم و حكم

و از شاگردان مالك بن انس)سر سلسله مذهب مالكي از مذاهب چهارگانة اهل سنت ( بوده و مذهب  

و كتاب موطّأ استاد خود را از وي روايت نموده است. نخستين كسي است كه در  1وي را داشته است

پرداخت و در تربيت احوال و مقامات اهل عرفان، سخن گفت و كرامات  مصر به ترويج اصول صوفيه

. وي  اهل كيميا و فلسفه بوده و از فلسفة نو افالطوني اقتباس بسيار كرده و 2بسياري بدومنسوب دارند

 با تصوف آميخته است.

ز ذوالنون مصري به قول جامي رئيس و سر صرفيان محسوب است و اول كسي است كه براي فرار ا

اعتراض معترضين رموز صوفيانه به كار برده است ولي ذوالنون از صوفيان معتدل است و در كلمات 

 .3خود  از معرفت الهي بيشتر صحبت مي كند تا از اتحاد و وصول

 هـ( 261-188با يزيد بسطامي) -11

بزرگان صوفيه از « سلطان العارفين»طيفور بن عيسي بن سروشان معروف به ابويزيد بسطامي، ملّقب به 

 مجوسي بود كه اسالم آورد.« سروشان»و ارباب طريقت است. جد وي 

گويند كه با يزيد صد و سيزده نفر شيخ و مرشد را خدمت كرده كه آخرين آنها امام جعفر الصادق )ع( 

 . هيجده يا سي سال براي امام سقائي كرد و در 4بود
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تا اين كه در اثر ارشاد امام صادق )ع( طريقت حقه را مي خواندند « طيفور السقاء»دستگاه امام وي را 

دريافت و از تالمذه، بلكه اهل اسرار آن حضرت گرديد تا آن كه امام روزي او  را امر نمود كتابي را از 

در اين مدت كه اينجا رف خانه بياورد، گفت: يا ابن رسول اهلل رف كجاست؟ آن حضرت فرمود :

ا كه باالي سر تست نشناختي؟! گفت: در تمامي اين مدت اشتغال تمام فكر من به هستي رف خانه ر

وجود مقدس تو و انوار تو بوده و اصاُل به چيزي ديگر توجهي نشده است آن حضرت فرمود كه: امر 

بروي مردم آنجا را به توحيد و نبوت و طرف « بسطام»تو به پايان رسيده ، اينك وقت آن است كه به 

 .1اهلل دعوت كني او نيز اجابت كرداولياء 

به روايتي رفيقي موافق و خلعتي را در خواست نمود و آن حضرت نيز جبّة شخصي خود را به او 

قناعت فرمود ، پسرش محمد را نيز همراهش كرد، هر دو به بسطام  رفتند و جناب محمد پيش از 

 .2بايزيد مشغول انجام وظيفه بوده استابويزيد در همانجا وفات يافت و قبرش مزار مردم مي باشد و 

اين روايت را غالب مأخذ صوفيه ذكر كرده اند اما با در نظر گرفتن سال وفات امام صادق )ع( و 

سال از وفات امام صادق )ع(  41والدت بايزيد، امكان پذير نيست زيرا به هنگام تولد بايزيد، حداقل 

روحانيت آن بزرگوار استمداد و اخذ فيوضات الهيه گذشته بود و لذا جمعي معني كرده اند كه از 

نموده است، يا اين كه از اشتباه كاتب بوده كه به عوض امام رضا )ع( امام صادق )ع( را نوشته و يا 

اين كه بايزيد بسطامي دو نفر بوده يكي فيض حضور حضرت صادق را درك كرده و به كبير موصوف 

 ع( است و ديگري به شرف حضور امام رضا )

                                                 
 .131، ص1ج( تذكرة االولياء،1 

 .22، ص2مجالس المؤمنين ، ج - 2 



 .1معروف است« صغير»مشرف و به 

هم در دفع اشكال مزبور مالقات با يزيد با امام  صادق )ع( همين وجه   2«روضات الجنات»صاحب 

نقل كرده كه 3اخير را تقويت كرده و به تعدد با يزيد قائل شده است و  در تأييد آن از معجم  البلدان 

ور بن عيسي بن سروشان زاهد بسطامي در وسط ضمن شرح شهر بسطام گويد:  قبر ابو يزيد طيف

همان  شهر در جنب بازار است، نيز از آن شهر برخاسته طيفوربن آدم بن عيسي بن علي زاهد بسطامي 

)ع(  اصغر و بعد از نقل اين جمله گويد: بنا بر اين ممكن است كه ابويزيدي كه معاصر حضرت صادق

ه ، ابو يزيد اكبر بوده و آن ديگري كه زمانش متأ خّر و و سمت سقايت دواتمنزل آن بزرگوار را داشت

وفات يافته)و معاصر حضرت رضا )ع( ( بوده ابو يزيد طيفور در شهر بسطام دو تن  261در سال 

بوده اند: يكي طيفوربن عيسي كه اكبر است و ديگري طيفوربن آدم بن عيسي بن علي كه اصغر 

 .4است

بيش از ديگران خود را به تكلّف « طيفور»يد بسطامي مسمّي به براي اثبات دو با يز 5صاحب طرائق

وجود داشته كه يكي « طيفور بسطامي»انداخته و  سر انجام به اين نتيجه رسيده است كه در تاريخ دو 

طيفور اكبر و آن ديگري طيفور اصغر و جناب با يزيد طيفور اكبر اخذ خرقه و اجازه و نشر طريقت از 

 از ايشان جاري شده است.« طيفوريه»ته و سلسة حضرت صادق )ع( داش

البته سران صوفيه چنين توجيه نا موجّهي را در باره حسين بن حالّج نيز كرده اند ولي مسلما اين 

 توجيهات قانع كننده نيست و استبعاد مالقات با يزيد با 

                                                 
 ( همان مدرك.1 

 .156، ص4( روضات الجنات ، ج2 

 .421، ص1( معجم البلدان، ج3 

 .428ص،2جطرائق الحقائق، -312، ص7ريحانة االدب ، ج -156، ص4( روضات الجنات، ج4 

 .428-438، ص2،ج( طرائق الحقائق5 



ب بودن خارج نمي امام صادق )ع( با اين توجيهات مندفع نمي گرددد و او  را از سني حنفي مذه

 .1سازد

 (297 – 8جنيد بغدادي)م  -11

ابوالقاسم جنيد بن محمد خزاز قوايري از مشاهير عرفا و اكابر مشايخ صوفيه است و در ميان صوفيه 

معروف به جاللت بوده و گاهي به قطب اعظم، سيد الطائفه، سلطان الطائفه، استاد الطريقه، قطب 

عرفا، موصوفش دارند و تمامي فرقه هاي تصوف خرقه هاي خود را به او العلوم، تاج العارفين و تاج ال

هجري به دنيا  221ظاهراُ در حدود  2مي رسانند. وي در بغداد نشو و نما يافت اصلش از نهاوند بود

 آمده بود.

استاد فقهي امام  -(241جنيد در فقه و حديث شاگرد سفيان ثوري و يا ابوثور ابراهيم بن خالد)م 

نسبت وي در عرفان و تصوّف به حارث 3بود و مذهب شافعي و مذهب ابوثور كلبي داشت – شافعي

بن اسد محاسبي و از مشايخ صوفيه صحبت داشت، ولي تأثير صحبت محاسبي در وي قابل مالحظه 

 .4بود. ابوالعباس بن سريج فقيه شافعي نيز فنون طريقت را از جنيد اخذ كرده است

كه تا قرن اخير در تواريخ و تذكره ها موجود مي باشد و  ليكن در اين  اين فشرده اطالعاتي است

  –يكي از  سران صوفيه  –اواخر دكتر احسان اهلل استخري 

                                                 
 .56( جامي نفحات االنس، ص 1 
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 3213، ص2ابن خلكان و فيات االعيان ، ج ----تاريخ بغداد همانجا -235، ص2( ابن جوزي، فقه الصفوة ، ج 3 
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كه اصول تصوف را تدوين نمود، بر خالف تمام كساني كه درباره جنيد بغدادي تحقيق كرده اند 

. و درباره مجاز 1«جنيد بديهي باشد گمان مي بريم ثبوت مذهب تشيع اثني عشري براي» مدعي شد:

بودن جنيد از ناحيه مقدسه امام زمان )ع( روحي فداه، نيز براي نخستين بار محمد معصوم عليشاه 

 بدون مدرك به طور مجمل نوشت:

تكميل از خدمت سري سقطي يافت و به امر آن جناب ، بلكه به فرموده امام به ارشاد عباد » 

سته است موضوع شاگردي چنيد بغدادي را نزد ابوثور و پيروان وي از . چون نمي توان 2«پرداخت

 سفيان ثوري كتمان كند، مي نويسد:

در سن هفت سالگي به تحصيل فقه و  ساير علوم رسميه پرداخته و چون اشتداد بلية تقيه به ازدياد » 

كه « وعلي ثوراب»رسيده بود مذهب صوري را گاه به سفيان ثوري منسوب مي داشت و فقه را نزد 

. مسأ له تقيه جنيد براي اولين بار به وسيله معصوم  3مهين شاگرد امام شافعي بود ، تحصيل مي نمود

عليشاه عنوان شده و از جعليات او ميباشد و هيچ كدام از كساني كه درباره جنيد تحقيقاتي كرده اند ، 

 . 4درباره تقيه او چيزي ننوشته اند

شيخ جنيد در » حسين تابنده تكميل كرد و براي نخستين بار مدعي شد:  بعدها اين دروغ را سلطان

زمان امام عسكزري از طرف ايشان مجاز در دعوت بود و در زمان قائم نيز آن سمت را داشت ولي 

 . 5«بيعت او به توسط شيخ سري بود

                                                 
 .114صوف، ص ( اصول ت1 

 .389، ص2( طرائق الحقائق، ج2 

 .389، ص 2( طرائق الحقائق، ج 3 
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 و در جاي ديگر نوشته اند:

و 1« ز طرف قرين الشرف حضرت قائم نيز داشتهو چون زمان او مقارن با زمان غيبت بوده و اجازه ا» 

و جنيد هم از شيعيان و درك خدمت حضرت هادي و حضرت عسكري )ع( و » يا مي نويسند : 

 . 2«حضرت حجت )عج( نمود و از آن بزرگواران مجاز بود

 جناب سري سقطي و جانشين وي» سلطان علي تابنده هم به دنبال پدر ، اين چنين اشاره نموده كه : 

شخ جنيد بغدادي ارادت به ائمه معصومين )ع( زمان خود حضرت جواد و حضرت هادي و حضرت 

عسكري و موالنا حجت قائم )عج( داشتند و از آن بزرگواران مجاز بودند و فقثط تربيت سري توسط 

 .3«معروف كرخي و تربيت جنيد توسط سري بود

ت زيرا در هيچ كدام از منابع صوفيه و غير صوفيه البته سخناني از اين قبيل تماما ادعاي بدون دليل اس

اثري از آنها به چشم نم يخورد و هيچ كدام از كساني كه به عصر جنيد نزديك بوده اند و درباره ي او 

چيزي نوشته اند، به تشيع او يا اجازه ي او از ناحيه مقدسه امام زمان )ع( اشاره اي نكرده اند و در 

ي امام غائب كه  زير نظر نوّاب اربعه به سرپرستي امام زمان )ع( توانستند منابع اماميه اسامي وكال

سازمان سفارت و نيابت را در مقطع حساس اداره نمايند، ذكر شده است ولي در هيچ كدام از آنها 

نامي از جنيد بغدادي به عنوان سفير و نايب  برده نشده است و حتي نان او مانند حالّج جزء مخالفين 

چهارگانه نيز ذكر نشده است. به اين معني نام جنيد در ميان كساني كه به دروغ ادعاي سفارت سفراي 

يا نيابت كرده اند نيز ديده نمي شود . گذشته از اينها نام جنيد در طبقات الشافعيه آمده ولي در كتب 

 رجال شيعه نامي از او ديده نمي شود . با وجود اين، چه كسي 

                                                 
 .25( يادداشتهاي سفر به ممالك عربي ، ص1 

 .26( همان، ص 2 

 .41ص( خورشيد تابنده،3 



ادعا كند كه جنيد بغدادي مورد تأ ييد امام علي النقي و امام حسن مي تواند  _جز صوفي -

عسكري و امام زمان )ع( بوده است؟ پس نتيجه مي گيريم كه مسأله تشيع و سفارت و نيابت 

اللهي است كه  فقط به درد جنيد از جمله جعليات معصومعلي شاه شيرازي رهبر فرقه نعمة

 رد.خرقه پوشان خاننقاه و دراويش مي خوو

 ( 314-312جريري، احممد بن محمد )متوفي  -12

از بزرگان مشايخ صوفيه و جامع اصول شريعت و فنون جريري كه كنيه اش ابو محمد بود ،

طريقت به شمار مي رفت. در فقه و اصول و اكثر فنون ديگر بر ديگران برتري داشت، بلكه در 

يده ب.د و در طريقت از بزرگترين شاگردان فقه مفتي و امام بود و در علم اصول هم  به غايت رس

و ياران جنيد بود و مثل حالج با سهل بن عبداهلل تستري صحبت داشته بود. در هنگام مرگ جنيد 

به بالين او حضور داشت و  به قول او عطار ، جنيد او را ولي عهد خويش خوانده بود و  ظاهرا به 

يد هم  بود كه ياران جنيد بعد از مرگ استاد و سبب هممين تبحّر علمي و ارتتباط نزديك با جن

مرشد خويش گرد وي جمع شدند. حووزه ياران جنيد در دوره ارشاد و تعليم او ظاهرا همچنان 

همانند دوران جنيد به ظاهر شريعت عالقه خاصي نشان مي داد مؤلف كشف المحجوب نام او را 

 در رديف محاسبي ياد مي كند.

نقل مي كند كه گفت: كار ما بر دو چيز بتا كرده اند: مراقبت خداي تعالي امام قشيري هم  از وي 

و نگاهداشت ظاهر علم. اين هر دو نكته نشان مي دهد كه تعليم او چيزي جز ادامه استادش جنيد 

و جز حفظ ظاهر شريعت و اجتناب از طريقه سكر نيست . در تعبير از همين تعليم بود كه او 

ت و حفظ آداب اهميت خاصي مي داد ، حتي تصوف را چنانكه ابو مخصوصا به رعايت شريع

 نيكو خوئي گزيدن»نصر سراج از وي نقل مي كند ، عبارت مي ديد از 



و خود او نيز در رعايت آداب به قدري پايبندي و اصرار « و بيرون آمدن از هر چه خوي بد باشد

ل تا اندر خلوت پاي دراز نكرده ام نزديك بيست سا» داشت كه يكبار در احوال خويش گفته بود:

 «.زيرا كه آن اولي تر كه با خداي  ادب نگاهدارم

هنگامي كه فرقه قرامطه بغداد را  314-312وي چندين سال بعد از جنيد زيست و در  سال 

 .1محاصره كرده بودند در اثر عطش در زياده از صد سالگي در گذشت

 (319حالج ابو مغيث حسين بن منصور)م  -13

مي باشد، زادگاه وي بنا بنا بر « حالج اال سرار »حالج از بزرگان عرفا و  صوفيه و معروف به 

از « واسط»بود ولي در سنين كودكي آنجا را ترك كرد و در شهر « بيضاء فارس» كمشهور ، 

. و لذا زبانش فارسي نبود . بعضيها گفته اند : نياي وي  يك 2شهرهاي عراق نشو و نمو يافت

و عالقمندانش نسبت او را به ابو ايوب انصاري داده اند  3از اهل بيضاء« محما»تي بود به نام زرتش

 كه ظاهرا جاي تأمل است.

هـ ( بود كه وي نه فقط صوفيي زاهد  283-213« )سهل بن عبداهلل تستري » يكي از اساتيد او 

معتزله به شمار مي آمد،  ،بلكه در عين حال سنيي از هواخواهان طريقه اهل حديث و از مخالفان

در مخالفت با آراء معتزله و در متابعت از طريقه اهل حديث افكار و اقوال وي با احوال و افكار 

 احمد بن حنبل شباهت 
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داشت. سهل حديث و فقه را از خاتل و استاد خويش محمد بن سوار، شاگرد مكتب سفيان ثوري 

 .1بن علي منسوب بودآموخت و در تصوف به مالك بن دينار و معروف 

( بود كه در مكه به مقاالت اهل كالم متهم شد و 296استاد ديگر جالج ، عمروبن عثمان مكي )م 

ناچار از حرم بيرون آمد يك چند در جده قاضي شد و يك چند به اصفهان سفر كرد و سرانجام 

به  حلقه ياران   در بغداد وفات يافت. حالج چون  سهل تستري را ترك كرد ،  به  بغداد رفت و

او پيوست يك سال و نيم نيز در جرگه ياران عمرو بود و چون ازدواج او با دختر ابو يعقوب 

هـ(و مي  264موافق ميل استاد نشد حالج وي را فرو گذاشت و  به حلقه ياران جنيد پيوست)

 .2گويند عمرو يكبار نيز او  را نفرين كرد

يافت و جنيد او را به طريقت صو فيه وارد كرد، و لباس  حالج از نزد عمرو به حلقه جنيد اتصال

صوفيه بر تن كرد و به خلوت و عزلت آشنائي داد. حالج نزديك بيست سال در مجلس جنيد 

تردد مي كدد و با صوفيه بغداد تماس و ارتباط داشت يكبار در اواخر اين مدت به مكه رفت يك 

هـ( در بازگشت به بغداد باز به حلقه ياران  282برد )سال در آنجا ماند و در عزلت و انزوا به سر 

 284جنيد پيوست اما يك سال بعد ارتباط خود را با صوفيه قطع ارتباط كرد و به شوشتر رفت)

هـ( درباره اين كه چه علتي موجب قطع ارتباط با صوفيه و با مرشد خويش جنيد شد؟ روايات 

و سخنان نارواي ديگر او  بود كه « أنا الحق» مختلف است و ظاهرا قطع رابطه به خاطر ادعاي

صوفيه بغداد سخنان وي را ناروا و دور از احتياط تلقي كردند چنانكه عمروبن عثمان در طي 

مسافرت حج از وي بريد و او را متهم كرد به اين كه به قران به ديده تكريم نمي نگرد. چندي 

 بعد،هم

                                                 
 .134جستجو در تصوف ايران، ص 1 
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 . 1وي بيزار جستند پدر زنش ابو يعقوب و هم استادش جنيد از

تو در اسالم رخنه اي و شكافي افكنده اي كه سر جدا شده از »جنيد خطاب به حالج گفت: 

 .2«پيكرت مي تواند آن را مسدود كند

حالج كه از صوفيان معتدل بغداد بريده بود ، مي كوشيد در بين شيعه پيرواني براي خود پيدا كند 

قم و بغداد به تبليغ و انتشار آراء و عقايد خود پرداخت  و لذا در مراكز عمده شيعه مخصوصا در

 و  سعي كرد خود را به شيعه اماميه نزديك سازد.

در ابتدا خود را رسول امام غانب و وكيل و  -به شرحي كه مصنفين اماميه نقل كرده اند –حالج 

يت آورده باب آن حضرت معرفي مي كرده  و به همين  جهت نام او را در شمار مدعيان مهدو

او ابتدا مردم را به سوي مهدي )عج( دعوت مي كرد و چنان به مردم تزريق مي كرد كه از  3اند

. و ظاهرا يك عده نيز به وي 4طالقان )خراسان( ظهور خواهد كرد و ظهور وي نزديك است 

لماء و گرويدند زيرا كه خبر قتل وي در بين آنها توليد نارضائي كرد. سپس به اين فكر افتاد كه ع

بزرگان شيعه را نيز به خود جلب كند در اين زمان تصميم گرفت ابو سهل نو بختي ، رئيس 

شيعيان بغداد را در سلك ياران خود در آورد و به تبع او هزاران شيعه امامي را به عقائد خود 

 معتقد سازد . ولي دعاوي و اقوال او ابو سهل نوبختي را به شدت بر  ضد وي تحريك كرد اين

دعاوي عبارت بود از ادعاي آن كه وي رسول و وكيل امام غائب است و نوبختي به اين دعاوي يا 

 .5تكذيب و تمخر پاسخ داد
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راجع به دعوت ابوسهل نوبختي مي نويسد: گويند ابو سهل نوبختي را به « الفهرست»ابن نديم در  

ذهبي مي باشم و دنبال من خود دعوت كرد و نوبختي به فرستاده وي گفته بود من سر سلسله م

اگر موي  هزاران نفرند كه اگر من دعوت وي را اجابت نمايم،  آنان نيز از من پيروي خواهند كرد،

سر مرا كه از جلو ريخته است دوباره بروياند، من چيزي از وي نخواهم خواست و آن فرستاده 

 .1رفت و ديگر برنگشت

نزديك كند، وارد قم گرديد اما با مخالفت شديد رؤساي يكبار نيز براي اين كه خود را به اماميه 

. اين عكسالعمل شديد بزرگان 2آنها مواجه شد و او را با خفت و خواري از شهر قم بيرون راندند

شيعه تا حدي هم بدان سبب  بود كه بعضي اعمال شعبده آميز حالج چنان مايه حيرت عوام بود 

. اما حالج كه از صوفيه معتدل بريده بود و در 3ر او كندكه بيم آن مي رفت ضعفاي شيعه را طرفدا

بين شيعه هم نفوذي نداشت ، توانست تدريجا هواداراني پيدا كند در بازگشت به بغداد در كوي 

تستربين سكونت جست و در اسواق و مساجد شروع و به وعظ و دعوت كرد و به زودي 

يش، نوعي تصوف مربوط به فكر هواخواهان جدي يافت وي در طي مواعظ و دعوتهاي خو

مهدويت را تبليغ مي كرد و چون حتي در بين نزديكان خليفه هم تعدادي طرفدار يافت، مخالفان 

 وي به وحشت افتادد و اسباب توقيف او را فراهم آوردند.

در زمان خالفت مقتدر عباسي به جرم ادعاي باطل و كفر و الحاد  319به هر حال حالج در سال 

به قال رسيد. صوفيه او را خواه از خود بدانند يا ندانند از نظر شيعه مطرود و ملعون و و زندقه 

 ساحري شعبده باز  مرتاضي افسونكار بوده است.
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با اين فوت و فن ها مردم ساده لوح را به دام انداخته و سرانجام جان خود را نيز در اين راه باخته 

كه بر اساس عقيده حلول و اتحاد، با خدا يكي دانسته ، بل«ولي خدا»است و سپس مريدانش او را 

و معجزات و كراماتي برايش نقل كرده اند كه براي هيچ پيغمبر و امام معصومي نقل نشده است. و 

 . 1نمونه كامل آن را شيخ عطار در تذكره و جامي در نفحات نقل كرده اند

 (334-247شبلي، ابوبكر دلف بن جحدر) -14

در سامرّه به دنيا آمده 2لف بن جحدر نام داشت و به قولي جعفربن يونس ابوبكر شبلي ، د

( و اصلش از خراسان بود از واليت اشروسنه ، نشو نماي وي در بغداد و از مشاهير 247بود)ح

 3عرفا و صوفيه است 

در اوايل والي دماوند بود كه از طرف سلطان وقت به سمت سفارت نزد خليفه به بغداد رفت 

( و يا جنيد 322ورود به عراق از بركت بقاع متبركه آن سرزمين به دست خير نساج )م بعد از 

بغدادي توبه كرد و به دماوند بازگشت و از اهالي دماوند حليّت خواست مثل يك دريوزه گر از 

خانه اي به خانه اي مي گشت و حاللي مي طلبيد . در بازگشت به بغداد نزد جنيد رفت اما جنيد 

ي از رعونت حكم و قدرت در وي مي ديد. يك سال وي را به دريوزه گري واداشت هنوز چيز

و يك سال ديگر او را وادار كرد تا خدمت درويشان به جاي آورد . اين مايه صبر و ثبات كه او 

در كار دريوزگي و خدمتگري نشان داد، او را در نظر جنيد فوق العاده عزتمند كرد و مي گويند 

 4حق وي مي گفت: هر قوم را تاجي هست و تاج اين قوم شبلي استبعدها جنيد در 
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ولي قاضي نوراهلل شوشتري به تشيع و امامي مذهب بودن، بلكه 1با اين كه وي مالكي مذهب بود 

محدث نيشابوري گويد: )بنا به نقل  2متعصب بودن وي در اين مذهب تصريح كرده است.

ووي تبريك مي گفت. گويند كه عمران بغدادي روضات( كه شبلي روز غدير خم به سادات عل

از  فقهاي عامه ، شبلي را به جهالت منتسب داشته و مردم را از ديدارش مانع مي شد تا آن كه 

روزي در اثناي راه با وي تصادف  كرد و كسان خود را گفت كه چيزي از شبلي بپرسند تا 

ت؟ گفت : در مذهب شما )اهل جهالت وي معلوم گردد، پس پرسيدند كه زكات پنج شتر چيس

ظاهر( يك گوسفند است ولي در مذهب ما ) اهل حقيقت ( همه را بايد به فقرا بدهند . گفتند: 

امام و مقتداي تو در اين مسأله كيست؟ گفت: اميرالمؤمنين علي )ع( كه هنگام نزول )من ذالذي 

خدا )ص( آورد و آن يقرض اهلل قرضا حسنا( تمامي مايملك خود را به حضور مبارك رسول 

حضرت فرمود : نه يا علي چيزي براي عيال خودت باقي نگذاشته اي عرض كرد خدا و پيغمبر 

 3خدا مرا كافي است.

البته اين قضيه دليل بر تشيع او نمي شود زيرا بزرگان اهل سنت به خصوص صوفيان آنها در 

 4اند. فضائل و مناقب اميرالمومنين علي و ائمه اطهار زياد سخن گفته

شبلي ، در مكتب صوفيه بغداد اقوال شطح آميز ، نظير آنچه مايه هالكت حالج شد، اضهار كرد 

اما چون بر خالف حالج  با عناصر شيعي و قرمطي و عوامل مخالف دستگاه خالفت ارتباطي 

 نداشت ، از اين نوع اقوال كفر آميز 

                                                 
 

 .181، ص 3( به نقل ريحانه االدب ، ج 2 

 .181، ص 3( ريحانه االدب ، ج 3 

 تأليف نگارنده.« امامان اهل بيت در گفتار اهل سنت»( رجوع شود به كتاب 4 



يز حالج را مي گفت، اما طرز بيان گزندي به او نرسيد. شبلي كه گاه همان سخنان عربده آم

شاعرانه و حالت بي قيد و جنون آميز شبلي وي را در معرض سوء ظن قاضي و وزير قرار نمي 

 داد.

او را بارها به جهت ديوانگي به تيمارستان بردند و زنجير كردند  ، گفت : در چشم شما من 

ما نيز افزوده آيدي كه من با اين ديوانه ام و شما عاقل ، كاشك ديوانگي من بيفزايدي و عقل ش

نزديكتر مي شوم و شما با آن عقل خويش هر روز از او « او »ديوانگي خويش هر روز به 

 .1دورتر

با اين بيان طعن آميز شبلي مي خواست حتما به ياران خود خاطر نشان سازد كه آنچه سالك را 

 به حق نزديك مي كند ، رهائ ياز عقل است.

م يشمردند كه مكرر خود را به آب و آتش افكند و « عقالء مجانين»از طبقه شبلي را صوفيان 

 .2چندين بار به بيمارستانها برده شده و در بند كشيده شده است

اينها تعدادي از قدماي سران صوفيه هستند كه زير بناي اعتقادي تصوف به اصطالح اسالمي را 

آنها د ر مذهب اهل بيت )ع( نبوده اند و پي ريزي كرده اند و طبق منابع صوفيه هيچ يك از 

طريق اعتقادي و فقهي مخالفان اهل بيت را دنبال كرده اند پس با قاطعيت مي توان گفتكه : 

صوفيه گري از شيعه اماميه جداست و مرشدان نخستين تصوف و بنيانگذاران اين مسلكها هيچ 

 طهارت بوده اند.كدام شيعه نبوده اند و در مذهب مخالفنان اهل بيت عصمت و 

بنا بر اين لقب صوفي كه بر عده كمي از راويان شيعه اطالق شده ، :» به قول دكتر مصطفي شيبي 

 بهتر است به معني مبالغه در زهد و يا هر معناي 
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 .1«ديگري ، حمل كنيم به معني اصطالحي كلمه

يرش بر جستگي تصوف  به لحاظ توجه به جنبه هاي باطني و پذ« تاريخ كمبريج» به روايت

)ص( شباهتهاي خاصي با تشيع دارد اما اين دو "معنوي حضرت علي )ع( در ميان ياران پيغمبر

جريان به لحاظ تاريخي همواره در مقابل يكديگر قرار داشته اند در توضيح اين تعارض مي توان 

داشته اند از به اين واقعيت ساده اشاره كرد كه اكثريت عظيم مشايخ صوفيه با تسنن پيوند هايي 

ديدگاه شيعه با شكل گرفتن رابطه شيخ و مريد در طريقت  ، نقش مرادي شيخ با انحصار هدايت 

 .2«معنوي كه به وسيله امام اعمال مي شد، در تعارض قرار مي  گرفت
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 عدم همبستگي ميان تشيع و تصوف

م در ميان شيعيان از گفتيم بنيانگذاران تصوف ، عموما از اهل سنت  بودند و حداقل تا قرن هشت

تصوف و صوفيگري خبرب نبود و چون امامن شيعه مروج عرفان راستين اسالم و مخالف سر 

 سخت صوفيان بودند، يك نفر هم  به عنوان نمونه از شيعيان به عنوان صوفي معرفي نبود.

سله با وجود اين ، بعضي از سران صوفيه به منظور اين كه براي خود مشروعيت كسب كنند ، سل

هاي خود را به يكي از امامان شيعه و يا صاحب آنها منتهي مي كنند در حالي كه هيچ گونه 

خبري راجع به اتصال صوفيه با ائمه ، در دست نيست ، بلكه بر عكس روايات زيادي نقل شده 

 .1است كه امامان اهل بيت دشمن صوفيه بودند

يان تصوف و تشيع اتصال وجود دارد و بسياري از مؤلفان صوفيه سعي دارند ثابت كنند كه م

 درباره مشايخ معروف تصوف و اتصال با امامان شيعه، مي نويسند: 

با حضرت علي )ع( و ابراهيم بن ادهم با امام « ، كميل بن زياد « حسن بصري»كساني چون »

ن جعفر با امام موسي ب« شقيق بلخي » با امام صادق )ع( « با يزيد بسطامي »زين العابدين )ع( ،

، سر سلسله بيشتر فرق صوفيه كه با امام علي بن موسي الرضا)ع( ارتباط « معروف كرخي » )ع( 

 و اتصال داشته و حتي از 
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شاگردان آنها محسوب شده اند و بنا  بر اظهارات مؤلفان صوفيه اين مشايخ طريقت ، تصوف را 

 .1«ت آنها گرفته انداز امامان )ع( آموخته و حتي تصريح كرده اند كه خرقه از دس

ادعاي مؤلفان صوفيه كامال واهي و بي اساس و كذب محض است و مخالف روايات فراواني 

است كه از ائمه اطهار )ع( در مذمت و نكوهش صوفيه رسيده است و مرحوم شيخ حرّ عاملي 

صدها  در رّد صوفيه نوشته و در آن« االثني عشريه» كتابي به نام « وسائل الشيعه»صاحب كتاب 

تمام شيعيان ، فرقه هاي :» روايت در مذمت و انكار صوفيه نقل كرده است و در آن نوشته 

صوفيه را انكار نموده اند و از امامان خويش احاديث بسياري در نكوهش آنان نقل كرده اند كه 

 .2از جمله كتاب شيخ مفيد در رد بر اصحاب حلّاج است

زرگترين بدعت ديني بود  كه ابتدا در ميان اهل سنت پيدا بنا براين جاي انكار نيست كه تصوف ب

 شد و جوامع شيعه قرنها به خصوص در زمان ائمه اطهار )ع( از اين بدعت مصون ماندند.

پس جاي اين سئوال باقي است كه : چرا اهل سنت به تصوف گرايش پيدا كردند و تصوف در 

عت و انحراف سالم ماندند؟ به طور خالصه ميان آنها رونق گرفت ولي شيعيان اماميه از اين بد

مي توان گفت : شيعه در عقايد و معارف ديني به ظن و حدس و شك و ترديد اعتماد نكرده ، 

بلكه معالم دين خود را از سرچشمه حقايق و مراكز علم الهي و وارثين پيامبر اكرم )ص( اخذ 

 نموده است و روش شيعه علم است ن

 ظنّ و حدس. 

اول و دوم ، هنگامي كه مردم در اطراف ابوهريره و سمرة و نعمان بن بشير و كعب در دو قرن 

 االحبار و عكرمه و مروان و عمروبن العاص و احمد بن حنبل و 
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ابو حنيفه و قتاده و ديگران جمع شده و اخذ حديث مي كردند ، شيعه اطراف امير المومنين علي 

ا گرفتن علوم مشغول  بودند و چون  به سرچشمه )ع( و فرزندان گراميش گرد آمده و به  فر

حقايق و مراكز علم الهي دسترسي داشتند ، ديگر نيازي نداشتند به سراغ  ديگران بروند ولي اهل 

سنت فاقد چنين مرجع ديني مطمئن بودند، لذا چاره اي نداشتند جز اين كه به دنبال هر صاحب 

اگون با عقائد مختلف در ميان اهل سنت شد و ادعائي بروند و همين سبب پيدايش مذاههب گون

همچنين سبب شد پيروان هر مذهب از آنها رئيس مذهب ديگر را لعن و تكفير نمايد. و فتواي 

او را تخطئه نمايد و به گروه آنها بد بگويد و همين اختالفات و عوامل ديگر باعث شد زهاد و 

وي آوردند و به رغم مخالفتي كه فقهاء و پارساياني كه از اين وضع در رنج بودند به صوفيه ر

 .1اهل  حديث نسبت به صوفيه نشان ميدادند تصوف رونقي بگيرد

آري در آن زماني كه بسياري از بزرگان و اعالم اهل سنت ، فريفته سخنان به ظاهر فريبنده 

روان صوفيان بودند، امامان شيعه  به خطرات اين فكر انحرافي و بدعت ديني واقف بودند و پي

خود را از آن بر حذر مي داشتند، همين سبب شد تصوف در برابر تشيع رنگ خود را ببازد و از 

 پيوستن شيعه به تصوف مانع شود.

اساسا اصول و قواعد تصوف با تشيع منافات دارد و تشيع به طور كلي يك گرايش مثبت و فعال 

يوزگي و روي گردانيدن از  است ولي تصوف مبتني بر تسليم به ناتواني و بي چارگي و در

 ماديات و اعراض از جاه طلبي و بلند پروازي است و بر اين ادعا مي توان چندين دليل ذكر كرد:

تصريح بسياري از علماي شيعه و مورخان بر اين كه تمام فرق صوفيه غير جعفري و بلكه  – 1

 پيرو هيچ دين و مذهبي نبوده اند و اگر متأخرين صوفيه دم از
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ع مي زنند ، براي فريب عوام شيعه بوده است و اگر بخواهيم در اين باره مطالب آنها را نقل تشي 

 1كنيم ، سخن به درازا مي كشد.

:» خود صوفيه بزرگان و سران سابق خود را به سني گري معرفي كرده اند ، كتابهايي نظير  -2

يد تا صدق گفتار ما روشن گردد. را مالحظه نمائ« تذكرة االلياء و نفحات االنس و طبقات صوفيه 

مثال علي بن عثمان جالبي كه يك از قطاب صوفيه است، گفته است : صوفي حقيقي ابوبكر 

 است ، و شيخ عطار نيز در منطق الطير گويد:

 اوست« ثاني اثنين اذ هما في الغار» خواجه اول كه يار غار اوست             

 ريخت در صد شريف مصطفي        هر چه حق از بارگاه كبريا          

 الجرم تا بود از و تحقيق ريخت آن همه در سينه صديق ريخت     

شمع جنّت بود اندر »گفته: عمر، چراغ اهل بهشت است و گويد: « منطق الطير»و همچنين در 

و با اشاره به حديث جعلي اهل سنت كه : شيطان از عمر گريزان است، چنين گفته « انجمن

 است:

 مي گريزد ديو ز آن سايه ز دور ع را چون سايه بود از جمع نورشم

اين كه در كتب قدماي صوفيه بلكه متأخرين آنها نامي از علماي بزرگ شيعه مانند : شيخ  – 3

صدوق ، شيخ مفيد، شيخ كليني ، شيخ طوسي و غيره نيست ولي بزرگان علماي اهل سنت را 

ا نسبت داده اند ، مانند احمد بن حنبل و شيخ عبد القادر ذكر كرده و مقامات و كراماتي براي آنه

 گيالني و امثال آنها.

                                                 
 به كتابهائي كه در رد صوفيه نوشته شده است، مراجعه شود. -1 



و خبيث ، بلكه بي دين مي دانند اما « رافضي »اين كه بسياري از اهل سنت ، شيعيان را  – 4

سران صوفيه را از اولياء اهلل و صاحب  مقامات و كرامات مي شمارند ، پس بزگان اهل سنت به 

 ن  آنها اذعان داشتند.عدم شيعه بود

خود صوفيه قديم تصريح كرده اند كه : يكي از شرايط حتمي صوفيگري سني بودن است  – 5

گويد: براي مريد و مرشد در تصوف « مرصاد العباد» چنانكه شيخ نجم الدين رازي در كتاب 

ريه بيست شرط است و يكي از شرايط حتمي ، سني بودن است و همجنين قشيري در رساله قشي

 و جامي در نفحات االنس گويند،

پس از زمان اتباع التابعين بدعتها ظاهر شد و هر كس  براي خود ادعاها نمود و عدهّ اي از » 

و اين نويسندگان همه اقرار كرده اند و در تقيه هم « خواص اهل سنت نام صوفي بر خود نهادند 

 نبوده اند كه صوفيه عذري بياورند.

دخول »با امام صادق )ع( است كه مرحوم كليني در كتاب كافي در باب معارضه صوفيها  – 6

و نيز روايات زيادي به اين  1ذكر نموده است« الصوفيه علي الصادق )ع( و احتجاجاتهم عليه

مضمون وارد شده كه صوفيان و رياكاران به روش زندگي ساير ائمه اطهار )ع( نيز اعتراض كرده 

 .2مي شنديه انداند و از آنان پاسخاهاي محك

بسيار عجيب است كه صوفيهاي نسلهاي بعد براي جلب عوام سلسله ارشاد خود را به امامان 

در حالي كه نياكانشان در  3شيعه نسبت داده و برخي از آنان را جزء مشايخ طريقت شمرده اند

ودند. و حال حيات امامان با آنان معارضه مي كردند و به شدت مورد غضب و رد و انكار آنان ب
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از اين عجيب تر اين كه نوشته اند سران ما اصحاب سر ائمه بوده اند ولي امثال فضل بن شادان 

 و كليني را از اصحاب ظاهر به شمار آورده اند.



آن كه نام يكي از بزرگان صوفيه حتي به عنوان نمونه در سلسله احاديث شيعه ذكر نشده  – 7

 ه نقل نكرده اند كه خود راوي آن باشند.است و حتي يك حديث هم از امامان شيع

علماي شيعه كتابهاي زيادي در رجال نوشته اند و رجال شيعه را عموماً ذكر كرده اند مانند  – 8

شيخ طوسي، نجاشي، مفيد، عالمه حلي و امثال ايشانه و نام سران صوفيه در آن كتب نيست و 

به ضعف و نفاق و تدليس و سني بودن اگر بعضي از كتب نام يكي از صوفيه را برده، او را 

 توصيف كرده است.

شهادت مؤلفان صوفيه و معري كردن آنها مذهبشان را در تأليفات خود مانند موليو، در  – 9

مجالس سبعه و مثنوي و شاه نعمه اهلل ولي در ديوان خودش و جامي در كتب خود، مثال جامي 

فيه يك نفر شيعه را ديد بر مهر نماز مي يكي از بزرگان صو»در نفحات األنس، گفته است: 

خواند گفت: اين رافضي اهل بدعت را اگر رسول زنده بود، مي يد و از زشتي اعمال آنها خبر 

مي داد ...، تا آن كه گويد: بين خواب و بيداري ديد كه رؤساي اهل سنت آمدند و كتب و عقايد 

كرد و احترام نمود ولي يك نفر  خود را نزد رسول خدا خواندند رسول خدا همه را تصويب

 1«رافضي آمد از عقايد و كتاب خودش بخواند. رسول خدا)ص( او را از خود براند و زجر داد

در طول تاريخ و تا قرن اخير، شيعه هيچ وقت سر سازش با صوفيه نداشته است و  – 11

به اين  مبارزات سرسختانه شيعه با تصوف و متصوفه را هيچ يك از مذاهب مخالف تصوف

شدت دنبال نكرده اند، علماي بزرگ شيعه كتابها و مقاله ها در رد صوفيه و اعتقاداتشان و حتي 

در تفكرشان تأليف كرده اند كه صاحب طرائق آماري از اين رديه ها و آثار در كتاب خود ارائه 

 .2كرده است 
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زگار نيست مثال جوع در آداب سير و سلوك اموي گفته مي شود كه با نظر شرعي فقها سا – 11

و سهر و فقر و حيرت جذبه و عشق و همچنين رياضتهاي شاقه به خصوص روشي كه در ميان 

طائفه )مالمتيه( معمول بوده است، هيچ كدام با نظر فقيه متشرع سازگاري ندارد و از اين جهت 

نثر فارسي و ما بين صوفيه و گروه فقها اختالف شديد بوده و آثار ان در تواريخ و كتب نظم و 

عربي مشهود است، گرسنگي و شب بيداري و رياضت اهل سير و سلوك را براي رسيدن به سر 

منزل مقصود كه مقام قرب الهي است، از شرايط الزم مي شمارند. جماعت اطباء و ارباب 

حكمت هر دو طايفه اين احوال را جزو امراض دماغي يا اخالقي محسوب مي دارند و در 

 .1كوشند معالجه آن مي

مرحوم مفيد و بسياري از علماي ديگر گفته اند تمام فرق صوفيه در اصل دو فرقه مي  – 12

و شعب ديگر؛ فروع اين در فرقه مي باشند. بنابراين صوفيه شعبه ديگري  2باشند حوليه و اتحاديه

 نداردكه اهل حق باشد.

سنت بوده اند و تمام مورخان و با توجه به اينكه مشايخ و سران نخستين صوفيه عمومًا از اهل 

مؤلفان خودشان بر اين مطلب اتفاق نظر دارند و همه سلسله ها هم به آنها منتهي مي شوند، پس 

چگونه مي توان ادعاي صوفيان ، نسل حاضر را به تشيع پذيرفت زيرا امكان ندارد كسي شيعه 

ر به واليت علي )ع( كنند براي باشد وسلسله ارشادش به سنيها برسد و اگر مداحي از ائمه و اقرا

آن است كه واليت خود را به دنبال واليت او بياورند و رمشدان ديگر را به واليت رسانند و اگر 

 مدح كافي بود، مي بايست غاليان، شيعه خاص باشند زيرا آنان علي )ع( را بيشتر مدح مي كنند.
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يكسانند چنان كه امام حسن و گمراهي  بنابراين به جرأت مي توان گفت: تمام فرق صوفيه در ضاللت

و الصوفه كلهم من مخالفينا و طريقتهم مغايره لطريقتنا و ان هم االنصاري »عسكري )ع( فرموده: 

 .1«و مجوس هذه االمه

يعني همه صوفيه از مخالفان ما هستند و طريقه ايشان با طريقه ما مغايرت دارد، آنان نيستند مگر »

 «.نصارا و مجوس اين امت

«. ال يقول احد بالتصوف اال لخدعه او ضالله او حماقه»و در روايت ديگر امام رضا )ع( فرموده: 

 «.كسي قائل به تصوف نمي شود مگر از روي خدعه و مكر يا جهالت و حماقت»

و  به قول اهل ادب، منطوق اين خبر مفيد حصر است يعني صوفيان از اين سه دسته خارج نيستند

 حصرند، پس نمي توان گفت: قائل حق، بين آنان وجود دارد.به اين سه قسم من

 جريانات مؤثر در نزدكي تصوف به تشيع

حمله مغول به جهان اسالم عالوه بر اينكه موازنه سياست جهاني را به نفع غرب بر هم زد، دو 

ت تأثير عمده نيز در خود جهان اسالم بر جاي نهاد كه از نظر مذهبي و فكري بسيار حائز اهمي

 بود:

 ساله عباسي كه نماينده و پشتوانه مذهب اهل سنت بود. 511سقوط خالفت  – 1

فروپاشي قدرت اسماعيليه كه متكي بر مذهب تشيع از نوع هفت امام آن بود. مسأله سقوط  – 2

اين دو قدرت در بغداد و مصر و شهرهاي بزرگ ديگر جريانهاي مذهبي و فكري زيادي را در پي 

 در كسوتداشت، كه گاهي 
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 تصوف و بيشتر اوقات در مذهب تشيع )اثني عشري( متبلور گرديد.

اصوالً عصر ايلخانان مغول، عصر برخورد فكر ها و انديشه هاي مذهبي، عصر درگيري مسائل 

مختلف اجتماعي، سياسي و اقتصادي است، كه حاصل اين معركه بزرگ، آشفتگي سياسي، 

 هـ ق( بود. 736ومت ايلخانان )اجتماعي و فرهنگي در آستانه سقوط حك

خانهاي مغول در اوايل نسبت به مسائل مذهبي بي اعتنا بودند و نشانه هايي وجود دارد كه آنها، 

بعضي از عقايد گوناگون مسلمانان، مسيحسان )نسطوريان( و كليميان را مور استهزاء قرار مي 

الن را در آسياي مركزي افزود دادند. به اين مسأله مي توان عقايد مذهبي مختلف اوليه مغو

قبائل مغول مايه مي گرفت و در زمان چنگيزخان و « شمني»خصوصاً آن عقايدي كه از سنت 

 .1سرمداران جنگجوي مغولي در قسمت غرب رخنه نموده بود

در اين دوره سرمداران مغول نسبت به اديان و مذاهب حساسيتي نداشتند و تقريبًا پيروان همه 

در بيان افكار و عقايد خود آزاد بودند و نظريات مختلف اسالمي پا به پاي هم به  اديان و مذاهب

موجوديت خود دامه مي دادند. اين همزيستي عقايد و نظريات مذهبي باعث نوعي آزادي عقايد 

 .2مذهبي و تسامح دو جانبه شده بود

. چنان كه 3نشان ندهند جائي كه گفته اند: از قوانين آنها اين بود كه نسبت به هيچ مذهب تعصب

پادشاه غازان خان را »... درباره تمايل غازان خان به تشيع مي گويد: « مجمع التواريخ»صاحب 

ميلي تمام بدان طايفه بودي، اما هرگز از غايت اظهار نكردي و رعايت مصلحت عام فرمودي و 

 كسي را زهره آن كه
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 «.1اظهار كند، نبودي

اي الجايتو براي مباحثه بين مكاتب مختلف علناً متجلي شد چنين اين مسأله به خصوص در تالشه

مي نمايد كه سالطين مغول در اين نوع مجالس حالت ناظر بي طرفي را داشته اند معهذا گرايش 

آنها به هر حال نمي توانست همين حالت را داشته باشد. آنها تا حدي با اين مباحثات سازنده با 

 .2ردندعالقه و تقدير برخورد مي ك

يكي از نويسندگان در كتاب خود مي گويد: مغوالن در زمان الجايتو مذهب تشيع را به عنوان 

عكس العملي در مقابل خالفت تسنن، كه از بين برده بودند، برافراشتند ولي تا اين تالش با 

 .3ناكامي روبه رو شد و مجبور شدند بار ديگر به سني گري روي آورند

سال نخستين آن مشحون از مباحثات و جدليات شديد  75خصوص  خالصه: دوره مغول به

مذهب بود و شاهد گوياي اين مطلب، بحث و بررسي برخي از متفكرين مشهور اين زمان و 

« ابن مطهر»ارزيابي آثار برجسته آنهاست و در اين باره مي توان به دو اثر جدلي و مباحثه اي 

است كه « منهاج الكرامه في معرفه االمامه»ثر نخستين ( از علماي شيعه اشاره كرد. ا726)متوفي 

( معاصر بزرگ و مخالف سرسخت عالمه حلي نوشته شده 728در رد يكي از ابن تيميه )متوفي 

است كه شديداً از طرف فضل اهلل بن روزبهان « نهج الحق و كشف الصدق»است. و دومين كتاب 

رويه نيز بعدها به عمان صورت توسط خنجي فقيه بزرگ و صوفي سني رد شده است و همين 

. منهاج الكرامه عالمه 4قاضي نوراهلل شوشتري در قرن بعد مورد رد و تكذيب قرار گرفته است

 حلي كتابي
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سلطان ايلخاني مغول الجايتو خدابنده نوشته « است درباره امامت كه براي شاهنشاه عرب و عجم

 ...1است

حلي، ابن تيميه سني قرار داشت كه براي مخالفت با در برابر عدم تعصب بزرگمنشانه عالمه 

عالمه، دائم مترصد فرصت بود و رديه اي بر كتاب عالمه حلي نوشت و در بسياري از موارد به 

. و مخالفت 2تعصب داوري كرد و احاديث واقعي را كه وي نقل كرده بود، به كلي جعلي خواند

. ابن مطهر درباره 3ناميد!!« ابن منجس»ه حلي( را خود را بدانجا رسانيد كه ابن مطهر )يعني عالم

 تعصب ابن تيميه اين دو بيت لطيف را سرود:

 طرّاً لصرت صديق كل العالم   لو كنت تعلم كل ما علم الوري

 4يهوي خالف هواك ليس بعالم   لكن جهلت فقلت ان جميع من

ان مي شدي، ليكن در جهل اگر تو آنچه همگان دانند مي دانستي، هر آينه دوستدار همه مردم»

 «.ماندي و گفتي كه هر كسي سليقه اي بر خالف ميل تو داشته باشد، عالم نيست

كه شايد جدلي ترين متفكر عالم تسنن در تاريخ ميانه  –البته بعضي از نوشته هاي ابن تيميه 

مداوم كمك زيادي براي بررسي عقايد شيعيان معاصر او مي كند زيرا كه حمالت  –متأخر باشد 

بعضي از جريانهاي بسيار حاد دنياي اسالم را در همان « شيعه اثني عشري»ابن تيميه به نظريات 

 .5زمان آشكار مي سازد

به هر حال، تصوف و تشيع هم با وجود فاصله شديد پيروان آنها در اين دوران به هم نزديك 

مذهب خاص و منظم و شدند، البته اين راه حل در خور طبيعت تشيع نبود، زيرا تشيع يك 
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محدود است كه تعدي از آن را روا نمي دارد بر خالف تصوف كه يك مذهب خاص و محدود 

نمي باشد و با در نظر گرفتن علل پديدآورنده آن معلوم مي شود كه يك طريقه التقاطي است و از 

به خود بهم آميختن عقايد و افكار گوناگون به وجود آمده است و به همين جهت حد و حصاري 

نديده و همواره در طي قرون و اعصار متمادي با مقتضيات و شرائط و افكار هر دوره تغيير شكل 

 داده است بر خالف تشيع كه هيچ گاه از مسير اصول اساسي خود بيرون نرفته است.

بدين جهت در تصوف از مريد نمي خواهند كه مذهب معيني را اختيار كند، بلكه مي خواهند بر 

فيان مجاهدت نمايد و براي اين كه در حيات خود درگيري پيدا نكند، خود را همرنگ شيوه صو

با كدام طائفه ه ق( در پاسخ كسي كه پرسيد: 283جماعت سازد. چنانكه سهل تستري )متوفي 

صحبت بدارم؟ پاسخ داد: بر تست كه با صوفيان بنشيني، ايشان چيزي را انكار نكنند و هر كاري 

 1أويلي باشد و به همه حال ترا معذور دارند.را نزد ايشان ت

شايد يكي از علل نزديك شدن تصوف به تشيع اين بود كه شيعه اثني عشري به صورت يك 

مكتب اسالمي همراه با اصل مدوّن و نظام بسيار سنجيده ديني، توانسته بود پهلو به پهلوي نوعي 

ان آن عصر خواستند از اين موقعيت به نفع . صوفي2نظام مستقر دولتي در عهد ايلخانان گام بردارد

خود استفاده نمايند، خود را به شيعيان دوازده امامي نزديك تر ساختند و علي )ع( را پيشرو همه 

 اقسام معرفت شمردند.

آري تصوف از قرنهاي پيش، كم كم به تشيع مي گرائيد و ليكن حكومت عباسي و صوفيان وابسته 

پيوند جلوگيري مي كردند و همين وضع ادامه داشت تا دولت عباسي به آن حتي االمكان از اين 

 –كه همچون مانعي بر سر راه اتصال تصوف و تشيع ايستاده بود از ميان رفت و با آمدن مغوالن 
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شرايط تغير كرد و ميدان باز  –كه شيعيان امامي آنان را منجي خود از ستم سنيّان مي پنداشتند 

 ت.شد، موانع از ميان برخاس

ولي صوفيان سني همين كه ديدند تصوف به تشيع مي گرايد و از آن ترسيدند كه يكبارگي در آن 

ادغام گردد و در نتيجه موقعيت ايشان در خطر افتد، و واليت منحصر به صوفيان علوي شود و از 

 – 717الدين محمد بخارايي )آنان سلب گردد. از اينجا بود كه طريقه نقشبندي به دست بهاء

( تإسيس گرديد كه گويند قيامي بود صوفيانه بر ضد آداب كهن تصوف از قبيل ذكر و 791

. بدين ترتيب، نقشبنديان سلسله هاي طريقتي را كه در مجموع به اميرمؤمنان 1خلوت و كرامات

. او 2«سلسله كسي به جائي نمي رسد»علي )ع( بر مي گشت، نفي كردند. به گفته محمد نقشبندي 

به هيچ كس از متأخران، طريقه »كه سلسله هاي صوفيان معاصرش اصلي داشته باشد:  منكر آن شد

 .3«اي از مشايخ متقدم نرسيده است

قاضي نوراهلل كه با جزئي ترين بهانه، شخصيتهاي اسالم را به تشيع منسوب داشته، از انتساب 

فيان جز گروه كوچك در ميان صو»طريقه نقشبندي به تشيع عاجز مانده و تصريح كرده است كه: 

 .4«و گمراه نقشبندي، سني نيستند

نقشبنيان با اين كار خود مي خواستند آن ميراث صوفيانه را كه از قرن چهارم به بعد با در آميختن 

 تصوف به شخصيت علي )ع( فراهم شده بود، از بين ببرند.
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به تصوف گرايش پيدا  بعضي از علماي شيعه نيز تحت تأثير اوضاع و احوال جديد قرار گرفتند و

كردند و در راه نزديكي دو مشرب كوشيدند و مطابق روحيه قرن هفتم و هشتم به سخنان موالي 

 متقيان علي )ع( رنگي صوفيانه زدند.

( در اين باره پيشقدم شد و نخستين سنگ بناي آن را استوار كرد 679گويند ميثم بحراني )متوفي 

شرح نهج البالغه »ام رنگ صوفيانه داد. لذا قاضي نوراهلل گفته: و در شرح نهج البلغه، به سخنان ام

. قابل توجه است كه اطالق واژه تصوف بر كالم 1«ميثم، مشتمل است بر حكمت و كالم و تصوف

يك فقيه و متكلم شيعي، يك امر تازه و بي سابقه است و ميثم بحراني را به عنوان مظهر 

يكي آن دو، نشان مي دهد. بد نيست بدانيم عطاملك درآميختگي تصوف و تشيع يا الاقل نزد

همان است كه دو خانقاه براي جوين كه ميثم بحراني شرح نهج البالغه خود را بدو تقديم داشته،

 2صوفيان يكي در نجف و ديگري در مزار سلمان ساخت.

اني در گفتني است كه سيدحيدر آملي كه در راه تصوف و تشيع قدم برداشت به سخنان ميثم بحر

شرح نهج البالغه استناد كرد و او را در رديف كساني قرار داد كه از فلسفه وارد تصوف شده اند. 

بنابراين پيوند تصوف با تشع يكباره انجام نشده، بلكه در دو مرحله تحقق يافته است، بدين 

لم كالم ترتيب: تشيع، ابتدا به دست پيشروان معنوي خود از فلسفه تأثي پذيرفت و از حوزه ع

صرف بيرون رفت يعني به اصطالح تشيع براي رسيدن به تصوف از برزخ فلسفه گذشت. اين 

 گرايش، در ميان شيعيان حلّه به دست يك علوي آمل كه بدان شهر آمده بود، آغاز شد.

الزم به يادآوري است كه شيعيان اماميه پيش از آن، به فلسفه و تصوف شهرت نداشتند زيرا كه از 

ه به تهمت اسماعيليگري آلوده مي شدند. لذا به فقه و كالم بسنده كرده و مي كوشيدند از اين را
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فلسفه و تصوف دوري گزينند. اما پ از صقوط بغداد و تسلط مغول برخي از علماي شيعه در راه 

كسب اين نوع معرفت به تكاپو افتادند و از اين موج در شيعه نيز دانشمنداني برخاستند كه 

با فلسفه درآميختند بايد بر اين جمله افزود كه تصوف نيز از ديرباز به فلسفه باقي روي  تصوف را

آورده بود به نظر بعضي از محققان، جنيد بغدادي متأثر از نوافالطونيان بوده است و حتي وي را با 

 . 1فلوطين مقايسه مي كند

تأثير فلسفه بوده اند و آنان را  به عالوه غزالي قرنها پيش گفته است كه دسته اي از صوفيان تحت

 .2ناميده است« صوفيان فلسفه باف»

عالوه بر اين، موضوع ديگري كه داللت آشكار بر ارتباط فلسفه و تصوف دارد، آن ات كه در ميان 

منتسبان به تصوف شخصي چون سهروردي، شيخ اشراق را مي بينيم كه وي بيش از آن كه نماينده 

. و او را بدان جهت كه فيلسوف بود، كشتند نه به دليل 3استتصوف باشد، مظهر فلسفه 

صوفيگري يا اعتقاد به حلول و اتحاد و مانند آن. آنگاه به ابن عربي و نظريه نوينش در وحدت 

وجود مي رسيم كه اساس آن بر مجاهده و سلوك نيست و پيش از آن كه مشربي صوفيانه باشد، 

دون ترديد ابن عربي، فلسفه خود را از رسائل اخوان نظريه اي فلسفي در مبحث وجود است، ب

 . 4الصفا كه پر از فلسفه بافي است، اقتباس كرده است

پس از تسلط مغوالن بر كشورهاي اسالمي، چون تعصب خاصي نداشتند از فلسفه آن جنبه عملي 

از  كه خواجه نصير و شاگردانش در خدمت آنها به كار مي گرفتند، نظر آنها را جلب كرد و

تصوف، اواًل آن جنبه مبهوت كننده و كارهاي غيرعادي كه رفاعيان بدان وسيله توجه مغوالن را 
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.بدين گونه 1برانگيختند و ثانياً روحيه سستي و بي حالي كه تصوف ميان مردم ترويج مي كرد

و موقعيت فلسفه و تصوف در نظر مسلمانان باال رفت خصوصاً كه زمامداران مغول نيز براي ان د

ارزش قائل بودند و تشويق مي كردند در نتيجه نهضتي در تصوف آغاز شد و شروع به جذب 

فلسفه خصوصاً علوم غريبه كه در آن روزگار از ابواب فلسفه به شمار مي آمد، و موضوع 

طلسمات و علم حروف نمود تا آنجا كه هنوز يك قرن و نيم نگذشته بود كه مذهبي به تمامي بر 

 رقام پايه گذاري شد.اساس حروف و ا

اما در مورد تشيع اماميه، بايد گفت: بر همان حالت پيشين يعني در همان احساس استقالل و 

بيگانگي از تصوف، باقي بود تا اين كه استيالي مغوالن بر عراق مجال نفس كشيدن به شيعيان داد 

د و موج تازه اي از و شرايطي فراهم آورد كه با آزادي و آرامش به امور مذهبي خود بپردازن

فقيهان و متكلمان، حوزه هاي شيعي را فرا گرفت، از نكات قابل توجه اين كه رهبران اندشه 

شيعي، نخست تحت تأثير خواجه نصيرالدين طوسي به فلسفه بيش از فقه پرداختند و به دنبال آن 

ت گماشتند و از به تبعيت از روحيه عمومي و غالب زمان، يعني تصوف، بر حّل مسأله واليت هم

لحاظ اقتباس مسائل فلسفي و بعداً تأثيرپذيري از تصوف تحت تأثير اوضاع و احوال جديد قرار 

گرفتند و در حلّه مركز تشيع اين گرايش به قري شديد بود كه تصوف و تشيع در آنجا به هم 

ا روح انسان آميخته شد و برخي از علماي شيعه معتقد شدند به اين كه مسائل فرهنگي و فلسفي ب

تماس دارد و سطح معنويت آن را باال مي برد و تنها از كاربرد عملي بدعت آميز آن بايد اجتناب 

نمود، به اين معني انسان انديشه خود را نبايد در محدوده عقاي ديني محدود كند، اگر چه از 

 لحاظ عملي، خواه ناخواه مقيد به قيود مذهبي بايد باشد.
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بب شد شيعه اماميه كه تا آن تاريخ از بدعت صوفيگري در امان بودند، آري همين گرايشها س

 گرفتار اين بدعت آشكار شوند.

 مقاومت فقهاي شيعه در مقابل گرايش حادّ صوفيگري

اين گرايشها در آن عصر اگر چه بسيار حادّ بود به طوري كه بيم آن مي رفت اين مسأله پايان همه 

ستقالل مذهب تشيع را فداي هدفهاي سياسي و دنيوي خود چيز باشد و مدعيان با گستاخي ا

كنند، ولي فقها و متكلّمان بزرگ شيعه در مقابل اين تندبادها، سرسختانه مقاومت كردند و 

كه در آن  –نگذاشتند خط اصيل مذهب ناپديد گرد، گر چه آنان در برخورد با مسأله تصوف 

ان دادند ولي هرگز از اظهار مخالفت و ردّ و انعطاف نش –عصر جهان اسالم را فرا گرفته بود 

انكار خودداري نكردند. در اينجا نقش چند تن از بزرگان فقها و متكلّمين، بسيار حائز اهميت 

 است از جمله:

 ه( 664 – 589سي ابن طاووس ) – 1

خاندان طاووس جماعتي بودند از بزرگان علماي شيعه كه اشهر ايشان سيد جليل، رضي الدين، 

است. او در شهر حلّه از شهرهاي عراق ديده به جهان « ابن طاوس»ي بن موسي معروف به عل

مركز تشيع گذراند و بعد به همراه خانواده خود به بغداد « حله»گشود و دوران كودكي خود را در 

مراجعت « حله»سال در آنجا اقامت گزيد، سپس به  15نقل مكان نمود و در اواخر عباسيان مدت 

از آنجا مجاور عتبات عاليات گرديد بدين ترتيب كه در نجف، كربال و كاظمين در هر يك كرد و 

سه سال توقف نمود و بعتد از آن در سامّرا نيز سه سال مجاورت اختيار كرد در حالي كه آن موقع 

مثل صومعه اي در وسط بيابان بود و بعداً به بغداد انتقال يافت و در آنجا حدود چهار « سامرا»



ال سرپرستي و نقابت علويان را از طرف هوالكوهان مغول به عهده گرفت با اين كه از قبول اين س

 .1سمت در زمان مستنصر عباسي به شدت امتناع مي ورزيد

لناصرلدين اللهـ نقابت علويان را به وي تكليف نمود او به جهت شدت زهد از آن »گويند: خليفه 

مستعصمـ را به قتل رساند و بساط »د استيال يافت و مقام اعراض كرد چون هوالكو به بغدا

خالفت عباسيان را برچيد، نقابت علويان و طالبيان را به ابن طاووس مفوض داشت چون خواست 

بر حسب ورع و تقوي از قبول آن منصب ارجمند سرپيچيد، سلطان الحكماء خواجه نصيرالدين 

ع، منع نمود و گفت: اگر از قبول اين پست امتناع طوسي از قصد او آگاه شد، وي را از اباء و امتنا

نمائي، همانا به دست خود خويشتن را در مهلكه اي سخت انداخته باشي، زيرا كه بر اين تقدير از 

قتل او ايمن نيستم بناگزير با اكراه تمام آن امر را متصدي گشت و نزديك چها سال ر امر نقابت 

م فقه رياي موّاجي بود و به دقايق آن علم آگاه بود، ولي .ابن طاووس با آن كه در عل2مي كوشيد

در آن رشت جز يك كتاب تأليف نكرد و در اوائل اجازات خويش آورده است كه من در علم فقه 

كه در بيان قضاء صالت از اموات است، اختصار نمودم و هرگز در « غياث الوري»بر تأليف كتاب 

نگرديدم زيرا در مسائل فقهي به قدري اختالف آراء  پي تقرير سؤال و جواب و مسائل آن علم

زياد است كه تحقيق صواب از خطا و تميز حق از باطل در نهايت اشكال است. الجرم صالح دنيا 

و آخرت خود را در آن ديدم كه از فتوي در احكام شرعي خودداري نمايم و خود را از خطر اين 

 است، حفظ كنم:ايه شريفه كه خطاب به حضرت رسول اكرم )ع( 

 )لو تقول علينا بعض االقاويل الخذنا منه باليمين(
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يعني اگر پيغمبر )ع( بعضي سخنان بر ما به دروغ نسبت به دهد، دست راست او را گرفته، قطع »

 »كنيم

اينك خود را در پناه لطف و عنايت الهي از هر خطر محفوظ مي دانم و هر گاه در فقه تأليفي مي 

را از آن خطر در امان نمي دانستم زيرا احتمال داشت كه در بيان فتاوا راه  كزدم هرگز خويشتن

خطا پيموده باشم در نتيجه مسلمانان به غير ما انزل اهلل عمل كرده باشند و بدين وسيله نقصي در 

ورع من پديد آيد، پس در آن صورت در رديف كساني قرار مي گرفتم كه نسبت دروغ و باطل به 

 1داده باشند خداي جلّ شأنه

سيد ابن طاووس به سبب پارسائي و پرهيز از فتوا، در فقه چيز ننوشت و ليكن كتابهاي بسياري 

در ادعيه و عبادات و تهذيب نفس و ديگر وظائف ديني تأليف كرد. او در زهد و عبادت و تقوا و 

كه وي ازهد  رياضت مقام بلندي داشت چنانكه شيعه و سني باالتفاق در شرح حال او نوشته اند

و « قٌدوه العارفين»و اورع اهل زمان و اتقي و اعبد مردم روزگار خود بود و در كلمات بزرگان به 

موصوف است.عالمه حلّي مي گويد: رضي الدين علي مستجاب الدعوه بود « مصباح المتهجّدين»

از پدر خويش و كرامات بسيار از آن سيد بزرگوار به ظهور پيوست، من بعضي از اين كرامات را 

 .2و پاره اي را از ديگران استماع نمودم

گويد: آن جناب بر اسم اعظم واقف گشت و بر آن گنج سعادت ظفر « عمده الطالب»در كتاب 

يافت و به هنگام دعا  درخواست حوائج خدا را با آن نام بزرگ مي خواند و از بركات آن، 

ه ايشان مي گفت كه چندين بار از خدا دعايش مستجاب مي شد و او را دو پسر بود پيوسته ب

مسألت نمودم كه آن اسم را به شما بياموزم ولي از خداوند حكيم اجازه آن را نيافتم ولي آن اسم 
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اعظم در كتابهاي من مسطور است و مانند آللي تابنده در خزانه كتب من پراكنده است، شما را به 

 .1م پي ببريدمطالعه آن كتب وصيت مي كنم، شايد خود بر آن اس

و از بعضي تأليفات او استظهار شده كه باب فيض مالقات حضرت ولي عصر )عج( امام زمان به 

روي وي مفتوح بود، درد دل خود را از داروخانه آن طبيب نفوس بشري مداوا و نهال وجود خود 

  .2را از آن سرچشمه فيوضات رباني مشروب مي نمود

 3هاي خاص اماكن مقدس شيعه بر اين اساس قابل توجيه است.ظاهراً انشاء بعضي از زيارتنامه 

كمتر كسي از مردم عادي مثل سيد ابن طاووس پيدا مي شود كه ارتباط او با خدا و خالصه ؛

رسول و خاندان رسالت و امام زمان اين چني قوي باشد و با راز و نياز و دعا و زيارت مثل او 

مأنوس شده باشد او از مذاهب اماميه با تمام وجود حرف مي زد و در اندرون خويش جهاني از 

اسالمي بود و عشق و محبت به ائمه اطهار )ع( با روح او عجين شده بود به  معرفت و بينش

طوري كه در حقانيت آنها نقطه ابهامي برايش باقي نمانده بود و او هر چه در باره اهل بيت و 

مذهب تشيع مي گفت ، از اعماق روحش سر مي زد و از سويداي دلش بر مي خاست او به 

هل بيت سخت مخالف بود و با تمام وجود با آنان مبارزه مي همين جهت با مخالفين مذهب ا

 كرد.

در آن روزگار كه تصوف رونق بيشتري يافته بود ، و اقطاب صوفيه با ادعاهاي عجيب و غريب 

صوفيانه خود توجه مسلمانان را به خود جلب كرده بودند، سيد ابن طاووس با ارائه بعد معنوي و 

خاصه شيعيان را به توجه جلب نمود و شيعيان را از گرايش به عرفاني تشيع توجه مسلمانان ، 

تصوف باز داشت و بدينسان ، در روزگاري كه علو روحي بسيار پر ارج مي نمود و گرايش به 
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عوالم روحاني شديد  بود، اظهار كرامات از جانب ابن طاوس و پذيرش آن از ناحيه مردم امكان 

 پذير گرديد.

 (728-648لِّي )حسن بن يوسف مطهر ح – 2

يا به  –شهرت دارد برجسته ترين فقيه حلّه « عالّمه حلّي » ابن مطهر كه در حوزه هاي شيعي ، به 

مي باشد ، خاندان وي همه عالمان دين بودمند و  –طور مطلق، برجسته ترين فقهاي شيعه 

 .1تآليفات بسيارش ، همه ابواب معرفت از جمله فلسفه و منطق را شامل مي شود

متياز عالمه حلّي نزد شيعه ، آن است در مجلس خدابنده با عالمان سني ، مناظره و آنان را مغلوب ا

كشف » و « منهاج الكرامة »كرد و آنان را مغلوب كرد و مذهب شيعه را رواج دادد و دو كتاب 

 .2را بدين منظور نوشت« الحق

 .3«كربال حلقه ذكر دارند گروهي از صوفيان در:» عالمه در كتاب كشف الحق نقل مي كند 

و در همان كتاب ، ضمن بحث از مسائل تشيع به موضوع علم مي رسد و علي )ع ( را پبشرو 

همه صوفيان و » همه اقسام معرفت مي شمارد. همچنين ضمن بحث از تصوف مي گويد: 

ه و علي .به عالوه به فتوت نيز اشاره كرد4«مرشدان راستين خرقه خود را به آن حضرت مي رسانند

. در حمله به تصوف نيز از زاويه حلول و اتحاد و سقوط 5)ع ( را مرجع فتوت دانسته است

 6تكليف و رقص و  غنا و .... خودداري نكرده است

 (786محمد بن مكي جزيني عاملي )شهيد اول ( )مقتول به سال  – 3
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يكي از دهات جبل « نجزّي»محمد بن مكي كه شيعيان او را شهيد اول لقب داده اند از اهالي 

. كه پنج تن از بزرگترين فقهاي شيعه از انجا برخاسته اند . شهيد در آن جامعه با 1عامل بود

.و گفته اند : او هزار فقيه را 2فرهنگ ، نزد استاداني از مذاهب و فرقه هاي مختلف درس خواند

. و دامنه اطالعاتش آنچنان 4. و او در شام از باب تقيه تظاهر به شافعيگري مي نمود3شاگردي كرد 

 .5وسيع بود كه در دمشق حوزه درس داشت و مرجع مذاهب پنجگانه فقهي بود

رشته هاي علمي كه شهيد با آن آشنائي داشت ، آن قد ر متنوع بود كه حتي شامل علم سحر نيز 

جه . با اين در6مي شد چنانك گفته اندوي جادوي يك مدعي پيغمبري را در جبل عامل باطل كرد

وسعت اطالعات ، قهري است كه با تصوف نيز آشنا بوده است . به او ابياتي منسوب است كه 

 وي در آن به صوفي نمايان خشك مقدس صاحب سبحه وخرقه تبرزين مي تازد و مي گويد:

 كال و ال الفقر رؤيا ذالك الشرف ...ليس التصوف عكازا و مسبحه

 قات الكبر والسرفو تحتها موب  و ان تروح و تغدو في مرقعه

 عكوفها كعكوف الكلب و الجيف و تظهر الزهد في الدنيا و انت علي

 فارفع حجابك تجلو ظلمه التلف الفقر سر و عنك النفس تحجبه  

 وغب عن الحس و اجلب دمعه األسف و فارق الجنس و اقراالنفس في نفس

 ف ذكرالحبيب و صف ما شئت و اتص و اتلو المثاني و وحد ان عزمت علي

 تصوف تبرزين و تسبيح نيست، هرگز، و نه فقر به خواب ديدن آن افتخار است.»
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يا اين كه با لباس پينه زده اي راه بيفتي و بگردي، در حالي كه زيرش منجالبي ار خود پسندي و 

 افراط نهان كرده باشي.

 كه سگ با الشه. خود را در مورد مال دنيا زاهد بنمائي، و در همان حال به آن چنان چسبيده باشي

 فقر رازي است كه نفس تو پوشيده مي دارد، حجاب را بردار تا گمراهي و تباهيت را ببيني.

 ترك شهوت گوي و جان به دم بربند. و از دايرهحس بدر آي و اشك حسرت فرو ريز.

قرآن بخوان و چون آهنگ ياد محبوب كردي، تنهائي و توحيد گزين و او را به وصف او درآي 

»..1 . 

 –كه براي فرزندانش نوشته  –به نقل از كتاب دروس الشريعه شهيد « طرائق الحقائق»مؤلف 

سر گرم » :آورده كه وي طالبان علم را به فقيه و صوفي تقسيم كرده و در صف صوفي گفته

. و براي صوفيان مورد نظر خود آداب و مراسمي تعيين كرده 2«عبادت خدا و دوري گزيدن از دنيا

اولين شرط ) صوفي راستين( براي تحقق مقاصد متناسب با فضيلت ، صفت فقر و  و گفته

. و نيز مطالب  ديگري از شهيد 3«عدالت است و از آن مهمتر اينكه از تشيع حقيقي بيرون نرود

آورده و در موضوع تشويق و تحريض به تصوف، مشروط بر آن كه گرويدن به پير طريقت باعث 

خانقاه نشيني و خرقه پوشيس از دست شيخ معيني و :» بدين تقرير  ترك مذهب)تشيع( نباشد ،

 .4«داشتن جامه مخصوص ، روا نيست

شيخ حر عاملي ، ابيات صوفيانه بسيار لطيفي از وي نقل كرده » دكتر مصطفي شيبي مي نويسد : 

 قرار مي دهد و از آن جمله است: -كه همسر نوشت او بود –كه او را در رديف حالّج 
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 في نوعه من مهر حورالعين   مصيبة عبدك المسكين عظمت

    بتهجد و تخشع و حنين   االلياء تمتعوا بك في الدجي

 اتري لعظم جرائمي سبقوني  فطر دتني عن قرع بابك دونهم 

 م أذنبوا فعفوت عنهم دونيأ   اوجدتهم لم يذنبوا فرحمتهم 

 1نيللمذنبين فأين حسن ظنو  ان لم يكن للعفو عندك موضع 

 از ميان خلق مصيبت بنده اي بي چاره ات بيش از همه شده است.» 

 دوستانت ، در ظلمت شب با شب زنده داري و ناله و زاري از تو كام بر گرفتند.

 اطر سنگيني گناهانم آنها از من پيش افتاده اند؟9و تنها مرا از درت راندي؟ آيا به خ

آوردي؟ يا اينكه آنان نيز گنهكار بودند و آمرزيدي و  آيا آنان را بي گناه يافتي كه برايشان رحمت

 تنها بر من نبخشودي؟

 «.اگر به درگاهت براي گنهكاران جاي عفو نيست پس حسن ظن من چه مي شود ؟

اشتباه دكتر شيبي در اين است كه گمان مي كند اشعار لطيف و سخنان نغز را تنها صوفيان گفته 

نغز نمي تواند بگويد . در حالي كه منابع اسالمي قرآن و اند و غير صوفي شعر لطيف و يسخن 

حديث و حاالت و مناجاتهاي رسول گرامي و امامان شيعه سرشاراز شور و هيجان معنوي و الهي 

و مملوّ از اشارات عرفاني است و دعاهاي اسالمي به خصوص دعاهاي شيعه گنجينه اي از 

صطالح در متن اسالم سرمايه هاي عظيمي از معارف و عاليترين انديشه هاي معنوي است به ا

معنويات نهفته است كه مي تواند الهام بخش معنويات و اشعار لطيف عرفاني امثال شهيد باشند، 
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چرا شهيد شيعه را در رديف حالّج و همسر نوشت او قرار داده در حالي كه در تاريخ تشيع 

 همسر نوشت او بسيارند؟

، همه اينها ، شكل معيني از تصوف را كه شهيد اولب در نظر دكتر شيبي مي گويد : بدون شك 

داشته ، مشخص نمي سازد ولي تأثير تصوف را در او كه فقيهي از رتبه ابن بابويه و شيخ مفيد و 

 سيد مرتضي بود ، نشان مي دهد.

ء در عرصه تشيع نيز مي توان بر موارد ديگري انگشت گذاشت كه تأثر آرا:» شيبي باز مي افزايد 

فقهي وي را از تصوف منعكس مي كند و بهگفته بعضي منابع شهيد نخستين بود كه دعوي نيابت 

 مهدي )عج( كرد و گفت كه بدون حضور شخص وي نماز جمعه منعقد نمي شود.

توضيح اين كه : وي نيابت را به خاصه و عادي تقسيم كرده و به فقيه عادي اجازه امامت نماز 

وظيفه جمع آوري خمس و  –كه مقصود خود اوست  -ها به نائب خاصجمعه را نداده و نيز تن

زكات را تفويض كرده است و بدين گونه شهيد ، زعيم واقعي شيعه گرديد كه در ميان ايشان ، 

 .1«قائم مقام امام است تا زمينه را براي ظهور او آماده سازد

باشد، ارائه نداده و مسلماٌ چنين شيبي نمون هاي از فقه شيعه را كه مرحوم شهيد با تصوف آميخته 

چيزي هم نبوده است زيرا فقيه جامعي كه براي استقالل فقه شيعه كتب فقهيه را از نقل اقوال عامه 

 ، چرا بايد آن را با تصوف آلوده سازد؟2مهذّب نموده

د اما راجع به دعوي نيابت مهدي مهدي ) عج( اگر درباره دكتر شيبي خوشبينانه قضاوت كنيم، باي

بگوئيم : او از موضوع نيابت خاصه و عامه كه در فقه شيعه مطرح است ، اطالع كافي نداشته است 
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و هرگز مرحوم مرحوم شهيد ادعاي نيابت خاصه نكرده و نيابت او، مانند هر فقيه جامع الشرائط 

 .1ديگر نيابت عامه بوده است

نها وي را فجيعانه و مظلومانه شهيد اين نوع تهمتا به شهيد همانند تهمتهائي است كه به خاطر آ

( 1189كردند. چنانكه مرحوم عالمه اميني مي نويسد : مورخ عبد الحي بن عماد خليلي )متوفي 

ممكن است آسمان از شنيدن آن بشكافد »حرفهاي شگفت انگيزي دارد كه « شذرات الذهب »در 

( محمد بن ه 786آن سال )  مي گويد: در« و زمين دوپاره گردد و كوه در هم شكند و فرو ريز

مكي عراقي رافضي اعدام شد ، در اصول و علوم عربي دستي داشت و رد دمشق عليه او شهادت 

و شراب را مطلقا حالل مي داند و از اين 2دادند كه فاسد العقيده است و معتقد به مذهب نصيريه 

 .3شق گردن زدنداو را در دم ه 786گونه كارهاي زشت ، بر اثر آن در جمادي االول 

 مرحوم عالمه اميني مي افزايد:

خدا شاهد است و حقيقت گواه  و كتابهاي آن فقيد شهيئ عاليمقام گواهي زنده و گويا بر اين » 

است كه از آن نسبتهاي ناروا و آن تهمتهاي ناجوا نمردانه و نابخردانه منزه و پاك است و بسي 

ي خواهد براي جنايت بي رحمانه و خائنانه پيشينيانش دور و بيزار از آن، اما اين تاريخ نويس م

 .4«عذر و بهانه اي بتراشد ، چنين حرفهائي سر هم بندي مي كند

 ) ه 841-756ابن فهد) -4

احمد بن محمد بن فهد اسدي حلّي ملّقب به جمال الدين معروف به ابن فهد، از علماي بزرگ 

. شاگرد 1.و نزد علي بن خازن حائري  5ده شده اماميه قرن نهم هجري مي باشد . او در حلّه زا
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درس خواتده است او در دوراني زندگي مي 2شهيد اول و نيز شاگردان محمد بن حسن بن مطهر 

 كرد كه اوضاع سياسي و فرهنگي شديداً پريشان بود، حله زير سلطه تيموريان قرار داشت.

، ابيفا كرد چنانكه در زمان اسبند ميرزاي  درباره ابن فهد گفته اند : كه ور نقشي مشابه عالمه حلي

تركمان باسنيان رد موضوع امامت مناظره نمود. در نتيجه ميرزا مذهب خودد را تغيير داد و به نام 

نكته مهم در باره ابن فهد ، اين كه فقيهي برجسته  3امير المؤمنين علي )ع( و اوالدش خطبه خواند 

 . 4و نام كتابهاي متعدد يدر فقه از وي باقي مانده است بود و فقها بر استاديش اذعان داشتند

اهميت ابن فهد ، يكي هم از اين لحاظ است كه طبق گفته ارباب تراجم : وي عارف مسلك . 

فقيه فاظل :» . و به توسيف شيخ يوسف بحراني وي  5رياضت كش و اهل ذوق و حال بوده است

پارسا بود ، جر آنكه گرايشي به روش صوفيه داشت ، مجتهد زاهد عابد ، پرهزگار ، و پاكدامن و  

.ولي مشخص نكرده در كدام كتاب با مذاق 6حتي در بعضي كتبش صوفيانه سخن گفته است 

غير از تصوف و صوفيه سخن گفته است البته تصوفي كه به اين بزرگان نسبت داده مي شود ،

از خلق  پيوستن به خالق و  صوفيگري رسمي است تصوف از نظر بزرگان شيعه به معني بريدن

زهد ورزيدن در دنيا و فاني شدن در محبت باري تعالي است و اين بسيار ممدوح ، و ثمره اعتقاد 

و ايمان صحيح است و اين غير از ان است كه به صوفيه نسبت داده مي شود از قبيل اتحاد و 

ها كه ناشي از بد حلول و وحدت وجود و موجود و سقوط تكليف و رقص و غنا و امثال اين

 اعتقادي آنهاست.
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عدة » و « آداب الداعي »ليفات او بهترين معرف مقامات علمي و عملي وي مي باشد مانند: تأ

ترجمه « اسرار الصلوة» و كتاب «التحصين و  صفات العارفين »كتاب « الدعي و نجاح الساعي 

. . نيز كتاب عجيبي به وي نسبت داده 1گرالصلوة در بيان معاني اقوال و افعال نماز ، و كتابهاي دي

اند كه متضمن خواص شگفت انگيز و نوادر اسرار آميزي بوده چنانكه وقتي آن را در شط بيندزند 

. و سيد محمد فالح مشعشع شاگرد ابن 2، به حركت در مي آيد و دود زيادي از آن بيرون مي زند

 3ه كند.فهد  توانست در دعوي مهدويت ، از اين كتاب استفاد

ابن فهد در كتابهاي خود به خصوص در كتاب التحصين به عناصر معنو.ي و عرفاني تشيع ، نيز 

توجه داشته و از روايات معصومين مطالبي استفاده كرده است كه براي اهل ذوق و خواهان سر و 

مضمون اين :»سلوك خالص شرعي بسيار ارزشمند است. كتاب التحصين به گفته خود مؤلف 

، عزلت است بر اساس روايات صادره از آل محمد )ص( و پيرامون سه قطب دور مي زند  كتاب

به كلي از خل ق بريدن  و با خداي تعالي بودن ، در غار كوهي يا » قطب اول عبارت است از 

سايه مسجدي يا گوشه خانه اي و نيز گفته مي شود كناره گيري از مردم و فرار از مخلوق و انس 

اين آمادگي حاصل نمي شود مگر :»افزوده است كه «. . لق و اين كلي تر از ااولي استگرفتن با خا

نفس و براي كسي كه بر  صفت عارفان ترك افزون طلبي و لذات دنيا را بر خود هموار كرده،

 اميال ور تحت الشعاع عقل باشد.

ه امام صادق )ع( قطب ثاني : شامل آداب عزلت است به شكل نصوصي منقول از امامان. از جمل

لوال الموضع الذي وضعني اهلل فيه لسرني ان أكون علي رأس جبل ال أعرف الناس و ال » فرمود: 
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اگر در مقامي كه خدا مقرر داشته نبودم، خوش داشتم باالي كوهي » «يعرفنني حتي يأتيني الموت

 تا مرگم فرا رسد.زندگي كنم نه من مردم را بشناسم و نه مردم مرا. و هم بر آن حالت باشم 

ما يضر من عرفه اهلل الحق أن يكون علي قلة جبل يأكل من نبات األرض »فرموده امام باقر )ع( 

مرد خدا شنناس و عارف به حق را چه زيان از آنكه بر قله كوهي باشد و از « حتي يجيئه الموت

 «.روييدنيهاي زمين بخورد تا مرگش فرا رسد

 .1«بررسي مي كند 16به تعداد در قطب سوم ، فوائد عزلت را  

اين رساله ، مشتمل بر اخبار پيامبراني است كه عزلت  بي نام و نشاني را تبليغ مي كردند از آن 

جمله رواياتي كه به داود و موسي و عيسي و حضرت محمد )ص( منتهي مي شود و گفتگوهايي 

است و نيز سخنان زاهداني از  ميان پيامبر و اسامه و عمر و ابوذر ، سپس احاديث ائمه را آورده

قبيل اويس قرني و سفيان ثوري را از قلم نينداخته است. ابن فهد در آن عصري كه مرزهاي تشيع 

و تصوف به روي هم گشوده شده بود، تعصب به خرج نداده است و به سخنان بعضي از صوفيان 

معني او اصول تصوف را اشاره اسي داشته است. به اين  -كه مفيد تشخيص مي داده –رسمي نيز 

مورد آزمايش قرار داده و هر كدام موافق سنت و سيره پيشوايان دين بوده ، قبول كرده و نسبت 

 به آن انعطاف نشان داده و با عناصر نامعقول و نامشروع تصوف به شدت برخورد كرده است.

تاب خود آورده كه مربوط به عالوه ابن فهد ، قسمتهائي از كتاب زهد النبي ابن بابويه قمي را در ك

به فتن آخرالزمان و گمراه شدن مسلمانان است گوئي ابن فهد، جامعه معاصر خود را توصيف مي 

كند و در زماني كه حفظ جان و دين  و فضائل اخالقي مشكل مي نمايد، او مسلمان واقعي را به 

اوحي اهلل » نقل كرده  عزلت فرا مي خواند از اين روست كخه اين حديث نبوي را از كتاب مزبور

خداوند به عيسي وحي  «الي عيسي المرن منادياً ايها الزهاد هلموا الي عرش الزاهد عيسي بن مريم
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كرد، پيوسته امر خواهم كرد ك منادي ندا كند : اي زاهدان به سوي عرش عيسي بن مريم زاهد 

 «.)راستين ( بشتابيد

چون عزلت فرار از خلق و روي :» ت مي گويد ابن فهد در پايان كتاب التحصين راجع به عزل

آوردن به خالق است ، پس هر گاه قلب از اميال دنيوي خالي نبود نه تنها سالك محروم از وصول 

است ، بلكه لذت مناجات و عبادت را نيز در نيابد. نخست مرحله تخلي از رذائل است آنگاه 

شد، نيكوئي غذاي وي را سود ندهد و مادام تجلي و ظهور فضائل ... تا بدن عاري از عفونتها نبا

چرك و چربي پيراسته نباشد، به پرتو رنگ آراسته نگردد و همچنين است قلب، كه تا كه جامه از 

از آز، تند خوئي و پيروي اميال پاكيزه نشود، خدمت پروردگار را نشايد چه رسد به آن كه محل 

 .1«تابش انوار باشد

در يك مقدمه و شش باب تنظيم گرديده كه مقدمه شامل « ح الساعيعده الداعي و نجا»اما كتاب 

تعريف دعا و ترغيب به آن است . باب اول پيرامون تشويق به دعا و باب دوم پيرامون عوامل 

اجابت آن مي باشد. در باب سوم بيان مي شود كه چه كسي دعايش مستجاب است و چه كسي 

ونگي و آداب دعاست باب پنجم به ذكر كه تالي دعايش مستجاب نيست. باب چهارم درباره چگ

ختم و »دعاست، اختصاص يافته است. باب ششم درباره تالوت قرآن و يك باب ديگر با عنوان 

بر كتاب افزوده كه در معني ذكر است. ذكر يعني خدا را به ياد داشتن در واجب و حرام و « ارشاد

. در پايان كتاب به اسماء 2نهي او را ترك كردن از ترس و مراقبت خدا، امر او را به عمل آوردن و

 .3حسني پرداخته و اسرار و فضائل و نتايج هر كدام را بيان كرده است
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اين فهد به مالك دعا و مقصود از كتابهاي اد عه و فوائد آنها اشاره كرده و از امام جواد )ع( 

دعا، با عبارت غلط . »1«يقرب منه الدعاء الملحون ال يصعد الي اهلل عزوجل و ال»روايت نموده كه: 

 «.باال نمي رود و باعث تقرب به خدا نمي گردد

ما قوم فصيح هستيم » 2«نحن قوم فصحاء اذا رويتم عنا فأعربوها»از قول امام صادق )ع( آورده كه: 

 «.هر گاه از ما روايت مي كنيد، بايد با عربي )يا اعراب( صحيح باشد

سن ادب در تكلم با خداست و بايد دعا مغلوط و عاميانه نباشد. بدين لحاظ، دعاي بليغ نوعي ح

اطهار )ع( نه تنها در دعا و نيايش درس ادب مي دهند، بلكه به انسانها مي آموزند كه در  ائمه

محضر خداوند متعال چگونه سخن بگويند و در مقام واالي نيايش، چگونه از او درخواست كنند 

 و معاني را چگونه در قالب الفاظ بريزند؟!و چگونه الفاظي به كار برند 

اين كه مي بينيد در راز و نيازهاي عارفان حقيقي، زيباترين تعبيرات و تركيبات به كار مي رود و 

نيايشگراني كه به عنوان نمونه و الگو در جوامع بشري درخشيده و ادبيات را تكامل بخشيده اند، 

 راز و رمزي دارد.

 زبان امام معصوم )ع( چنين مي خوانيم: در مناجات شعبانيه، از

الهي هب لي كمال االنقطاع اليك و انز ابصار قلوبنا بضياء نظرها اليك حتي تخرق ابصار القلوب »

خدايا! به من كمال . »3«حجب النور فتصل الي معدن العظمه و تصير ارواحنا معلقه بعز قدسك

ن را به پرتو نظرشان به تو، روشني ده، تا انقطاع از غير تو به خودت، ببخش و ديدگان دلهايما

ديدگان باطن، پرده هاي نور را بدرد و به معدن عظمت برسد و ارواح ما به قداست عزتت آويخته 

 «.گردد
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اين نمونه كوچكي است از ادبيات پر طراوت عرفاني كه در سخن معصوم تجلي كرده است. 

همه و همه به هم در آميخته اند و خواننده را  الفاظ زيبا و تركيب دلنشين و معاني بلند و واال،

 چنان مبهوت مي كنند كه حدي براي آن، متصور نيست.

ان »يك خصوصيات ديگر در دعا هست كه به نقل اين فهد، علي )ع( از آن، چنين تعبير نموده: 

نزد خدا » .1«عنداهلل منزله ال تنال اال بمساله و لو ان عبدا سد فاه و لم يسال لم يعط فأسال تعط

منزلتي هست كه جز با مسألت بدان نتوان رسيد، اگر بنده دهان خود را بسته نگه دارد و 

 «.درخواست نكند خداوند نيز چيزي به وي عطا نمي كند، بخواه تا عطا فرمايد

بدين گونه پيشوايان دين به ساختن قالبهاي رسايي براي دعا كنندگان دست مي زنند تا حاجات 

 به آسمان برده شود. آنان، آسانتر

اين فهد، دعا را از ضرورتهاي زندگي مي شمارد و دعا كننده را در طريق انتخاب دعاي مناسب و 

. وي براي 3«مجاهد و حج كننده و عمره گزار و ... مي داند». به منزله 2اصرار و مواظبت بر آن

ز امامان چنان تحقق حاجتهاي مختلف دعاهاي مناسب نقل كرده است، وقتي نصوص منقول ا

تأثيري داشته باشد، پس به طريق اولي، قرآن اكبر و كبريت احمر و داراي خواص غريب و 

. خواهد بود و آياتش عالوه بر درمان بيمارهاي جسم، شفاي دردهاي نهان و 4«معجزات عجيب

 .8. محافظت مي كند و گره هاي بسته را مي گشايد7. و شياطين6. و نيز از گزند دزدان 5«روان
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به عقيده ابن فهد، در دعا نيروي خاصي نهفته و همچون وسيله متناسبي است براي تغيير )= بدا( 

ان الدعاء و الطلب »و نسخ آنچه بر بنده خود تقدير فرموده و از امام كاظم روايتي آورده است كه: 

دعا و . »1«رفه صرفهالي اهلل يرد البالء و قد قدر و قضي فلم يبق اال امضاؤه فاذا دعي اهلل و سأل ص

درخواست از خدا مي تواند بال را برگراند، حتي اگر مرحله از قضا و قدر گذشته و فقط امضاء آن 

 «.باقي مانده وقتي بندگان خدا را بخوانند و مسألت نمايند آن را بر مي گرداند

را مشخص  و نيز در نظر ابن فهد، دعا همراه با وضع و حركت و اشارت معيني است كه انواع آن

. همراه باشد و پناه جستن با گرفتن كف دست به 2نموده، مثالً التماس بايد با بلند كردن دو دست

. و تضرع  4و نشانه قطع نظر از غير خدا، اشاره با انگشت سبابه است .3طرف قبله ، انجام گيرد

ز شايسته است كه . و از اين قبيل. و ني5همراه با تكان دادن انگشت سبابه نزديك صورت مي باشد

دعا در مسجد به خصوص مساجدي كه مرقد مطهر ائمه )ع( در آن قرار دارد، انجام گيرد و در آن 

ميان، قبر امام حسين )ع( در چهار خصوصيت ممتاز است كه خداوند در عوض شهادتش عطا 

هستند و در تربت او شفا هست، زير گنبد وي دعا مستجاب مي شود، امامان از ذريه او »فرموده: 

 .6«ايام زيارتس جزء عمر زائران محسوب نمي گردد

دكتر شيبي بعد از نقل اين مطالب از ابن فهد از قرآن و حديث اخذ شده است، به جستجوي مواد 

پرداخته كه آن را ناشي از عمق تأثير تصوف در ضمير ابن فهد دانسته « عده الداعي»صوفيانه كتاب 

تاب خود را با عنصر ديگري نيز آميخته كه نيازي به ان نبوده و با و گفته است: ابن فهد، محتواي ك
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طبيعت و شكل كتاب ناسازگار است و فقط ناشي از استغراق مؤلف در تصورات صوفيانه بوده 

 .1است

 غافل از اين كه اگر مطلبي با آيات و روايات و عمل معصوم هماهنگ 

                                                 
 همان منبع. - 1 



فيانه. همه مي دانيم خمير مايه بعضي از تعاليم باشد، آن انديشه ديني و مذهبي است نه انديشه صو

صوفيه، از قرآن و روايات گرفته شده منتهي نصوص قرآني و روائي در طريقت آنها با سادگي 

اصلي خود باقي نمانده است. اگر يك عالم بزرگ شيعي اصل اين انديشه را از منبع اصلي آن 

عمق تأثير تصوف در ناخود آگاه او دانست؟! بدون تحريف و تغيير نقل كند، بايد آن را ناشي از 

 اين چه منطقي است؟!

دكتر شيبي درباره مواد صوفيانه كتاب عده الداعي نمونه هائي ذكر مي كند و مي گويد: از آن 

جمله، فصل مفصلي در زهد و توجيه آن با روح قرآن است كه با سرآغاز غريبي شروع مي شود: 

همه نعمتهاي حالل بهره مي گيرم و به فرايض عمل مي كنم و اگر كسي بگويد: من در دنيا از »

خمس و زكات مي دهم چنانكه در قرآن هم آمده است: )قل من حرم زينه اهلل التي اخرج لعباده و 

الطيبات من الرزق( اين گفته اش قابل استناد و اعتماد نيست ... بايد بداني كه اين گفتار احمقان و 

تأييد صحت برداشت خود به اقوال و اخبار منقول از عيسي )ع( و  . و در1فريب خوردگان است

ابوذر و سلمان فارسي و حضرت ابراهيم )ع( و زكريا )ع( و نيز علي بن ابيطالب )ع( كه او را با 

ستوده استدالل نموده است.  2«سيد الوصيين و تاج العارفين و وصي رسول رب العالمين»عبارت: 

فقر، زينت اولياء و شعار « »الفقر حليه االولياء و شعار الصالحين» ضمن بيان تصريح نموده كه:

 .3«است  صالحان
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دكتر شيبي مي افزايد: و نيز از نص قرآن شاهد آورده كه پايه احياي دين خدا و بزرگداشت كالم 

. و به 1او و ياري پيغمبران و ترويج دعوت آنان، از آدم تا خاتم و فقط بر دوش فقيران بوده است

 كس، اين توانگران اسرافكار و عياشع
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و اشراف خود ستا و مستكبر بودند كه به ستيز بر ضد اديان اقدام مي كردند و منكر خالق مي 

. ابن فهد، اين نظريه را كه منطبق با انديشه صوفيانه است با آيات و داستانهائي از قرآن 1شدند

آيا ما به تو بگرويم، در حالي كه پيروان »ند: تأييد مي كند از جمله آن كه توانگران به نوح مي گفت

 .2«تو از مردم فرومايه اند

و نيز خطاب توانگران به شعيب كه: اگر مالحظه طايفه ات نبود، حتماً سنگسارت مي كرديم كه 

. درباره موضع گيري اشراف در برابر صالح اين آيه را آورده: آن 3تو چندان عزتي نزد ما نداري

ردنكش از قوم صالح، خطاب به فرومايگاني كه به وي ايمان آورده بودند، گفتند: گروه )توانگر( گ

آيا يقين داريد كه صالح، فرستاده خداست؟ پاسخ دادند: آري ما به رسالت وي ايمان داريم. پس 

. و 4گردنكشان )توانگر( گفتند: )ولي( ما منكر چيزي هستيم كه شما به آن ايمان آورده باشيد 

جبهه گيريهاي توانگران در برابر يعقوب و موسي و محمد )ع( كه در تعريض به همچنين است 

آن حضرت مي گفتند: چرا از آسمان گنجي بر وي فرود نمس آيد و چرا همراه وي فرشته اي 

 و ... 6؟ و نيز مي گفتند: چرا اين قرآن بر يكي از اعاظم دو شهر نازل نشد؟5نيامده است

مطالب مي گويد: براي آن كه سر نخ را از دست ندهيم، بجاست اين  دكتر شيبي بعد از بيان اين

اشارات ابن فهد را با داليل ديگر تأثر وي از تصوف تأييد نمائيم از جمله حديثي از امام كاظم 

. 7)ع( آورده است كه پر است از اصطالحات صوفيانه: صبر، قناعت، رضا، اخالص، يقين و توكل

ح داده راستي كه سخن دكتر شيبي اينجا بسيار عجيب است و بايد و آن اصطالحات را ضمنًا شر

 گفت: كه اين گفتار صوفيان و فريب خوردگان است نه خن يك فرد محقق، او
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حديث امام كاظم )ع( را مشتمل بر اصطالحات صوفيه دانسته است، البد نظرش اين است كه امام 

گرفته است!! آري اين نوع سخن گفتن بسان كاظم )ع( نيز تحت تأثير انديشه هاي صوفيانه قرار 

سخن گفتن صوفيه است آنها كارشان اين است هر كجا كالم زيبائي پيدا كردند، آن را مي دزدند و 

به خود نسبت مي دهند، و لذا اگر دكتر شيبي عكس آن را مي گرفت، مناسبتر بود به اين معني كه 

 .صوفيه اين اصطالحات را از ائمه شيعه گرفته اند

باالخره دكتر شيبي سمتگري صوفيان ابن فهد را با اشتغال او به علوم غريبه تكمل مي كند و مي 

گويد: با توجه به اشتغال ابن فهد به علوم غريبه، سمتگيري صوفيانه وي تكميل مي شود، چنانكه 

راي . و نيز رساله اي ب1«در استخراج حوادث آينده از كلمات اميرالمؤمنين»رساله اي نوشته 

شاگردش، محمد بن فالح باقي گذاشت كه گويا در آن ظهور شاه اسماعيل صفوي پيش بيني شده 

. شايد اين، اشاره به روايتي باشد كه ابن ميثم در شرح نهج البالغه راجع به اوصاف مغوالن و 2بود

مبشّر ظهور مهدي )عج( پس از آنان نقل كرده و ظاهراً در اينجا مراد از شاه اسماعيل، باب و 

 .3مهدي )عج( بوده است

البته اين استدالل هم درست نيست زيرا اشتغال به علوم غريبه اختصاص به صوفيه ندارد. دكتر شيبي 

در پاياين مي افزايد: براي تكميل بيان جنبه هاي معنوي شخصيت ابن فهد بجاست از اشعار زاهدانه 

 بيان مي كند. از آن جمله اين قطعه شعر است:وي نيز ياد كنيم كه تمايالت صوفيانه او را به روشني 

 انت المعد لكل ما يتوقع   يا من يري ما في الضمير و يسمع

 يا من اليه المشتكي و المفزع    يا من يرجي للشدائد كلها 

 امنن فان الخير عندك اجمع   يا من خزائن حكمه في قول: كن

                                                 
 .115، ص 3تاريخ العراق بين احتاللين، ج - 1 

 .119، ص 1طرائق الحقائق، ج – 72، ص1روضات الجنات، ج - 2 

 .283ترجمه، ص  -299الفكر الشيعي، ص  - 3 



 ادفع باالفتقار اليك فقري   ما لي سوي فقري اليك وسيله 

 فلئن رددت فاي باب اقرع؟    ما لي سوي قرعي لبابك حيله

 ان كان فضلك من فقيرك يمنع   و من الذي ادعو و اهتف باسمه

 1الفضل اجزل و المواهب اوسع    حاشا لمجدك ان تقنط عاصياً

دگاهي، اي بينا و شنواي رازهاي نهان، توئي كه بر آورنده همه آرزوهايي. اي كه در همه سختيها امي»

كليد همه خزاين تست، بر من « كن»اي كه همه به درگاهت مي نالند و شكوه مي كنند. اي كه كلمة 

منت گذار زيرا تمام نيكوئيها نزد توست. من جز فقر و ناداري وسيله اي به درگاه تو ندارم و با ابراز 

انة تو نيست، اگر بداني به نياز در پيشگاه تو فقرم را چاره مي كنم. مرا كه تدبيري جز كوبيدن در خ

كدام در روي آورم؟! و اگر فضل تو از من حقير ممنوع شود، پس نام چه كسي را بخوانم و ترنّم كنم؟ 

 .2«حاشا از بزرگواري تو كه گنهكاري را نوميد سازي زيرا فضل و انعام تو بزرگتر و وسيع تر است

هم داشت و در تشيع معتدل و از موج  خالصه ابن فهد، ظاهر و باطن شرع و فقه و عرفان را با

احساسات تند عاري بود و شيعيان را از گرايشهاي احساساتي صوفيانه باز داشت و نمايانگر راه 

مستقيم تشيع اماميه گرديد و عرفاني مطابق با آئين صحيح و حنيف قابل قبول اهل بيت براي شيعيان 

 پديد آورد.

 نزديكي تصوف به تشيع

ي شرائطي پيش آمد كه تصوف نخستين بار ذر تاريخ از تركيب آن دو جنبشهاي در قرن هشتم هجر

فكري ظاهر شد. دز اين دوران تشيع و تصوف هر دو طبيعت نوگرا و انقالبي داشتند و منتسبان هر دو 

                                                 
 .21عده الداعي. ص  - 1 

 .284ترجمة الفكر الشيعي، ص  - 2 



عقيده مي كوشيدند طرف مقابل را به طرف خود جلب كنند و در اين باره بيشتر به آراي موافق 

 صوفيه و نظرات مساعد صوفيان دربارة شيعه استناد مي جستند.شيعيان درباره 

صوفيان آن عصر غالباً از علويان بودند و طريقه هائي كه در آن دوران به وجود آمد با اين كه سني 

بودند ولي از اظهرا محبت و تكريم فوق العاده در حق اهل بيت رسول كوتاهي نمي كردند. متفكران 

يبان صوفي خود كم نيامدند و به تعظيم بزرگان صوفيه پرداختند. همزمان با شيعي آن عصر نيز از رق

اين گرايشها برخي از علويان به فكر تلفيق بين تشيع و تصوف افتادند، همين سياست سبب شد كه 

صوفيگري به جهان تشيع نيز راه پيدا كند و شيعه صوفي و يا صوفي شيعه در ميان هر دو گروه پيدا 

 شود.

 اي آينده اين تحول به تريتيب تاريخ ظهور آن مورد بحث قرار خواهد گرفت:در بحثه

 كساني كه به فكر تلفيق بين تشيع و تصوف افتادند، عبارتند از:

 سيد حيدر آملي بنيانگذار تحولي است كه در تصوف و تشيع پديد آمد. _ 1

 فضل اهلل استرآبادي و طريقه صوفيانه و شيعيانه وي. _ 2

 هلل ولي و طريقة او.نعمه ا _ 3

 حافظ رجب برسي عقايد غلوآميز شيعيانه و صوفيانة وي. _ 4

 محمد بن فالح و نهضت مشعشي گري. _ 5

 محمد نوربخش و طريقه او. _ 6

 ابن ابي جمهور احسائي و نظرات فلسفي و صوفيانة وي. _ 7

 ( و نظريه پيوند تشيع و تصوف.794سيد حيدر آملي )متوفي حوالي سال  _ 1



مسأله درگيري و نزاع تشيع و تصوف در ابعاد گوناگون در سراسر تاريخ اسالم همچون خط ممتدي 

كشيده شده و تا قرن عشتم آن دو جدا از هم در دو خط موازي به سير خود ادامه مي دادند و تا آن 

علي عبيدلي  زمان كسي به فكر تلفيق آن دو بر نيامده بود تا اين كه در اواخر همان قرن سيد حيدر بن

( درصدد برآمد ميان تصوف و تشيع  را جمع كند و 794)متوفي پس از سال « صوفي»آملي معروف به 

از آن دو يك فرقه تركيبي بسازد. او با اين كه به دشمني و انكار متقابل آن دو گروه توجه داشت با 

ي نمي رسند. او قسمتي وجود اين در يكي كردن تصوف و تشيع يكي است و اگر با هم نباشند به جائ

 .1«از كتابش را بدين بي نياز نيستند هر چند رفيق خود را نشناخته باشند

بر اساس همين ارتباط پنداري، اين صوفي متشيع و يا شيعي متصوف به مثابه پيشواي هر دو گروه كار 

وفيان مقام اول، خود را از اين نكته آغاز مي نمايد كه بنابر تقسيم سه گانه مردم از نظر علي )ع( ص

 .2«شيعيان مرتبة دوم و ديگران رتبة سوم را دارند

به استناد احاديث امام كه فرموده اند: احاديث ما صعب و مستصعب است هيچ كس جز فرشته مقرب 

. و گفته 3با پيامبر يا بنده اي كه خداوند دلش را به ايمان آزموده )مؤمن ممتحن( به آن ايمان نياورد

شيعيان دو ». بدين شرح: 4«مؤمن ممتحن»ن مؤمن عادي محسوب مي شود و صوفي است: شيعه هما

گروهند عده اي بر دانسته هاي ظاهري خود كه عبارت از شريعت و اسالم و ايمان باشد، عمل مي 

كنند و عدة ديگر بر معرفت نهاني خويش كه عبارت از طريقت و حقيقت و ايقان باشد، عمل مي 

وفي تعبيري از اين دو گروه است و دو لغت است براي يك معنا كه حقيقت آن، نمايند... و شيعه و ص

. آملي در خاتمة كتابش تصريح مي كند كه به قصد تلفيق بين تصوف و 5شيعه محمدي )ع( است
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تشيع نوشته شده است، چرا كه شيعه اسرار انبياء و اولياء را به حسب ظاهر و شريعت حفظ كرده اند 

« شيعه حقيقي»به حسب باطن و حقيقت نقل و حمل نموده اند بدينگونه صوفيه  و صوفيه آن اسرار

دليل آملي بر اين كه صوفيان همان شيعيان خاص مي . 1هم ايشانند« ممتحن»محسوبند چنانكه مؤمن 

. آملي به اين حد نيز اكتفا نكرده و پا فراتر 2باشند، آن است كه آنان به اسرار الهي اختصاص يافته اند

ده و خود ائمه را هم از جملة صوفيان شمرده و ايشان را داراي معرفت كشفي و خرقه صوفيانه به نها

حساب آورده و اين صفت را شامل يكي يك آنان تا حضرت مهدي )ع( دانسته بدينگونه حجت 

حاضر شيعيان، در عين حال قطب صوفيه نيز هست زيرا همچنانكه در نظر صوفيان، دنيا نمي تواند 

از قطب باشد، نزد شيعيان نيز روزگار بدون معصوم نيست. و قطب و معصوم يا قطب و امام، دو خالي 

 . 3لفظند كه بر شخص واحد اطالق مي شوند

دليلي كه آملي براي تأييد اين مطلب آورده، كالمي است از علي بن ابي طالب )ع( كه مي فرمايد: 

ظاهراً مشهوراً و اما خائفاً مغموراً لئالً تبطل اهلل و  اللهم بلي ال تخلوا االرض من قائم هلل بحجه اما»

 .4«بيناته...

آري هرگز روي زمين از كسي كه با حجت الهي قيام كند، خالي نمي شود خواه ظاهر و آشكار باشد »

 «.و يا ترسان و پنهان، تا دالئل خداوند و نشانه هاي روشن او از ميان نرود

را « ز چنان تأويل كرده كه رنگ صوفيانه به خو گرفته است مثاًل :تقيهآملي عقايد درجه دوم شيعه را ني

از معني اصطالحي آن بيرون برده و جامة صوفيانه بدان پوشانده پس از نقل نصوص ويژة شيعه در 

خودداري از فاش گكردن اسرار »باب تقيه و وجوب آن تا ظهور مهدي )ع(، مي گويد: مقصود از تقيه: 
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به خدا اگر مي »ن معني را با آوردن نصي از علي )ع( تأييد مي كند كه فرموده: . و اي1«الهي است

خواستم خبر دهم كه هر يك از شما از كجا برآمده و به كجا مي رود، و مقامش چيست؟ مي توانستم 

 2»وليكن از آن مي ترسم كه منكر پيامبر شويد

آن به روايتي از علي )ع( كه به سبب رنگ  آملي به قرباني كردن معناي تقيه بس نكرده، بلكه عالوه بر

 صوفيانه اش، شريف رضي آن را در نهج البالغه نياورده
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است، و فقط صوفيه به صورت محاورة علي )ع( با كميل نقلش كرده اند، استناد كرده است پس از 

عميق  نقل اين روايت، آملي، سخن را بدانجا مي كشاند كه كميل، مقصود علي )ع( را از آن معاني

 .1«نفهميده، چون كميل در پائين ترين درجة تقليد بوده كه بزرگترين حجاب است

با اين حساب آملي، را نمي توان شيعة خالص و يا صوفي خالص دانست، بلكه او از تشيع، مذهب 

اثناعشري و از تصوف عقيدة وحدت وجوديان را برگزيده و از آن دو، يك فرقه تركيبي به وجود 

خود او در مقدمه كتاب جامع االسرار مي نويسد: بدان كه من از عنفوان جواني، بلكه از ايام  آورده بود.

كودكي تا سي سالگي در تحصيل عقايد اجداد و نياكان خود، حضرات معصومين )ع( از جنبة شريعت 

ده و و راه ظاهر آن كه اختصاص به طايفه و گروه امامي مذهبان داشته و منتشرين بين شيعه است، بو

به حسب باطن كه عبارت از حقيقت و اختصاص به طايفه و گروه صوفيه از بزرگان توحيد و اهل اهلل 

دارد تحقق پيدا گرديده و به مقام استقامت و تمكين رسيدم و اين از باب ادعا نيست، بلكه از باب 

 اظهار نعمتهاي بي انتهاي الهي است.

 اطمينان دارد كه مي گويد:آملي، آنچنان به حقانيت مذهب تلفيقي خود 

به خداوند سوگند كه اگر آسمانهاي هفتگانه كاغذ و درختان دنيا قلم و درياهاي جهان مركب و پري و 

آدميان و فرشتگان بنويسند، ذره اي از آنچه كه من از معارف الهي و حقايق رباني كه در حديث قدسي 

يچ چشمي نديده و هيچ گوشي نشنيده و به آمده، براي بندگان خاص خود چيزي فرام آورده ام كه ه

و كمترين آنها اين كه بعد از « . مشاهده كرده ام نتوانند نوشت2هيچ دلي گذر نكرده و در قرآن است

 مشاهده حقيقت هر دو طرف و جهت حقيقت و
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باطليت هر يك و آن كه از چه روي حق و از چه روي باطل است، توجه هر يك از آنها را به نقطه 

 .1«ت توحيدي، مانند توجه خطوطي كه از دايره به نقطه مركزي رسم شده باشد دانستم...حقيق

مالحظه مي كنيد آملي مي خواهد تصوف را به تشيع بپيوندد و از تركيب آنها مذهب سومي به وجود 

آورد و رهبري هر دو فرقه را به يكسان داشته باشد. و لذا آملي را بايد صوفي متشيع و يا شيعي 

 صوف ناميد.مت

آملي از ميراث تصوف و سازگار كردنش با تشيع نيز غافل نبوده و از جمله به مسأله توحيد صوفيانه 

پرداخته آن را دو قسم دانسته است: توحيد ظاهري انبياء و توحيد باطني اولياء، در اين مورد از سخنان 

اطالق نموده است « جوديصوفيه شاهد آورده و به موضوع وحدت وجود رسيده و بر آن :توحيد و

در اين مود مثال شمعي در ميان آينه ها و دريا و آب و آيه نور را ياد كرده و نيز به تقليد از اخوان 

الصفا، وحدت وجود را بر اين اصل رياضي پايه گذاري كرده كه اصل اعداد يك است و اعداد از 

و اتحاديان و معطله و امثال ايشان مي  تكرار واحد افزايش آن، به وجود مي آيند. آملي، به حلوليان

تازد و ايشان را از تصوف راستين بيرون مي داند. محتواي كتاب جامع االسرار محدود به اقتباس از 

تصوف و تشيع نيست، بلكه اين كتاب تصوير روشني است كه فرهنگ مسلط عصر آملي را نشان مي 

كرد و از جنبه علمي و فلسفي و تصوف دهد. آموزش آزادانه اي كه فشار حكومت تهديدش نمي 

 محدود نبود.

البته اين شيوه گستاخانه آملي در يكي كردن تصوف و تشيع ناگزير بازتاب شديدي از سوي شيعيان و 

صوفيان بر مي انگيخت و لذا با مخالفت شديد فقها و مدرسان كتب رو به رو شد و اين طبيعي بود. و 

( آن را بنياد نهاد و 792بندي پديد آمد كه بهاء الدين نقشبند )متوفي از اينجا بود كه طريقة )سني( نقش

 سلسله
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 .1خود را به ابوبكر، جد بنيانگذار طريقه مي پيوست

حاال جاي اين سؤال است كه: آملي چرا بر ضد عقايد شيعه قيام كرده و اين چنين تند رفته است و 

 هدف او از اين گستاخي چه بوده است؟!

. و چند رساله در علوم شيعي 2حيدر شاگد فخر الدين محمد بن مطهر حلي بوده است گفته اند سيد

. كه شامل پنج ركن: نماز، 4«في فروع شرايع اهل االيمان 3االركان»به او منسوب است از جمله: رساله 

كه به اشاره استادش، محمد بن مطهر « رافعه الخالف»و نيز رساله  5روزه، زكات، حج و جهاد است

 .6«خودداري علي )ع( از مخالفت با خليفه از روي ناتواني نبود»شته و موضوع آن اين است: نو

سال سال فقيه و متكلم شيعي متعصبي بود و در حالي كه مرد كامل و پخته اي به نظر مي  22او مدت 

ار . و در سن كهولت با نوشتن كتاب جامع االسر7رسيد، به عراق آمد و در آنجا رحل اقامت افكند

رنگ صوفي به خود گرفت و از عقايد خود دست كشيد و به نفع صوفيه تأويل و توجيه نمود و به 

قرباني كردن عقايد شيعه بسنده نكرده، بلكه عالوه بر آن، تشيع را با تصوف يكي شمرد و حتي 

تصوف را از تشيع برتر دانست و به اصطالح براي جلب صوفيه به سوي خود الزم ديد از عقايد 

 جدادش دست بكشد و تمام امتيازات را به تصوف بدهد؟ا

براي پاسخ اين سؤال الزم است فرهنگ مسلط و سياست كلي عصر آملي را بررسي نمائيم و بايد 

 بدانيم: چه سياستي آن روز بر شيعيان عراق حاكم
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ه به تن بود كه سيد حيدر به آنجا روي نهاد و اين چنين گستاخانه تغيير موضع داد و خرقه صوفي

. و اساساً هدف 1مي رسد« بايزيد بسطامي»نموده و خود را به سلسله اي از صوفيه منتسب كرد كه به 

سيد حيدر از اين كار چه بوده است؟ آملي دريافته بود كه روزگار او، عصر تحول فلسفه به تصوف 

جهان تسنن  است چرا كه با فلسفه وحدت وجود، اين دو مشرب به هم نزديك شده بودند و تصوف

را فراگرفته بود و گرايشي هم از صوفيان نسبت به امامان تشيع مشهود بود و همين موضوع زمينة رشد 

تشيع را هم فراهم كرده بود وشماري از عالمان اهل سنت به خصوص از برجستگان تصوف به اين 

باره در آن ادغام  گرايش پيوسته بودند تا آنجا كه گمان مي رفت تصوف كم كم به تشيع گرايد و يك

 شود.

به عالوه شيعيان و صوفيان كه در اثر عناد و حسادت فقيهان و قاضيان سني آماج خصومت آنان قرار 

گرفته بودند، همين زمينه مشتركي به وجود آورده بود كه اين دو گروه به هم نزديك شوند زيرا هر دو 

رفت بر اين جمله بايد افزود كه در زمان  گروه واكنشي در برابر پريشانيها و تفرقه ها به شمار مي

آملي، تصوف پر از علويان كه او خود نيز يكي از ايشان بود و كم كم به طرف اتصال با تشيع رانده 

مي شدند، حركت آملي درست همزمان با اين گرايشها بود. ظاهراً هدف او از اين حركت اين بود كه 

 به عنوان يك امام علوي حكومتي ايجاد كند.

بنابراين حركت سيد حيدر جنبة دنيوي و سياسي داشت و در وراء عرفان بافيها و فرقبه پردازيها و حق 

كشيها، هدفي دنيوي را دنبال مي كرده و در پيري به فكر زعامت صوفيه و شيعه افتاده بود همچنان كه 

را دنبال مي  سيد محمد نوربخش و محمد فالح و احفاد شيخ صفي الدين، با همين روش، آن مقصد

 كردند و چون اوضاع و احوال او را مساعدت نكرد او نيز خود را در آن سطح
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 .1مطرح نساخت اما صوفيان علوي، كمي پس از او بدين كار قيام نمودند

سيد حيدر آملي كه در جواني به حشمت و جاه رسيده بود، تحت تأثير داعية حقيقت جوئي كه در 

 ر افكند پس چرا در دوران كهولت به فكر رياست افتاد؟!دلش پديد آمده بود آن را دو

نقل كرده است، « المحيط االعظم و نص النصوص»چنانكه خود وي در احوال خويش در مقدمة كتاب 

از جواني بلكه از سنين كودكي به كسب علم و معرفت عالقه داشت از آمل مازندران هم رفت در 

كيخسرو پادشاه مازندران پيوست و از ياران و نديمان وي،  بازگشت از اصفهان به فخروالدوله بن شاه

بلكه از نايبان و حاجبانش گشت، سپس به نزد فخرالدوله شاه غازي ملك رويان رفت و نزد وي و 

برادرانش به جاه و حشمت فراوان رسيد و ملك و مال بسيار اندوخت اما در همين احوال داعيه 

را ميان اين همه جاه و جالل تنها و گمراه يافت پس مال و حقيقت جوئي در دلش پديد آمد و خود 

ملك و جاه و مقام را رها كرد، زن و فرزند و حتي مادر و پدر را ترك گفت و دلقي را كه حتي به يك 

درهم نمي ارزيد و آن را دور افكنده بود، پوشيد و به قصد حج و زيارت بقعة رسول خدا و ائمه )ع( 

ينگونه مجردوار به صحبت مشايخ صوفيه رسيد و با عرفا و درويشان طرح از آمل بيرون آمد و بد

 .2«دوستي و برادري ريخت بعد از ترك عاليق يك چند در اصفهان ماند و بعد از آن عازم مكه گشت

آيا رسوبات ذهني دوران جواني بود كه در نهاد سيد بقاي مانده بود و در دوران پيري و كهولت بروز 

 حقيقت جوئي وي بود كه سرانجام به فكر حكومت افتاد؟ كرد؟ يا بر اثر

 پيش از آن كه به نقد افكار و عقايد آملي بپردازيم بد نيست اشاره شود بر
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گرفته شده باشد كه « نصيريه»اين كه روش وي در آميختن تشيع و تصوف ممكن است مجموعاً از 

مي ناميدند و  2يان معتدل را شيعه ظاهريو دوازده امام« اهل توحيد»و  1«مؤمن ممتحن»آنها خود را 

 .3خطبه البيان را كه آملي بدان استشهاد كرده، جزء رواياتن ديني خود مي آورند و عقايد مشابه ديگر

آملي، براي اثبات عقيده خود فهرستي از پيشروان تصوف را كه به عقيده وي دانش خود را از ائمه فرا 

و  4ه: حسن بصري همچون كميل بن زياد، شاگرد علي )ع( بودگرفته اند، آورده است بدين ترتيب ك

و شقيق بلخي از موسي  6و بايزيد بسطامي از امام صادق )ع( 5ابراهيم بن ادهم از علي بن حسين )ع(

آموزش يافت و همة اينان، تعاليمي را كه از  8از علي بن موسي الرضا )ع(« معروف»و  7بن جعفر )ع(

 به مريدان خود سپردند. امامام فرا گرفته بودند،

دكتر شيبي بعد از نقل اين فهرست از آملي، يادآور مي گردد كه: از ارتباطات مشخص و زنجيروار 

فوق، در هيچ يك از كتب صوفيه و شيعه پيشين ذكري به ميان نيامده است به استثناي ارتباط مشكوك 

يد مي گويد: بيشتر صوفياني كه و معروف كرخي با امام رضا )ع( چيزي كه هست فقط ابن ابي الحد

 9به عنوان پير طريقت، شناخته مي شوند خرقة خود را به علي )ع( نسبت داده اند.

آملي، مأخذي براي هيچ يك از گفته هاي خود ذكر نكرده و ادعاهايش همه بدون دليل است. مثاًل 

ائن و شواهد فراواني حسن بصري را از شاگردان خاص امام علي )ع( به حساب آورده در حالي كه قر

وجود دارد كه نشان مي دهند او نمي توانسته از شاگردان خاص آن حضرت باشد زيرا او به هنگام 

 شهادت
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 .1هجري بوده 22سال بيشتر نداشت و تولد او بنابر مشهور سال  11علي )ع( 

بصره رفته  به 31به مدينه بازگشته و در سال  27بزرگ شده و سپس در سال « وادي القري»وي در 

 است و ظاهراً مالقات او با امام در بصره بوده است.

اهل سنت حسن بصري را از زهاد شمرده اند و در تذكره و نفحات براي وي كراماتي ذكر كرده اند 

ولي عالمه حلي و ساير علماي شيعه عموماً او را فاسد العقيده و رياكار ميدانند و از فضل بن شاذان 

ياكار بوده و مطابق ميل مردم عمل مي كرد و طالب رياست بود و او رئيس فرقه روايت شده كه او ر

 .2قدريه بوده كه شعبه اي از كفر مي باشند و او خود را نزد سني، سني و نزد شيعه، شيعه جلوه مي داد

نقل شده است هر وقت امام )ع( سخني مي فرمود، حسن بصري مي نوشت حضرت با صداي بلند 

ه مي كني؟ گفت: آثار شما را مي نويسم تا آن كه بعد از شما روايت كنم حضرت حسن، چفرمود:

 آگاه باشيد هر قومي را سامري مي باشد و حسن، سامري اين امت است منتهي او نمي گويد:فرمود:

 .3)القتال( و اين روايت را اكثر مورخان و محدثان نوشته اندولي مي گويد:« المساس»

لو »رح نهج البالغه مي گويد: حسن بصري از دشمنان علي )ع( بود و مي گفت: ابن ابي الحديد در ش

اگر علي )ع( در مدينه مي ماند و . »4«كان علي يأكل الحشف في المدينه، لكان خيراً له مما دخل فيه

 «.خرماي پست مي خورد، بهتر از اين بود كه داخل خالفت شود

لكه به امام اعتراض مي كرد كه چرا با مسلمانان جنگ مي او نه تنها در جنگها هب امام ياري نكرد، ب

 كند و خون آنان را مي ريزد؟!

                                                 
 .378محمد بن حبيب، المحبر، ص  - 1 

 .97رجال كشي، ص  - 2 

 .263، ص 1قمي، سفينه البحار، ج -3 

 .95، ص 4ابن ابي الحديد، ج -4 



امام بعد از جنگ بصره به حسن بصري گذشت و او وضو مي ساخت فرمود: وضوي خود را كامل 

كن. حسن گفت: يا علي ديروز مردم را كشتي در حالي كه شهادتين مي گفتند، و پنچ وقت نماز مي 

. حسن چون وسواس داشت، در وضو گرفتن آب زياد مصرف مي 1«وضو كامل مي كردندخواندند و 

ما اراق »كرد امام به او فرمود: اي حسن آب زياد مصرف مي كني؟ در پاسخ امام با گستاخي گفت: 

خونهائي كه اميرالمؤمنين از مسلمانان ريخته، از آبي كه من در «! »اميرالمؤمنين من دماء المسلمين اكثر

امام فمورد: تو را بد آمد؟ گفت: آري. حضرت فرمود: پس « و مصرف مي كنم، زيادتر است!!وض

 . 2هميشه بد باش. ازاين جهت حسن بصري پيوسته عبوس و غمگين بود تا روزي كه مرد

غرض، اخبار بسياري از ائمه هدي )ع( در مذمت او رسيده و تمام علماي شيعه او را مذموم دانسته 

 .3اند

. پس با ايو وضعي 4اي اهل سنت او را ثقه مي دانند و او را بسيار تعريف و تمجيد كرده اند اما علم

كه حسن بصري دارد، چگونه سيد حيدر آملي او را همچون كميل بن زياد از خواص ياران و از 

اصحاب سر آن حضرت به شمار مي رود ولي او هرگز صوفي مسلك نبوده است، البته مردي زاهد 

روحية منفي متنسكان اوليه را كه پيش درآمد متصوفه اند، نداشته است. كميل همو است كه  بوده ولي

دعاي مشهور كميل بر او منسوب است. همان كسي است كه امام )ع( به او خبر داده بود كه به زودي 

. معروف مقام او همان ارتباط و 5شهيد خواهد شد. و سرانجام به دست حجاج به شهادت رسيد

 گي ويژه اش با امام و دعاي كميل وپيوست
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 .1مطالب سري است كه آن حضرت به او فرمده است

با اين حساب حسن بصري به هيچ وجه قابل مقايسه با كميل بن زياد نخعي نيست و معلوم نيست 

آملي، روي چه مالكي حسن بصري را به كميل تشبيه كرده و آن دو را از شاگردان خاص آن حضرت 

 !دانسته است؟

 آيا ابراهيم ادهم دانش خود را از امام علي بن حسين )ع( آموخته است؟

( در تاريخ تصوف شخصيت منحصر به فردي به شمار مي رود، علماي اهل 161ابراهيم ادهم )متوفي 

سنت او را بسيار مدح كرده اند و او را از اصحاب ابوحنيفه و سفيان ثوري و مانند ايشان شمرده اند، 

. 2مي گويد: ابراهيم با سفيان ثوري و فضيل بن عياض هم صحبت بوده« فحات االنسدر ن« جامي»

عطار مي گويد: ابراهيم از اصحاب ابوحنيفه بوده و ابوحنيفه به او سيدنا ابراهيم خطاب مي كرده. 

ابراهيم روي بر ابوحنيفه وارد شد و با حقارت به ياران وي نگريست. ابوحنيفه گفت: او سرور ماست! 

ته شد: به چه چيز به اين مقام رسيد؟ ابوحنيفه گفت: به اين كه سرگرم خدمت پروردگار خويش گف

 .3است و شما سرگرم خدمت به شكم خود

و از بعضي روايات شيعه معلوم مي شود: ابراهيم ادهم از مخالفان ائمه اطهار )ع(  بوده است، چنانكه 

و خواست كمراجعت كند، مردم به مشايعت وي  روايت كرده اند: چون امام صادق )ع( به كوفه آمد

آمدند، ابراهيم ادهم با سفيان ثوري و جمعي از هم مسلكان خود پيشاپيش امام صادق )ع( به راه 

افتادند اتفاقاً شيري بر سر راه انها ظاهر شد، ابراهيم ادهم گفت: توقف كنيد جعفر بيايد ببينيم چه 

 نزد شير رفت و گوش او را خواهد كرد، پس ماندند تا حضرت رسيد و
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گرفت و از راه دورش كرد، سپس رو به مردم كرد و فرمود: اگر مردم آن طوري كه شايسته است، خدا 

 .1را اطاعت كنند، بار خود را بر دوش درندگان حمل كنند

 در كتاب رجال شيعه نامي از او نيست. پس اين كه آملي، ادعا كرده است كه: ابراهيم ادهم دانش خود

( اخذ كرده است، ادعاي بدون دليل است. و كسي 94را از علي بن الحسين امام سجاد )ع( )متوفي 

چنين گزارشي نكرده است و ضمناً از لحاظ سني هم بسيار بعيد است زيرا اگر چه تاريخ تولد ابراهيم 

پس از وفات  نوشته اند با اين حساب ابراهيم 161دقيقاً معلوم نيست ولي تاريخ فوت او را در سال 

 سال زنده بوده است. 67امام سجاد )ع( 

با توجه به اين كه به گفته صوفيان پدر ابراهيم از پادشاهان بلخ بوده و او سالهاي جواني خويش را در 

و از آنجا به نيشابور آمده و نه سال در اين شهر  2از بلخ به مرو گريخته 132بلخ گذرانيده در سال 

ده سال با نماز و خضوع و خشوع بيابانها را يكي پس از ديگري در نورديده و سپس چهار 3ساكن بوده

به نزديكي مكه رسيده باشد و  155. روي اين حساب بايد او به سال 4تا به نزدكي مكه رسيده است

 سال مي گذشته است. 61در آن موقع از وفات امام علي بن الحسين )ع( درست 

تاريخ او اشارت مي كند يكجا اشاره دارد كه ابراهيم ادهم از  ابن عساكر دربارة احوال ابراهيم به

. در اين صورت تا مقارن 5ابومسلم گريخت و با جهضم خراسان را ترك كرد و در ثغور سكونت گزيد

 هجري كه جهضم بن عبداهلل اليمامي خراسان را ترك كرد، ابراهيم ادهم در 129قيام ابومسلم در سال 
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را به ترك يار و ديار واداشت، ترس از ابومسلم نيز بود، نه تنها انديشه زهد.  خراسان بود و آنچه وي

روايت ابن عساكر در مأخذ صوفيه نيست اما اگر بتوان بر قول و اعتماد كرد،ظاهراً زندگي در ثغور و 

اشتغال به غزو و جهاد در شام و آسياي صغير مي بايست ابراهيم ادهم ا در خط زهد و پارسائي 

ي انداخته باشد. اين كه ابراهيم در اواخر عمر غالباً به جهاد در ثغور اشتغال داشت، از بسياري افراط

 .1مأخذ ديگر نيز بر مي آيد

از حكايات متعددي كه در حليه االولياء و ساير مأخذ در باب او آمده است، بر ميآيد كه وي بعد از 

 خويش گذران مي كرد و هم در آنجا وفات يافت.ترك خراسان در شام ماند. در آنجا غالبًا از دسترنج 

( هجري يا اندكي قبل از آن در بلخ به دنيا آمد، 111طبق تحقيق بعضي از محققين: ابراهيم در حدود )

. اگر به توان به اين قول 2در بين اعراب خراسان. پدرش ادهم بن منصور بن يزيد بن جابر عجلي بود

ادهم زمان امام علي بن الحسين )ع( را درك نكرده است تا از وي اعتماد كرد، در اين صورت ابراهيم 

 علم آموخته باشد.

پس بايد از آملي پرسيد، ابراهيم ادهم چظور و كجا از امام سجاد )ع( علم اخذ كرده است آيا او به 

 مشكل ادعاي خود توجه داشته است يا نه؟

 افسانه ارتباط بايزيد بسطامي با امام صادق )ع(

نيست و ما ناچاريم آنچه خود صوفيه دربارة او نوشته « بايزيد بسطامي»رجال شيعه نامي از در كتب 

اند، ذكر كنيم. پدر وي عيسي بن سروشان نام داشت و سروشان گبر بود كه اسالم آورد بنا بر گفته 

 عطار: بايزيد بسطامي بعد از
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امل شود، الزم دانست كه به خدمت اين كه علوم را فرا گرفت وارد عرفان شد براي اين كه عارف ك

عرفاي بزرگ جهان برسد، لذا از بسطام خارج شد و مدت سي سال با تحمل گرسنگي و محروميت 

استاد را درك كرد كه آخرين آنها امام  313هاي ديگر به خدمت عرافان بزرگ رسيد و در آن مدت 

گفته هاي او را به خاطر مي  جعفر صادق )ع( بود. هر روز بايزيد به حضور آن حضرت مي رسيد و

سپرد و چشم از وي بر نمي داشت يك روز جعفر صادق )ع( به او گفت: بايزيد آن كتاب را كه در 

طاقچه باالي سر توست، به من بده بايزيد گفت كدام طاقچه را مي گوئي؟ جعفر صادق )ع( گفت: تو 

يزيد گفت: من در اينجا غي از تو كسي مدتي كه به اينجا مي آئي و آيا ههنوز طاقچه را نديده اي؟ با

را نمي ديدم چون براي ديدن تو آمده ام. جعفر صادق )ع( بعد از شنيدن اين سخن گفت: اي بايزيد 

دوره تعليم تو به پايان رسيد و به تو اجازه مي دهم كه به بسطام مراجعت نمائي و در آنجا مشغول 

 .1...«ارشاد خلق باشي 

 .2مي خواندند« طيفور السقاء»ام سقائي كرد و در دستگاه امام وي را گويند: دو سال براي ام

اين روايت را غالب مآخذ صوفيه ذكر كرده اند و شايد سيد حيدر آملي هم با عقيده به اين كه روايت 

صحيح مي باشد، ادعا كرده است كه بايزيد بسطامي دانش خود را از امام صادق )ع( اخذ كرده است. 

سال گفته اند در اين صورت خواه وفات وي  73اممكن است. يرا مدت عمر بايزيد را اما وقوع آن ن

به هر حال والدت وي سالها بعد از وفات امام  261واقع شده باشد و خواه به سال  234به سال 

. اين كه بعضي 3هجري( روي داده است بنابراين مالقات آنها ناممكن خواهد بود 148صادق )ع( )

 روحانيت امام تربيت يافت، نيز گفته اند: از
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 سخني است كه هيچ گونه ارتباط وي را با امام صادق )ع( نشان نمي دهد.

مركز »عالوه بر اين كه عرفان امام صادق )ع( با صوفيگري فرق اساسي دارد به طوري كه محققان 

 مي نويسند:« مامام صادق )ع( پايه گذار عرفان در اسال»زير عنوان « مطالعات اسالمي استراسبورگ

عطار نيشابوري كه در تذكره االولياء مي نويسد كه بايزيد بسطامي مدت سي سال در بيابانها براي 

ادراك حضور عرفاي بزرگ راه پيمود و رنج گرسنگي را تحمل كرد تا اين كه به حضور امام صادق 

كلي پشت پا به )ع( رسيد متوجه نبود كه حضرت صادق )ع( ميل نداشت كه بايزيد بسطامي به 

زندگي دنيوي بزند و مدت سي سال گرسنگي را تحمل نمايد. اگر روايت رفتن بايزيد نزد امام صادق 

)ع( صحت مي داشت، باني عرفان، آن مرد را مورد نكوهش قرار مي داد و به او مي گفت: چرا مدت 

گذاشتي؟ چون عرفان  سي سال در بيابانها به سر بردي وظيفة خود را نسبت به زن و فرزندان مهمل

امام صادق )ع( با ترك دناي موافق نيست و مي گويد: هر كس بايد اموري دنيوي خود را به موازات 

 .1«امور اخروي منظم نمايد

در اينجا مي بينيم، محققان غربي عرفان امام صادق )ع( را از تصوف و صوفيگري جدا كرده اند و 

 ه اند. اي كاش محققان داخلي هم درك و فهم آنها را داشتند.اتصال تصوف را با ائمه شيعه انكار نمود

و نيز جاي اين سؤال است: از كساني كه مي گويند بايزيد از دست امام صادق )ع( هدايت خواسته و 

يا سقاي آن حضرت بوده پس چرا صوفيان آنهمه تعريف از بويزيد مي كنند ولي نامي از امام و موالي 

آن است كه حضرت صادق )ع( بويزيد را جبه داد و فرزند خود را همراه او  او نمي برند؟ نقل صوفيه

 كرد و براي ترويج دين به بسطام فرستاد، اگر چنين است، پس چرا حتي يك حديث
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هم از اما نقل نكرده اند و روايت آنان از امام صادق )ع( در هيچ كتابي ديده نشده است. پيداست كه 

 راي فريب شيطان ساخته اند.صوفيه اين نوع روايات را ب

 آيا شقيق بلخي دانش طريقت را از اما كاظم آموخت؟

 وي از بزرگان مشايخ صوفيه خراسان است. سلمي دربارة او مي گويد؟

 .1«پندارم كه او نخستين كسي بود كه در شهرهاي خراسان از دانش طريقت سخن گفت»

وي جوان سال بود كه به ديار ترك شد تا گويند كه سبب پيوستن او به طريقت تصوف اين بود كه 

بازرگاني كند به گروهي برخورد كه به آن خصوصيه گفته مي شد و بت پرست بودند به بتكدة آنها 

وارد شد داناي شان در آن بتكده بود، سر و ريشش را تراشيده بود و لباس سرخ رنگ بر تن داشت. 

ينان و اين مردم را آفريدگاري است كه همانند او شقيق به او گفت: آنچه تو در آني، نادرست است و ا

چيزي و كسي نيست، دنيا و آخرت از آن اوست، بر هر چيزي تواناست، روزي دهندة همه كس 

اوست. آن عالم به وي گفت: گفتارت با كردارت يكي نيست! شقيق به او گفت: چگونه؟ گفت: 

هر چيزي هست، و تو براي جستن روزي به  پنداشته اي كه تو را آفريدگار و روزي دهنده تواناي بر

اينجا آمده اي، اگر چنين است كه مي گوئي، آن كه در اينجا تو را روزي دهد، همان است كه در آنجا 

تو را روزي دهد، پس سودت رنجي است كه برده اي. شقيق گفت: علت پارسائي ام، سخن اين ترك 

و قدم به دايرة سير و سلوك نهاد تا به مقامي  بود، برگشت و آنچه داشت، صدقه داد و دانش آموخت

 عالي
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 .1رسيد

نشانيهائي كه شقيق از عالم بتكده مي دهد كه سر و ريشش را تراشيده بود  لباس سرخ به تن كرده 

بود، نشان مي دهد كه آن معبد بودائي بوده و آن عالم هم يكي از علماي آنها بوده است زيرا اين 

 .2و راهبان بودائي است مشخصات ويژة آئيين بودا

و اين نشان مي دهد كه افكار و آداب و عادات بودائي در تصوف شقيق بلخي تأثير بسياري داشته 

 است.

( مريد و تربيت شده ابراهيم ادهم بوده و اصول طريقت را از 194شقيق بن ابراهيم ابو علي )متوفي 

شقيق شاگرد ابوحنيفه و همدرس  وي ياد گرفت و در نواحي خراسان نشر داد. به گفتة جامي:

ابويوسف قاضي بود. او با آن كه معاصر امام كاظم )ع( بوده، يك حديث هم از او و از سائر ائمه اخذ 

نكرده و در هيچ كتابي نقل نشده است. فقط يكبار شقيق از امام كاظم )ع( در سفر حج كرامتي مشاهده 

 ار مي دهيم:كرد است كه خالصه آن را زينت بخش اين اوراق قر

در نور االبصار شبلنجي و كشف الغمه اربلي و شرح شافية سيد محمد ابن امير الحاج، از شقيق نقل 

كرده اند كه به قصد حج بيرون شدم، و در منزل قادسيه به جماعت حجاج كه با سر وضع گوناگون 

ك اندام و گندم گون كه رهسپار خانة خدا بودند، نگاه مي كردم در اين اثنا جواني ديدم زيبا و باري

لباسي پشمينه به تن داشته و در طول راه اسباب زحمت ديگران باشد. به طرف وي رفتم تا او را 

 اجتنبوا كثيراً من»توبيخ و سرزنش كنم چون نزديك شدم فرمود: يا شقيق 
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بر من تعجب كردم و گفتم اين شخص، بنده صالحي است كه اسم مرا 1...«الظن ان بعض الظن اثم 

زبان آورد و از سر قلبي من خبر داد. بايد پيش او بروم و از سوء ظني كه در حق وي كرده بودم، 

حليت بخواهم. ليكن ديگر او را نديدم تا در منزل وادي فضه او را در حال نماز ديدم منتظر بودم كه 

يا شقيق »كرد و فرمود:  بعد از نمازش پيش او رفته و از او حليت بطلبم، به مجرد اتمام نماز، رو به من

. پس بلند شد و از من دور شد، من خيال 2و )اني لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحاً ثم اهتدي(

كردم اين شخص از ابدال است كه دو مرتبه از سر دروني من خب داد تا بار ديگر او را در منزل ابواء 

داشت به چاه افتاد پس به گوشة ديدم كه در كنار چاهي ايستاده است، ظرف كوچكي كه در دست 

 چشم نظر به سوي آسمان كرد و اين شعر را زمزمه كرد:

 و قوتي اذا اردت الطعاما   انت ربي اذا ظلمات الي الماء

سپس گفت: الهي و سيدي مالي سواك فال تعد منيها. شقيق گويد: به خدا قسم ديدم كه آب چاه باال 

روي آب بود، آن شخص ظرف را برداشته و وضو گرفت و  آمد تا به سر چاه رسيد و همان ظرف نيز

چهار ركعت نماز خواند و به طرف ل ريگي رفت با كف دست خود از آن ريگ توي آن ظرف ريخته 

و حركت داده و مي خورد. من نزد وي رفتم، بعد از سالم بقية آن آب را خواستم فرمود: اي شقيق 

من متواتر مي باشد دربارة خداي خود خوش گمان  هميشه نعمتهاي خداوندي در ظاهر و باطن به

باش، بعد از آن، آن ظرف را به من داد و خوردم، ديدم كه قاووت مخلوط به شكر است كه در تمامي 

 عموم طعامي لذيذتر از آن نخورده بودم.

 ديگر بار آن شخص را نديدم تا در مكه و سراغ كردم كه او كيست، گفتند:
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 .1ع( استكه او موسي بن جعفر )

واجب است( نمي شناخت و  2در اينجا مي بينيم كه شقيق اما را )كه معرفتش به موجب حديث نبوي 

كوچكترين ارتباطي با آن حضرت نداشت و لذا نامي از او در كتب رجال شيعه مشاهده نمي شود. 

 بنابراين در فرهنگ تشيع جايي براي شقيق بلخي نيست.

يك بار به همراه »دتمندان بسياري گرد آمده بودند، اين عماد گويد: گويند: پيرامون شقيق بلخي ارا

و مشهورترين شاگردش همان حاتم اصم  4. او پير حاتم اصم بود3«نفر از مريدانش به سفر رفت 311

 .5«سي سال در خدمن شقيق به سر بردم»مي باشد كه خودش مي گويد: 

 آيا معروف كرخي از امام رضا )ع( آموزش يافت؟

محفوظ معرفو بن فيروز )= فيروزان( كرخي از مشاهير عرفا و صوفيان و پدر و مادرش نصراني  ابو

 .6مذهب بوده اند او در هفت سالگي به دست امام رضا )ع( اسالم آورد و دربان و از موالي او بوده

 معروف، نخستين كسي است كه در تصوف طريقت را آغاز كرد و اول كسي است كه به واليت صوفيه

روايت كرده است كه « ابوعلي دقاق»به طريقي كه نزد صوفيان ثابت است، قائل شد. امام قشيري از 

 . و نيز گفته است كه اما رضا )ع( معروف را تشويق به زهد فرمود.7معروف از موالي امام رضا )ع( بود
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گويد: حاضر مي شد و به مواعظ او گوش مي داد خود چنين مي « ابن سماك»معروف در مجلس 

سخنان او در دلم جاي گرفت پس روي به خداي آوردم و تمام كارهائي كه بدان اشتغال داشتم، رها »

كردمن جز خدمت به مواليم امام رضا )ع( و اين سخن را به موالم، گفتم، فرمود: اگر از اين موعظه 

 .1«پندگيري، تو را بس است

مهور احسائي نقل كرده، جنيد بغدادي از دست ابن ابي ج« المجلي»آنچه در روضات الجنات از كتاب 

دائي خود سري سقطي خرقة واليت پوشيد و سري هم از معروف كرخي و معروف نيز از دست 

مبارك حضرت حجه اهلل علي بن موسي الرضا )ع( خرقه پوش واليت بوده است. و نظير اين مطلب را 

لسله از عرفاي صوفيه هستند كه سند . اين است كه يك س2از سيد حيدر آملي نيزز نقل كرده است

طريقتي خودشان را به معروف كرخي مي رسانند و به واسطه او بدان حضرت موصول داشته و به 

 .3همين جهت به معروفيه شهرت دارند

با اين همه، در هيچ كدام از كتب رجال شيعه كه به شرح حال هر يك از اصحاب و خواص و خدام و 

رداخته و والدت هر يك از مشاهير و مجاهيل و ثقات و ممدوحين و مذمومين موالي ائمه اطهار )ع( پ

ايشان را مي نگارند، ابداً تعرضي به شرح حال معروف كرخي نشده و نامي از او مذكور نداشته اند 

 .4اينك سمت درباني او نسبت به امام رضا )ع( محل نظر بوده و بسيار مستبعد مي نمايد

به همين جهت و دالئل ديگري سمت درباني او را نسبت به « عين الحيات»عالمه مجلسي در كتاب 

 .5حضرت رضا )ع( شديداً انكار كرده است
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به هر حال، او از نظر رجال شيعه شخصي مجهول الحال بوده ولي سنيها به او عقيده دارند و مانند 

 صوفيه بسيار بزرگش مي شمارند.

امامان اتصال داشته اند، مي پندارند و از اتصال متصوفه عرض، معروف كرخي را آخرين صوفي كه به 

به ائمه پس از حضرت رضا )ع( خبري ديده نشده است، بلكه از امام دهم حضرت امام علي النقي )ع( 

نقل شده است كه آن حضرت دشمن صوفيان بود با اين كه صوفيان به حق و مقام علويان معترف 

 .1«همه صوفيان از مخالفين ما هستند»ه فرمود: بودند، از آن امام روايت شده است ك

بدين ترتيب سيد حيدر آملي و ساير صوفيان به ظاهر شيعه، معروف كرخي را تا آخر زندگيش مالزم 

نوشته اند، بلكه مرگ او را در برابر خانة امام مي دانند كه به جهت ازدحام و دربان حضرت رضا )ع(

 .2اي او شكسته شدشيعيان بر در خانه آن حضرت، دنده ه

اين ادعاي آملي كاماًل واهي و بي اساس است زيرا: به موجب رواياتي كه از امام رضا )ع( نقل شده، 

آن حضرت نيز مانند ساير ائمه مخالف صوفيه بوده است از جمله بسياري از ثقات علماي شيعه به 

هر كس »كرده اند كه فرمود:  از امام رضا )ع( روايت 3«اسماعلي بن بزيع»و « بزنطي»سند صحيح از 

كه نزد او از صوفيه صحبتي به ميان آيد و به زبان و قلبش آنها را انكار نكند، از ما نيست. و هر كس 

. از اين 4«صوفيه را انكار كند، مانند كسي است كه با كفار در حضور رسول خدا )ع( جهاد كرده است

 ، شيعة اهل بيت نيست.روايت معلوم مي شود كه هر كس مخالف صوفيه نباشد

                                                 
 .255الصله بين التصوف و التشيع، ص  - 1 

 .85طبقات الصوفيه، ص  - 2 

 .)ع( بودندبزنطي و ابن بزيع هر دو از بزرگان شيعه و از خواص امام رضا  - 3 

 .615حدقه الشريعه، ص  – 314، ص 6شرح نهج البالغه، خوئي، ج – 57، ص2سفينه البحار، ج - 4 



غير از اين حديث، احاديث ديگري نيز در طعن صوفيه نقل شده است با  عجيب است از امام رضا )ع(

وجود اين، آملي و صوفيه مي گويند: معروف كرخي دربان آن حضرت بود. آنچه درباره ارتباط ميان 

معروف معاصر امام بوده است و  و معروف مي توان به طور يقين ادعا كرد، آن است كه اما رضا )ع(

و در آن شهر اقامت نفرموده است، بلكه مأمون  1نيز به احتمال قوي امام رضا )ع( در بغداد فرود نيامده

مالقات مرده است و اين همان سالي است كه معروف در آن سال به درود  211را در طوس به سال 

رض شود، اين درباني بايد در طوس اتفاق افتاده زندگي گفته است و اگر بنا باشد براي امام درباني ف

باشد، زيرا در مدينه امام احتياج به دربان نداشت و آمدن امام به طوس هم همزمان با مرگ معروف 

به  فوت شده بود زيرا وفات امام رضا )ع( بوده است. بنابراين معروف در حال حيات امام رضا )ع(

دو قطب در يك زمان جمع نمي شود و در زمان حضرت مي باشد، پس به قول صوفيه  213سال 

رضا )ع( معروف حق نداشت خرقه بدهد و خود را مرشد بداند، پس چرا صوفيه خرقة خود را به او 

مي رسانند؟ اگر بگويند: بعد از امام قطب شده، در آن صورت اين مشكل پيش مي آيد كه بعد از امام 

 معروف زنده نبود تا قطب شود.

باني او راست بود، مي بايست علماي شيعه او را در كتب رجال و تواريخ خود ثبت كنند ولي و اگر در

ابداً نامي از او نبرده اند، اينك مي توان گفت: سمت درباني او نسبت به حضرت رضا )ع( دروغ 

 صوفيانه است!

شده و شيخ عطار مي نويسد: معروف ترسائي بود كه در دست علي بن موسي الرضا )ع( مسلمان 

. و نيز نقل كرده كه 3رفته رياضت بسيار كشيده و داود از تالمذه ابوحنيفه بود 2آنگاه نزد داود طائي
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آنجا ... راه مرو را در پيش گرفت ... بنابراين گزارش، نيز تماس معروف كرخي با امام رضا )ع( مورد ترديد است و حتي همين تنها 
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چون معروف وفات كرد، جهودان و ترسايان و مؤمنان هر سه طايفه در وي دعوي كردند كه از ماست 

 .1و جنازة او را ما بر مي داريم

ر آن هست كه معروف مجهول الحال به مقتضاي مخفي نماند كه در دعوي مذكور، يك شهادت ب

)الصوفي ال مذهب له( عمل مي كرده كه كفار و مسلمانان او را از خود مي دانستند و اگر مسلمان 

 صحيح العقيده بود، هرگز كفار او را از خودشان نمي شمردند.

و  امام سجاد )ع( و ابراهيم ادهم نسبت به پس شاگردي حسن بصري به امام امير المومنان علي )ع(

با تاريخ سازگار نيست نيست. همچنانكه مالقات شقيق با امام كاظم  با امام صادق )ع(« بايزيد»تماس 

، سخت مشكوك است. بنابراين ساختگي است و داستان ارتباط معروف كرخي با امام رضا )ع( )ع(

يشان اوست و امامان شيعه و مجموعًا نظريه سيد حيدر آملي از بر ساخته هاي خود او با هم اند

 اصحاب و ياران آنها را نمي توان پيشروان تصوف پنداشت.

 خطبه البيان كه آملي بدان استشهاد كرده است؟

آملي، از آنچه خطبه بيان و يا خطبه افتخار نام دارد، و منسوب به حضرت علي )ع( است، در مبحث 

يت را در اين خطبه نشان مي دهد و ظاهراً به واليت ياد كرده و اين نكته انعكاس دقايق مسأله وال

همين سببها هم هست كه در صحت انتساب اين خطبه محققان بحثهاي بسيار كرده اند. رساله نا تمام 

نص النصوص سيد حيدر هم كه فقط شامل مقدمه و شرح قسمتي از اوايل فصوص است، آراي آملي 

گويند: آن حضرت وقتي در كوفه در  2مي دهد را در مسائل مربوط به واليت و رجال الغيب نشان

ضمن خطبه اي به مناسبت حوادث و مصائبي كه بعد از رحلت پيغمبر براي امت روي مي دهد، 

از بزرگان خوارج، سشخن امام را قطع « سويد بن نوفل هاللي»اشارت هائي فرمود و منكري به نام 
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ضرت به ديدة خشم در وي نگريست و در كرد و پرسيد كه: وي اين چيزها را از كجا مي داند؟ ح

انا »باب اوصاف حال و احاطه علم خويش عبارتهايي مسجع بر زبان آورد كه بيان احوال وي بود مثل: 

 و غير اينها.« سر االسرار انا شجره االنوار؛ انا دليل السموات؛ انا انيس المسبحات

اده است كه در اينجا از نظر خواننده گرامي يكي از محققان دربارة خطبه البيان تحليل كوتاهي انجام د

« الزام الناصب»مي گذرد. وي مي گويد: خطبه البيان با سه نقل متفاوت و با متنهاي گوناگون در كتاب 

 .1آمده است كه هيچ يك از آنها سند معتبر و قابل توجهي ندارد

اند كه: مستند صحيحي  نوشته« بشاره االسالم»مرحوم سيد مصطفي آل حيدر، مؤلف كتاب گرانقدر 

براي اين خطبه نيافته اند و هيچ كدام از محدثان بزرگ مانند: كليني، صدوق و شيخ طوسي آن را نقل 

نكرده اند و از اينكه عالمه مجلسي با همه اطالع و احاطه بر احاديث اين خطبه را نياورده است، 

ه مشتمل است بر كثرت تكرار، الفاظ نشانگر بي اعتمادي وي به اين خطبه است عالوه بر اينها خطب

 .2غريب و متني سست و دور از بالغت

راوي، خطبه را از ابن مسعود صحابي نقل مي كند كه وي گزارشگر آن در ايام خالفت علي )ع( است 

 به 33و يا  32و روشن است كه ابن مسعود به سال 
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قيد حيات نبوده است. پيش درآمد درود حيات گفته است بنابراين او به هنگام خالفت علي )ع( در 

خطبه، نشانگر آن است كه امام )ع( خطبه را در آخرين روزهاي زندگيش ايراد فرموده است. كاماًل 

و مراجعت از جنگ جمل، در كوفه استقرار يافته است و در  35معلوم است كه امام )ع( پس از سال 

تصريح مي كنند كه خطبه در كوفه ايراد شده  روزهاي آخر زندگي، در بصره نبوده است اما نقلهايي نيز

 است نه در بصره.

در خطبه از كساني به عنوان حاضران در هنگام ايراد خطبه ياد مي شود كه برخي زنده نبوده اند و 

برخي هنوز به دنيا نيامده بودند و برخي هم اساساً وجود تاريخيشان مشكوك است و برخي از موارد 

 و اسرائليات است.آن همگون با نصرانيات 

موارد ديگر: آميختگي خطبه به انديشه هاي غلو آميز، كلمات غير مستعمل در ادبياتن عرب، غلطهاي 

فاحش لغوي، تركيبي و اشتقاقي، جمالت نامفهوم بي پايه و هذيان گونه، كه در متن اولي نقل شده، 

 هيچ ترديدي در جعلي بودن اين خطبه نمي گذارد.

بر تناقصهايي كه با متن پيشن دارد، به اين موارد اشاره شده است: ياد كرد از  در متن دوم: عالوه

كساني كه در آن روزگار در قيد حيات نبوده اند ، تعاليم اسرائيلي در متن خطبه، تأكيد بر قياس، 

تعبيرات غلو آميز و انديشه هاي بي بنياد، تعبيرات بي معني و هذيان گونه، عقيده حلول، تكراراهاي 

 ناهنجار، فارسي هاي عجيب و لغات ناپيدا در ادبيات عرب و تركيبهاي غلط.

در متن سوم، عناويني را كه ياد كرديم، آمده است: افزون بر آنها مشخص ساختن زمان ظهور با عالئم 

و تصريح به تاريخ آن كه قطعاً و با توجه به روايات بسياري كه قين زمان ظهور را مردود شمرده از 

 .1بي بنياد استعقايد 

                                                 
 .123 – 126مقاله محققانه سيد جعفر مرتضي عاملي، به ترجمة ابوالفضل طريقه دار، جزيرة خضراء و افسانه يا واقعيت، ص  - 1 



با توجه به اين اشكاالت اساسي، بزرگان علماي شعه از انتساب اين خطبه به امام اميرمؤمنان خودداري 

كرده و در كتابهاي خود نياورده اند و آن را ساخته و پرداخته غالت و صوفيه مي دانند و شايد اين كه 

يد رضي جامع نهج البالغه استناد اسماعيليه در نهج البالغه هم نيامده است از آن رو باشد كه مرحوم س

را به اين خطبه تا حدي موجب و مستند براي لزوم اجتناب از نقل آن و ماية ترديد در صحت 

يافته است. با اين كه اشارت به مضمون خطبه قبل از عهد سيد رضي در  انتسابش به امير المؤمنين )ع(

 .1مقدسي هم هست« البد و التاريخ»:كتاب 

اين خطبه بعضي از سران صوفيه از عهد سيد حيدر آملي به عنوان خطبه البيان و خطبه االفتخار ياد  از

الرساله »كرده اند و آن را از مقوله او صاف انسان كامل شمرده اند. في المثل سيد محمد نوربخش در 

گوينده را  آن را رمزي از حال استهالك و فناي حضرت در ذات حق مي داند و حال« االعتقاديه

نسبت به حق درين حال به آهني كه در آتش تفته باشند، تشبيه مي كند. در كتاب هفت باب سيد ناصر 

هم ضمن انتساب خطبه به آن حضرت همين تأويل را در تفسير آن به بيان مي « كالم پير»معروف به 

 .2آورند

بيت به بحر متقارب دارد كه در  152و نيز نور عليشاه منظومه اي در شرح خطبه البيان دارد مشتمل بر 

. و بعد از نورعليشاه، ميرزاابولقاسم حسيني شيرازي از 3آن، شاعر آن خطبه را به نظم آورده است

همچنين محمد بن محمود دهدار  4(1281مشايخ ذهبيه هم آن را براي ناصر الدين شاه شرح كرده )

 .5دارد« تأويل خطبه البيانخالصه الترجمان في »( شرحي فارسي به نام 1116)متوفي 
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به هر حال انتساب خطبه البيان به امام اميرالمؤمنين )ع( در نزد غالب علماي شيعه محل ترديد واقع 

. اغلب محدثان 1شده است و غير از حافظ رجب بررسي كه خود او به غلو و افراط منسوب شده است

ين نكته آنچه پيرامون مقام امامت از اين در انتساب آن به آن حضرت ترديد كرده اند و با توجه به ا

خطبه مستفاد مي شود، با عقايد غاله و اسماعيليه بيشتر شباهت دارد و موجب ترديد علماي اثني 

 عشريه در صحت انتساب اين خطبه به آن حضرت بهتر توجيه مي گردد.

يز طعن در حق حضرت با توجه به اين كه يزيديه هم ضمن اشاره به اين خطبه و نظائرش آن را دستاو

كرده اند و اسماعيليه هم اقدام به شرح آن را به حسن صباح منسوب داشته اند، پيداست كه نقل و 

شرح آن در محيط غاله و در بين عناصر منسوب به تأويل سابقه دارد بدين جهت عالمه مجلسي در 

لشتات تصريح مي كند كه كتاب بحاراالنوار آن را از كالم غاله خوانده و ميرزاي قمي در جامع ا

 .2انتساب اين خطبه به آن جناب ثابت نشده است و رؤساي شيعه هيچ يك اين خطبه را ذكر نكرده اند

 پس استناد سيد حيدر آملي به اين خطبه نشانه اي از گرايش وي به عقايد غاله شيعه مي باشد.
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 فضل اهلل استرآبادي و فرقه حروفي – 2

 1«نعيمي»متخلص به « فضل اهلل حروفي»ن استرآبادي حسيني معروف به جالل الدين بن عبدالرحم

وي نسبت خود را به  3در يك خانواده صوفي تولد يافت 741يا استرآباد به سال  2در شروان

جعفر بن موسي بن جعفر )ع( مي رسانيده و پدرش بنا بر آنچه از خود وي نقل شده است، در 

و استرآباد وطن معنوي اوست، كه كتابهاي خود را به لهجة  . 4استرآباد قاضي القضات بوده است

« تبريزي»در قرآن شمرده است! بعضيها او را  5« بلد امين»آن نگاشته و آن شهر را مقصود خدا از 

 ( مي نويسد:852متوفي « )ابن حجر عسقالني»خوانده اند 

ضت نفساني پيش گرفت و فضل اهلل پسر ابومحمد تبريزي و يكي از مبتدعين است كه طريقة ريا»

 .6مشهور است« حروفيه»در اثر تعاليم ضالل فرقه اي ايجاد كرد كه به 

دو مرتبه از او ياد كرده اول در « الضوء الالمع الهل القرن التاسع»( در كتاب 912سخاوي )م 

رد كه در آن او را استرآبادي شم 586كه در آنجا او را تبريزي خوانده دوم در شماره  583شماره 

 .7است و در هر دو جا اتحاد او را با ديگري احتمال داده است

فضل اهلل از جواني عالقة زيادي به رياضت و روزه و شب زنده داري يافت و كثرت تردد در 

 مقابر تدريجاً او را وادار به ترك دنيا كرد و به سياحت و 
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. و ظاهراً وي در اين 2بود سال در نجف مجاور 21و گفته اند: مدت  1مسافرت در بالد واداشت

 .3مدت در رباط صوفيه در نجف مي زيسته

ليكن هيچ كس از پير طريقت او نام  4فضل اهلل يك صوفي اتحادي )وحدت وجودي( بار آمد

 نبرده شايد به اين علت كه به فرقه معيني از صوفيان منسوب نبوده است.

. و در اين فن شهرت 5رؤياها كرد سالگي شروع به تعبير خواب و تأويل 15فضل اهلل در سن 

خاصي پيدا كرده و بدان حد رسيد كه صاحب تأويل و قرين يوسف )ع( ناميده شد و مجالس 

صحبت او مورد توجه مريدان واقع گشت و در ترك دنيا به جائي رسيد كه گويند هرگز در 

مي ناميدند « حالل خور». مردم وي را سيد فضل اللله 6حضور وي سخن دنيائي مطرح نمي شد

زيرا خودش كاله )= طاقيه اعجمي( مي دوخت و از بهاي آن گذران زندگي مي كرد. و در تمام 

. او در اين مرحله از زندگي تواسنت 7عمر، نه از طعام كسي چشيد و نه هديه اي پذيرفته بود

كسي  مريدان زيادي به دور خود جمع كند و مريدانش نيز از دسترنج خويش نان مي خوردند و از

چيزي قبول نمي كردند. خود وي از طرف يارانش منسوب به كرامات مي شد و غير از تعبير رؤيا، 

 اشراف بر ضماير قدرت بر خواندن افكار هم از وي نقل مي شد.

سالگي در تبريز خود را واجد مقام اولياء و صاحب مكاشفات عالي يافت  41سرانجام در حدود 

 و مقطعة قرآن كهو به ادعاي خود به اسرار حرف
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. به دنبال اين مرحله، دوره ديگري در زندگي 1منشأ تعليم او در باب حروف گشت، واقف شد

فضل اهلل آغاز گرديد و به فكر درآميختن انديشة مهدويت با قطبيت صوفيان افتاد تا آن كه خطوط 

نها نهاني رسيد، نزد خواص خود دعوي مهدويت نمود و از آ 786اصلي آن روشن شد چون سال 

. از اين لحاظ پيروان وي لباس و 2بيعت گرفت كه چون زمانش فرا رسد، با شمشير خروج نمايد

. و اين اشاره بدان بود كه لشگر مهدي )ع( نيز با او پيمان مرگ مي بندند و 3كاله سفيد داشتند

به زندگي  . و شمشير بستن آنان كتابت از مردگاني بود كه خدا آنان را دوباره4كفن مي پوشند

 رجعت خواهد داد تا در ركاب مهدي )ع( جهاد كنند.

و باالخره در اصفهان به دعوت جديدي پرداخت كه طي آن مي كوشيد مريدان را متقاعد سازد كه 

تمام شده است و ظهور  –كه مرحلة بعثت پيغمبر و واليت ائمه )ع( است  –دور نبوت و واليت 

كه در آثار خود او و پيروانش همچنان مبناي دعوت او در معني الوهيت است. اين دعاوي 

حروفي محسوب مي شود، قول به اتحاد و ادعاي الوهيت و نسخ شرايع را در دنبال ظهور وي 

الزام مي كرد. نقل و نشر اين گونه داوي كفر آميز سبب شد كه فقها در تكفير وي اقدام و اهتمام 

 .5تلش حكم دادندكنند، از جمله در گيالن و سمرقند به وجوب ق

ظاهراً فضل اهلل با نيروي استدالل و قدرت بيان توانست خود را نجات دهد، و تصميم گرفت به 

شود كه مي گفت: مقصود  6«قائد غر المحجلين»سوي بالد روم رود به اميد اين كه آنجا بتواند 

 «جوانان رومي»علي )ع( از آن توصيف 
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شمرد و در صدد بود با دعوت مسيحيان رومي به اسالم، و بوده و خود را نيز مظهر علي )ع( مي 

پيشوايي آنان، اهداف خود را تحقق بخشد، اما سير حوادث بر او پيشي گرفت و با شتاب به 

و از ميرانشاه خواست كه او را به قتل  1شيروان گريخت و به ميرانشاه پسر تيمور نيز رسيده بود

به دستور او ريسمان به پايش  2(814را كشت )سال رساند. ميرانساه به دست خود فضل اهلل 

تيمور سر بريده و جسد فضل اهلل را به تبريز  3بسته، جسدش را در كوچه ها و بازارها مي كشيدند

 .4خواسته و آن را در آنجا آتش زد

اينكه حروف ميرانشاه را مارانشاه و دجال خوانده اند، ظاهراً به خاطر خدعة او در جلب اعتماد 

 .5اهلل و سپس اقدام به قتل او باشد فضل

نزد حروفيان عدد مقدسي  14كه عدد  6ظاهراً فضل اهلل پيش بيني كرده بود كه ظرف چهارده سال

است، خواهد توانست بر دنيا سيادت يابد و مي خواست اين نيز براي او كرامتي باشد زيرا سال 

 .7از اسم او بود« ض»برابر ارزش عددي حرف  811

ه مي خواست بدينگونه مجدد اسالم در رأس سدة نهم هجري شمرده شود و ليكن امور بر به عالو

وفق نقشه اي كه او كشيده بود، جريان نيافت. پس از كشته شدن فضل اهلل پيروانش همچون 

غالبان پيشين او را خدا دانستند كه با قدرت بر عالم حكومت مي كند و نيز معقتد به رجعت او 

 . فضل اهلل8شدند
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« محبت نامه»جاودان نامه )تو و قديم(؛ »سه كتاب مقدس براي خروفيان باقي مانده كه عبارتند از 

كه دو كتاب اخير منظوم و در نظر حروفيان از اشعار مقدس كم نظير در عالم « عرش نامه»و 

 هستند و كتابهاي ديگري نيز از او بجا مانده كه البته اينها مقدس شمرده نشده اند.

ن كه خود فضل اهلل با وجود اظهار دعوت به ايجاد نهضت و انقالبي موفق نشد، پيروان او تا با آ

مدتها بعد از وي به طور سري يا علني به تحريك و توطئه بر ضد اخالف تيمور ادامه دادند و 

حروفگيري با مرگ فضل اهلل پايان نيافت و در دل مريدان بسيارش كه در ممالك اسالمي پراكنده 

دند، باقي ماند در هر حال نهضت حروفيه بيشتر بعد از قتل خود فضل اهلل شكل گرفت و در بو

 حوادث عصر بعد از وي تأثير گذاشت.

ياد « كلمه اهلل هي العليا»شايد همان كه روايات حروفيه به عنوان  –نوشته اند كه دختر فضل اهلل 

اه در تبريز دوباره شروع به تدريج با يكي از مريدانش به نام يوسف در عهد جهانش –مي شود 

. اين 1حروفگيري كردند ولي گرفتار شدند و در تبريز پانصد تن از ايشان كشته و سوخته شدند

 رباعي مشهور از دختر فضل اهلل است.

 رو به صفتان زشتخوار را نكشند   در مسلخ عشق جز نكو را نكشند

 2ه او را نشكندمردار بود هر آن ك   گر عاشق صادقي ز كشتن مگريز

پس از شناخت تاريخ پيدايش حروفگيري الزم است كه به عقايد آنها بپردازيم و سپس در صدد 

 بيان ارتباط با تصوف و تشيع برآئيم تا معلوم شود كه به كدام يك از اين دو قابل انتساب است.
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 بازي با حروف و ارقام

از ابوهاشم بن محمد بن حنيفه باقي مانده است گويند: داستان بازي با ارقام و تأييد عقائد با آن، 

 توجه داشت. 71و  12كه وي به عدد 

( متصدي بيت الحكمه در زمان مأمون، ظاهراً 215)متوفي  1ابومحمد، سهل بن هارون كاتب

نخستين كسي است كه وارد اين ميدان شد و به بحث در همة حروف عربي پرداخت و دريافت 

حرف كه تعداد سيّارات  7نزل قمر است و طوالني ترين كلمه عربي از م 28كه تعداد آنها برابر 

است، تجاوز نمي كند و حروفي بر ريشة افعال عربي )در ابواب مزيد فيه( افزوده مي شود، برابر 

برج است و نصف حروف، يعني حروف شمسي با الم تعريف ادغام مي شوند و نصف  12تعداد 

د و متوجه شد كه اين حالت، همانندي دارد با منازل قمر كه ديگر )حروف قمري( ادغام نمي شون

 .2در هر نيمه از ماه نيمي از قمر رخ مي نمايد و نيمي پنهان است

به گفتة ابن نديم، كندي نخستين كسي بود كه كوشيد از حروف، داللتهاي عددي بيرون آورد و به 

 .3اسرار نهفتة آن برسد

( به بررسي اسرار حروف در قرآن پرداخت و 322)متوفي  ابوزيد بلخي 4پس از كندي شاگرد وي

و رساله اي در نظم قرآن و شگفتي آن و رساله ديگري در تفسير  5كتابي دربارة چگونگي تأويلها

. به گفته دكتر شيبي شايد 6سورة فاتحه و رساله ديگري درباره حروف مقطعه آغاز سوره ها نوشت

 دين صورت، استخراج تاريخ ظهور مهدي )ع( شيعيانمقصود اساسي ابوزيد از بررسي حروف ب
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 .1بوده كه قريب همان ايام، غيبت كرده بود

كار او در حساب حروف به جائي  2گفته اند: ابوزيد در جستجوي امام غائب به عراق آمده بود

. عالوه بر اين، ابوزيد رساله اي در اين 3رسيد كه تاريخ مرگ خود را با دقت عجيبي تعيين كرد

 «.باره نوشت كه :سوره محمد قائم مقام همة قرآن است

پيش از قرن چهارم، انديشة بازي با حروف در همة اشكال آن داخل در حوزة معلومات بشري 

شده بود و شيعيان اسماعيليه و صوفيان و فيلسوفيان و حتي معتزليان بر حسب مقصد خود بدان 

 مي پرداختند.

و « دانش همه چيز در قرآن است»ن عقيده را ابراز مي كند كه: از اينجاست كه مي بينيم حالج اب

علم قرآن در حروف )مقطعه( آغاز سورها و علم نقطه در معرفت اصلي مستتر است، تا برسد به 

 .4علم غيب كه كس به جز خدا آن را نمي داند

عزرايل )= حالج داللت حروف را بر غير قرآن نيز تعميم داده و از جمله اسم محمد )ع( و اسم 

 .5شيطان( را تجزيه كرده و در برابر هر حرف معنائي متناسب آن قرار داده است

( رساله اي در 428پرداختن به حروف از موضوعات فلسفه نيز بوده است مثالً ابن سينا )متوفي 

نوشته كه در آن رساله ارقام را بررسي و نظريه خود  6معاني حروف هجائي آغاز سوره هاي قرآن

 يعني عالم« طس»و بحث را بدانجا كشيده كه  7ر آن نتايج تطبيق كردهرا د
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به هيچ وجه ممكن »يعني عالم امر و تكوين و سخن را اين چنين به پايان برده كه: « ق»هيوالئي و 

 .1«نيست حروف مقطعه بر چيزي غير از اينها داللت كند

شته كه ظاهراً همة آنها از بين رفته ( نيز در اين رشته رساله هاي متعددي نو515غزالي متوفي )

. پس از غزالي بازي با حروف از نو وارد تصوف شده و در آن رسوخ يافت و از مشخصات 2است

معرفت صوفيانه و الزمة تحقيقات متصوفه گرديد. بدين جهت مي بينيم ابن عربي كه تصوف را 

 .3ن مطالب انباشته استشكل فلسفي مي داد، باب دوم تا هفتم فتوحات مكيه خود را از اي

در علم حروف نگاشت كه در آن حرفهاي « اعجاز البيان»يكي از شاگردان ابن عربي كتابي به نام 

ابن عربي را تكرار كرد و عالوه بر آن، نقطه ها را نيز مورد توجه قرار داد و دريافت كه جميع 

سه گانه )نبات، حيوان و است كه با شماره هفت آسمان و چهار عنصر و مواليد  14نقاط حروف 

انسان( برابر مي شود و همچنين اعراب و نقطه هاي زير حروف و تشديد را در نظر گرفت و هر 

.و نيز صدر الدين قونوي پسر خوانده ابن عربي در علم حروف 4يك را به وجهب توجيه نمود

الدار ( »786ي )متوفي نوشت و عبداهلل يافع 5و تفسير سوره الفاتحه« مفتاح الغيب»كتابهائي مانند 

و به همين ترتيب ديگر مشايخ تصوف همه راه را  6را تصنيف كرد« النظيم في خواص االسماء

براي فضل اهلل حروفي هموار كردند از معاصران خود فضل اهلل يك صوفي ايراني به نام احمد بن 

و  7ف، مشهور بود( در ميان عامة مردم به معرفت علم حرو781عبداهلل معروف به ابوذر )متوفي

 نيز سيد علي 
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 . را نوشت.1«اسرار النقطه و شرح اسماء الحسني»( كتاب 786همداني )متوفي 

  اعتقاد به خاصيت حروف

تاريخ اعتقاد به خاصيت حروف در اسالم بسيار كهن است. ابن نديم در فهرست معزمين يعني 

روش پسنديده نام نهاد، دوم را مذموم  دعانويسان را دو گروه دانسته يكي را صاحب طريقة محموده و

و ناپسنديده گفته است. نخستين كسي كه در اسالم به اين علم پرداخت، ابونصر احمد بن هالل بكيل 

تفسير ما »و « المفاخر في االعمال»و « الروح المتالشيه»است و بعد از وي هالل بن وصيف صاحب 

( بود و طريقه 255 – 251است كه در دوران معتضد )و بعد از وي اين امام « قاله الشياطين لسيلمان

 .2خوبي پيش گرفته بود كه قابل مذمت بنود

علم السحر و »( در كتاب مقدمه كه آن را بر تاريخ نگاشته، زير عنوان 784 – 732ابن خلدون )

 .3مطالبي آورده كه براي شناسائي مسلك حروفيه نيز مفيد است« الطسمات

به تفضيل اين مسلك باستاني را معرفي كرده و گفته است: « اسرار الحروفعلم »و سپس زير عنوان 

اين علم سيميا نام دارد و از زماني كه غالت متصوفه در اسالم باعث شدند و به خيال راه يافتن به 

ماوراي حواس افتادند و قائل به درجات نزولي و صعودي وجود شدند و ارواح افالك را مظاهر 

 ند، اين علم يافت شد زرا كه اسماء خدا كه به وجود آوردندگان جهانند،آسماني خدا دانست
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تشكيل دهنده همه عوالم و روح عالم هستند. مركب از حروف هستند، پس حروف در حقيقت 

بنابراين مي توان به وسيله آن حروف و اسماء حسني در عالم طبيعت تأثير نمود. و آن از شعب علوم 

ا مي توان كاماًل تعيين كرد و نه تمام مسائل آن را مي توان شمرد و محدود سيمياست نه موضوع آن ر

ساخت. بوني و اين عربي و ديگر كساني كه آثار آن دو تن را تتبع كرده اند، دربارة آن تأليفات متعدد 

اين دانش در نزد ايشان عبارت از تصوف كردن نفوس رباني در عالم طبيعت به ياري  دارند و نتيجة

 حسني و كلمات الهي است. اءاسم

سپس در ماهيت و چگونگي سر تصرفي در حروف وجود دارد اختالف كرده اند چنانكه گروهي از 

ايشان آن راز را مزاج تركيب حروف قرار داده و حروف را بر حسب اقسام طبايع مانند عناصر به 

ته است كه تصرف ر طبيعت چهارگونه تقسيم كرده اند و هر طبيعتي به صنفي از حروف اختصاص ياف

آن خواه فعالً يا انفعاالً به سبب اين صنف روي مي دهد و از اين رو حروف بر حسب تقسيم عناصر 

به قانوني صناعي كه آن را تكسير مي نامند، به اقسام: آتشي و هوائي و آبي و خاكي منقسم شده است. 

خاك اختصاص يافته است و به همين  چنانكه )الف( به آتش و )ب( به هوا و )ج( به آب و )د( به

ترتيب باز پي در پي حروف را به عناصر تقسيم مي كنند تا پايان پذيرد و بنابراين عنصر آتش هفت 

حرف: الف؛ ها، طا، ميم، فا، شين و ذال. و براي عنصر هوا نيز هفت حرف: يا، واوف يا، نون، تا، ضاد، 

كاف، سين، قاف، تا و ظا و براي عنصر خاك نيز و ظا و براي عنصر آب هم هفت حرف: جيم، زا، 

هفت حرف: دال، حاء، الم، عين، راء، خاء و غين تعيين كرده اند و حروف آتشي را به دفع بيماريهاي 

سرد )بارد( و دو چندان كردن قوه حرارات اختصاص داده اند. و حروف آبي را نيز براي دفع 

 چندانم كردن قواي بارد تعيين كرده اند.بيماريهاي گرم از قبيل تبها و جز آن و دو 



( موضوع علم كميا و 4 – 3 – 2 – 1ب ج د =  1حروفيان گويند: هر حرفي نمايندة عددي است )

نزد ايشان تأثير جسم در جسم است و موضوع علم سيميا تأثير روح در جسم مي باشد و تناسب ميان 

هاي چهارگانه نزد دسته اول، امري علمي و حرف و عدد در نزد اينها و تناسب ميان حرفها ومزاج

 منطقي نيست، بلكه يك مسأله كشفي و ذوقي مي باشد.

ابن خلدون گويد: فرق اهل طلسم و اهل اسماء آن است كه اهل طلسم سحر به برخي رياضت هاي 

جسماني احتياج دارند اما اهل اسماء رياضتشان رياضت اكبر است و تصرفات ايشان كرامت خدائي 

باشد و تحت قانون درنيابد، ليكن گاهي اينان نيز قانونهائي براي ارتباط ميان كلمات و ستارگان مي 

وضع كرده همان تقسيمات كاهنان و نجوميان را در حروف و كلمات آرند و برخي به اين نيز اكتفا 

اره را با قطعه از نكرده، آيات قرآني را نيز دسته بندي كرده و هر دسته را با يكي از ستارگان ، و هر ست

 عالم طبيعت مربوط مي دانند.

در اينجا ابن خلدون استخراج جواب از حروف سؤال را يكي از انواع علم سيميا )علم الحروف( 

 .1شمرده و به ذكر مباحث اين علوم پرداخته است

شتم ( مي زيسته و تحقيقات او مربوط به حروفيان قرن ه784 – 732بايد افزود كه ابن خلدون در )

در اين مسأله اندكي تغيير رخ داده است يعني از جنبه علمي اين  مي باشد و پس از وي تا قرن نهم،

 .2افكار كاسته شده است

در نيمه سده هشتم فضل اهلل استرآبادي به علم حروف توجه خاصي نمود و از اين مواد تازه كه قرنها 

ل اهلل را به اين اقدام وا داشت، آن بود كه جمع شده بود، بهره گرفت. گويند: نخستين چيزي كه فض

 از« ض»دريافت حرف 
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است لذا  1مي شود و ديگر اين كه كلمه )فضل اهلل( در قرآن بسيار تكرار شده 811اسم او برابر عدد 

به نظرش آمد كه از اين موهبت تصادفي سود جويد و چنين دعوي كند كه مجدد اسالم در رأس سدة 

 همراه با توانايي او در تعبير خواب بود.نهم است اين سرآغاز 

او با بيان معني هاي شگفت انگيز براي آيات قرآن و سخنان پيامبر اسالم )ع( دين نوي پديد آورد و 

 .2بنياد تفسيرهاي خود را بر اصاالت حروف نهاد

برد وي مي گفت: هر كه مي خواهد به معني درست كتابهاي آسماني و سخنان پيامبران پيشين راه ب

بايد معني و خواص و راز حروف آشنا شود و او خود نيز معاني شگفتي كه براي قرآن و سخنان 

 پيامبر اسالم بيان مي كرد، از همين راه به دست آورده يود.

فضل اهلل خود را نخستين كسي مي داند كه پرده از اين راز برداشته و مردم را به علم خواص و راز 

شنا كرده و از اين راه معني درست قرآن و كتابهاي آسماني را بيان نموده حروف كه اصل كالم است، آ

 است. و ليكن گفته ابن نديم و بعد از او ابن خلدون كه قبالً ياد شد، خالف آن را نشان مي دهد.

 مي نويسد:« واژه نامه گرگاني»مؤلف كتاب 

آن با آوردن سخناني از پيغمبر اسالم فضل اهلل در جاودان نامه كه بزرگترين كتاب او است، به تفسير قر

خوانده ولي در همين كتاب و « و من عنده علم الكتاب»)ع( و گاهي از انجيل پرداخته و بيشتر خود را 

 كتابهاي ديگر وي و در نوشته هاي پيروانش اين نامها و لقب ها و صفت ها نيز براي او ديده مي شود:

 ء يا ختم اولياء؛ خاتم ثاني يا مسيح؛ مهدي؛ قائم آل محمد؛ خاتم اوليا»
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ختم ثاني، مظهر الوهيت؛ صاحب واليت؛ شهيد يا شهيد محمد؛ صاحب بيان؛ صاحب تأويل يا 

صاحب علم تأويل؛ )تأويل قرآن و حديث؛ مظهر كالم قديم و كسي كه راه به سراير كتاب آسماني 

اعلي و آسمانها گذر كرده و از پيش رسيده و روح او بر مال « اوحي الي عبده ما اوحي»يافته و به سر 

خدا و بهشت آمده و به مقامي رسيده كه شيطان را در آن راه نيست و كسي كه به عالم ارواح و ذات و 

صفات ملكوت رسيده و مشاهده ما كان و يكون كرده و راه به علم خائي برده و علم خدائي نزد او 

صورت خدائي، و »شناسد و حضرت رسالت و  است و كسي كه گروه ناجي را از ميان مسلمانان مي

و پيروانش بيشتر او را خدا و حق مي خوانند و در نثر بيشتر از او به نام « ذبح عظيم و شهيد اعالء

 ياد مي كنند.« حضرت بزرگواري»و « حضرت صايل»يا « صايل»

سخنان پيعغمبر اسالم  فضل اهلل گواه حقانيت دعويهاي خو را بيان معاني تازه اي مي داند كه بر قرآن و

)ع( و گاهي انجيل آورده كه به نظر او معني راستين آنهاست و كسي جز وي بدان راه نيافته است. و 

 مي خواند.« و من عنده علم الكتاب»از همين رو خود را 

فضل اهلل كتاب آسماني كه وحي مي باشد و حبرئيل با فرشته ديگري از آسمان آورده باشد، ندارد »

و مي پذيرد و مي گويد كه: نبوت به پيغمبر اسالم پايان يافته و پس از وي باب وحي مسدود زيرا ا

است و آخرين كتاب آسماني قرآن است ولي از اين سخنان فضل اهلل نبايد گمان كرد كه پيروان او 

ن از گروهي از مسلمانان هستند زيرا انديشه ها و سخنان و تفسيرهاي او با مسلماني و آنچه مسلمانا

قرآن و سخنان پيغمبر خود فهميده اند، فرق داد و دعويهاي او چنانكه گذشت، به اندازه اي بزرگ 

است كه پيش پيروان خود و به گفتة خود، برتر از هر پيغمبري است و آنچه براي هيچ پيغمبري به 

 . از اين رو باوحي و الهام روشن نشده، براي او آشكار است و آنچه هيچ پيغبري نگفته، او مي گويد



آنكه بنياد را بر مسلماني نهاده، بايد او را پديد آورندة دين جديدي دانست و خود او اين معني را در 

 .1«نامه اي كه از شروان به يكي از يارانش نوشته، آشكار كرده است

زبانهاي نوشته هاي فضل اهلل و پيروانش نشان مي دهد كه وي با انديشه هاي صوفيان و اسماعيليان و 

عربي و فارسي و تركي آشنائي داشته و برخي از نوشته هاي عيسوي و شايد تورات ديده است. وي 

. فضل اهلل 2مخالفين خود را قشري و خود را واقع بين و طرفداران خويش را آزادگان شمرده است

و خود را نخستين  را ياد مي كند« ان للقرآن ظهرآ و بطنآ و لبطنه بطنآ الي سبعه ابطن»چند بار حديث 

 كسي مي داند كه به بطن اصلي قرآن كه تفسير و معني حقيقي آن مي باشد، رسيده است.

فضل اهلل پس از آن كه از اديان و پيامبران پيشين سخن مي گويد، از خويشتن سخن به ميان مي آورد، 

 .به عنوان مقدمه مي گويد كه: يهوديان و مسيحيان هر دو به ظهور مسيح معتقدند

يهود انتظار خود او را دارند و نصاري ظهور مجدد او را انتظار مي كشند. آنگاه مي گويد: وظيفه مسيح 

يكي كردن اديان بوده كه چون اين هدف متحقق نشده، پس معلوم مي شود مسيح ظهور نكرده و 

 .3بنابراين فضل اهلل همان مسيح است

. و با صفات روشنگر 4دانسته اند« امع الكلمبا آنكه حروفيان حضرت محمد )ع( را مبعوث به :جو

 5حقائق، رهنماي خاليق رسول نبي امي
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و ليكن خصوصيت وظيفه اش را درين گفته  2و ناسخ جميع اديان و مذاهب ستوده اند 1خاتم االنبياء

من براي بيان شريعت مبعوث شده ام نه براي روشن »خالصه كرده اند گويا آن حضرت فرموده است: 

. تا به دستاويز اين حديث بگويند كه: فضل اهلل آمده است تا اسالم را تأويل كند و آن 3«قيقتكردن ح

 را به صورت يك دين نوين در جهان مستقر سازد.
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 عقائد حروفيان

پايه دعوي حروفي بر اين است كه اساس شناخت خدا عبارت است از لفظ، زيرا خدا محسوس 

وق جز از راه لفظ انجام مي پذيرد. به اين معني هيچ چيز بدون نيست و لذا ارتباط ميان خالق و مخل

و تصور  1الفاظ معلوم نمي شود پس لفظ مقدم بر معناست و متضمن صفت ذات اخديت مي باشد

 .2معني بدون تصور لفظ ممكن نيست

 به عقيدة حروفيه، تعبير معاني با حروف و اصوات در دو قالب ريخته مي شود:

 حرف است. 28قرآن بدان زبان نازل شده و داراي يكي قالب عربي كه 

حرف است و همة حروف از زمان آدم تا كنون را در بر مي گيرد، ارتباط  32دوم قالب پارسي كه 

عربي و فارسي بر پاية حرف بيست و نهم عربي، الم الف، است كه در ماهيت خود شامل چهار 

بدينگونه لغت فارسي، مفسر لغت عربي و حروف فارسي افزون بر عربي پ، چ، ژ، گ مي شوئد و 

لو كان االيمان معلقاً بالثرياً لنا له رجال من »فضل اهلل تأويلگر قرآن مي باشد. به استناد اين حديث: 

 اگر ايمان از خوشه پروين آويخته باشد، مرداني از فرزندان ايران بدان دست. »3«ابناء فارس
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لسان اهل الجنه عربي و »ر دو مقدسند به استناد حديث چرا كه زبان عربي و فارسي ه« مي يابند

حروفيان در اين بيان به داللت آيات نيز «. زبان اهل بهشت عربي و پارسي دري است» 1«فارسي دري

 .2استفاده مي كردند

شماره  32و  28حروفيان براي اثبات عقيده اصالت حروف و تركيب اجزاء دين نوين خود به تطبيق 

ارسي بر مظاهر آشكار و پنهان جهان پرداختند. سخن از آدم و آفرينش عالم در شش حروف عربي و ف

روز ضرب در  6روز آغاز كرده گفتند: در اين مدت روح آدم پيش از جسمش آفريده شده و شمارة 

عدة عناصر چهارگانه، به اضافه تعداد حروف عربي و دايرة كامل معرفت الهي است. همچنانكه حاصل 

 (.42 ÷ 6( برابر است با )42 ÷ 7زهاي هفته در تعداد ساعات شبانه روز يعني )ضرب عدد رو

 24باز حروفيان به موضوع خلقت آدم پرداخته با پذيرفتن حديثي كه به مفاد آن سرشتن گل آدم 

آن را به اعداد ارتباط داده جمع ساعات  –و اين با چلة صوفيانه مربوط است  –شبانه روز طول كشيد 

 روز را برابر حاصل ضرب: شبانه 24

( يافته اند و اين درست همان مدتي است طي آن جوهر الهيت با آدم 42 ÷ 66( + )24 ÷ 66)

درآميخت و وصول آدمي به معرفت الهي در آن مدت حاصل مي شود و آن حديث را كه مي گويد: 

( گرفته 24+  42ذراع بوده برابر مجموع حروف عربي و فارسي ) 64طول قامت آدم هنگام خلقت 

و به معني آسماني كه خدا به آدم آموخت، پنداشته اند بدين گونه كه آدم خليفة خدا و صورت او و 

 .3مظهر تمامي اسماء مي باشد ...
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حروفيان غير از اين الطائالت، چيزهاي ديگري نيز از قواعد اسالم انتزاع كرده به اين سلسله 

مي  42ركعت است كه جمعاً  66ركعت و نماز مسافر  61لي توجيهات افزوده اند مثالً نماز معمو

 61ركعت است، به اضافه نماز روزهاي عادي كه  61شود، از طرف ديگر نماز روز جمعه كه 

مي شود و اين همان تعداد حروف فارسي و عربي است كه اصل اسماء  24ركعت است، مجموعاً 

كه قرآن  –ن مي رويد كه مساوي عربي است دندا 42است. از اين عجيب تر آنكه، نخست در دهان 

عدد افزايش مي يابد كه برابر )حروف فارسي و معادل( كلمات اهلل  26سپس به  –بدان نازل شده 

 است.

حضرت يوسف نزد حروفيه مقام خاصي دارد زيرا خدا بدو تعبير واقعات را آموخت و سوره اش در 

وسف را عشق نامه و احسن القصص ناميده اند و قرآن با حروف مقطعه آغاز شده. حروفيان سورة ي

ستاره و ماه و خورشيد قرار گرفت  66يوسف را جميل لقب داده اند، گذشتاه از اين، يوسف مسجود 

ماده گاو الغر را تأويل كرده و مجموع اين  1ماده گاو فربه و  1( مي شود و نيز 62كه با خود وي )

بودن محمد )ع( بر استحكام « امي»پيامبران ديگر و از موضوع را تكميل مي كند از نام  42اعداد رقم 

 عقادي خود استفاده كرد اند با تفصيالتي كه در كتابهاي خود ذكر كرده اند.

پس از حضرت محمد )ع( كوشش حروفيان مصروف به علي )ع( گرديده كه نايل به درجة واليت 

تايي فراهم آورده اند به عالوه  62ه هاي شده است. در اين مورد نيز براي اثبات عقايد خود مجموع

در نظر « ابوتراب»؛ لقب «علي، ذات خدا را لمس كرده است»احاديثي از اين قبيل بر آن افزوده اند: 

حروفيان نشانة ان است كه علي )ع( در مقام آدم بوده زيرا آدم نيز از تراب )خاك( آفريده شده است. 

به همين «. ابوتراب اصل همة مخلوقات است»ده، آنجا كه گفته: شارح جاودان اين انديشه را توضيح دا

 ترتيب حروفيان بر واليت



علي )ع( كه نقطه اوج روحانيت مورد نظر تصوف است، تكيه كرده تا پايان سير او را همراهي نموده 

 اند.

ان بود و علي )ع( به همة پيغمبران در نه»حروفيان از اين حديث )منسوب به پيامبر اكرم )ع ( كه: 

، نتيجه گرفته اند كه باب نبوت بسته شده و در واليت باز گرديده و اولياء «همراه محمد )ع( عيان آمد

گانه و مظهر خدا و محل ازلي الهي  24گانه و  42كه سرورشان علي )ع( است، شناساي سر حروف 

ين، حروفيه علي )ع( گرديده اند و باالتر از ا –كه در حروف مقطعه و اسرار قرآني نهفته است  –

.حروفيه ظهور حق را در سه مرتبه مي دانند: نبوت؛ واليت و 1راصراحتاً به صفت خدائي ستوده اند

دو مرتبه اول اسماء در كسوت تركيب است و در پرده هاي اختالف و در مرتبة »الوهيت و مي گويند: 

و مي گويند: كه نبوت به « ندسوم حق به اسماء مفرده )حروف( ظاهر مي شود و رفع هر شائبه مي ك

پيغمبر اسالم )ع( پايان يافته و واليت از او آغاز شده، و وي كه ختم اولي خوانده مي شود، هم 

صاحب نبوت است و هم صاحب واليت و پس از او علي )ع( با يازده فرزندش ولي اند )صاحب 

نانكه پس از پيغمبر اسالم واليت( و دوازدهمين آنان هم صاحب واليت است و هم مظهر الوهيت و چ

نخواهد آمد پس از مهدي نيز ولي نخواهد آمد و از اين رو او را ختم يا حاتم ثاني و ختم يا « نبي»)ع( 

 .2خاتم واليت و با پيغمبر اسالم ختمين مي خوانند

همان فضل اهلل حروفي است كه جانشينان وي او را مظهر الوهيت مي دانند. « مهدي»در نظر حروفيه 

روفيه در تأويالت حروفي، سهمي نيز به قرآن و اسالم اختصاص داده اند. هر موضوعي با تبديل به ح

 عدد و رقم به آغاز آفرينش
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 .1آدم و جزئيات خلقت او بر مي گردد

در ( 262حروفگيري پس از فضل اهلل به آئين مستقلي تبديل گرديد و عبدالحميد بن فرشته )متوفي 

نام »و « فضل، دين من است»مي كوشيد و آن را به بالد روم انتقال داد. گويد: اشاعه و بزرگ كردن آن 

 .2«فضل در نور ماه شب چهارده، نوشته شده زيرا همو بود كه پيغمبر در شب معراج ديد

در آن سرزمين خوانده مي شدند و مي شوند، با « بكتاشي»جانشينان فضل اهلل كساني را كه به نام 

 ضل آشنا ساختند و آنان را پيرو فضل اهلل گردانيدند.مسلك و نوشته هاي ف

، هنوز در آن كشور پيرو دارند و 3بكتاشيان با كشتارهاي سخت و دلخراشي از ايشان كه در عثماني شد

 .4آنچه از نوشته هاي حروفيه در جهان پراكنده شده، پيش ايشان بوده است

 رد بر حروفيان

كشف »به زبان تركي در رد اين طائفه منتشر گرديد موسوم به هـ .ق. كتابي در تركيه  6426در سال 

و آن ردي است بر عقايد و افكار حروفي و بكتاشي به قلم اسحاق افندي كه « االسرار و دفع االشرار

در آن موضوع به وسعت علم و اطالع موصوف و از آن تعاليم و مبادي كه بر خالف آن بر خاسته 

 كتاب خود را به سه فصل تقسيم مي كند: بياني دقيق و صحيح نموده، وي

 فضل اهلل حروفي و بيان اصول و قوانين بعضيفصل اول: تحقيق در اصل 
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 از بكتاشي ها.

 فصل دوم: در بيان كفريات كتاب جاويدان فرشته زاده.

فصل سوم: در ذكر كفرياتي كه ر ديگر جاويدانها آمده است. وي قلع و قمع اين طايفه را كه در سال 

هـ .ق در زمان سلطنت سلطان محمود خان واقع شد، گويند: ذكر كرده كه: چگونه در آنجا  6426

عارف حكمت بيگ شاعر ترك به عنوان مفتش عقايد عمل مي كرد و نيز مي گويد كه باعث وي بر 

تأليف فرشته زاده « عشق نامه»و تأليف آن كتاب همانا وقاحت بكتاشي هاست كه جسارت نموده 

طبع و نشر كرده اند. وي معتقد است كتابهايي كه  6422عبدالمحيد ابن فرشته( را در سال )عزالدين 

مضل و ضال »ه آن نام جاويدان داده اند، شش عدد است، اولي را و ب انداين اشخاص نگاشته 

يعني فضل اهلل حروفي بهم آورده و پنج جلد ديگر را جانشينان او نگاشته اند. و اضافه مي « نخستين

د كه كفر و زندقه آنها در اين پنج كتاب به خوبي واضح است و خوي و عادت آنان بر اين است كه كن

آن كتب را نهاني ر ميان خود مطالعه مي كنند و تعليم مي دهند گر چه فرشته زاده در جاويدان خود 

 تا حدي كفريات خود را كتمان نكرده است.« عشق نامه»موسوم به 

اين كمراهان ر ميان مردم آشكگار گشت و بعد از اندكي عقايد ضاله »يسد: اسحاق افندي سپس مي نو

يعني ميرانشاه، فضل اهلل حروفي را به قتل رسانيد و پس از آن طنابي به پاي بسته و جسد پسر تيمور 

 او را علناً در كوچه و بازار كشيده و دنيا را از خبث وجود او پاك ساختند.

ند كه در سراسر ممالك مسلمانان متفرق گشته و خود وقف ضاللت و پس از آن خلفاي او بر آن شد

ملقب بود به خانقاه حاجي بكتاش در « علي االعلي»غوايت اهل اسالم نمايند از آن جمله يكي به 

آناطولي آمده به عزلت و انزوا نهاني در آنجا بزيست و جاويدان را به افراد آن خانقاه تعليم داد و آنها 

 را



مي كرد كه همان مبادي حاجي بكتاش از اولياء بوده است، مي باشد. پيروان چنان وانمود  فريفته و

خانقاه كه به جهل و حماقت قرين بودند، جاويدان را قبول كردند و با آن كه مفاد كلمات آن علناً 

كوت مي ناميدند و در آن س« سر»انكار فرائض الهي و تسليم به شهوات و لذات جسماني بوده، آن را 

و كتمان بسيار نمودند به حدي كه اگر يكي از جماعت آن اسرار را فاش مي نمود، جان او غرامت آن 

مي شد. اين سر مكتوم همانا عبارت بود از بعضي صفايح كفر آميز كتاب جاويدان كه اشاره از آن به 

مفاهيم اين عالمات حروف مقطعه مانند: )الف( و )واو( و )جيم( و )با( و )زا( شده و براي معاني و 

و آن را )مفتاح الحيات( ناميده اند و اين است نام آن سري كه هر كس رساله اي تأليف كرده اند 

صاحب آن نباشد، معاني جاويدان را فهم نمي تواند كرد. به اين ترتيب با اهتمام بسيار بر اختفا و 

انسته و آن را به كلي محو و نابود كتمان اسرار خود مي كوشيدند مبادا كه علماي اعالم كار آن را د

هـ ق. تا كنون موفق شده اند كه بسياري را مخفيانه فريفته خود  244سازند و از اينرو از سال 

 «.سازند

پس از آن اسحاق افندي سخن را به شرح حيل و دسايس اين طايفه كشانيده و شرح مي دهد كه 

مي مان به دام كفر و زندقه بياندازند و اضافه چگونه سعي مي كنند كه مردم را از مسلمان و غير مل

از تمام اين معاني معلوم و واضح مي شود كه جماعت بكتاشيه در حقيقت شيعه نيستند، بلكه »كند: 

 ااصوالً جماعتي مشرك مي باشند كه هر چند موفق به جلب يهوديان و مسيحيان نمي شوند، ولي مباد

شيعه تمايل دارند، بيشتر به خود متمايل مي نمياد به طوري كه آنها طوري است كه مسلماناني را كه به 

يعني « هر وقت من بعضي از نوآموزان بكتاشي را مورد سؤال قرار داده ام آنها خود را :جعفري مذهب

 و تصور مي كنند كه شيعي هستند.شيعة امامي قلمداد مي كنند و چيزي از اسرار جاويدان نمي دانند 

 

 



 

 

عقيدة او را راجع به  1افندي( از يك نفر عالم و سياح ايراني موسوم به ميرزا صفا وقتي من )اسحاق

من خيلي با آنها مصاحبت كرده ام و به دقت مبادي »بكتاشي ها سؤال كردم و او در جواب گفت: 

مذهبي ايشان را تحقيق نموده ام آنان وجوب فرائض و اعمال را كه در اصول مذهب آمده است، انكار 

 «.ندمي كن

 .2«و از اين رو وي به طور قطع به كفر آنان معتقد بوده است

به حق مي توان اسحاق افندي را نخستين كسي دانست كه در عصر جديد به »دكتر شيبي مي نويسشد: 

و متأسفانه بايد گفت كه جز او هيچ يك از محققان اين كار را  3تحقيق در باب حروفيان پرداخته

 .4را بخوانند« جاودان كبير»حروفيه  نكرده اند كه كتاب اصلي

و هم اكنون در كشور تركيه بر خالف ايران كه اصل و منشأ اين جماعت است، انتشاريوسيع دارد و 

ظاهراً اكنون در ايران اثري از وجود اين فرقه باقي نيست هر چند بال شبهه بسياري از تعاليم و عقايد 

ن وجود دارد و نيز بسياري از نظريات عجيبه و آنان هنوز در ميان عرفا و صوفية آن سرزمي

 .5اصطالحات غريبه ايشان با مبادي فرقه هائي مانند بابيه آميخته شده است

 .6براون نيز به شباهت آشكار حروفيان و بابيان اشاره كرده است

 حروفگيري و صوفيگري
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فرقه ديگر بچسبد. بدون شك، حروفگيري با تصوف مربوط است و چه بسا به صوفيگري بيش از هر 

 حالج در نظر حروفيان مقام واالئي دارد و او را از 



سران و پيشروان خود مي شمردند و فضل اهلل حروفي، آنجا كه حالج به عنوان نخستين شهيد صوفي 

در خواب بر او ظاهر مي شود، وي را هم عقيده و مؤيد خود دانسته، فضل اهلل پس از قتل نيز قرين 

لحاظ سنخ معارف و فرجام زندگي همانند وي گرديده است علي اعلي در اين باره حالج شده و از 

 از فضل بيافت جاي ابرار    گفته: حالج كه رفت بر سر دار

 1شد كشته و شد وجود مطلق    ره برد به نطق، گفت اناالحق

حالج نزد  در حلب مقام« نسيمي»لقب داده اند. با ظهور « عليم بذات الصدور»حروفيان، حالج را 

 نمونة برتر ايشان گرديد نسيمي دربارة او سرود:« اناالحق»صوفيان باالتر رفت و به دليل دعوي 

 2ان كيست بر دارم كشيد، در شهر مشهور آمدم دائم انا الحق مي زنم از حق چو منصور آمدم

ر بهشت جز خدا د»  زيرا گفته وي :به ههمين ترتيب، شبلي از نيز حروفيان از خود به حساب آوردند 

 مذهب آنان را تأييد مي كند.« كسي نيست

نظرشان درباره واليت اين است: سلسله واليت از آدم آغاز و به حالج منتهي مي شود كه از نو در 

 ديگر مشايخ تصوف ظاهر ميشود.

حروفيان مانند صوفيان قائل به وحدت وجود هستند به گونه اي كه عطار در داستان سيمرغ )منطق 

 ير( آن را بيان كرده فضل اهلل:الط

 واجب ز براي او سجود است   سيمرغ كه نام يك وجود است 

 و به گفته علي اعلي:

 سيمرغ زك.ه قاف است برخاست   گشتند همه وجود واحد 
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بلكه از »و حتي باالتر : «.نمي شوداز واحد، جز واحد صادر»و مانند وحدت وجوديان معتقدند كه : 

باب اوايل فتوحات مكيه  21واقع اين است كه يك نگاه به « موجود نباشد كه خودواحد به هيچ وجه 

 حروفيان تماماً از آن سرچشمه گرفته است.مي دهد كه مواد ابن عربي ، به روشني نشان 

اينها نقاط اشتراك حروفگيري بود اما استقالل حروفيان از آنجا آغاز مي شود كه معتقدند نحله ايشان 

 نه تر از تصوف است به گفته نسيمي:بسيار پر دام

 1يك نقطه ز حرف ماست ادهم  يك قطره ز بحر ماست شبلي

بدين جهت حروفيه در مواردي متعرض افكار و مفاهيم صوفيانه شده اند و صوفيان را اهل ظاهر 

يژه تأويل ناميده اند و نيز با ذكر چند نمونه تأويلهاي اصيل صوفيانه، توانائي ايشان را در تأويل و به و

آيات متشابه و حروف مقطعه سرآغاز سوره ها، به كلي نفي نموده اند. و به شخص ابن عربي نيز 

تاخته و او را قرين ابليس شمرده و كتاب فصوص وي را در حكم خرده شيشه اي بي ارزش قلمداد 

  است.كرده اند زيرا او مدعي مقام ختم واليت شده كه به عقيدة حروفيان، منحصر به فضل اهلل

، سازگار مي نمود -كه التقاطي از همة عقايد بود  –خالصه حروفيه از تصوف هر چه را با عقايدشان 

در تأييد ايشان نداشت، واگذاشتند و حق ابن عربي را، كه پايه و ستون مهب برداشتند و آنچه تأثيري 

 .2را بر پا كرده بود، پاس نداشتند
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 .1كه مظهر آدم يعني جامع صفات و اسماء الهي است، تجلي مي كند خاتم االولياء )امام دوازدهم(

 چنين مي نمايد كه دعوت غلو آميز فضل اهلل به اين دوازده امام از نوع مهدويت نصيريه بوده كه نتيجة 

 2ئي آن اين چنين است: علي )ع( خاتم الواليه به طور اعم و فضل اهلل، خاتم الواليه به طور اخصنها

 مي باشد.

از نظر حروفيان شيعه به دو گروه منقسم مي شود: شيعة ظاهري يعني اماميان معتدل و شيعة حقيقي 

يعني نصيريه كه از شيعة اماميه منشعب شده اند لذا حروفيان شيعيان دوازده امامي معتدل را مورد 

 ويد:نكوهش قرار داده، ايشان را اهل ظاهر و قشري مي شمردند علي اعلي خطاب به آنان مي گ

 مرتد ز چه ور شدي كافر؟   اي شيعه تو را چه بود آخر؟

 اي ديو كه اين چنين رميدي؟    از قول اما دين چه ديدي

 3اين نطق خدا كه جهر بنمود    با جملة انبياء به سر برد

صاحب شرح جاودان نيز از شيعه معتدل بد گفته و تعبير دور از نزاكت به كار برده است چرا كه در 

متوجه « كاشف االسرار»با حروفيان همراهي نكرده اند. اسحاق افندي صاحب كتاب د به حروف اعتقا

تظاهر حروفيه به تشيع شده و ايشان را منشعب از نصيريان دانسته و دليل آورده كه در نشستهاي 

 .4خصوصي خود شراب مي خوردند

طبق مذاق خود تغيير داده اند و با  البته حروفيان بعضي از مبادي شيعه را اخذ كرده اند ولي آنها را

فرقه هاي غال بيشتر شباهت دارند و بايد دربارة ارتباط بين حروفيان با غالبان شيعه منتسب به دوازده 

 اماميان بيشتر مطالعه شود.
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 تشيع و حروفگيري

تشيع گويند در آثار فضل اهلل، اشارات بسياري مي توان يافت كه ارتباط اشعار نحلة حروفي را با 

دوازده امامي روشن مي سازد، مثالً در موضوع نص اذان با ابوحنيفه مخالف است و عليرغم او فصل 

 را جزء اذان مي داند.« حي علي خير العمل»

 .1امام بوده است 64هيچ پيغمبري نبوده، مگر آن كه به دنبال او »و نيز گفته است: 

و در نامه اي كه ا مهدي دوازده امامي مي دانسته بر اين جمله بايد افزود كه فضل اهلل حروفي خود ر

بسم اهلل الرحمن الرحيم، اني »، از قول فضل اهلل چنين شاهد آورده: 2به امير ولي فرستادهشاه اويس 

پس از كشته شدن فضل اهلل، حروفيان  3من دوازدهم ايشان« وجوداً و نفساً شريفاًرأيت احد عشر 

.از اينجاست كه خلفاي فضل اهلل، 4حنفي را مورد استهزاء قرار دادندابوحنيفه را مورد حمله و تركان 

صريحاً عقيده دوازده امامي بودن خود را فاش كردند از جمله نسيمي بغدادي در يك قصيدة طوالني 

نوشته شده،  262از دوازده اما يكي يك نام برده و نيز در شرح جاودان كه به سال  5در ديوان خود

اين تعداد معصوم را مختص شيعه نداسته، بلكه و چهارده معصوم )ع( آمده، مصنف ذكر دوازده امام 

 آن را يك اصل كلي در تمام اديان دانسته است.

( از دوازده امام صريحاً ياد شده كه مظهر نبوت و امامت و به 242در محرم نامه )تصنيف به سال 

 عالوه مظهر الوهيت مي باشند كه در خاتم ثاني يا 

                                                 
 (.12، ص 6. الف اين امير ولي شايد شيخ ولي رئيس قبيلة اوس باشد، )تاريخ ابن خلدون، ج418جاودان كبير، ورقه  - 1 

 مدرك قبل. - 2 

 مدرك قبل. 3 

 .71-71قيامت نامه، ص  - 4 

 ديوان نسيمي. - 5 



 .1االولياء )امام دوازدهم( كه مظهر آدم يعني جامع صفات و اسماء الهي است، تجلي مي كند خاتم 

چنين مي نمايد كه دعوت غلو آميز فضل اهلل به اين دوازده امام از نوع مهدويت نصيريه بوده كه نتيجة  

 2يه به طور اخصنهائي آن اين چنين است: علي )ع( خاتم الواليه به طور اعم و فضل اهلل، خاتم الوال

 مي باشد.

از نظر حروفيان شيعه به دو گروه منقسم مي شود: شيعة ظاهري يعني اماميان معتدل و شيعة حقيقي 

يعني نصيريه كه از شيعة اماميه منشعب شده اند لذا حروفيان شيعيان دوازده امامي معتدل را مورد 

 ي اعلي خطاب به آنان مي گويد:نكوهش قرار داده، ايشان را اهل ظاهر و قشري مي شمردند عل

 مرتد ز چه ور شدي كافر؟   اي شيعه تو را چه بود آخر؟

 اي ديو كه اين چنين رميدي؟    از قول اما دين چه ديدي

 3اين نطق خدا كه جهر بنمود    با جملة انبياء به سر برد

برده است چرا كه در صاحب شرح جاودان نيز از شيعه معتدل بد گفته و تعبير دور از نزاكت به كار 

متوجه « كاشف االسرار»اعتقاد به حروف با حروفيان همراهي نكرده اند. اسحاق افندي صاحب كتاب 

تظاهر حروفيه به تشيع شده و ايشان را منشعب از نصيريان دانسته و دليل آورده كه در نشستهاي 

 .4خصوصي خود شراب مي خوردند

اخذ كرده اند ولي آنها را طبق مذاق خود تغيير داده اند و با البته حروفيان بعضي از مبادي شيعه را 

فرقه هاي غال بيشتر شباهت دارند و بايد دربارة ارتباط بين حروفيان با غالبان شيعه منتسب به دوازده 

 اماميان بيشتر مطالعه شود.
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ناصر و غيره غقايد حروفيه كه به افالك و طبايع و نفوس و عالزم به يادآوري است كه بخش فلسفي 

يقيناً از اسماعيليان بدان راه يافت است به عالوه بسياري از جزئيات و تفصيالت مربوط مي شود، 

حروفيگيري از نوشته هاي اسماعيلي نشأت گرفته است خصوصًا از رسائل اخوان الصفا كه به نوبة 

 خود حلقه اي از تاريخ تطور فني و ارقام در اسالم بوده است.

مي ناميدند. فضل اهلل نيز خود را صاحب تأويل مي  1«اهل تأويل»ماعيليان امامان خو را همچنان كه اس

 .2خواند. همچنين هر دو فرقه روز جمعه را روز قيامت دانسته اند

كتاب « وصي»اسماعيليان پيش از خروفيان امامت و نبوت را به شمس و قمر تشبيه كرده و گفته اند 

و نيز در باب كه انسان، عالم صغير همچون  3ر فقط مأمور تنزيل استخدا را تأويل مي كند و پيغمب

انديشه حروفي و اسماعيلي مطابقت دارد و كامالً روشن است كه حروفيان،  4فهرست عالم كبير است

 سبك بيان و لحن ماليم خود را در شرح عقايدشان از آن رسايل اقتباس كرده اند و ...

وفيان مثل گرايش به تأويل ظواهر عبادات و عالقه به معاني اعداد  خالصه از پاره اي از تعاليم حر

حروف و ... تأثير عقايد باطني و اسماعيلي پيداست و بعضي از محققان عنوان يمني را كه در شجرة 

 .5النسب فضل اهلل هست، نيز مؤيدي براي احتمال ارتباطش با باطنيه شمرده اند
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 ه اوشاه نعمت اهلل ولي و طريق – 2

از آنجائي كه اين صوفي پر آوازه در تصوف شيعيانه تأثير گسترده اي دارد و بنيانگذار مشهورترين 

 سلسله هاي طريقت يا رنگ شيعي مي باشد، لذا از بحث دربارة او در اينجا ناگزير هستيم.

 124در سال صوفي علوي « شاه نعمه اهلل ولي»گفته اند: سيد نور الدين نعمه اهلل كرماني معروف به 

و پدر او مير  1و يا در حلب زاده شد« كهبنان»هجري در يكي از قصبات ماهان كرمان به نام  126يا 

سيدي بود از اعقاب اسماعيل بن جعفر كه فرقة اسماعيليه بدو منسوبند و خود سيد نعمه اهلل عبداهلل 

را به اسماعيل تصريح كرده  كه جد بيستم يا نوزدهم خود را رسول اهلل مي خواند، نيز انتساب خود

و سلسلة طريقت او هم به واسطه معروف كرخي به امام رضا )ع( منتهي مي گردد، در سلسلة  2است

هم مي گويند، يكي از شعب سلسلة معروفيه هست كه به همين شاه « نعمتي»نعمت اهلل كه به اختصار 

 .3ديگر فراوان هستند نعمه اهلل منتسب مي باشد و پيروان او در هند و ايران و نقاط

 111به سال  4نعمه اهلل پس از فراگرفتن علوم رسمي از استادان معروف

                                                 
 .6زندگاني و آثار شاه نعمه هللا، دكتر نوربخش كرماني، ص  - 1 
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 .339، ص 6ريحانه االدب، ج - 3 

 ( مي توانيد ببينيد.141( در رساله صنع هللا )2-31رساله عبدالرزاق ) اسامي اساتيد او را در - 4 



رو به كشورهاي عربي نهاد و در مصر اقامت گزيد و  1سالگي براي انجام فريضة حج 42در سن 

( گرديد و هفت سال در صحبت وي بود تا از خلفاي او به 162مريد شيخ عبداهلل يافعي )متوفي

حتي گفته اند: يك چند يز براي شيخ گوسفند چراني كرد و بعد شروع به سياحت نمود و  2آمدشمار 

به آذربايجان رسيد. در اردبيل با مشايخ آنجا كه از اعقاب شيخ صفي الدين از طريق شام و عراق 

گويند: فيض صحبت سيد شريف جرجاني و حافظ شيرازي و بسياري از علماء  3بودند، مالقات كرد

ظاهراً حوادثي كه در ايران مي  5حافظ به وي اظهار عدم عالقه كرده است 4يه را درك نمودصوف

يران جهت استفاده از اوضاع سياسي، تشويق كرد و سال دوم سلطنت به اگذشت، او را به مراجعت 

 دادن و كمك كردن به علويانكه دائر بر ميدان و از سياست تيمور  6در سمرقند بود 164امير تيمور 

به حدي كه نگراني تيمور را  7بود، استفاد كرد و در آنجا به موقعيت رشك آوري دست يافت

و  8«دو پادشاه در يك شهر نگنجند»برانگيخت و عكس العمل تيمور آن بود كه به وي اخطار كرد كه: 

 را ترك كن و پيوسته از شهري به شهري منتقل شود. سرانجام پسهمين سبب شد نعمت اهلل سمرقند 

و ارشاد از سير و سياحت طوالني در اواخر عمر، در ماهان كرمان رحل اقامت افكند و به تربيت 

مريدان پرداخت و مجلس درس اكثر درس دائر كرد و به جاي كتب فقه يا حديث، آثار مشايخ صوفيه 

را  و مخصوصاً كتب ابن عربي را تقرير و تعليم نمود و عمر درازي كرد و حتي در ديوانش سن خود

دوران زندگي او، بسياري از جنبشهاي  1بود 222وفاتش در  9به صد سال ذكر كرده استنزديك 

 صوفيانه در ايران
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ترس از عاقبت كار از شورش مسلحانه خودداري مي ورزيد. در واليت همزمان بود ولي او به لحاظ 

دو معتقد بودند كه مقصود از او آنچنان مبالغه مي شد كه حتي گفته اند: مريدانش او را سجده مي كردن

آية )يعرفون نعمه اهلل ثم ينكرونها( هموست و در واقع نيز خود نعمه اهلل، وقتي اهل سمرقند تكفيرش 

مي ناميد و مصاحبتش را با عبداهلل  3. و خود را مظهر2كردند، و از شهر راندند، بدان آه استشهاد كرد

و در  5و از حالج و ديگر صوفيان نام برده 4مي كرديافعي در مكه به مصاحبت موسي با شعيب تشبيه 

او يك صوفي خالص  6بزرگداشت بايزيد بسطامي مبالغه و حتي او را با علي )ع( مقايسه كرده است

 سخن گفته است. 9و سلسله اولياء 8و از انسان كامل 7وحدت وجودي بوده

 تمايالت مذهبي شاه نعمه اهلل ولي

مدح و ستايش كرده و از  بوده به دليل اين كه در ديوانش از علي )ع( مريدان وي مي گويند: او شيعه

 مهدي آخرالزمان )ع( نيز نام برده است.

. ولي خود شاه نعمه اهلل در ديوانش خود را سني اشعري 10قاضي نور اهلل هم او را شيعه خوانده است

كه صراحت تام بر مذهب  و دشمن معتزلي و دوستدار چهار خليفه معرفي كرده و اشعار زيادي سروده

 اهل سنت است از جمله:

 مؤمن دكاملي و بي بدلي   اي كه هستي محب آل علي
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 ورنه گم گشته اي و در خللي    ره سني گزين كه مذهب ماست

 خارجي كيست دشمنان علي    رافضي كيست؟ دشمن بوبكر

 امت پاك مذهب است و ولي    هر كه او چار يار دارد دوست

 1يار سني و خصم معتزلي    ابه ام به تمامدوستدار صح

و ديگر ولي مذهب و عقيدة خود را به طور صريح و روشن بيان كرده مي بينيم كه شاه نعمه اهلل 

است كه نعمتيها او را شيعه لزومي ندارد ما در مذهب او اختالف كنيم. با اين حال بسيار تعجب آور 

كه اگر شاه نعمه اهلل شيعه بود، پس چرا ائمه اطهار )ع( و اثني عشري مي دانند  بايد از آنان پرسيد 

و به قول خود براي پيدا كردن شيخ كامل مدتها به مسافرت پرداخت و علماي شيعه را كنار گذاشت 

سني مذهب حنفي يا و دست به دامان مرشدان و مشايخ  2در اين تالش چهار صد نفر را خدمت كرد

نويس وي واعظي، در رسالة خود آورده كه عبداهلل يافعي،  شرح حالو نخستين شافعي زده است 

. وسلسلة ارشاد خود را به آنها متصل مي 3استاد نعمه اهلل در مذهب حنفي و شافعي فقيه مبرزي بوده

سلسلة ارشاد و مشايخ خود را به نظم آورده و تا حسن بصري رسانده داند، چنان كه در ديوانش 

 است.

 قطب وقت و امام عادل بود     پير ما كامل و مكمل بود

 در توحيد را نكو سفتي    وقت ارشاد چون سخن گفتي

                                                 
 .484،ص2ديوان،ج - 1 

 .11زندگي و آثار جناب شاه نعمه هللا ولي،ص - 2 

 .484،ص2ديوان،ج - 3 



 رهبر رهروان اين درگاه     يافعي بود نام عبداهلل

 شيخ شيخ من است تا داني     صالح بربري روحاني

 كز كمالش بسي كمال افزود     پير او هم كمال كوفي بود

 

 1د است آن سعيد شهيدكه سعي    باز باشد ابوالفتح و سعيد

 اين كه سلسله ارشاد خود را اين چنين آورده است:خالصه 

ابو اسود  – 6ابومدين مغربي؛  – 1ابوالفتوح؛  – 2كمال كوفي؛  – 2صالح بربري؛  – 4يافعي؛  -6

 – 66ابوالقاسم نساج؛  – 64احمد غزالي؛  – 2ابوالفضل بغدادي؛  – 2ابوالبركات؛  – 1اندلس؛ 

 سري سقطي. – 61جنيد بغدادي؛  – 62بوعلي روزباري؛  – 62بوعلي كاتب؛  – 64ابوعثمان؛ 

 مي رسد، مي گويد:« سري»چون به 

 چون سري سر او به او مكشوف    باز شيخ سري بود معروف

 شرط داود طائيش ميدان      شيخ معروف را نكو ميدان

 عجمي طالب است و مطلوبست    شيخ او هم حبيب محبوبست

 شيخ شيخان انجمن باشد     ري و حسن باشدپير بص

همة آنها سني مذهب و حتي بعضي كساني كه شاه نعمه اهلل ولي آنها را در سلسلة ارشاد خود آورده، 

از آنها ناصبي و دشمن اهل بيت )ع( بوده اند و در كتب شيعه نامي از آنها نيست و سخاوي نيز نعمه 

 .2اهلل را سني حنفي دانسته است

                                                 
 .449ديوان،ص - 1 

 .211،ص11الضوء الالمع،ج - 2 



مونس عليشاه گردآوري گرديده و از طرف « ذوالرياستين»مه اهلل در رساله هاي خود كه به سعي شاه نع

ماهنامه ارمغان منتشر شده است، در مورد راشدين چهار توجيه كرده و هر مرتبه مقام علي )ع( را 

 مرتبه پائين تر قلمداد كرده است.

شاه نعمه اهلل ولي »را از بنيانگذار سني آن طريقت نعمه اللهي نام خود »و به روايت تاريخ كمبريج: 

 ( گرفته است جذب عناصر شيعه264)متوفي« كرماني



يدة طريقت در دوران پس از مغول، توسط اين گروههاي ديگر را مي توان ناشي از حضور فراگير پد

عيلي به هم به مثابه شكلي از سازمان اجتماعي و هم ملجائي براي اقناع اقليت، اعم از شيعه و اسما

 .1«شمار آورد

 دوستدار اهل بيت )ع( بوده به گفتة خويش: 2با اين همه، شاه نعمه اهلل ولي همانند سنيان دوازده امامي

 4مؤمن كاملي و بي بدلي    اي كه هستي محب آل علي 3

. ن دوستدار علي )ع( دشمن مي داشتهو نيز امويان، يعني دشمنان خاندان علي )ع( را هم به شيوه سنيا

 .5«لعنت به دشمنان علي گر كني رواست»بنابر گفته خودش: 

از بعد علي )ع( است »و همانند صوفيان پيشين، قائل به امامت علي و اوالد وي بوده چنان كه گفته: 

. بدين منظور كه 6«بر جاي رسول نعمه اهلل ولي است»ولي به دنبال آن آورده است: «. يازده فرزندش

 مظهر خدا و جامع اديان، بلكه جامع كل عالم است:نتيجه بگيرد كه خودش 

 7اين هدايت مرا بود ازلي     مذهب جامع از خدا دارم

نعمه اهلل خود را به صفت عصمت ستوده و به حكم آن كه سيد و علوي بوده، خود را مانند امامان 

 معصوم شمرده و گفته است:

 8هر چه بينم صواب مي بينم    سيدم از خدا چو معصومم

 و اين فقران را چنين به پايان برده است:
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 1يادگار محمد است و علي     نعمه اهلل ماست پير ولي

                                                 
 .484، ص 2همان، ج - 1 



حداقل نتيجه اي كه مي توان از مجموعة نكات مذكور گرفت، اين ست كه نعمه »به قول دكتر شيبي: 

بنيان نهد  اهلل مي خواسته يك مذهب شيعي صوفي جديد بر اساس اعتقاد دوازده امامي بسيار معتدل،

امام مفترض  –كه خود وي، به بيان صوفيانه به مثابه خاتم خاص به تبع مهدي )ع( كه خاتم عام است 

 .1«الطاعه آن باشد

بر  3و نوشت شرحي 2ظاهراً انتساب نعمه اهلل به تشيع به دليل تأليف رساله اي در مناقب مهدي )ع(

د. مهمترين دليل اين انتساب آن بوده كه گفتگوي مشهور علي )ع( و كميل بن زياد نخعي مي باش

نعمه اهلل در زمان صفويان اظهار تشيع كردند و از خاندان سلطنتي ز گرفتند و به خدمت اعقاب 

 .4صفويان درآمدند تا جائي كه در جامعه شيعي عصر صفوي ذوب و حل شدند

اين يك اصلي است، در  ناگفته نماند كه از صوفي آنهم از يك مرشد نبايد انتظار مذهب داشت. چون

ندارد )صوفي، اين الوقت باشد اي رفيق( يا صوفي مذهب «. الصوفي ال مذهب له»ميان صوفيان كه 

كه وارد شود، و سياست آن محيط هر چ اقتضا به اين معني يك شيخ صوفي به هر محيطي « القيد كفر»

ا شيعه وانمود مي كند و اگر خود رآن محل شيعه باشند، كند، رنگ آن محيط را مي گيرد اگر مردم 

سني ناصبي باشند، با همان قيافه ظاهر مي شود چون به هنگام آمدن شاه نعمه اهلل به كرمان مرم آن 

كار اسماعيليه زياد به او سامان سني بودند او نيز از لحاظ مذهب همرنگ آنها بود ظاهراً در آخر، 

 يزي مي نويسد:گرايش پيدا كرده بودند. چنان كه دكتر باستاني پار

 اما حقيقت اين است كه آخر كار شاه نعمه اهلل ار تعصب ميان»

                                                 
 .236تشيع و تصوف، ص  - 1 
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، با قشريون و روحانيون سخت -اسماعيليه ماوراء النهر كه خود را وابسته به او مي خواستند بدانند 

گير، به تنگ آمده و از آنجا به كوهبنان و كرمان باز گشته است دليل آن هم روشن است او بر اساس 

در يادداشتهاي خود  –و لو اين كه اصالً زادة لبنان باشد  –ان رويه تربيت كرماني يا كوهبناني خود هم

و در آخر كار « هر كه اولياء او را رد كند، من او را قبول دارم و تربيت مي كنم»توضيح مي دهد كه: 

 «.ر اين عهد ثابتيمهم در ديوان خود همين نظر را تأكيد مي كرد و مي گفت: ما عهد بسته ايم و ب

بنابراين بايد حق داد به صوفيه كه اصرار دارند و امروز »سپس پاريزي نتيجه مي گيرد و مي گويد: 

خود را به شاه نعمه اهلل ولي مي رسانند او مايه و مكتب از همين « سلسله خرقه«بيشتر فرقه ها 

 .1«وادي قدم مي زنندكوهبنان كرمان گرفته بود و امروز وارثان فكر او هنوز در همين 

                                                 
 .325پاريزي، هفت واد، ص - 1 



 حافظ رجب برسي – 2

 (262فوت پس از سال  122)تولد حدود 

نيز « برسي»در رابطه با بحث پيوند تصوف و تشيع در اواخر قرن هشتم بررسي افكار و عقايد 

 ضروري مي نمايد.

دش از برسي پر از ابهام است و به علت غرابت افكار و دوري عقايالبته تاريخ و دقايق زندگي حافظ 

اعتقادات معمولي، معاصرانش به شدن از او بيزار بودند و نام او را كمتر مي آورند و لذا ذكر وي بسيار 

نادر است. با اين كه برسي در عصر خويش مشهور بوده ولي راجع به زادگاه و تاريخ تولد و اساتيد و 

ت، اين است كه او در قريه و شاگردان و تاريخ وفاتش اطالعي در دست نيست. آنچه معلوم اسمشايخ 

. و اين كه 1به دنيا آمده و در اواخر قرن هشتم و اوائل قرن نهم زندگي مي كرده است« برس»اي به نام 

و يا جاي ديگر ميان  5و يا كاشمر 4يا گيالن 3و يا رياض 2اين قريه در كجا بوده، در نزديكي حلّه

)قريه اي نزديك حله( شك « برس»برسي به مورخان اختالف است. و بيشتر مؤلفان شيعه در نسبت 

 )از بالد روم( منسوب مي دارند.« بروسا»دارند و بعضي او را به 
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نسبت برسي هنوز باقي  4اگر چه اين پندار را رد كرده، و ليكن شك در « رياض العلماء»صاحب 

 است.

اصالً ايراني « برسي»ند كه را در ايران جستجو مي كنند، به اين احتمال اشاره دار« برس»گويي آنان كه 

بوده و بعداً به حله مركز تشيع در آن زمان، جالي وطن كرده است. به قول دكتر شيبي: آنچه پذيرفتن 

اين عقيده را قابل هضم مي سازد، خصوصيت غريبي است در اشعار برسي، كه جز در شعر فارسي 

 .1«معهود نيست

در آن نمودار است. اين امر چه روح شعر فارسي  به هر حال قرائن و شواهدي هست كه تأثر وي از

به دليل اصل ايراني بودن وي باشد و يا به دليل اطالع عميق او از ادب فارسي و يا به جهت اقامت 

 .2مستمرش در ايران، هر يك از اين احتماالت در خور بحث و تحقيق است

ك كند، شناخت استادان و مشايخ افكار و عقايد برسي كماز جمله چيزهائي كه مي تواند در شناخت 

و شاگردان و همدرسان و نيز راويان سلسله سند او است. كه متأسفانه استادان و شاگردان و همدرسان 

اين است كه: او شناخته نيستند و كتب رجال شيعه در اين مورد خاموشند. و همين نكته، نشانگر 

، ارتباط نداشته و -كتب رجال معروفند كه اكثر آنها در  –برسي با هيچ يك از رجال حديث حله 

و پختگي براي دعوت به انديشة خود به پيداست كه تحصيالتش در آنجا نبوده و شايد در سن كمال 

( از 266( و سيد شريف جرجاني )متوفي 122حله آمده است. او با مال سعد تفتازاني )متوفي 

 راني از علماي شيعه معاصر بوده( و ابن المتوج بح246علماي عامّه و فاضل مقداد )متوفي 

                                                 
 ( به جا مانده است.9و8اميان )عربي روزمره در حله قرن با اين كه شعر فارسي از او نمانده، ولي شعر بديعي به لهجة ع - 1 
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 1است.

و محدثاني كه برسي با آنها ارتباط داشته، اطالعي عبداهلل افندي صاحب رياض العلماء نيز از متكلمان 

ندارد و پس از آن كه كوشش بسيار در شناخت اساتيد وي به كار مي برد، سرانجام نوميدانه مي گويد: 

ماميان را بيابم و ندانسته ام نزد چه كسي حديث خوانده تا كنون نتوانسته ام مشايخ وي از ا»

.بدين ترتيب همة درها بسته مي شود و تمام راه ها براي معرفت احوال برسي مسدود مي 2«است

گردد. تنها راهي كه براي شناخت او باقي مي ماند، اشعار و مصنفات او است به قول دكتر شيبي در 

خوريم و آن اين كه مؤلفان نزديك به زمان وي، قسمتهائي از آثار  اين مورد نيز به نكته شگفتي بر مي

وي را ضمن تأليفات خود آورده اند بدون آن كه به خود وي بپردازند. حال آن كه نويسندگان بعدي، 

شرح حال او را نگاشته اند ولي جز منقوالت دستة اول، به اصل كتابهاي وي دست نيافته اند، اين 

ر مربوط به وي شده و در انتساب قطعات كوتاه به متون مربوط در اثر بي باعث تناقض در اخبا

 .3اطالعي متأخران از آثار برسي، نوعي اغتشاش حاكم است

هـ( نخستين كسي است كه در كتاب مفصل خود  214-224ظاهراً شيخ ابراهيم بن علي كفعمي )

نقل كرده ولي به كتابهائي كه از  معروف به مصباح كفعمي، قطعات كاملي از كتب برسي« جنه االمان»

 .4اشاره ننموده است« مشارق االنوار»آنها نقل نموده، جز در يك مورد از 

كه گفته « كلمات مكنونه من معلوم اهل الحكمه»( در كتاب 6426همچنين فيض كاشاني )متوفي 

 شده: آن را در ايام جواني و به هنگام گرايش به تصوف
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 .1قل كرده استنوشته، از برسي مطالبي ن

( و سيد نعمه اهلل جزائري )متوفي 6411و نيز عالمه محمد باقر مجلسي در بحار االنوار )پايان تأليف 

 از برسي نقل كرده اند. 2«االنوار النعمانيه»( در 6664

. 3برسي مطالب افراطي هست و شايد بتوان غلو شمرد« مشارق»شيخ حر عاملي گفته است: در كتاب 

« الفين»و « مشارق»من به روايتي كه تنها ناقل آن برسي باشد، اعتماد ندارم زيرا كتاب »مجلسي گويد: 

. و ضمناً مجلسي نخستين 4«او مطالبي دارد كه حاكي از اشتباهكاري و آشفتگي نقل و غاليگري است

 .5كسي است كه بر برسي تاخته و از او بيزاري جسته است

از كتب برسي بر نيامده و نوعاً در اظهار نظرهاي خود از عالمه اما مؤلفان متأخر شيعه در صدد اطالع 

مجلسي و شيخ حر عاملي پيروي كرده اند. هنگامي كه صاحب رياض العلماء به شرح احوال پرسي 

پرداخت با آن كه به گفتة خود بيشتر تأليفات وي را به دست آورده بود، ولي نتوانست از قول مشهور 

ه مي بينيم مطالبي كه راجع به وي جمع آوري كرده، متناقض است و هر عدول كند و از اينجاست ك

 چه در تأليفات جديد راجع به برسي و تأليفاتش آمده، به صورتي تكرار مطالب او است.

برسي، پايه هاي غاليگري را استوار ساخت و مراسم بدعتگران را »خوانساري در باره اش گفته است: 

بيرون رفته و بر جايگاه غالت  –كه اصول آن با فروعش محكم شد  –ت تجديد نمود و از دايرة شريع

و مفوضه نشسته، فرع را بر اصل ترجيح داد و به نتايجي مغاير با شرع رسيده و ملتزم به تخطئه 

 بزرگان دين
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پرداخته كه با روش فقها و مجتهدين مخالفند، با سخن و ملت گرديده و به تزكيه و تطهير كساني 

در الاباليگري را به روي عوام نادان گشوده و با )تبليغ( اين  –غاله  –ه شيوة مغيريه و خطابيه پردازي ب

اعتقاد كه از گناهان دوستداران اهل بيت )ع( مؤاخذه نمي شود، بار تكليف را از گردن ايشان برداشته 

 ...«.گذاشته  –است  كه نخستين قدم بي ديني –و مذهب را بر پاية تأويلهاي دلبخواه و تباه و بيراه 

با وجود اين، صاحب روضات در پايان اظهار اميدواري كرده كه :با اين همه، چه بسا شخص او نه 

 .1«مقلدانش، به حق معرفت اهل بيت )ع( رسيده و ناجي باشد

هر كس به كتاب برسي مراجعه كند، برايش ثابت مي شود كه وي خارج از »مرحوم مامقاني نيز گويد: 

 .2«لو ورزيده استاندازه غ

در طبيعت برسي يك جنبة استثنائي و غير »چنين اظهر كرده كه: « اعيان الشيعه»محسن امين صاحب 

عادي وجود داشته و كتابهايش پر از اشتباه و آشفتگي و مقداري غلو است كه نه تنها غير الزم، بلكه 

راطيگري زيانمند او را بر مي آنگاه مواردي از اف«. مضر است، حتي گر بتوان به نحوي توجيه كرد

 .3«شمارد

اكنون نوبت به تأليفات برسي مي رسد. صاحب رياض فهرست زير را از تأليفات برسي ثبت كرده كه 

 ديگران از وي نقل كرده اند:

و در  6262و  6242مشارق انوار اليقين في أسرار اميرالمؤمنين )ع( كه در بمبئي به سال  – 6

 .4شده استچاپ  6212بروت به سال 

 آن را تأليف 262كه در سال « مشارق االمان و لباب حقايق االيمان – 4
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 .1كرده است

 رساله اي در ذكر صلوات بر رسول و ائمه معصومين )ع( از منشأت خودش. – 2

زيارتنامه مفصل اميرالمؤمنين كه صاحب رياض گفته: در نهايت زيبائي، استواري، فصاحت و  – 2

 ت.رواني و لطافت اس

لعمه كاشف )شامل اسرار اسماء و صفات و حروف و آيات و نيز ادعيه و كلماتي از اين قبيل كه  – 1

به ترتيب ساعات و اوقات شبانه روز براي مقاصد مختلف تنظيم شده است( به نظر مي رسد برسي 

 ابن طاوس نوشته است.« كتاب االمان»اين كتاب را به شيوة 

آيه از قرآن در فضائل اميرالمؤمنين ع( به عقيده صاحب رياض در  144الدر الثمين )مشتمل بر  – 6

لوامع انوار التمجيد و جوامع اسرار  – 1آيه در فضائل اهل بيت )ع( است. 144واقه اين رساله تفسير 

 التوحيد )ظاهراً مقدمه اي است بر مشارق االنوار(.

 اسرار النبي و فاطمه و االئمه )ع(. – 2

 االخالص.تفسير سوره  – 2

 رساله مختصري در تولد پيغمبر و فاطمه و اميرالمؤمنين و فضائل ايشان )ع(. – 64

 .2كتاب ديگري در فضائل علي )ع( – 66

 كه اين كتاب را مرحوم 4في وصف ساده الكونين  3كتاب االلفين – 64

                                                 
 همان مدرك. - 1 

 رياض العلماء. - 2 
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 .مجلسي بر فهرست فوق افزوده و قسمتهائي از آن را در بحار االنوار نقل كرده است

صاحب رياض با انتساب الدر الثمين به برسي، مخالف است و مي گويد اين عنوان مربوط به كتابي از 

بر آن، به تفصيل اين كه: شيخ تقي الدين عبداهلل حلبي كتاب مشارق برسي نيست، بلكه شرحي است 

ضميمه  آيه در فضائل اهل بيت )ع( را بدان 144را تلخيص كرد و فوائدي بر آن افزود و تفسير 

. كتابهاي برسي همه پر از تندرويها و گزافه 1ناميد« الدر الثمين في اسرار االنزع البطين»ساخت و آن را 

گوئيها در ستايش ائمه اطهار )ع( مي باشد در كتابهاي وي خطبه هائي ديده مي شود كه به علي )ع( 

كه در كتابهاي پيشينيان نيز  و نام برخي از اين خطبه ها همان نامهاي قديمي استنسبت داده شده، 

يافت مي شود، ليكن روش انشاء و مطالب آنها از سدة هشتم و نهم مي باشد. برخي از آنها روشهاي 

گوناگون دارد، بخشي از آن در سدة سوم و چهارم ساخته شده و بخش ديگر ساخته سده هشتم و نهم 

شيخ برسي در مشارق االنوار خطبه اي به نام است. براي برخي از آنها نام نوين نيز نهاده اند چنان كه 

از علي )ع( آورده كه در پايان آن از اقاليم چهار گانه ياد شده و صاحب ذريعه گويد « خطب تطنجيه»

 616است كه اين شهراشوب نام برده است. و همچنين وي در مشارق، ص« خطبه االقاليم»اين همن 

ه و مي نمايد كه همان ياد كرده، اين شهراشوب باشد. آورد« خطبه االفتخار»خطب ديگري را به نام 

معروف است، يكي است پس معلوم « خطبه البيان»ولي مطلب آن با مضمون خطبه اي كه امروزه به 

خطبه »با گذشت زمان به موازات تغيير شكل تغيير نام نيز داده و نام « خطبه االفتخر»مي شود كه 

 .2به خود گرفته است« البيان
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 يل بيان آثار برسي الزم است به شروحي كه بر مصنفات وي نوشته اند، اشاره شود:در تكم

مقيم مشهد در حدود سي هزار بيت )سطر(  1نخست شرح مشارق االنوار است كه حسن خطيب قاري

و در  2( نوشته شده6646تا  6424شرح كرده اين كتاب به دستور شاه سلمان صفوي )سلطنت از 

شارح، قسمت شرح اسرار اعداد و حروف اوائل كتاب را عمداً از قلم  3ي استدو جلد به زبان فارس

ولي در حقيقت براي  5و چنين وانمود كرده كه گويا قادر به اداي حق مطلب نبوده است 4انداخته

 .6به كار برده است« تجاهل العارف»پرهيز از آلوده شدن به تهمت حروفگيري و تصوف به اصطالح 

ء اين اطالع را نيز داده كه مولي محمد تقي بن حيدر علي زنجاني شاگرد موال صاحب رياض العلما

 .7نقل كرده است« الدر الثمين»از « طريق النجاه»خليل قزويني در كتاب 

 البته در بيان نظريات برسي اشعار و گفتار او را نبايد فراموش كرد.

قرار گرفت و از حله به مشهد  گويند: او به دليل غلو در حق علي )ع( مورد خشم شيعيان حله

فشهرت ذيل العزله و اخرت يدي من حب الوحده و آنست بالحق و »مهاجرت كرد. خود برسي گويد: 

 «.و من عزلت و تنهايي را گرفتم و با حق مأنوس شدم و سزاوارتر هم همين بود. »8«ذلك احق

 و در اين باره اشعاري گفته از جمله:

 ا كان مخفياً سر     لقد اظهرت يا )حافظ(
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 نوراً كان مطوياً      و ابرزت من االنوار

 و كن طيراً سماوياً      قطب نفساً و عش فرداً

 ال يقرب انسياً      غريباً يألف الخلوه

 .1و الوحده منسياً     غداً في الناس بالخلوه

دگي كن و مرغي اي حافظ اسرار نهفته را فاش كردي، اكنون نتيجه آن را بر خود هموار كن، تنها زن»

آسماني باش كه با خلوت مأنوس استا و به آدمي نزديك نمي شود، و با عزلت و تنهائي از ياد مردم 

 «.فراموش شد است

گوشه گيري برسي وي را به هيچ وجه از مالمت نرهانيد، هر گاه سينه اش تنگ و پيمان صبرش لبريز 

 مي شد، اين چنين مي سرود:

 و خص اهيل الوال بالبال     اما ولذي لدمي حلالً 

 لما قال قلبي لساقيه: ال    لئن ذقت فيه كؤوس الحمام

 يلذا افتضاحي بين المال     فموتي حياتي و في حبه

 2بان المحب هو المبتلي     مضت سنه اهلل في خلقه

م سوگند به آن كه خون مرا حالل كرده و دوستان را به بال كشي اختصاص داده، اگر در راه وي، جا»

هاي مرگ بچشم، دلم به ساقي نگويد كه بس است. زيرا كه اين مرگ ماية زندگي من است و در 

دوستي او رسوائيم در ميان جمع، لذت بخش است و اين سنت جارية الهي است در ميان خلقش كه 

 «.عاشق همشه گرفتار است
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. 1بجويان پوزش مي طلبمسپس مي گويد: اكنون كه براي مهاجرت آماده مي شوم و از مالمتگران و عي

 ظاهراً شيعيان معاصرش آنچنان بر وي برآشفتند
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 .1كه نزد فقيهان هموطنش از وي بدگوئي نمودند و فشار و تضييقات عليه وي آغاز شد

مشارق »او براي ساكت كردن مخالفانش اقدام به ضبط عقايذش در رساله اي كرد. براي همين بود كه 

 .2در موضوع توحيد را مقدمة آن قرار داد« لوامح انوار التمجيد»را نوشت و رساله « االنوار

به خراسان كه تحت حكومت يك دولت شيعي )سربداران( بود، مهاجرت كرد تا در « حله»برسي از 

 .3طوس عزلت گزيند و معتكف حرم مطهر امام رضا )ع( شود و در همانجا بود كه فوت كرد

قايد او است. و ادعا شده است كه برسي ديواني داشته كه در اشعار و قصائد برسي نماانگر افكار و ع

 .4عصر خودش دست به دست مي گشته است

« شعراء الحله»و « الغدير»و در كتاب شريف بيت از اشعار او را گرد آورده  124عالمه اميني تعداد 

در مشارق  ضبط كرده است. و اين اشعار كه اعجاب او را برانگيخته، بيشتر همان اشعاري است كه

 .5االنوار آمده است

و اهل بيت پاك او )ع( است. در مدح رسول  2پيامبر اكرم )عبه گفته اميني تمام اشعار برسي در مدح 

 خدا )ع( گفته:

 و دان لمنطقك المنطق     اضاء بك االفق المشرق

 النك من كونه اسبق     و كنت و ال آدم كاثناً 

 بان غرب و ال مشرقو ال     و لوالك لم تخلق الكائنات

 و در محدح امام اميرالمؤنين )ع( گفته:
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 و الكون سر و انت مبداه     العقل نور و انت معناه

 الكل عبد و انت مواله    و الخلق في جميعهم اذا جمعوا

 ما لعالها في الخلق اشباه    انت الولي الذي جلت مناقبه

 اال هوا سر الذي ال اله     يا آيه اهلل في العباد و يا

 حاروا عن المهتدي و قد تاهو    تناقص العالمون فيك و قد

 و قال قوم: بانه اهلل     فقال قوم: بانه بشر

 مواله حكم آلعباد واله!    يا صاحب الحشر و المعاد و من

 انت مالذ الراجي و منجاه     يا قاسم النار و الجنان غداً

 لحساب غوثاهو انت عند ا    كيف يخاف )البرسي( حر لظي

 1اذ ليس في النار من تواله     ال يخشي النار عبد حيدره

( قصيدة راثيه برسي 264)متوفي حدود « ابن سبعي»فخر الدين احمد بن محمد احسائي معروف به 

آورده و از آن « الغدير»را در مدح اميرمؤمنان علي )ع( تخميس كرده و مرحوم اميني آن مخمس را در 

 جمله:

 و خضت من غمرات الحرب مهلكها    به ما الوهم يدركهاادركت مرت

 انت السفينه من صدقا تمسكها    موالي يا مالك الدنيا و تاركها

 2تجي و من حاد عنها خاض في الشرر
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يعني يا علي، به مقامي رسيدي كه وهم آن را درك نمي كند و در كشنده ترين امواج جنگ فرورفتي »

مالك بودي و واگذاشتي، تو آن سفينه اي هستي كه هر كس صادقانه بدان  موالي من! اي آن كه دنيا را

 «.تمسك جست، نجات يافت و هر كس از آن روي گرداند، در آتش غرق گرديد



برسي فكار خود را دربارة علي )ع( و افضليت و برترين آن حضرت را به صورت شفاهي بيان مي كرد 

د بود كه حتي شيعيان و دوستان علي )ع( نيز تاب و و ظاهراً احساسات وي در حق امام چنان حا

 تحمل شنيدن سخنان او را نداشتند و از اينجاست كه برسي با ناراحتي شديد مي گويد:

 مقبالً ولي و قطب      و طويل انف ان راني

 الي امير النحل ينسب      يزوران سمع الحديث

 1فضائل الكرار يغضب       و تراه ان كررت

دراز به من رو مي كند همچون كسي كه به قطب ولي رد مي كند و به زيارتم مي آيد تا  آن بيني»

احاديث منسوب به اميرالمؤمنين را بشنود اما وقتي كه فضائل حيدر كرار را تكرار مي كنم، او را 

 «.خشمكين مي بيني

 برسي در برابر منكران مي گويد:

عجز و ناتواني مردم از جمله فقيهان از فهم افكار من  اگر چه مرا غالي شهرت داده اند، ليكن سبب آن

است، زيرا آن كه منقول خوانده، الزاماً بر همة علوم احاطه ندارد و معقول را در نمي يابد تا چه رسد 

 .2به مطالب وراي عقل

باب الفيض مفتوح و كل من الجواد الكريم ممنوح و ليس وصول المواهب الربانيه و »به اعتقاد برسي 

 .3«العثور علي االسرار االلهيه باب و أم. بل اهلل يختص برحمته من يشاء
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در فيض گشاده است و نعمت خداي بخشنده بزرگوار بر همگان گسترده، رسيدن به مواهب الهي و »

برخوردن به اسرار خدئي وابسته به حسب و نسب نيست، بلكه خداوند، هر كه را خواهد به رحمت 

 «.خود اختصاص مي دهد



او بر فقيهان مي تازد كه بهتانها و افتراهاي نادانان را درباره اش مي پذيرند و عمق سخن او را در نمي  

 .1وي را به غاليگري متهم مي كنند و حال آن كه گفتار او اسرار رهيافتگان استيابند،

سنان كه به  بررسي احاديث غاليانه، محمدبن سنان غالي را به كمك مي گيرد از جمله اين حديث ابن

 امام هادي )ع( منسوب است:

... و اجري عليهم طاعته و  في وحدانيّته ثم خلق محمداً و علياً و فاطمـان اهلل لم يزل فرداً منفرداً»

فهم يحللون و يحرمون ماشؤوا و ال جعل فيهم منه ما شاء و فوض امراألشياء اليهم منًا منه عليهم،

 2«يفعلون اال ماشاء اهلل...

داوند پيوسته در يگانگي خود تنها بود پس محمد و علي و فاطمه را آفريد و طاعت خود را بر خ»

امر ايشان مقرر فرمود... و از جانب خود هر چه اراده كرد در وجود آنان نهاد و از باب انعام بر ايشان،

د اما آنها هر چه اشياء را بديشان واگذاشت. آنان مي توانند هر چه بخواهند حالل و حرام وضع نماين

 «.كنند، همان خواست خداست

 و اين اساس تفوّضي است كه خود بررسي در جاي ديگر آن را مورد تأكيد قرار داده و گفته است:

 اليهم فال ترتاب في عينهم فمن   قد فوض اهلل امره  فهم عتر

 3و طاعتهم فرض بها الخلق يمتحن  حق اوجب اهلل حبهم  ائمـ

د را بدين خاندان تفويض فرموده و هر كس شك كند، گمراه است. امامان به حق كه خداوند امر خو»

 «.خداوند محبت آنها را واجب كرده و طاعت آنان فريضه اي است كه مردم با آن آزمايش مي شوند
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طايفه اي از و اين عقيده مفوّضه است و آنها معتقدند حق تعالي امور دنيا را به پيغمبر تفويض كرد،

ن گويند كه امور عالم را به علي مرتضي )ع( مفوض داشت و هر چه در دنياست، براي او مباح ايشا

 .1ساخت

 بررسي در تأييد عقيده خود باز احاديثي از محمدبن سنان روايت كرده است.

بررسي عالوه بر اين كه متهم به غلوّ است، و متمايل به مسلك حروفي نيز مي باشد، هنگام پديد 

ات از كتم عدم به عرصه وجود اسرار حروف را در آنها نهاد كه انگاره مقدرات و وسيله اوردن موجود

. و 2صدور آثار است. زيرا خداي تعالي با كلمه بر مخلوق تجلي مي كند و هم در كلمه نهان مي شود

ل . و چون آدم به عنوان عق3آنگاه كه آدم را آفريد، در سرشت و نهاد وي نسبتي از حروف پديد آورد

خطاب حق نسبت به وي شامل معاني »نوراني صادر از خدا مخلوق اول و مخاطب نخستين است 

حروف بود و مجموع اين حروف در سر عقل، به صورت يك الف تنها تجلي نمود زيرا كه الف با 

. به نظر بررسي همه حروف با وجود اختالف اوضاع، به 4استعداد حقيقي خود، مجموع حروف است

بر مي گردد. مثالً الف با حركتي « الف»احوال آدم ارتباط داشته است و مجموع حروف به  گونه اي به

در شكل ظاهري، عكس الف است « ب»مي شود، « ب»از حالت عمودي به حالت افقي در مي آيد و 

اولين الهامي است « ب»الف خوابيده يعني »ولي اسرار الف را در نقطه خود نهفته دارد، به عقيده او: 

در آن است كه همان الف مي باشد و اسرار اصلي آن در نقطه « ب»ه بر رسول اهلل فرود آمد رمز ك

)منم آن نقطه اي كه در « التي تحت الباء انا النقطـ»است كه اميرالمؤمنين علي )ع( به آن اشاره كرده: 
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بوبيت است و حجاب ر« ب»و از اينجاست كه محيي الدين طائي )ابن عربي( گفته: «. است« ب»زير 

 .1«برخيزد، هر آينه مردم پروردگار خويش را ببينند« ب»اگر 

كه به حضرت علي )ع( نسبت داده اند، از مجعوالت « التي تحت الباء انا نقطـ»ناگفته نماند: حديث: 

در خط كوفي موسوم به روزگار علي « ب»صوفيه است به طوريك ه مطلعان اشاره كرده اند، حرف 

 .2ته كه علي )ع( چنان سخني گفته باشد)ع( نقطه نداش

سر خدا »بررسي پس از بحث مفصلي در راز هر يك از حروف دوباره به اين مقدمه باز مي گردد كه: 

در كتابهاي آسماين است و سر آن كتابها در قرآن است زيرا كتاب جامع و مانع و روشنگر همه چيز 

كه الف پيچ  –انش همه حروف در الم الف )الا( است و سر قرآن در حروف مقطّعه آغاز سوره ها و د

و دانش ديگر سر قران در سوره فاتحه و سرّ فاتحه در سر  –خورده و حاوي سرّ ظاهر و باطن است 

. به اين صورت از هر 3در نقطه نهفته است« ب»و سر « ب»سرآغاز آن يعني بسم اهلل و سربسمله در 

سيم كه تعبير از علي بن ابيطالب )ع( يعني وصي پيغمبر و مقدمه اي به نتيجه نهايي يعني نقطه مي ر

 سرّ او است.

. 4«احد با خلقت متكثر نشده»سرانجام بررسي انديشه خود را با اين اصل صوفيانه مؤكد مي سازد كه 

يعني خدا هم اكنون ينز بر همان حال است كه بوده و به گفتار خويش از گفته  5«و هو االن علي ما كان

هر كس ازل و ابد را در نظر آورد و از فاصله آن دو چشم بپوشد، توحيد را »د مي آورد كه: حالج شاه
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ثابت كرده و هر كس از ازل و ابد چشم بپوشد و فاصله آن دو را بنگرد، اثبات بندگي نموده و آن كس 

 .1كه از هر سه كناره جويد، همانا به ريسمان حقيقت چنگ زده است

عالم از اعراض و اجسام تشكيل شده و »ا به نقطه ربط داده بدين بيان كه: بررسي همه اين مقوالت ر

و اصل و مرجع  –زيرا خط تبديل به سطح مي شود و سپس جسم  –اجسام از خط تشكيل شده اند 

 .2اينها همه نقطه است

 به گفته دكتر شيبي؛ بررسي بر اين بافندگيهاي دلبخواه، يك رنگ اشراقي مي افزايد: نقطه يعني

 .3نوراالنوار و سر االسرار همچنانكه فالسفه گفته اند: اصل نقطه است و جسم حجاب آن است

را موضوع يك بحث كامل فلسفي قرار داده و از علي « ابوتراب»و نيز به شيوه حروفيه كنيه علي )ع( 

الطين و بانه الطين و من »)ع( نقل كرده است كه در جواب شخصي كه پرسيده بود، تو كيستي؟ فرمود: 

 .4«ذات الذوات و الذات في الذوات الذات»و آن حضرت بدين جهت ابوتراب است يعني « الي الطين

يعني: پدر مربي و رهنما و روحي كه اين جسد را برپا داشته و « ابوتراب»طبق تفسير بررسي، مراد از 

 7الماءِ كُلَّ شَي ءِ َحيّ( به نظر بررسي مقصود از آيه )وََجعَلْنا مِنَ 6. و همچنين است آب5«مي پرورد

يعني علي )ع( است. مقصود آن است كه علي )ع( پدر مخلوقات و مبدأ و حقيقت و معناي آنهاست،

پدر همه « آب». و نيز 8«موجودات پديد آمد و سر كائنات استاز همين كلمه بزرگ )يعني آب،
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سرّ مكنون و كلمه »ي كشاند كه و سرانجام سخن را بدانجا م 1«مخلوقات است و ابوتراب سر كائنات

 .2«جامع كن فيكون، با علي فاش شد

يعني علي )ْ( است اسم اعظم خدا و حقيقت هر مخلوق و ذات هر موجود )نسبت به ذات واجب 

الوجود( زيرا او سرّ خدا و كلمه خدا و امر خداست و از جانب خدا اختصاص يافته كه واليت بر همه 

 .3«چيز داشته باشد

اهلل و آيته و  هوهو بل انه كلمـ»سي نتوانسته از اين نتيجه گيري خودداري كند كه علي )ع( آخر برر

 . نه تنها كلمه و آيت و سرّ خداست، بلكه خود اوست.4«سرّه

سپس بررسي به غور در اسرار حروف پرداخته و نتايجي موافق منظور خود استخراج مي كند، آنگاه 

نقطه واحد يعني حقيقت »ت را مطرح مي سازد. به عقيده وي در چارچوبي صوفيانه موضوع امام

 .5«موجودات و مبدأ كائنات و قطب دايره ها و دنياي آشكار و نهان

ظاهر آن نبوت و باطنش واليت است و اين دو در ظاهر و باطن يك نورند فقط با اين تفاوت »و لذا 

 .6«كه واليت باطن نبوت و ناشي از آن است

مان را نيز با نمونه هاي حروفي و عددي تأييد مي كند بدين جهت سلسله اي بررسي واليت اما

 . كه همه دوازده هستند.7مشتمل بر شماره اسباط و نقباء و ستارگان و برجها و ماهها ترتيب داده

هر امامي را دوازده حرف هست و اين سرّي است از اسرار »به عالوه كوشيده با تكلف ثابت كند كه: 

ال اله اال اهلل؛ »حرفي درست كرده است:  12فهرستي اين چنين از اسامي و القاب مذهبي . و 1واليت
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محمد رسول اهلل؛ النبي المصطفي؛ الصادق األمين؛ علي باب الهدي؛ امين اهلل حقّا ؛ اميرالمؤمنين؛ 

المرسلين؛ األمام  النبيين؛ األمام الثاني؛ الحسن المجتبي؛ وارث اهلل؛ البتول الزهراء؛ وارثـ امـ فاطمـ

النبيين؛ األمام الرابع: األمام السجاد علي بن الحسين، وارث المرسلين،  الثالث، الحسين بن علي؛ خليفـ

سيدالعابدين؛ اإلمام الخامس اإلمام الباقر، هو محمد بن علي امام المؤمنين؛ اإلمام السادس اإلمام 

 لسابع اإلمام الكاظم، هو موسي بن جعفر خليفـالصديقين؛ اإلمام ا الصادق، هو جعفر بن محمد قدو

النبيين؛ اإلامام الثامن اإلمام الرضا، هو علي بن موسي امام المتقين؛ اإلمام التاسع اإلمام الجواد، هو 

محمدبن علي نجل المنتجبين؛ اإلمام العاشر اإلمام الهادي، هو علي بن محمد وارث الوصييّن؛ الحسن 

اهل  الغرّ الميامين بنو عبدالمطلب، ساد و خاتم الوصيين هؤالء المعتر النبيين العسكري خليفـ

مخلّد، عدّو هم كافر شقي، في النار مؤبد، اللهم صل عليهم  ؛ محبّهم مؤمن تقي في الجنـ الجنّـ

 .2«بأفضل صلواتك يا رب العالمين

حالج و ابن عربي و اشاره  كتاب بررسي مشتمل بر تعبيرات صوفيانه است او عالوه بر اشاره صريح به

« اهل اهلل»و طبق اصطالحات صوفيانه ائمه را 3ضمني به سهروردي، اشعار ابن فارض را جواب گفته

 .4ناميده است

 بررسي از شعر صوفيانه ابن فارض اقتباس كرده، به سبك او در مدح اهل بيت گفته است:

 و كلّ كلّي منكم و عنكم   فرضي و نفلي و حديثي انتم 

 اذا وقفت نحوكم اُيّممُ    قبلتي  انتم عندالصالو 

 و حبّكم في خاطري مخيّم   خيالكم نصب لعيني ابداً 
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 بجفن عيني لثراها الثم   يا سادتي و قادتي اعتابكم 

 جعلت عمري قاقبلوه و ارحموا   وقفاً علي حديثكم و مدحكم 

 1او استنقذوه في غدِ وانعمو  مُنّوا علي )الحافظ( من فضلكم 

 واجبات و مستحبات و همه گفتار من شمائيد، همه هستي من از شما و از آن شماست.»

شما به هنگام نماز قبله من هستيد و چون به نماز مي ايستم، در دل، شما را نيت مي كنم، خيال شما 

هميشه در چشم من نشسته و محبت شما در خاطرم خيمه زده. اي سروردان من، آستانة شما بالش من 

ست. و با پلك چشم، خاك آن را مي بوسم، عمرم را وقف حديث و مدح شما كردم از من بپذيريد و ا

 «.مورد لطف قرار دهيد

 اين ابيات از اين قطعة ابن فارض اخذ شده است:

 انتم حديثي و شغلي     انتم فروضي و نفلي

 اذا وقفت اصلي     يا قبلتي في صالتي

  2كلي... اليه و جهت     جمالكم نصب عيني

دكتر شيبي مي گويد: ميان اين دو قطعه شعر، شباهت آنقدر زياد است كه فرض توارد و مستقل بودن 

شعر برسي را محال مي سازد. همين نكته ثابت مي كند كه بي شك نظريات نوين برسي در تشيع نيز 

 .3ناشي از تمايل روحي وي به تصوف، خصوصاً گرايشهاي فلسفي و عقلي آن بوده است

 نيامده، اين است:« مشارق االنوار»از جمله اشعار صوفيانه برسي كه در 

 كلفت بها عشقاً و همت بها وجداً    لقد شاع عني حب ليلي و انني
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 كما انني اصبحت فيهم لها عبداً    و اصبحت ادعي سيداً بين قومها

و ديوانه و به يادش ياوه هاي بسياري در باب عشق من به ليلي مي گويند، آري! من از عشق ا»

سرگردانم، گناه من چيست كه به من زشت و ناسزا مي گويند؟ براي آن است كه من در عشق او يگانه 

شده ام. اگر آن را كه من مي شناسم، مي شناختند، آنها نيز به مقصد حريمش چون من مي شتافتند، به 

 «.راستي كه مرا معذور مي داشتند

 .1و لكنها في الحسن قد جازت الحدا    فواهلل ما وصفي لها جاز حده

 «.به خدا من در وصف او اغراق نكرده ام، اين زيبائي اوست كه از حد گذشته است»

برسي برخود واجب دانسته كه تا آنجا در توان دارد، و حقيقت علوي را واالتر بنماياند و خود را در او 

ز عشق سوزاني كه شاعر در سينه دارد، فاني كند در نتيجه شعرش لبريز از عشق علي )ع( است و ا

 حكايت مي كند كه جمله:

 عبداً و ما انا عبد سوء آبق    من قبل خلق الخلق انت رضيتني

 صدق الوال و انا المحب العاشق    و نقلت من صلب الي صلب علي

 2انا عاشق انا عاشق انا عاشق    قد يعذلوني في هواك تعنفاً

بندگي خود پذيرفتي، و من بندة بد و نافرماني نبودم، آن محبت صادقانه  يعني پيش از آفرينش مرا به»

را پشت در پشت با خويش كشيده ام و اكنون من همان دوستدار عاشقم، مرا در عشق تو سخت 

 «.سرزنش و مالمت مي كنند، آري! من عاشقم، من عاشقم، من عاشقم
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پيش و صوفيان متأخر بوده و بر مقام امام در گفته مي شود: برسي در گرايش به غلو متأثر از غالبان 

به جائي رسانده كه  –و حتي انسان كامل  –تشيع، عناصر تازه اي افزوده است و آن را از حد بشر 

يكفينا في باب االمامه ان »نزديك خدائي است. برسي بر شيعيان زمان خود ايراد گرفته كه مي گفتند: 

 .1«نعرف ان االمام معصوم مفترض الطاعه

 «.در باب امامت براي ما همين كافي است كه امام را معصوم و واجب الطاعه بشناسيم»

 به نظر برسي اين كافي نيست، او خود امامت را رياست عامه دانسته كه

                                                 
 .162مشارق االنوار، ص - 1 



اما تقدم، زيرا ولي و حجت »الزمه اش تقدم و علم و قدرت و حكم است و بدين شرح تعليل كرده: 

 «.بايد پيش از خلق و با خلق و پس از خلق باشد خدا در روي زمين است و حجت

اما از لحاظ علم، ولي خدا بيد عالم محيط بر عالم باشد و چيزي از آشكار و پنهان بر او مخفي نباشد 

 .1چون اگر نسبت به چيزي جاهل باشد، ديگر عالم نخواهد بود و اين خالف مدعاست

اما حكم آن نيز از ازل تا ابد را در  2محط باشد بايد قدرتش نيز چون علمش« ولي مطلق»اما قدرت ، 

بر مي گيرد، زيرا واليت علم اليقين و حق اليقين است، نسخ نمي شود و با تغيير زمان، تبديل نمي يابد 

و همچون شرايع و اديان منسوخ نمي گردد و نيز پاياني ندارد زيرا خود پيش از كون و مكان بوده، 

ته شده و پيوسته تا روز قيامت هر ولي به ولي بعدي و هر رضي به پيمان حكم واليت در ازل گرف

 .3«رضي بعدي، آن را دست به دست تسليم مي دارد

دكتر شيبي بعد از نقل اين مطالب از برس، مي گويد: رابطه اين افكار با تصوف متأخر بارز، و صبغة 

 شيعي آن، نمايان است.

يم، يادآور مي شويم كه: حتي با توجه به جنبة واليت پيش از آن كه از بيان نظريات برسي فارغ شو

معنوي اما كه از قرآن و روايات استفاده مي شود، و خصايص زيادي كه در روايات اهل بيت )ع( براي 

ذكر شده، باز نظرات برسي در باب امامت، غلو آميز به نظر مي رسد. به خصوص اين كه برسي « امام»

فرقه ذكر مي كند و مفوضه را جزء  42قه هاي اسالمي، سبئيه را در بحث از غاليگري ضمن باب فر

 دسته از اينان را نيز مي شمارد و در پايان 44غالت مي آورد. و 

                                                 
 .163نوار، صمشارق اال - 1 

 .168همان، ص - 2 

 .173همان، ص - 3 



. 1«عجبا لمقسم هذه الفرق كيف جعل هوالء من الغاله و قد ذكر اوالً انهم من االماميه»چنين مي گويد: 

ا بيان كرده، چگونه اينان را غالي شمرده، در حالي كه تعجب مي كنم از كسي كه تقسيم اين فرقه ها ر»

 «.نخست جزء اماميه آورده بود

سپس گفته است: تنها دليل او آن است كه در نظر اينان امام چون چشم بينا و زبان گوياست و اين 

ه نشان مي دهد كه اين مرد )يعني كسي كه فرقه ها را تقسيم كرد و صاحبان عقيدة اخير را غالي شمرد

است(، خود عارف به مرتبه ولي مطلق نبوده، آري ولي مطلق، چشم خداست و ناظر بندگانش و زبان 

 .2«گوياي خداست ميان مخلوقاتش...

اولين فرقه از فرق غالت هستند كه معتقد به حيات جاويد و رجعت « سبائيه»يا « سبئيه»ناگفته نماند 

رالمؤمنين علي )ع( عبداهلل بن سبا را به قتل حضرت و الوهيت او بوده اند و معروف است كه امي

. با اين كه تمام مؤلفين اسالمي سبئيّه را از 3رساند و فرقه نصيريه از بازماندگان همين فرقه بوده اند

فرق غالت شمرده اند، ولي بررسي انها را عاري از غلو پنداشته است و خود را از مصاديق اين شعر 

 مي شمارد:

 ما استطعتم في فضلهم ان تقولوا  و قولوا  هجنبوهم قول الغال

 4الي فضلهم فذاك قليل  فاذا عدت السماء ع األرض 

در حق امامان از اعتقاد غاليان پرهيز كنيد و آنگاه در مدح ايشان هر چه مي توانيد، بگوئيد كه اگر »

 «.عظمت آسمان و زمين با فضيلت ايشان  سنجيده شود، باز هم كم است

 ند، مطيع امر امامان در اجتناب از غلو بوده، اماماني كه اين چنين نصيحت كرده اند:او گمان مي ك
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 اهلل و يدعون الربوبيـ عظمـاحذروا المعصيه لنا و المقااله فينا فان الغاله شرّ خلق اهلل يصغرون »

 .1«لعباداهلل...

ردمند، عظمت خدا را كوچك مي از نافرماني ما و غلو در حق ما، بر حذر باشيد زيرا غاليان بدترين م»

 «.شمارند و بندگان خدا را پروردگار مي خوانند

بدين ترتيب بررسي با وارد كردن عنصر صوفيانه در غلو شيعيانه، منشأ فعاليت نويني شد كه قبالً زمينه 

آن در ميان شيعيان و صوفيان فراهم شده بودو  باعث پيدايش فرقه هاي غالي جديدي گرديد و او 

ه و سرمشقي شد براي شيخ احمد احسائي و سيدكاظم رشتي كه نحله كشفيه را پديد آوردند كه نمون

همان نامش ماهيتش را نشان مي دهد و از طريق آن دو، بابيه و بهائيه به وجود آمد، البته مؤلفان شيعه 

است كه اصل . چنانكه سيدحيدر حسيني در كتاب خود تصريح كرده 2نيز از اين ارتباط غافل نبوده اند

كه مقام او را به حد پروردگار مي رساندو  « ولي»مذهب شيخيه، همان عقيده بررسي است در مورد 

 .3بين او و ايشان فرقي نيست و شيخ احمد بدين معنا اشاره كرده استمي گويد:

و  به خاطر همين در آميختگي عنصر صوفيانه و غاليانه با انديشه هاي بررسي بوده كه مؤلفين شيعه

الشيخ المرشد الكامل و القطب ». و بدين اوصاف خوانده اند: 4صوفيه او را به وضوع صوفي ناميده اند

بررسي از اعاظم ». و نايب الصدر اين نكته را نيز افزوده كه 5«الواقب األنسي و األنس العارف القدسي

نظريات بررسي نيز توجه  . و مؤلفان شيعه به جنبه غاليانه6«صوفيه و عرفاي سلسله عليه رضويه است
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پس مخالفت مؤلفان شيعه با بررسي دو جنبه  1داشته و لذا يكي بعد از ديگري بدان اشاره كرده اند

 داشت: يكي به خاطر غاليانه بودن عقايد او و ديگري متأثر بودن افكارش از تصوف.

و تشابه  2د كرده اندمؤلفان صوفيه در رد مخالفان بررسي، به اشعار مولوي در مدح علي )ع( استنا

 .3مضامين بررسي را با مفاهيم صوفيانه محض يادآور شده اند

و صاحب طرائق از طريق اين حجت صوفيانه، تهمت غلو را از بررسي نفي نموده و گفته هاي او را از 

 مقوله شطحيات صوفيه شمرده كه قابل ايراد نيست!

بيم و آن اين كه: اگر چه غلو در هر زماني وجود در پايان، اين گفته خوانساري را قابل توجيه مي يا

داشته، ليكن در آن دوران معين كه شيعه توانسته بود لباس تعصب را از تن بركند، اين بررسي بود كه 

موج تازه غاليگري را برانگيخت كه اوج گرفت و با خود فرقه هاي غالي جديد به وجود آورد كه به 

 .4«بابيگري و بهائيگري انجاميد

 سيدمحمد مشعشع  – 5

 (866)متوفي 

سيدمحمد »در اثر آميختن تشيع و تصوف، نهضت جديدي به دست يكي ديگر از علويان موسوم به 

پديد آمد كه گوئي از اشتباهات حروفيان متصوف و ديگر غاليان پيشين عبرت گرفت و لذا به « فلّاح

 خالف آنان، از عدم موفقيت در امان ماند.

كه زادگاه و « واسط»سالگي از پدر خود سيدفالح دستور گرفت كه از  17ر گويند: سيدمحمد د

( به درس پردازد، در آن زمان 841نشيمن او بوده، به حلّه رفته در مدرسه شيخ احمدبن فهد )متوفّي 
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مذهب شيعه رواج بسيار گرفته و روز به روز به رونق خود مي افزود و شيخ از علماي معروف شيعه 

 .1حلّه )مركز تشيع( مدرسه داشت و شاگردان بسيار بر سر درس او حاضر مي شدندبود، در شهر 

 سيدمحمد سالها در مدرسه شيخ احمد مي زيست و برخي نوشته اند كه شيخ با بيوه سيدفلّاح بن هبـ

ازدواج كرده بود اين زن از شوهر قبليش، پسري به نام محمد داشت كه در خانه ابن فهد  2اهلل علوي

 ابن فهد درآمد. 3شد و يكي از دختران پدرخوانده خود را گرفت و در سلك شاگردانبزرگ 

استخراج »ابن فهد، عالوه بر دانش معمولي به پاره اي از علوم غريبه نيز وارد بوده و در كتاب 

 من كالم اميرالمؤمنين )ع( في ما أنشاه في صفين بعد شهاد الحوادث و بعض الوقايع المستقبلـ

خروج چنگيرخان مغول و ظهور شاه اسماعيل صفوي و پاره اي اسرار علوم غريبه و «. بن ياسرعمّار 

وقايع آينده را از كالم معجز نظام اميرمؤمنان علي )ع( كه در صفين بعد از شهادت عّمار ياسر ايراد 

 .4فرموده، استنباط كرده است

ه از آن براي منافع شخصي خود سود ابن فهد از اين مي ترسيد كه اين كتاب به دست كسي بيفتد ك

جويد و در اين فكر بود كه آن را از بين ببرد. سيدمحمد در ايام بيماري استاد به آن كتاب دست 

كه از « سيدمحمد بن فالح»نقل شده، « مجالس المؤمنين»و « رياض العلماء». طبق آنچه از 5يافت
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 چنين عرضه شده است: 118عزاوي جلد سوم، ص 

محمدبن فالح بن هبه هللا بن حسن بن علي المرتضي بن عبدالحميد النسابه بن ابي علي فخاربن احمد بن ابي القاسم محمدبن ابي عبيدهللا 

هم به  431مجالس المؤمنين ص اين فهرست در «. الحسين بن محمدبن ابراهيم المجاب بن محمدالعابد الصالح بن االمام موسي الكاظم

آورده، فقط در هفتمين نسل از ابوعلي فخار تا  26و  23، ص 1ج« جامع األنساب»همين ترتيب آمده است در فهرستي كه روضاتي در 
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به واسطه اعمال آنها در غرض شخصي و هوا و شاگردان ابن فهد بود، به بعضي از آنها اطالع يافت و 

 .1«هوس نفساني منتهي به الحاد و اظهار دعاوي باطله گرديد

و در اين ميان گاهي شنيده مي شد كه سيدمحمد ادعا مي كرد كه من مهدي موعودم و ظهور خواهم 

سيدمحمد  . چون اين سخنان به گوش ابن فهد رسيد، برآشفت و او را به شدت نكوهش كرد ولي2كرد

يكبار به مدت يك سال »دنبال كار خود را داشت و حركت خود را با مقدمه صوفيانه اي آغاز كرد. 

. و 3«آن مي زيست تمام در مسجد آدينه كوفه به اعتكاف نشست و قوتش اندكي آرد جو بود كه با

گريم كه به هميشه گريه مي كرد و چون از علت آن گريه مي پرسيدند، مي گفت: بر آن كساني مي 

 .4دست من كشته خواهند شد

برگشته در آنجا نيز گاهي ادعاي مهدويت مي كرد و وعده مي دادك ه به « واسط»سپس سيدمحمد به 

زودي ظهور خواهد كردو  سراسر گيتي را خواهد گشودو  شهرها و آباديها را ميان ياران خود تقسيم 

ابن فهد بود. چون اين سخنها دوباره به گوش  و اواخر زندگي 841اين ماجرا در سال  5خواهد نمود

فرماندار واسط كس فرستاد و ابن فهد رسيد، حكم به كفر او داد و نزد منصور بن قبان عبادي،

. سيدمحمد قرآن درآورده و سوگند ياد كردك ه من سيد سّني 6دستگيري ابن فالح را خواستار شد

شمني مي ورزند و با اين سوگند دروغ جان صوفي هستم و از اين جهت است كه شيعيان با من د
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نام داشت، از نزديكي هاي « كسيد»به جائي كه  841پس از آن سيدمحمد در واسط نمانده در سال 

انجا دعوي مهديگري آشكار ساخت و از طريق شعبه و واسط رفته ميانه اعراب اقامت گزيد و در

. اين موفقيت، قبايل 1ر عرب را در بطائح به دور خود جمع كردتردستي كه بدان معرفت داشت، عشائ

و « مشعشع»محمدبن فالح خود را  پس از اين پيروزيها، 2ديگر را در پيوستن بدو تشويق نمود

از كار خود و آورده، درباره آ« كالم المهدي»ناميد خود وي در گفتاري كه در « مشعشعين»پيروانش را 

پانزده سال « كيست كه آزمايش خدا بيش از اين سيد ديده باشد؟»مي گويد:  گزندهائي كه ديده، چنين

گذشت كه مردم او را نفرين فرستاده و دشنام مي دادند و فرمان كشتن او را مي دادند و او از شهري 

به شهري مي گريخت...زميني نماند كه گنجايش او كند و ناگزير به كوهستان بگريخت كوهستانيان نيز 

كشتن او شدند و رهائي از دست ايشان نيافت مگر پس از نوميدي. سپس به عراق بازگشت  همگي پي

دشمن گرديد... و جائي كه او را جستجوي او مي كردند و هر آن كه دوست بود،3و در آنجا هم مغول

 .4«پناه دهد، نماند. و زمين بر او تنگ گرديد... و از دست دشمنان آن كشيد كه به شمار نيايد...

 پس از نقل اين فراز از سخنان سيدمحمد مي نگارد:« تاريخ پانصدساله خوزستان»مؤلف كتاب 

از اين گفته پيداست كه سيدمحمد به كوهستان گريخته و زماني نيز در آنجا به دعوت و فريب مردم »

و آن نواحي نزديك است. بايد گفت « واسط»پرداخته و ناگزير مقصود كوههاي لرستان است كه به 

كه: داستان آغاز كار او بسيار درازتر از آن بوده كه مؤلف عراقي ياد ميك ند و از آن هنگامي كه او 

رفته و آنان را به « غاضريه»و « نازور»و « ثبق»دعوي مهديگري آغاز كرده تا زماني كه ميانه عشاير 

 .5«سوي خود كشيده پانزده سال بيشتر كشيده است
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به دعوي مهدويت برخاست، شيعه جنبشي كرده و در ايران و عراق  اتفاقاً در زماني كه سيدمحمد

عرب و اين نواحي روز به روز رونق و نيرو مي يافت و اين خود يكي از وسايل پيشرفت كار 

سيدمحمد گرديد، چه او از خاندان شيعي بود و از خويشتن نيز تعصب شيعي نشان يم داد و اين بود 

او، در همه جا پادشاهان و فرمانروايان مناطق هم با او راه مسامحه  كه گذشته از هواداري شيعيان از

 .1پيموده به كندن ريشه او نمي كوشيدند

طولي نكشيد كه سيدمحمد با حيله و مكر و شيطنت بر خوزستان دست يافت و مردم بي گناه را 

خالتي به پدر پير كشتار و تاراج نمود. اين زمان پسرش مولي علي رشته كارها را در دست گرفته و د

خود نمي داد و چون سيدمحمد عقايد باطنيان را گرفته و پايه مهديگري خود را بر روي آن نهاده بود، 

از جمله چنان كه عقيده باطنيان است، امام علي بن ابيطالب )ع( را خدا مي خواند و از روي اين 

است، به كالبد او درآمده و بدينسان عقيده مولي علي پسر او مدعي بود كه روان آن امام كه خدا همان 

 .2دعوي خدائي مي نمود

مولي علي پس از تثبيت خود در منطقه، با سپاهي از مشعشعيان به عراق تاخته و واسط را گرد فرو 

گرفت و آنچه گزند و ويراني بود دريغ نكرد، به مردم شهر آنچنان سخت گرفت كه بيشتر مردم از 

 (.858از بازماندگان به بصره گريخته، شهر را ويرانه گذاردند )سال گرسنگي نابود شدند و انبوهي 

موال علي كسي را در آنجا گمارد خويشتن روانه نجف گرديد و در آنجا نيز ويراني بسيار كرده بارگاه 

مطهر اميرمؤمنان علي )ع( را از جا بكند و ضريح آن حضرت را بسوخت تا شش ماه كه در آنجا 

و بارگاه آن حضرت را آشپزخانه كردند بدين بهانه كه امام علي )ع( خدا بود و اقامت داشت، كسان ا

خدا هرگز نمي ميرد. سپس روانه بغداد گشته در راه كاروان حاجيان را غارت كرده و همه را بكشت و 
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اموال ايشان را تاراج كرد و چون به بيرون بغداد رسيد، نه روز در آنجا توقف كرد آنچه گزند و آزار 

. زماني كه گروههاي موالعلي مشعشع راههاي زياراتي را 1ود از كشتار و تاراچ و ويراني دريغ ننمودب

 عليه او گسيل شده بود، كشته شد. 861در جنوب عراق تصرف كردند، قراقويونلو كه در سال 

ات او نيز دار فاني را وداع گفت. نظري 866سيدمحمد چند سال بيشتر از پسرش عمر كرد و در سال 

ابراز شده كه شامل آئين هاي رمزي نهضت « كالم المهدي»مذهبي افراطي وي در اثري به نام 

 .2مشعشعيان است

مورخان درباره سيدمحمد نوشته اند: او دروغگوئي ستيزه رو بود كه جز پيشوائي و فرمانروايي آرزوئي 

براي نمودن به مردم  نداشت و همچون بسياري از همجنسان خود به راهنمائي برخاسته ولي راهي

نداشته است. مردم چند چهره اي كه هر دم سخن خود را عوض مي كرد و چنانكه مي بينيم با ان 

خونهاي فراواني كه از بي گناهان ريخته و گزندهاي بي شماري كه به مردم رسانيده، جز يك مشت 

شيده است. و يك رشته سخنان رنگارنگ و بي سر و ته بر زبان نداشته و جز به فريب مردم نمي كو

 .3بدعتهاي زشتي را از عليّ اللهي گري و تناسخ و مانند اينها رواج مي داده است

آنچه بيش از همه مشت سيدمحمد را باز مي كند، سياهكاريهاي پسر او موال علي است كه گفتيم راه 

ي ننگين تر و زننده حاجيان را زده كشتار بسيار كرد و بيشرمانه خود را خدا مي خواند در جهان بدعت

تر از اين نيست كه كساني آفريدگان را به پاي آفريدگار برده علي )ع( يا ديگران را با خدا همگون 

ريدگان فاصله بي كراني هست كه كسي را به هيچ وجه ياراي در نورديدن بشمارند. ميانه آفريدگار و آ

 آن نيست.
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ا بنده اي از بندگان خدا مي شمارد، و حضرت در جائي كه امام اميرالمؤمنين علي )ع( خويشتن ر

رسول اكر )ص( با آنهمه عظمت خود را بنده خدا مي داند، جاي شگفت است كه اين بدنهادان با بي 

 شرمي آن امام همام را به رتبه خدايي مي رسانيده اند؟!

او آشكار مي مولي علي تا زنده بود، سيدمحمد به گوشه اي خزيده بود و رضايت خود را از كارهاي 

ساخت. پس از كشته شدن او وي نيز در يكي از نوشته ها كه گرفتاريها و رنجهاي خود را شرح مي 

دهد، درباره پسرش چنين مي گويد: پسرش چيره شده، تلخي بي اندازه به او چشانيد و شد آنچه شد. 

يرد و بر او سپس پسرش كشته شده، به رحمت خدا رسيد و به سوي بهشت خراميد خدا او را بپذ

 .1«ببخشايد

ليكن چون شنيد كه امير پيرقلي )گويا پيربوداغ( از مولي علي بد گفته و او را به جهت ويران كردن 

لقب داده، سيدمحمد نامه به او مي نويسد و از پسر خود « يزيد دوم»بارگاه اميرالمؤمنين علي )ع(، 

ي او بيزاري جسته اين دو شعر را به مناسبت مي خواند، بلكه از فرزند« دوزخي»بدگوئي كرده و او را 

 ياد مي كند:

 بمذهبه فما هو من أبيه     إذ لعلوي تابع ناصبياً 

 ألنّ الكلب طبع أبيه فيه  و كان الكلب خيراً منه طبعاً

علوي كه در مذهب پيرو ناصبيان باشد، او از پدرش نيست و سگ از او نيكونهادتر است زيرا »يعني: 

 .2«پدر خود را نداردسگ جز نهاد 
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مه را از حله به سلطانيه خواسته و او را به گفتگو با علماي سني برانگيخت، در آن سلطان خدابنده كه ابن مطهر معروف به عال -2 

 جلسه يكي از علويان از سنيان هواداري مي كرد. عالمه يا كس ديگري اين دو بيت را در نكوهش آن علوي سروده است.



مي گويد: چون بارگاه امام علي و حسين )ع( را تاراج كردند، مرا ناگزير مي كردند كه از آن تاراجها 

سهمي بردارم، من دل به كشته شدن نهاده از آن مالي چيزي نپذيرفتم و اين كار را نه از بيم نكوهش، 

 «.بلكه براي خشنودي خدا كردم

 كسروي مي نويسد:

نامه به ايمر پيرقلي درشتيها كرده مي گويد: شما و امثال شما از اميران چون به زيارت بارگاه  در اين»

امامي مي رويد، در آن جاي پاك باده گساريها كرده... به مردم آزار مي رسانيد كه هر گاه امام حسين 

چه تفاوتي  )ع( سر از قبر درآورد، كسي از شما دست از آن زشت كاريهاي خود بر نمي دارد. پس

ميانه شما و شمر هست؟! مي گويد: آن كه از خدا نمي ترسد و از مي خواري و نابكاري با زنان و 

پسران نمي پرهيزد، و مال مردم را به زور از دستشان يم گيرد، نزد ما بدتر از راهزن است. ما به يقين 

)ْ( مي آلود. با اين همه  مي دانيم كه اگر كسي از شما در كربال بود، او نيز دست به خون حسين

آن كه پشت بام از شيشه دارد، »چگونه شما آن بدگوئيها را مي كنيد؟! سپس مثل آورده مي گويد: 

سپس همين «. سنگ به خانه همسايه نمي اندازد. آن كه رخت از كاغذ دارد، به گرمابه نمي رود

رد زمختي بوده و خود اين زمختي نويسنده مي افزايد: از اين نامه مي توان دانست كه سيدمحمد چه م

يكي از ابزارهاي كار او بوده، نيز پيداست كه با همه بيزاري از پسر خود، بدگوئي از او را روا نمي 

 .1«ديده

سيدمحمد نامه هاي بسياري به امير پيرقلي مي نوشته و امير هم يكي از علماي بغداد را موظف به 

چه نسخه آن نوشته عالم بغدادي در دست نيست، ولي  نوشتن پاسخ نامه هاي او ساخته بود. اگر

وجود دارد و نامه بسيار طوالني است در « كالم المهدي»در پاسخي كه سيدمحمد به آن پاسخ داده،

 همين نامه بغدادي در رابطه با پسرش گفته:
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 «.تو اگر خرسندي خدا را مي خواستي، چرا از پسرت جلوگيري نكردي؟»

بيش از اين چه مي توانستم بكنم؟ كه كسي نزد حاكم حلّه فرستاده »گويد: سيدمحمد در پاسخ مي 

پيغام دادم كه مشعشعيان آهنگ راه حاجيان را دارند و شما و اميران ديگر آگاه باشيد و از اين خبر 

 «.فرستادن بيم كشته شده را درباره خود داشتم

كه پيش از آن او را به نيكي مي  تو چگونه پسرت را دوزخي خوانده اي در حالي»بغدادي گفته: 

 ستودي و دعا درباره او مي كردي؟!

 من آن »سيدمحمد در پاسخ پس از يك رشته زشتگوئي و ناسزا مي گويد: 

زمان بيم جان داشتم و هر چه مي كردم و مي گفتم از بيم جان خود بود. چنانكه امام علي بن ابيطالب 

 «.مي كرد و پشت سر او نماز مي خوانددر زمان ابوبكر از بيم جان با او رفتار 

تو بودي كه پسرت را درس مي دادي و در كارها راهنماي او بودي. اكنون چگونه »بغدادي مي گويد: 

من در اين باره »است كه از او بيزاري مي جوئي؟ سيدمحمد پس از يك رشته دشنام، مي گويد: 

ئيها مي كرد. ولي سپس از او شكايتها نموده پيروي امام علي )ع( را داشتم كه او بر ابوبكر راهنما

 چنانكه در خطبه شقشقيّه.

تو اگر راست مي گوئي و داناي غيب هستي، چگونه كفر پسرت را از پيش ندانستي تا »بغدادي گفته: 

پسرم نيز بايستي نيرومند »نيرو نگرفته او را بكشي؟! سيدمحمد دانستن غيب را انكار كرده و مي گويد: 

ر آشكار كند و كشتن او پيش از آن زمان روا نبود. چنانكه خدا شيطان را با همه آگاهي از گرديده كف

 .1«كفر او آفريده و مهلت داده است

 دعويهاي سيدمحمد
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در اينجا بايد از دعوي هاي سيدمحمد و از كيش او و پيروانش گفتگو كنيم: او براي جلب شيعيان 

حانه را زير پرچم مهدي الزم مي شمرد. و اين دعوي از او اماميه دعوي مهدويت مي نمود و قيام مسل

باعث تعجب است زيرا اگر چه ادعاي مهدويت در تاريخ اسالم داستان درازي دارد، و عده زيادي 

پيش از سيدمحمد به اين دعوي برخاسته بودند ولي چيزي كه هست، آنان مهدي نمايان دوازده امامي 

ت از ايشان تعجب آور نبود ولي سيدمحمد كه خود را دوازده )اثناعشري( نبودند و دعوي مهدوي

 –امامي مي خوانده، و پايه دعوي خود را اين مذهب ساخته بود و از سوي ديگر بنياد اين مذهب 

مهدي بودن امام دوازدهم است، كه او را زنده و جاويد دانسته، هميشه چشم به  –يعني مذهب شيعه 

ب با آن دعوي چه سازشي با هم دارند؟ و جاي اين سؤال است كه راه بازگشت او دارند. اين مذه

 چگونه شيعيان دوازده امامي دعوي او را پذيرفته اند؟

 در اين باره مي نويسد:« تاريخ پانصدساله خوزستان»مؤلف كتاب 

را كه كتابي است برخي گفته هاي سيدمحمد را در بر « كالم المهدي»اين راز بر ما پوشيده بود تا »

 ارد، به دست آورديم، و زمينه دعوي كار او را دانستيم.د

 ابن فالح سخن گفته است.« كالم المهدي»آري به نظر مي رسد كسروي تنها محققي باشد كه از 

ظاهراً سيدمحمد ابتدا دعوي مهدويت نداشت، بلكه خود را نايب امام و باب يا وكيل مهدي )ع( مي 

 ويد:دانست و خود در اين باره چنين مي گ

چنانكه در احاديث شيعيان آمده، امام ناپديد به هر كاري تواناست و به هر كجا كه خواهد مي رود و »

به هر خانه اي كه درآمد، كسي ياراي جلوگيري از او ندارد و هر كه را خواست بيگ ناه نابود مي 

يسي از آسمان و سازد. پس هر گاه او با اين توانائي ظهور كند و بدانسان كه در حديث هاست، ع

خضر از گردش گيتي نزد او بشتابند، در چنين حالتي همگي مردم خواه و ناخواه سر پيش او فرود مي 



آورند و بدينسان آزمايش كه مقصود خداست، و بايد كافر از مؤمن جدا شود، از ميان مي رود. پس 

يش به ميان آمده آنان كه در بايد ديگري كه توانايي نداشته باشد، به جاي او ظهور كند تا پاي آزما

سرشت خود ايمان دارند، گردن به دعوي او بگذارند و آنان كه سرشتشان از كفر است، او را نپذيرفته 

از در دشمني در آيند و بدينسان كافر از مؤمن شناخته شود، چنان كه پيغمبر اسالم )ص( نيز تنها و بي 

يد كه از ترس جان پناه به غاري برد و در سايه كس برخاست و كار زبوني و بي كسي او به جايي كش

 اين ناتواني و بي كسي او بود كه آزمايش انجام يافته، مؤمن از كافر باز شناخته شد.

مگر مهدي گرانمايه تر از پيغمبر است كه آن بي كس و ناتوان برخاست و »سپس سيدمحمد مي گويد: 

 «اين با توانايي فراوان ظهور كند؟!

بينيم سيدمحمد دعوي جانشيني از امام دوازدهم پسر امام حسن عسكري )ع( مي كند و در اينجا مي 

اين عنواني است كه سيدمحمد در برابر زورمندان و كساني كه از ايشان ترس داشته يا در برابر افراد 

 دانا و هشيار پيش مي كشد ولي در برابر ديگران دعوي خود را تغيير داده و به طور آشكار مي گويد

كه: خود او مهدي است، ن تنها مهدي، بلكه امامان و پيغمبر نيز او است و براي اين دعوي زمينه هايي 

 مي چيند كه خواهيم ديد.

نامه هايي از سيدمحمد به نام امير پيرقلي )گويا مراد امير پير بوداغ است( و در يكي « كالم المهدي»در 

  نوشته، چنين مي گويد: 862از آنها كه در سال 

نزد امير پيرقلي باز مي نمايم اندوه خود را كه به چند جهت از اندوه همه پيغمبران بيشتر است: يكي »

آن كه من مردي هستم علوي از مردم اين زمان و نزد شيعيان از علي تا مهدي )ع( دوازده امام است 

سال  617امسال كه نخستين ايشان علي )ع( و انجامين مهدي )ع( پسر حسن عسكري )ع( است... تا 

است كه او پنهان و ناپديد مي باشد... من اي امير مرد ناتوانيم و بنده و چاكر آن امام مي باشم نه من و 

نه كس ديگر نسبتي به آن امام نداريم و او واالتر از آن است كه كسي از مردم اين زمان با وي نسبتي 



نشين او هستم. زيرا اين زمان هنگام پيدا كند، چيزي كه هست من در زمان ناپديدي آن امام جا

آزمايش است نه هنگام ظهور. ولي چون آوازه من به سراسر شهرهاي اسالم رسيد، و گوشها آن را 

 شنيدند آنگاه هنگام ظهور مي رسد و خدا وعده خود را انجام مي دهد.

 به دنبال اين سخن داليلي كه بر مدعاي خود دارد، ذكر مي كند و سپس مي گويد: 

عقيده همه شيعيان است كه امام ناپديد چندان توانائي دارد كه چون در روزهاي متبرك آهنگ زيارت »

قبرهاي پيغمبر و امامان مي كند و بر بارگاه يكي از ايشان در مي آيد كسي را ياراي جلوگيري از او 

بي جان گرداند.  نيست، بلكه اگر او بخواهد، همچون عزرائيل مي تواند هر كسي را به يك دم نابود و

پس كسي كه اين توانائي را در ناپديدي دارد و هنگامي كه پديد آيد، عيسي و خضر هم به او مي 

پيوندند و ديگر چه نيازي به جنگ و كشتار پيدا خواهد كرد؟ و حال آن كه هم در احاديث شيعيان 

س بي گفتگوست كه تن ياوران او بر سرش گرد آيند. پ 313است كه امام ناپديد چون ظهور كند 

 اوست كه اين سيد باشد.« جايگاه»و « پرده»مقصور از ظهور نه ظهور خود او، بلكه ظهور 

مهدي ميخ واند كه معني آن )بدانسان كه در « جايگاه»و « پرده»در اينجا مي بينيم سيدمحمد خود را 

 جاي ديگر شرح داده( بودن او خود مهدي و نبودن مهدي ديگر است.

هدويت كه دعوي عمده او بوده، براي پيشرفت اين دعوي شگفت و براي اين كه آن را با  اما ادعايم

مذهب شيعيان دوازده امامي سازش بدهد، مقدمه بلندي چيده و يك رشته مطالبي را از خود و باطنيان 

 و صوفيان بهم بافته است:

ه اند، آيا ايشان با ديگر آدميان اول مي گويد: پيغمبر و دوازده امام كه به چشم مردم مرده يا كشته شد

يا با جانوران و چهارپايان يكسان هستند كه چون مردند يا كشته شدند، نابود شوند؟ خودش به اين 

پيغمبر و امامان هرگز نابود نمي شوند و مرگ ايشان نيست مگر ناپديد شدن »پرسش جواب مي دهد 



ن ناپديدار چنان كه عيسي را جهودان كشتند و از چشم مردمان و رفتن از اين جهان پديدار به آن جها

سر او را به مصر فرستادند خدا در قرآن آشكارا مي فرمايد كه او را نكشتند، بلكه خدا او را به آسمان 

برده است. پس از اينجا حال پيغمبر و يازده امام با امام دوازدهم يكي است چه اگر اين از ديده مردم 

ان هم ناپديد شده اند. و زنده اند. پس چگونه است كه اين امام دوباره به ناپديد شده و زنده است، آن

 جهان باز گردد و آن ديگران باز نگردند؟

آيا چنين كار بي جهت از خدا رواست؟! آيا اين كار فزوني دادن به چيزي كه فزوني ندارد شمرده 

يا « پرده»ديگري به نام نخواهد شد كه از خدا شايسته نيست؟! پس نخواهد بود مگر اين كه كس 

پس از نقل « تاريخ پانصدسالهخوزستان»از جانب امام دوازدهم ظهور نمايد صاحب كتاب « جايگاه»

، بايد دانست كه اين موضوع از «جايگاه»يا « پرده»مي افزايد: در عبارت « كالم المهدي»مطالب فوق از 

مانان پديد آمده و يك رشته بدعتهائي را از مطالب باطنيان است كه از قرنهاي نخستين اسالم ميانه مسل

زشت ترين بدعتها آشكار ساخته بودند از جمله امام علي بن ابيطالب )ع( را به خدائي مي ستودند اين 

گروه شومترين دشمنان اسالم و باعث ويراني آن دين بيش از هر كسي، آنان بودند. سيدمحمد براي 

ا برگرفته و از گفته ها آنان استفاده مي كند از جمله اين پيشرفت دعوي خود يك رشته مطالب آنها ر

سخن از باطنيان است كه خدا در هر زماني در كالبد مردي به اين جهان مي آيد و در زمان پيغمبر 

 اسالم )ص( در كالبد علي )ع( بوده است.

يا « هپرد»ي دارد و يك « بود»سيدمحمد اين مطالب را بدين سان شرح مي دهد كه هر كسي يك 

مثالً جبرئيل آن فرشته معروف آسماني بودي دارد كه هميشه هست ديگرگون نمي گردد « جايگاهي»

ولي پرده يا جايگاه او عوض مي شود. چنانكه گاهي به كالبد دحيه كلبي نزد پيغمبر مي آمد و نيز در 

انه مي آمده و سپس داستان سه روز روزه گرفتن پيغمبر و خاندان او هر روز به كالبد ديگري به در خ

 مقصود خود را شرح داده مي گويد:



امام زمان هم بودنش يكي و تغييرناپذير است ولي پرده و جايگاه او روزي پسر امام حسن عسكري »

 «.بوده امروز هم سيدمحمد پسر فالح است

و  كسروي نتيجه مي گيرد كه اگر كنه سخن را بشكافيم، سيدمحمد امام دوازدهم را همچون پيغمبر

يازده امام ديگر مرده مي داند و روان او را در كالبد خود مدعي است چيزي كه هست، چون او از 

ميان شيعيان برخاسته و بنيادكار خود را كيش دوازده امامي گزارده بودو  پيروان او نيز دوازده اماميان 

 .1«پوشيده مي زندبودند، از ترس آن پيروان سخن خود را آشكار نگفته دست به دام گفتارهاي رو

سيدمحمد گاهي دعوي خود را كوچك كرده و خوشتن را جانشينامام دوازدهم مي شمارد و گاهي نيز 

فرصت به دست آورده باالتر مي رود و خود را به جرگه پيغمبران مي رساند بلكه دم از خدائي مي 

 چنين است:« كالم المهدي»زند. عين سخن سيدمحمد در 

ن دوران ظهور و قيام يك تن از آل محمد )ص( است به صورت مخفي تا بندگان اي گروه مؤمنان! اي»

آزمايش شوند چون در غير اين صورت ناشايستگان نيز در اين جمع الهي وارد مي گردند و ظهور اين 

 .2«سيد به نيابت از امام غائب براي همين است...

هر كه شك دارد كو بيايد و »و مي گفت:  وي براي اثبات ادعاي خود، متكلمان را به مباحثه مي خواند

 .3«تا مي تواند بحث كند

 .4پيداست كه او مشق قرآنسازي نيز مي كرده است« كالم المهدي»از 

و به گفته كسروي: او زيارتنامه اي درباره خود، به عنوان امام، انشاء كرده بود كه پيروانش هر روز مي 

مي نامد و مريدان « ولي اهلل»ته بود كه در آنها خويشتن را . و نيز مناجاتي نوش5بايست آن را بخوانند
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و در نامه هايش خود  1ياوري و پشتيباني از خدا بطلبند« ولي اهلل»بايستي آن مناجات را خوانده براي 

 .2«مي خوانده است« داناترين مرد روي زمين»را 

شتمل بر عنصر صوفيانه نيز مي عقايد سيدمحمد عالوه بر اين كه متأثر از باطنيان و غاليان است، م

باشد. از جمله عناصري كه را از تصوف نشان مي دهد نصي است كه از او نقل شده و آميخته اي از 

 اصطالحات اسماعيليه و صوفيانه است و آن اين است:

بسم اهلل الرحمن الرحيم، اإلعتقاد ان علّياً الذي بجنب النبي هوالسر الدائر في السماء و األرض و »

 . »...3واألحد عشر اماماً كانو هم المالئكـ محمد )ص( كان هوالحجاب بنوع الرسالـ

يعني: اعتقاد بدان كه علي )ع( در كنار نبي همانا ، رازگردنده )الهي( در آسمان و زمين مي باشند و »

كه از او پيام محمد )ً( پرده ) و مظهر( مطلق رسالت مي باشد و يازده امام )إيگر( به منزله مالئكه اند 

مي گيرند و بدو مي رسانند و سلمان از خاندان پيغمبر است و خاندان يعني طريقه و معرفت، پس هر 

كه به شناخترسول )ً( نائل شود، درهر زمان باشد، سلمان است و اين سيد كه ظهور كرده به منزله همه 

نه با قوت قاهره الهي )كه در اين  پيغمبران و اولياست كه الببته در قالب بشري ناتوان و عادي است و

صورت موضوع آزمايش بندگان و ايمان صادقانه منتفي بود(. زيرا حقيقت پايدارست و حجاب )و 

 «.مظهر( گونه گون مي شود و هر با به شكل ديگري در مي آيد...

خود به مثابه  در اينجا مي بينيم به عقيده سيدمحمد انبياء و اولياء از يك منشأاند و واليت در حد ذات

 جوهر عنايت الهي به انسان و مالك برتري معنوي بشر بر ديگر مخلوقات باالتر از نبوت است.

ولي با همه الف و گزافه اي كه سيدمحمد از دانش و فهم مي زند، و خود را داناترين مردم روي زمين 

عيف بوده از مي خواند، اما از سخنانش پيداست كه اطالعات مذهبي و تاريخي اش بسيار ض
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آگاهيهايي كه هر مسلمان باسوادي بايد داشته باشد، هم بي بهره بوده است. اينكه نوشته اند: مدتي در 

مدرسه ابن فهد به سر مي برده و در حوزه درس وي شركت مي كرده، ظاهراً از همان زمان جز مشق 

ت فاحشي به چشم مي مهدي گري، كار ديگري نداشته است و در نوشته هاي او خطاها و اشتباها

 .1به برخي از آنها اشاره كرده است« تاريخ پانصد ساله خوزستان»خورد كه كسروي در كتاب 

سيدمحمد را مرگ دريافته )به قول بعضيها( : و با موي سفيد و روي سياه زير  871سرانجام در سال 

. و 2ادگار نگذاشتخاك رفت و از خود جز يك رشته بدعتهاي زشت و يك دسته پيروان گمراه به ي

برنامه و دستورالعمل نهضت ابراز شده،« كالم المهدي»نظريات مذهبي افراطي وي كه در كتابي به نام 

 مشعشعيان قرار گرفت.

مشعشعيان كه از لحاظ مذهب خود را اصل اسالم و ماخلفان عقيدتي خود را خارج از اسالم مي 

ان را حالل مي شمردند، نهضت آنها همانند و بدين عنوان غارت و تصرف اموال ايش 3پنداشتند

جنبشهاي خشن خوارج و قرمطيان بود و غارت پي در پي نجف و بغداد و حلّه و بصره و كربال و 

 .4واسط، نمونه اي از آن است

تذكر اين نكته الزم است كه: دعوت مشعشعيان، در آغاز صورت صوفيان داشته و حتي سيدمحمدبن 

و صاحب اهل مكاشفه،جامع معقول و منقول، صوفي، رياضتكش،»ستوده اند. فالح را به اين عناوين 

 .6. وي از تصوف به تشيع گرائيد و تصوف و تشيع را بهم درآميخت5«تصرف

( امتداد يافته 914تا سال  845سال )از سال  71سرانجام دوره خودسري مشعشعيان در خوزستان كه 

 .1به دستشاه اسماعيل صفوي سپري گرديدبود،
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و روايت كرده كه  2عجيب است كه قاضي نوراهلل؛ مشعشعيان را از مروّجان مذهب شيعه پنداشته

علماي شيعه نامه هائي به محسن بن محمد بن فالح نوشتندو  گناه غاليگري را به گردن موال علي پسر 

يان و قتل . حال آن كه مي دانيم بهانه شاه اسماعيل صفوي در حمله به مشعشع3ابن فالح انداختند

و تصرف شهرهاي ايشان پس از فتح بغداد اين بود كه  914ايوب و علي فرزندان محسن به سال 

 .4ايشان با اعتقاد به خدائي علي بن ابيطالب )ع( از تشيع بيرون رفته اند

 سيدمحمد نوربخش – 6

(795 – 869) 

ي بود. وي در قائن شاگرد صوفي مسلك ديگر احمد بن فهد حلّ سيدمحمد بن محمد بن عبداهلل،

بوده است. به همين خاطر سيد در « لحصا»و مولد جدش « قطيف»خراسان به دنيا آمد اما پدرش اهل 

. به هر حال پدرش به قصد زيارت امام 5تخلّص مي كرده است« لحصوي»بعضي غزلهاي خويش 

د در يكي از و محم 6رضا )ع( به مشهد آمد و بعد از زيارت در قصبه قائن سكونت و تأّهل گزيد

سالگي قرآن را حفظ كرد و  7گويند چنان تيزهوش بود كه در  7هجري تولد يافت 795ماههاي سال 

 .8به سرعت در همه علوم تبحّر يافت

در جواني يك چند بنا بر مشهور از درس مي رسيد شريف جرجاني و چندي از محضر ابن فهد حلي 

تفاده نمود. و بعدها در تمام علوم صاحب داعيه ( از بزرگان علماي شيعه در عراق اس841)متوفي 
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صاحب داعيه شد في المثل در رياضي خود را استاد افالطون و در ساير علوم برتر از ابن سينا مي 

 .1خواند

در عين حال از همان اوان جواني، موافق رسم آن زمان، گرايشي هم به تصوف يافت و به خواجه 

« مجالس المؤمنين»همداني بود، پيوست به موجب آنچه مؤلف اسحاق ختالني كه خليفه ميرسيدعلي 

از تذكره شاگرد وي سمرقندي نقل مي كند، وقتي خواجه مراتب استعداد و كمال سيد را ديد، او را 

خواند و داعيه خروج بر « نوربخش»مورد تكريم فوق العاده ساخت. به موجب خوابي كه ديد، او را 

د پيدا شده بود، نيز در وي تأييد و تقويت كردو  آخرين خرقه پير و سلطان وقت را كه ظاهراً در سي

مرشد خود سيدعلي همداني را بدو پوشانيدو  در مسند ارساد نشانيد و امور خانقاه و سير و سلوك را 

بدو واگذار كرد و گفت، هر كه را داعيه سلوك است، به سيد مراجعه نمايد كه اگر چه او مريد ماست، 

ت پير ماست. خود خواجه نيز بدو دست ارادت داده و گفت: با فرزند مصطفي بيعت مي اما در حقيق

 .2وَالَّذينَ يُباِيعُونَكَ إِنَّما يُباِيعُوَن اهللَ...(»كنم و اين آيه راخ واند: 

آري به موجب رواياتي كه از منابع نوربخشيه مأخوذ است، حتي خود وي با او بيعت كرد و در قيام 

فكر ايجاد يك دولت صوفي شيعي كه مقارن آن ايام در نزد حروفيه و اتباع مشايخ  بر ضد شاه و

نيز وي را تشويق صوفيه نيز وجود داشت، و تا حدي از جنبش جوريه و سربداريه الهام گرفته بود،

 .3نمود

گويند: خواجه اسحاق در سيدمحمد نوربخش، آن عربي نژاد هوشمند و دلير، صفاتي يافت كه به او 

. از اين جهت اصرار زيادي داشت كه علوي بودن 4رأت داد از وي براي تحقق رؤيايش سود جويدج
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. تا بتواند عامّه مردم به خصوص صوفيان را به جمع شدن 1او را از طريق مكاشفه صوفيانه مؤكّد سازد

دعوي كمك  بكشاند. همانندي نامش با نام پيغمبر او را در توجيه اين 2دور او ، به عنوان مهدي )ع(

مهدي )ع( همنام پيغمبر است. محمد نوربخش براي اين كه اين »مي كرد چون طبق بعضي اخبار 

مطابقت اسمي با پيغمبر و در نتيجه با مهدي )ع(، بيشتر شود، پسر خود را قاسم ناميد تا نام كاملش، 

 .3بشود« ابوالقاسم، محمد بن عبدالل»

خود و به عنوان شيخ طريقه  4خش به سمت خليفه الخلفاي به هر حال، خواجه اسحاق، با محمد نورب

نفر بيعت كننده به عنوان تيّمن به تعداد ائمه اكتفا  12سيدعلي همداني بيعت نمود و در روز بيعت به 

 .5شد

و سياهپوشي از نشانه  6نوربخش در تمامي عمر خود لباس سياه كه سنت مشايخ او بوده، مي پوشيد

 يد و نوربخشيان را از حروفيان كه سپيد مي پوشيدند، جدا مي كرد.هاي طريقه نوربخش گرد

بعداً پيروان نوربخش، اين شعار را به عمّامه سياه بدل كردند كه مبدّل به شعار نهضت شد و مايه 

افزايش هيجان مردم در پيوستن بدان گرديد. تأثير اين شعار در عامه چندان بود كه دولت وقت، 

 .7دن آن منع كردنوربخش را از كار بر

محتمل است براي اثبات ارادت و محبت خود به خاندان رسالت هميشه سياه مي پوشيدند تا خود را 

به امام حسين )ع( عزادار نشان دهند چنان كه شيخ محمد الهيجي از خلفاي نوربخشيه در پاسخ سؤال 

فت: به جهت تعزيه امام شاه اسماعيل صفوي كه از او پرسيد چرا لباس سياه اختيار نموده ايد؟ گ
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حسين )ع(. شاه گفت: تعزيه ايشان قرار يافته كه در سال ده روز باشد. شيخ گفت: مردم غلط كرده 

 .1اند، تعزيه آن حضرت تا دامن قيامت باقي است

در كوه تيري از قلعه هاي ختالن آغاز گرديد. با آن كه خود نوربخش  826جنبش نوربخشيان به سال 

ا آمادگي كامل بايد اعالم شورش را به تأخير انداخت، ولي خواجه اسحاق از شدت معتقد بود كه ت

هيجان عجله كرد و قيام، پيش از آن كه شروع شود، شكست خورد و خواجه اسحاق به عنوان محرّك 

( و پس از مرگ او دسته اي از صوفيه از اين جنبش 826نهضت نوربخش، به امر شاخره كشته شد )

گروهي ديگر كه زير رهبري سيدعبداهلل مشهدي برزش آبادي مخالف و رقيب  انشعاب كرده به

 .2سيدمحمد نوربخش در رياست فرقه بودند، پيوستند

سرانجام اين جنبش به كشته شدن خواجه اسحاق و برادرش و دستگيري و تبعيد محمد نوربخش به 

برآشفته بود، در سپاه خود قبالً هرات پايتخت تيموريان منتهي شد. شاهرخ كه از انتشار دعوت حروفيه

با پديد آمدن اين حركت تازه در صدد برآمد هر دو را ريشه كن سازد، ظاهراً شاهرخ جرأت نكرد 

نوربخش را به قتل برساند، فرمان داد به شيراز تبعيدش كنند و در آنجا وي را در انتخاب تبعيدگاه 

ه و بغداد به گردش پرداخت و عتبات مقدس جديد آزاد گذاشتند و لذا وي در شوشتر و بصره و حلّ 

. پيداست كه او شكست خود را نپذيرفته بود. لذا در بين عشاير فيلي و بختياري 3شيعه را زيارت نمود

و اكابر و امراء آنجا مدتي سكه به نام او زدند و خطبه به نام او »دعوت خود را از سر گرفت. 

زگشت به بالد كرد توقيف شد و به امر شاهرخ كه در آن چندي بعد به گيالن رفت و در با« خواندند

ايام در آذربايجان بود، وي را به اردو فرستادند چندي بعد از آنجا گريخت اما گرفتار شد و بعد از 
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زنجير بر پا، بر روي منبر اعالن كرد مدتي حبس و زجر و فرار و تواري، به هرات بردند و در آن شهر،

 .1بدان مربوط مي شود، نداشته و ندارد كه دعوي خالفت و هر چه

اجازه يافت كه به تدريس علوم رسمي بپردازد به شر آن كه طلّاب زياد « اعتراف و تعّهد»در نتيجه اين 

. او به تعهد خود عمل نكرد باز مورد غضب و تعقيب شاهرخ واقع 2نپذيرد و عمّامه سياه بر سر نگذارد

و از آنجا به شروان و گيالن رفت و در قريه سولقان سكونت ( او را به تبريز فرستادند 848شد )

در همانجا وفات يافت.  869جست و آنجا مزرعه و آبادي احداث كرد و سرانجام در ربيع األوّل سال 

 .3و در باغي كه خود آباد كرده بود، در آن قريه مدفون گرديد

فهد حلّي شمرده اند، ولي به هنگام سيدمحمد نوربخش را اگر چه از علماي شيعه و از شاگردان ابن 

« الهدي»قيام بر ضد سلطان وقت، ادعاي مهدويت كرد و عده كثيري از صوفيه بدو پيوستند و از رساله 

 .4كه به وي منسوب است، دعوي مهدويت وي ظاهر است

سيدمحمد نوربخش با آن كه در اواخر عمر، داعيه امامت و خالفت را به سبب دشواريهاي سياسي و 

« مظهر جامع»و « مظهر موعود»ولي به عنوان مقاومت و مخالفت سالطين و حكام وقت ناچار رها كرد،

داعيه واليت و مقام ارشاد را همچنان حفظ كرد و نامه  –كه خود را گهگاه به اين القاب مي خواند  -

 وحيد:اي كه از او باقي است، به صراحت ادعا مي كند كه در معرفت حقايق اشياء و مشرب ت

 چون ني هست و بود و خواهد بود  به خدا، گر به زير چرخ كبود

و خطاب به سلطان وقت مي گويد كه: در اين زمان اگر سيدي باشد كه در همه علوم شرعي و حكمي 
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در همه عالم هيچ كس به «غير كاتب اين حروف»است و « مظهراين »صاحب حال داشته باشد، 

 .1جامعيت اين صفات موصوف نيست

لقب داده بودند و يك علوي نامه « امام و خليفه همه مسلمانان»صوفيان طرفدار نوبرخش هم وي را 

خ اي به شاهرخ نوشت كه در آن از زنداني شدن و ناراحتيهاي بيست ساله نوربخش ياد كرده و شاهر

را به جهت اين كه از اطاعت نوربخش سرباز زده، مالمت نموده است و مقام نوربخش را چنين 

 تعريف مي كند:

و از «. او به گواهي صوفيان بزرگ و سه بار تأييد يوسف پيغمبر )در خواب( مظهر راستين خداست»

دوران سلطنت وي  شاهرخ مي خواهد كه دعوت نوربخش را اجابت نمايد و موكّداً اعالم مي دارد كه

. خود نوربخش، نهضت 2رو به پايان است زيرا نوبت آل محمد )ص( رسيده كه بر جهان فرمان برانند

خويش را جامع تصوف و تشيع دانسته و در بيانيه ايك ه ضمن آن مردم را به طرفداري خود فرا 

 :3خوانده، ذكر كرده كه والتي و نبوت را با هم دارد

و در علوم شريفه جعفري، و علوي و فاطمي و حسيني و كاظمي است، نسب من قرشي و هاشمي»

پيرو آدم األولياء حضرت علي مرتضي )ع( هستم و در علوم غريبه، چون كيميا و سميا و هيميا، اگر 

و در مكاشفات فلكي و مشاهدات ملكوتي و معاني جبروتي و « ابن سينا»خودستايي نشماري، همتاي 

و مكمّلم و به مراحل هفتگانه ذكر لساني و نفس و قلبي و سري و روحي و تجليّات الهوتي، كامل 

 .4...«حضوريو  غيب الغيوب، هم خود رسيده ام و هم ديگران را مي رسانم 
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وي به دنبال مطالب باال، انديشه واليت محمديه را توضيح داده و خود را امام األولياء ناميده و 

 طاب مي كند:گروههاي مختلف مردم را بدين بيان خ

اي ارباب ملك، به ياري سالله سلطان آل عبا بشتابيد. اي اهل دانش، خود را به سرچشمه يقين »

برسانيدو  از بيابان بي انتهاي تقليد برهانيد. اي اصحاب معرفت، خود را طالب علم اليقين سازيد. اي 

 .1«خواص در صدق و اخالص بكوشيد و اي عوام لباس تقوي بپوشيد

 بي مي گويد:دكتر شي

من مات و لم »بر پايه اين اصل شيعي است كه: اين خطاب عام نوربخش به گروههاي مختلف مردم،

)هر كس بميرد و امام زمان خود را نشناسد، به مرگ جاهليت «. جاهليـ يعرف امام زمانه مات ميتـ

حال خود را پنهان مي تا كنون »مرده است(. و از اينجاست كه وي راه را كوتاه كرده و گفته است: 

داشتم و ليكن اظهار آن واجب شده تا حجت بر همه مردم تمام شود به گونه اي كه مظهر كل و 

 .2«راهنماي راه حق را به درستي بشناسند

 3علماي بزرگ شيعه، سيدمحمد نوربخش را به خاطر گزافه گوئي هايش به شدت تقبيح كرده اند

او را در خور طعن و انكار شمرده و دعوي مهدويت او « ياعين الح»چنانكه عالمه مجلسي هم در 

 .4راه م از اتكاي وي بر كتب صوفيه دانسته است

اما اين كه بعضي از فقها و علماي معروف آن عصر، مثل شيخ بهائي و مالمحسن فيض كاشاني و 

. و 5نيستمحمدتقسي مجلسي را به طريقه نوربخش منسوب كرده اند، از لحاظ تاريخ و زمان درست 

نيز بسيار بعيد مي نمايد كه علماي آن عصر از كسي متابعت نمايند كه دعوي مهدويت كرده بود. ولي 
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. و نيز از يك رساله 1با همه اينها قاضي نوراهلل او را نه مدعي مهدويت، بلكه مروّج تشيع پنداشته است

غر را بيان كرده و گفته است هر اعتقاديه منسوب بدو نام برده است كه در آن، جهاد اكبر و جهاد اص

علوي جامع علم و عمل مي تواند مردم را به جهاد اصغر واليت صوفيانه و داراي صفاتي باشد كه 

 .2نوربخش در رساله پيش گفته است

و نيز قاضي افزوده است: نوربخش در رساله مذكور، عليرغم اهل سنت، به نكاح متعه اشاره نموده و 

 .3خلف اهل سنت را با شيعه، در موارد مشابه رد كرده استدر مسائل ارث، آراء م

دكتر شيبي بعد از نقل اين مطالب از قاضي نوراهلل، دالئل او را درباره شيعه بودن نوربخش كافي 

همه اين تصورات ناشي از گردش نوربخش در مراكز شيعي و ندانسته و يادآور شده است كه: ظاهراً 

مدتي اقامت در عتبات و مالقات با ابن فهد حلي در همان اوان بوده زيارت قبر امامان در عراق و 

، به -. ولي اينها هيچ يك دليلي عيني بر شيعه بودن نوربخش، به معناي لغوي امروي اين كلمه 4است

و روايت كرده 5دست نمي دهد زيرا همين قاضي نوراهلل، مشعشعيان را نيز از مروّجان شيعه پنداشته 

نامه هايي به محسن بن محمد بن فالح نوشتند و گناه غاليگري را به گردن موال علي كه علماي شيعه 

بهانه شاه اسماعيل صفوي در حمله به مشعشعيان و قتل . حال آن كه مي دانيم،6پسر ابن فالح انداختند

و تصرف شهرهاي ايشان پس از فتح بغداد اين بود كه:  914ايّوب و علي فرزندان محسن به سال 

 .7ان با اعتقاد به خدايي علي بن ابيطالب )ع( از تشيع بيرون رفته اندايش
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و اگر بر فرض سيدمحمد نوربخش در ان اوايل هم شيعه بود، ولي بعدها به خاطر ادعاي مهدويت و 

گزافه گوئي هاي ديگرش از تشيع خارج شده است. البته اين يك حقيقتي است نه تنها نوربخش، بلكه 

ي علوي در ايران براي جلب شيعيان به دعوي وراثت امامان تكيه مي كردند و تمام سران جنبشها

سپس ادعاهاي باالتري مي نمودند و اصوالً تبليغات سياسي آن نهضتها محتوي كلي خود را از وجه 

مي گرفت. به اين معني تبليغات آنها مشترك تصوف و تشيع يعني انديشه مهدويت و ختم واليت،

به  –به خصوص عنوان مهدويت  –ي داشت و مي خواستند از وجهه عام ائمه شيعه كاماًل جنبه سياس

 نفع خود استفاده نمايند.

به هر حال، نوربخش، يك صوفي وحدت وجودي بوده كه به بيان انتقال واليت از آدم و انبياء به 

را به « بروز»ح اقطاب تصوف پرداخته و از اين انديشه، عنوان تناسخ را برداشته و به جاي آن اصطال

 كار برده است.

 او در اين ابيات به نظريه وحدت وجود اشاره دارد:

 به جنب قدم، طفلكي مهدييم   اگر هادييم و اگر مهدييم 

 اگر چند داريم كشف و شهود  يكي قطره ايم از محيط وجود 

 1خدايا رسانم به درياي نور من از قطرگي گشته ام بس نفور 

 به صورتي سخن گفته كه در گفتار ابن عربي آمده است:« عشق»و نيز نوربخش از 

 2رَكائِبُهُ، فَالحُبُّ دِيني وَ ِإيمانِ   اُدِينُ بِدِينِ الُحبِّ اَنّي تَوَجَّْهتُ 

پيرو دين عشقم و به هر سو موكب عشق رو كند، آن را دنبال مي كنم كه محبت دين و ايمان من »

 ه چنانكه دو بيت زير بيانگر آن است:و ليكن جنبه سلبي مسأله را گرفت«. است
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 از آن روزي كه ديدم روي يارم   من از جمله خالئق بر كنارم 

 1مبرّا گشته ام ديني ندارم  ز كيش و مذهب و ملت به كلي 

 آن اين است:« درباره علي )ع( قصيده اي سروده كه مَطْلَع

 با طالع مسعود   از مهر علي، صبح واليت كه ديده است 

 2تا مظهر موعود  تو آن نور به اقطاب رسيده است از پر

آري صوفيان علوي با درآميختن تصوف به شخصيت علي )ع( زمينه پيشرفت خود را در ميان شيعيان 

فراهم كردند و از اينجا مي توان فهميد كه به چه دليل پذيرفتن صوفيان و منسوب داشتن آنان به تشيع 

 در آن عصر آسان مي نمود.

ربخش با مرگ او پايان نيافت. مسند ارشاد به پسرش قاسم فيض بخش رسيد كه در ميان طريقه نو

ايران و عراق در رفت و آمد بود. و در هرات مورد توجه و تكريم سلطان حسين و امراي وي واقع 

شد و ظاهراً اجازه ارشاد هم به بعضي خلفاي خويش داد، اما چندي بعد به واليت ري بازگشت و 

اسماعيل صفوي در حق او سبب شد كه خاندان نوربخش در ري قدرت و نفوذ بيشتري به توجه شاه 

 دست آوردند.

پسر ديگرش به نام شاه بهاء الدين كه داعيه ارشاد داشت، چندي در هرات در جمع و جلب مريدان 

 كوشيد و بعد از وفات سلطان بايقرا به شاه اسماعيل پيوست.

 جدش سيدمحمد نوربخش خالي نبود. از دعاوي و سوداهاي وي ظاهراً
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سرانجام كار اين خاندان چنان شد كه افراد آن از اشراف گرديدند و در پيشگاه شاهان حضور مي 

يافتند از جمله سلطان حسين بايقرا در تبريز، قاسم فيض بخش و ابراهيم بن علي، پناهنده مشعشعي را 

لفظي شديدي درگرفت كه مضمون آن مكالمه  در مجلس خود گرد آورد و در ميان اين دو تن مشاجره

 از مشكوك بودن سيادت اين دو خاندان و گزافه گوئي هاي انان حكايت مي كند.

گفتگوي تندي را كه در ميان ابراهيم بن علي بن محمد بن فالح « تاريخ العراق بين احتاللين»مؤلف 

ابراهيم به »چنين نقل مي كند: مشعشعي و قاسم بن محمد نوربخش درگرفت از مجالس المؤمنين اين 

قاسم گفت: فضيلت تو بر من چيست؟ اگر به سبب سيادت است كه نسب ما هر دو مشكوك است و 

اگر به سبب دعاوي بي پايه است كه باز من بر تو برترم زيرا پدر تو دعوي مهدويت كردو  پدر من 

ه در مجالس المؤمنين اين گفتگو البت1«دعوي خدائي ! و اگر به سبب ديگري است، بگو تا بشنويم...

 بين ادريس مشعشعي و قاسم فيض بخش نقل شده است.

كه تذكره « خواجه محمدبن خواجه محمد سمرقندي»اما خلفاي متصوف محمد نوربخش عبارتند از: 

شمس الدين محمد بن يحيي »و  2معروفي در شرح زندگي و احوال و مقامات مرشد خود نوشته است

)متوفي « شيخ محمد قوچاني»و  3«گلشن راز»( شارح 927)متوفي « اسيري»به متخلّص « الهيجي

سيد ضياء الدين نوراهلل بن محمد شاه »و  4( كه گرايشي به شاه اسماعيل صفوي داشته است938

 .5كه هم مشعشعي و هم نوربخشي بوده است« حسيني مرعشي شوشتري
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به سبب دعوي مهدويت خود  را، ظاهراًطريقه نوربخش با وجود اظهار عالقه سلطان حسين بايق

سيدمحمد، در خراسان رواجي نيافت اما در فارس به اهتمام شمس الدين الهيجي و خانقاه نوريه او، 

 .1رونقي يافت و حتي مورد توجه شاه اسماعي واقع گشت

البته سيدمحمد نوربخش كه در زندگي خود را محور تصوف و مهدويت مي دانست پس از مرگ او 

ز چهره بارزي در ميراث تصوف ايران گرديد. پس از مرگ وي، پسرش قاسم فيض بخش جانشين ني

وي گرديد كه مي بينيم تصوف او آميخته با تشيع بوده از جمله گويند: موقعي كه در تبريز در حضور 

حمن سخن مي راند، عبدار« ال إلَه إلَّا اهلل»سلطان حسين بايقرا، خطبه مي خواند و در فضيلت ذكر 

، بدو اعتراض نمود كه در جواب 2( كه قاضي نوراهلل وي را شيخ المعاندين ناميده898جامي )متوفي 

در ايام اقامت عراق شنيده بوديم كه تو درباره حكمت علي ولي اهلل بحث و خالف داري، آيا گفت:

ت به روشني نمايانگر . به نظر قاضي نوراهلل اين حكاي3«نيز بحث مي كني؟!« ال اله اال اهلل»اكنون در 

 شيعي بودن فيض بخش است و شيعه بودن پدر وي، نوربخش را نيز تأييد مي كند.

وقتي دولت صفوي ظهور كرد و تشيع را به رسميت شناخت، بر نوربخشيه بسيار آسان مي نمود كه 

اه اسماعيل اعالم تشيع نمايند زيرا در واقع موجوديت صوفيانه خود را تغيير نمي دادند و لذا وقتي ش

صفوي شوشتر را گشود و از مذهب مردم آن ديار پرسيد، تنها پاسخ رضايت بخش اين بود كه 

 .5. و اين سيد نوراهلل مرشد نوربخشيان بود4«ما بر مذهب سيد نوراهلل هستيم»بگويند: 

قع البته اين منافات ندارد با اين كه برخي از سران نوربخشي مورد غضب بعضي از سالطين صفوي وا

شده اند از جمله شاه قوام الدين نوربخشي، نواده قاسم فيض بخش به روزگار شاه طهماسب اول 
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صفوي رياست نوربخشيان ري را داشت و شاه طهماسب به علتي دستور داد ريش او را آتش زدند 

 1هـ( . 943)سال 

 ابن ابي جمهور احسائي – 7

 (911؛ فوت بعد از 838)تولد 

از نواحي بحرين در يك خانواده  2يم بن ابي جمهور احسائي در شهر احساءمحمدبن علي بن ابراه

ريشه دار علمي تولد يافت و در همانجا بزرگ شد و نزد پدرش زين الدين علي علم آموخت و از 

به فرا  3آنجا آهنگ نجف كرد و از اساتيد آن شهر، از جمله شرف الدين حسن بن عبدالكريم فتّال

پس از آن از راه سوريه عازم مكه گرديد و  4در آنجا اقامت داشت 877ا سال گرفتن علوم پرداخت ت

رسيد و يك ماه نزد وي درس خواند. ابن ابي جمهور در مكه نيز فرصت استفاده را از  –در حلّي 

دست نداد، چنانكه در درعيه از نواحي نجد با صوفي الابالي منش و قلندرمآب از اهل يمن برخورد 

و سپس به بحرين برگشت. شيعيان خراسان  5ر موضوع ترك واجبات شرعي مباحثه نمودكرد و با او د

را « زادالمسافر في اصول الدين»براي ترويج تشيع از او دعوت كردند، وي در راه خراسان رساله 

 .6شرحي بر آن نگاشت 878نوشت و سپس به درخواست يكي از شاگردانش به سال 

ي معلوم شد كه مباحثه اي بين او و متكلم سني معروف به فاصل اهميت حضور او در آن ديار وقت

در برابر جمعي از شيعيان و سنيان روي داد و تفوّق و  –كه براي مباحثه از هرات آمده بود  –هروي 

 .7برتري ابن ابيج مهور آشكار شد و فاضل هروي و ديگران وي را لقب و متكلم عرب دادند
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يان طوس و شهرهاي ديگر در رفت و آمد بود و مناظرات او با ابن ابي جمهور تا زمان وفات م

در شرح مناظرات او با مخالفان كه بعضي از آنها در كتاب « المناظرات»مخالفين معروف است و كتاب 

نگارش « نامه دانشوران». و همه آنها در كتاب 1مذكور است« مجالس المؤمنين»و « روضات الجنات»

 .2يافته است

 مهور، كتابهائي به ويژه در فقه و كالم و حديث باقي مانده از جمله:از ابن ابي ج

كه مانند قواعد شهيد؛ قواعد فقهيه را حاوي « األقطاب الفقهيه والوظائف الدينيه علي مذهب األماميّـ»

في شرح  الحسينيـ التحفـ»و « اإلشراقيّـ في الحكمـ النهايـ بدايـ»و مرتب به اقطاب است و 

غوالي »و « اصطالح المحدّثين القاصدين في معرفـ تحفـ»كه شرح الفيه شهيد است و « يّـاأللف

اهلل  در حديث، كه آن را سيد نعمـ« علي مذهب اإلماميّـ عوالي اللئالي األحاديثيـ»يا « اللئالي

 مدينـ»را به  شرح كرده و بعداً نام آن شرح« الجواهر الغوالي في شرح عوالي اللئالي»جزائري به نام 

 .3تغيير داده است« الحديث

در نقل احاديث عامه به قدري زياده »گفته اند: « غوالي اللئالي»و برخي از صاحب نظران درباره كتاب 

. و 4روي كرده كه بعضي از مشايخ به دليل وجود اين كتاب، ابن ابي جمهور را مورد وثوق ندانسته اند

را به سهل انگاري در نقل اخبار و « غوالي اللئالي»جال صاحب دانشمندان برجسته فقه و حديث و ر

و محدّث جزائري در يكي از تأليفاتش گفته است كه  5خلط كردن درست و نادرست نسبت داده اند

 .6اصحاب از نقل و مباحثه در اطراف اخبار اين كتاب خودداري مي كرده اند
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او طرفداراني يافته كه در مقابل اتهام سهل « يغوالي اللئال»گر چه اخيراً ابن ابي جمهور و كتاب 

انگاري در نقل اخبار و خلط كردن درست و نادرست در آن كتاب، از وي دفاع كرده اند. مثالً محدث 

ولي  1نوري در خاتمه مستدرك در اعتبار آن كتاب به تفصيل سخن گفته و مؤلف آن را ستوده است 

ذكر شده ، « غوالي اللئالي»هر چه از احادث در كتاب تحقيق مرحوم نوري به اين معني نيست كه 

صحيح و معتبر مي باشد، بلكه غوالي اللئالي در نظر او بسان سائر كتاب احاديث است كه احاديث 

صحيح و موثّق و ضعيف در آن وجود دارد و تشخيص صحيح از غيرصحيح به عهده متخصّصين در 

 .2فنّ حديث مي باشد

نيست، بلكه گرايش افراط آميز او « غوالي اللئالي»بي جمهور تنها احاديث ضعيف البته اشكال كار ابن ا

به تصوف است او مانند سيدحيدرآملي مي خواست با درآميختن تشيع و تصوف، فرقه واحدي بسازد 

حكمت »كه مشتمل است بر « و سيرها المجلي في منازل العرفانيـ»و در اين رابطه كتابي نوشته به نام 

نفائس اسرار علوم عرفاني و خالصه آنچه توان رسيد و نهايت درجه كمال كه مي توان انتظار  الهي و

المعارفي است كه تقريباً همه مسائل شناخته شده آن عصر را در بر  . اين كتاب در واقع دائر3«داشت

رآملي آن چشمگيرتر است و با گرايشي به شيوه سيدحيدمي گيرد ولي رنگ تأثير فلسفه و تصوف در

كتاب به دو بخش تقسيم شده: بخش نخست در مباحث توحيد و بخش دوم در مباحث افعال، زيرا در 

 .4حقيقت علم كالم به همين دو موضوع تقسيم مي شود

لقب  5«عالمه اعظم و درياي پهناور»ابن ابي جمهور در تجليل از ميثم بحراني، مبالغه نموده و او را 

. ولي ساير فقها و متكلمان رسمي 6معلول بر قول عالمه حّلي تكيه كردهداده و نيز در مباحث علت و 
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و اين نخستين ايرادي  1شيعه مورد استناد او واقع نشده اند مثاًل از شيخ مفيد تنها يك بار نام برده است

 است كه شيعه بر ابن ابي جمهور گرفته اند.

ه نشانه قدرداني از آملي، وي را هدف ابن ابي جمهور در حقيقت همان هدف آملي بوده است و ب

قطب »و « فاضل متأخّر»و  2«سيدعالمه متأخّر، داراي قوه مكاشفه راستين»چنين توصيف كرده: 

او نيز بسان آملي مي كوشيد با تلفيق تشيع و تصويف فرقه جديدي به وجود آورد و عيناً  3«اقطاب

 .4همان مقدمات و داليل را آورده است

و طريقت و حقيقت سه كلمه مترادفند به يك معنا و آن حقيقت شرع محمدي شريعت »به گفته وي 

 .5و براي اثبات اين نظريه، به نوشته هاي آملي استناد كرده است«. )ص( است

با اين حال، ابن ابي جمهور، مسأله را از او وسيعتر دنبال كرده است زيرا هدف وي درآميختن دست 

بوده تا آميزه آنها، چهارچوبي نظري براي فرقه واحد با  6و تصوفآوردهاي علم كالم با نتايج فلسفه 

. نمونه اعالي اين كوشش در نظر ابن ابي جمهور، شهاب 7عقيده واحد، يعني عقيده به توحيد بشود

 9اإلشراق ناميده و از حكمـ 8«شيخ الهي»الدين يحيي بن حبش )شيخ اشراق( مقتول بوده كه وي را 

 13و حلّاج 12وي قسمتهائي نقل كرده است و نيز به اقوال بايزيد بسطامي 11يحاتو التلو 10و المقاومات
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و  7و ارسطو 6و نيز افالطون5و سعدالدين حموي 4و ابن عربي 3و غزالي 2و عبداهلل انصاري 1و شبلي

 13و قطب الدين شيرازي12و نصيرالدين طوسي 11و فخر رازي 10و ابن سينا 9و فارابي 8فرفوريوس

 .استناد نموده است

در اينجا براي تفصيل نظريات ابن ابي جمهور مجالي نيست و ليكن نمونه اي از نظريات وي را كه 

يعني »معني كرده و افزوده: « تفريد»او توحيد را آميخته از فلسفه و تصوف مي باشد، مي آوريم. مثالً

به »است:  آنگاه به شكل جديدي آن را بررسي نموده و گفته 14«اثبات يك خالق براي اين جهان

اصطالح اهل تحقيق، توحيد يعني منزّه دانستن ذات خدا از همه كثرتها زيرا ذات؛ همه صفات را در بر 

مي گيرد و به طريقه اهل تصوف، توحيد يعني قائل بودن به يك موجود، فقط به صورتي كه همه 

 .15«مظاهر، منطوي و منتظم در عظمت قيومي او باشد

ربي، كالمي از امام صادق )ع( نقل كرده و سپس به دو قول از شبلي و پس از نقل اقوالي از ابن ع

من »پرداخته و براي تأييد، اين حديث نبوي را آورده كه: « منازل السائرين»خواجه عبداهلل انصاري در 

. )هر كه خدا را شناخت زبانش الل شد(. و نيز گفته امام علي )ع( را آورده كه 16«عرف اهلل كل لسانه
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. )حقيقت يعني مشاهده جالل خدا از »1كشف سبجات الجالل من غير اشار الحقيقـ: »فرموده 

 پشت پرده هاي نور عظمت، كه قابل اشاره نيست(.

اتحاد يعني يكي »پس از توحيد، وارد مبحث اتحاد شده، ابتدا در معني آن قول فرفريوس را آورده كه: 

اتحاد »و نيز اقوال فيلسوفان ديگر را كه  2«شدهشدن )ذهن( درك كننده با صورت )ذهني( شيئي درك 

همانا درك چيزي به وسيله نفس ناطقه، از راه يكي شدن با عقل فعال است به طوري كه نفس درك 

 .3«كننده حين ادراك، همان عقل فعال است

 سپس همين موضوع را با اشارات اهل تجريد و مشايخ صوفيه ربط داده و چنين گفته است:

فه از يكي شدن نفس ناطقه با صورت عقليه يا عقل فعال، همان چيزي است كه مشايخ اهل مراد فالس»

 ذوق و تصوف اشاره كرده اند.

در اين مورد ابن ابي جمهور از سخنان مشهور حلّاج و بايزيد شاهد آورده و با اين آيات مطلب را 

و حضرت موسي از درخت شنيد كه )ِإنِّي  4رمي( تأييد نموده است كه: )ما رَمَْيتَ إِذْ رَمَيْتَ َو لكِنَّ اهللَ

ما انتجيته و لكن »و با اين حديث منسوب به پيغمبر كه در حق علي )ع( فرمود:  5أَنَا اهللُ رَبُّ العالَمِين(

 «.كه من با او نجوا نكردم اين خدا بود كه با وي نجوا كرد» 6«اهلل انتجاه

يد اسالمي و اتحاد فلسفي و صوفيانه يكي مي گردد و آن به اين ترتيب به عقيده ابن ابي جمهور، توح

كه همه پيغمبران و اولياء بر آن معتقد بودند و بدان وسيله شرك « توحيد وجودي»عبارت است از: 
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و اين همان انديشه سيدحيدرآملي است، منتهي به شكلي وسيعتر كه در آن  1«خفي را نفي مي نمودند

 عرفت را مي پوشاند.انديشه وحدت وجود، همه انواع م

بدون شك، ابن ابي جمهور در وراء اين تفصيالت هدف خاصي را دنبال مي كردك ه آن عبارت بود 

از پديد آوردن يك فرقه جديد، كه تشيع در قالب آن گرايش جديد همچون مذهبي جامع همه 

 تمايالت بشود.

دا به صورت بعثت انبياء و ابن ابي جمهور معتقد است كه نظام عالم بر اساس لطف است و لطف خ

زيرا مردم براي بقاي نوع مجبور به اجتماع هستند و نظم زندگي محتاج به »تعيين اولياء متجلي شده، 

. وي مي افزايد كه اين گونه اشخاص يعني قانونگذاران، نامهاي گوناگون 2«)قانون و شريعت( انبياست

را صاحب ناموس و متكلمان شارع و رسول دارند كه حقيقت همه به يك معناست. فيلسوفان ايشان 

اين در مورد نبوت صادق است و اما امام اصطالحي متأخران به نظر ابن ابيج مهور، همان  3ناميده اند

. ابن ابي جمهور به مسأله نظام زندگي در 4اصطالح كرده اند« ملك»مقامي است كه فيلسوفان قديم 

جهان به گونه اي اسالمي پرداخته و به عقيده وي ، اين مقصود در نبوت و امامت نهفته است و پس 

از بحثي صوفيانه به اين نتيجه رسيده كه علي بن ابيطالب، همان ولي حقيقي است كه خدا او را 

قائم مقام پيغمبر و همانند وي پيش از خلقت مل،و به مثابه يك انسان كا 5منسوب و معصوم داشته

همچنان كه محمد )ص( خاتم انبياست، علي )ع( نيز خاتم االولياء مطلق است.  6عالم موجود بوده

 .7ناگفته نماند كه ابن اي جمهور در انتخاب اين اصطالح و بيان به ابن عربي استناد كرده است
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دوازده امام را با جهت گيري كاماًل صوفيانه،ين مرحله،باالخره ابن ابي جمهور پس از رسيدن به ا

قطب  »اولياي عارفان و شيخ مشايخ صوفيان مي شمارد و سلسله واليت را به مهدي )ع( مي رساند كه 

 .1«جهان و امام زمان و خليفه عصر و خاتم واليت محمديه است

خود قول ابن عربي را گواه آورده در اين مورد به رأي سيدحيدر آملي استناد جسته و بر صحت گفته 

 .2«اهل كوفه در ياري آن حضرت از همه مردم موفق ترند»است كه: 

ابن ابي جمهور در آن عصر، از خالي بودن شهرهاي شيعه از شور عرفاني و معنويات و تهي بودن 

لهيات، مجالس درس از طالبان علم، در رنج بوده و گويا مي خواست براي رونق معنويات و شكفتگي ا

از ديد خود راهي پيدا كند كه عناصر عرفاني تصوف و فلسفه را به مذهب تشيع مي افزايد تا آن را 

پس از »جوابگوي روح زمان سازد و جان تازه اي در آن بدمد او در اين مورد چنين گفته است: 

اه و روش تفحص در احوال علماي راسخين و اهل سلوك از حكيمان و متصوفان سابق، دريافتم كه ر

و مقصدشان يكي بوده است. ايشان را رهنماي خود قرار دادم و با داللت آنان در اين لغزشگاه ها گام 

برداشتم و در گشودن درهاي بسته، قدم بر جاي پاي ايشان گذاشتم، اكنون كه بخت مرا از همنشيني 

ن آنان برخاسته ام و از آنان بازداشته و روزگار مرا از ديدارشان محروم كرده، به خوشه چيني خرم

 .3«ريزش احوال و كلمات آنان دانه بر مي چينم

اين اقرار صريح ابن ابي جمهور )در مورد اقتباس از فالسفه و صوفيه( بر اين اساس بوده كه به نظر 

اين همان عقيده اي است كه اخيار بر آن بودند و با ان به مقام ابرار رسيدند و اين پيروي از »وي 

 .4«ياء كبار و ائمه اطهار استسيرت اول
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بدون ترديد همه اينها قيام گستاخانه عليه تشيع اماميه بود و لذا تعاليم او مورد پذيرش علماي معاصر 

و كتابهايش « متهم به تصوف بوده»يا متأخر شيعه قرار نگرفت و به همين جهت درباره او گفته اند:

فقيه يا متكلم از شاگردان وي كه مورد قبول باشد،  مورد اطمينان علماي شيعه نمي باشد. و حتي يك

. با آن كه شاگردان بسيار داشته است. و فقط شاگرد و دوستش محسن بن محمد 1نام برده نشده

. 2از وي روايت كرده استرضوي قمي كه در طوس به وي پيوست و مناظراتش را جمع آوري نمود،

جب برسي بوده كه شيعيان معاصر سعي داشتند او از اين لحاظ ابن ابي جمهور همسر نوشت حافظ ر

را به بوته فراموش بسپارند. و در مقابل از طرف صوفيان مدعي تشيع، از وي حسن استقبال شده و از 

 در وصف او گفته است كه:« طرائق الحقائق»آن جمله صاحب 

يق كرد و پايه آز فقهاء كرام و محققين عظام است كه طريق تصوف مشايخ را صحيح دانست و تصد»

 «.عقايد ديني )بر وفق تصوف( بنياد نهاد

هر چه هست، ابن ابي جمهور، شكل تكامل يافته اي از سيدحيدر آملي است و نمونه بارزي براي 

 شيخيها بود، كه شيخ احمد احسايي بر همان روش رهبري شان كرد.

 حركت صفويان

تيموريان به جائي كشيد كه تنها يك كوشش مداوم شيعه در تحصيل قدرت و نفوذ، با ضعف قطعي 

نهضت مساعد جديد مي توانست آن را به نتايج قطعي برساند و محيط آماده پذيرش يك قيام كننده 

علوي و از هم پاشيدگي دولت مغول زمينه مساعد موفقيت او بود. از حكومت مغوالن فقط قسمت 

ديگر بخشهاي ايران و تركستان،  كوچكي تحت حكومت ميرزاحسين بايقرا در هرات باقي بود و در

عراق، استيالگران ديگر فرمان مي راندند. با توجه به استقبال مردم از دعوت نوربخش و انديشه ظهور 
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مهدي )ع( وفساد اوضاع كه اذهان را آماده ساخته بود، قيام دالورانه شاه اسماعيل صفوي، كه به مثابه 

 .1يافت كه تمامي شرق اسالمي را تكان دادحركت نهايي علويان بود، چنان توفيق بارزي 

شاه اسماعيل توانست تمام ايران را زير پرچم خود در آورد و حكومت واحد و متمركزي در سراسر 

ايران به وجود آورد و چون جهانجوي نوخاسته صفوي در تبريز بر مسند شاهي نشست، مذهب تشيع 

مايون فرمان واجب اذإذعان شرف نفاذ هم در اول جلوس ه»را آئين رسمي كشور خويش ساخت و 

پيوست كه خطباي ممالك آذربايجان خطبه به نام نامي ائمه اثني عشر سالم اهلل عليهم إي يوم الحشر 

و ساير عبادات رسوم مذموم مبتدعه را منسوخ  خوانند و پيش نمازان تمامي بلدان در اقامت صال

را داخل كلمات اذان سازند و نمازيان « علياً ولي اهلل أشهد انَّ»گردانيده و مؤذنان مساجد و معابد لفظ 

عابد و لشگريان مجاهد از هر كس امري مخالف ملت بيضا مشاهده نمايند، سرش از تن بيندازند 

الجرم صيت منقبت ائمه معصومين )ع( و دعاوي دوام دولت پادشاه هدايت آئين بر سر منبرها بلند 

راه يقين و القاب ميمنت آيات خسرو حشمت قرين  هداگشت و روي زربنفش اسامي سامي آن 

 .2«مزين شده به رتبت از همه اشياء درگذشت...

البته اقدام مؤسس حكومت صفويه در تروي و رسمي ساختن مذهب شيعه كه سرانجام به پيروزي 

 بدون شك با مقاومت و عكس العمل اهل سنت مواجهتشيع و شكست نهايي تسنن در ايران انجاميد،

وقتي علماء او را از الزام مردم به قبول مذهب شيعه برحذر داشتند و بود وگرنه تهديد او در تبريز،

به توفيق اهلل اگر رعيت حرفي بگويند، »گفتند: اگر رعيت برگردد چه تدارك توان كرد؟ جواب داد كه 

نقل تاريخ  و همچنين بنا به 3چه ضرورت داشت؟« شمشير مي كشم و يك كس را زنده نمي گذارم

جهان آرا حكم كرد تا كساني كه هنگام استماع طعن و لعن تبرائيان در كوي و بازار و محالت به بانگ 
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. و اين نكته نشان مي دهد 1نگويند به وسيله تبرداران و قورچيان به قتل آيند« بيش باد و گم مباد!»بلند 

ت بدون خشونت پيشرفت كندو  لذا كه ترويج تشيع در شهرهاي مختلف ايران به هر حال نمي توانس

با اين كه زمينه نشر و ترويج تشيع در ايران از عهد مغول و قبل از آن فراهم شده بود، ولي خشونت 

انقالبي نهضت صفويه بيش از هر عامل ديگر در اين امر مؤثر بود. به هر حال، اقدامات مساعد شاه 

ه رسمي كردن اين مذهب در ايران بوده و صفوي در راه تقويت و ترويج تشيع عمل قاطعي در را

نتايج سياسي و اجتماعي و عملي و ادبي خاصي را در اين سرزمين به همراه داشته است كه طبعًا بايد 

 هنگام تحقيق درباره دوران صفوي از آن سخن گفت.

ينيم: در اينجا بي مناسب نيست به آغاز حركت صفويان كه يك طريقه صوفيانه بود، اشاره كنيم و بب

 چگونه تحت تأثير اوضاع و احوال، فرقه صوفيه رنگ سياست به خود گرفت:

 از شيخ صفي الدين تا شيخ ابراهيم – 1

آغاز مي شود و تا شيخ صفي الدين  2تاريخ صفويه از شخصي به نام فيروز بن محمد بن شرقشاه

نها خانواده محترمي بودند اطالعات تاريخي درباره اين خاندان كم است ولي اين قدر معلوم است كه آ

كه در اردبيل ساكن بودند و از راه اقطاعي كه دولت در اختيار آنها قرار داده بود، امرار معاش مي 

كردند. فيروز شخص ثروتمندي بودو  در علوم مذهبي هم دستي داشته است و شغل سنتي اين 

يل در زمان قطب الدين )جد صفي خاندان كشاورزي و دامداري بود و به غير از حمله گرجيان به اردب

الدين( تاريخ شش جد شيخ صفي، چيز برجسته اي راجع به اين دودمان، قبل از شيخ صفي، ارائه نمي 

دهد. مع الوصف جنگ با گرجيان اين خاندان را بلندآوازه ساخت و در آن، نقاط فعاليتهاي آغازين 

 .3طريقت را مي شود مشاهده كرد« غازي»

                                                 
 .167، ص 1زندگاني شاه عباس، جا منسوب به ابوبكر طهراني به نقل از نصرهللا مكفي،›تاريخ جهان آ -1 

 .11سلسله النسب، ص  – 411، ص 4حبيب السير، ج – 8ه نگاه كنيد به صفوه الصفا، ص راجع به فيروزشا -2 

 .127پيدايش دولت صفوي، ميشل م . مزاوي، ترجمه آژند، ص  -3 



پرماجراي صفويه از شيخ صفي الدين آغاز مي گردد. دوره او و پسرش و نوه اش و در حقيقت تاريخ 

نتيجه اش، دوره اي است پر از اسناد و مدارك غني، مردان باتقوايي كه داراي شخصيت و رهبري 

هستند و مورد ستايش مريدان خود مي باشند و مورخان به روشني درباره شيخ صفي، شيخ 

« دوره طاليي»شيخ ابراهيم مطالبي نوشته اند و اين دوره را به صورت  وخواجه علي،صدرالدين،

منعكس كرده اند، حتي نويسندگان سني تندي چون فضل اهلل بن روزبهان خنجي هم با كلماتي نظير 

 .1از او و جانشينان وي ياد كرده اند« قطب عالم شيخ صفي الدين اسحاق»

پيام و قدرت رهبري است، تصوير كرده است او زماني منابع، شيخ صفي را به صورت كسيك ه داراي 

« الصفا صفو»يك فرد مقدس و زماني مردي است كه منطق و عقل جهاني دارد. تقريباً همه صفحات 

 .2به عقل، ادراك، تقوا و شناخت عميق او از علوم ديني و دنيايي پرداخته است

ي زندگي پدرش ديري نپائيد و به سال . و پس از تولد و3زاده شد 651صفي الدين اسحاق به سال 

وفات يافت و جاه و ثروت معتنابهي بجا گذاشت، آن عصر، عصر تصوف بود و صفي الدين  656

سالگي به شيراز رفت تا از نجيب الدين  14يتيم نازپرورده نيز همين نوع زندگي را برگزيد و در 

به ز رسيد كه شيخ وفات كرده بود،( معرفت فراگيرد ولي وقتي به شيرا678بزغش شيرازي )متوفي 

صحبت شيخ رضي البدين را دريافت، سپس از نزد سالگي در شيراز به اشاره برادرش، 21سن 

مرشدي، نزد مرشد ديگري مي رفت تا در گيالن به خدمت شيخ ابراهيم ملقّب به شيخ زاهد گيالني 

سال در  25افت و مدت ( رسيد و آنچه مي خواست درو جود شيخ زاهد گيالني ي711)متوفي 

صحبت وي باقي ماند و دختر او را به زني گرفت و پس از وفات شيخ زاهد در رأس طريقت قرار 

و اين حادثه در حقيقت آغاز  1و طبق اغراق گوئيهاي منابع ، مريدان او به صد هزار بالغ مي شد4گرفت

                                                 
 .128همان، ص  -1 

 .11صفوه الصفا، ص  -2 

 .12همان، ص  -3 

 .17صفوه الصفا، ص  -4 



طبعاً متوجه اهداف دنيوي نوعي جديد از تصوف بر پايه اشرافيت و ثروت بودو  اين نوع تصوف،

معيني مي شد اين پيوند زناشوئي داماد توانگر و سخاوتمند خود را به يك فرمانرواي صوفي مبّدل 

 .2كرد كه اسباب مساعدت دنيوي وي آماده بود

بر كوه قاف نشسته بودي و از كمرش »از همين جاست كه آورده اند صفي الدين در خواب ديد كه 

ويزان و بر سرش كالهي از پوست سمور، همچنان بودي تا خورشيد از آن شمشيري بلند و پهن آ

شيخ زاده اين رؤيا را چنين تعبير كرد كه شمشير يعني  3«شمشير درخشيدن گرفت و دنيا را روشن كرد

اين خشت اول بناي دعوت سياسي به نفع اين خاندان بود  4حكم واليت و خورشيد يعني نور واليت

او را در جلب مريدان بسيار كمك كرد از ثروت صفي الدين،معنوي اصيل بودند،كه از لحاظ مادي و 

 .5جمله گفته اند فقط در يك شب صد رأس دام براي غذاي ايشان ذبح نمود

طريقت و صوفيگري در دوران شيخ صفي و سه نفر از جانشينان بالفصل وي، از احترام زيادي پيش 

مغول و وزراي اعظم آنها در مقابل شيخ صفي الدين كرنش مي ايلخانان صاحبان قدرت برخوردار بود،

 .6كردند

و همچنين آل جالير نيز به صدرالدين احترام مي كردند و در فرماني شيخ صدرالدين را اين طور 

السالكين، ناصح الملوك و السالطين، مرشد  قدواعظم سلطان المشايخ و المحققين،»خطاب مي كند: 

 تيمور و اعقاب او نيز خواجه علي را بزرگ مي شمردند.و  7«الخاليق اجمعين
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( يكي از مأمورين امور مالي مغالن در قزوين و مورخ و شاعر و 731حمد اهلل مستوفي)متوفي 

وي مي گويد: كه شيخ  1جغرافي نگار نيز از منزلت عظيم شيخ صفي، به روزگار خود ياد كرده است

فوذ زيادي برخوردار مي باشد، حكام مغل احترام زيادي به صفي الدين هنوز در قيد حيات است و از ن

 او قائلند و او جان افراد زيادي را نجات داده است.

يعني شش سال پس از مرگ شيخ صفي تأليف شده، بار  741كه در سال « نزهه القلوب»او در كتاب 

مي كند كه بيانگر از او ياد « عليه الرحمه»ديگر از شيخ صفي الدين حرف مي زند ولي با عبارت 

وفاتش مي باشد، حمد اهلل مستوفي اطالعات ارزشمندي بر اين گفته اش مي افزايد، مبني بر اينكه: 

 .2اكثر مردم اردبيل مذهب شافعي دارند و مريد شيخ صفي الدين عليه الرحمه هستند

ه از اعتبار و عرضه شد« مستوفي»اين دو اشاره معاصر شيخ صفي كه توسط يك نفر مأمور دولتي يعني 

سنديت زيادي برخوردار است و دو واقعيت مهم را در خصوص طريقت اردبيل زمان حيات مؤسس 

 آن عرضه مي كند:

 احترام و مقبوليت عظيمي كه طريقت شيخ صفي و خود او در زمان مغالن داشته است. – 1

يد شيخ صفي الدين واقعيت عجيب اينكه ، اكثر ساكنين اردبيل در آن عصر شافعي مذهب و مر – 2

 بوده اند.

به وضوح « الصفا صفو»يك نكته مهم ديگر درباره شيخ صفي الدين وجود دارد كه از متن كتاب

استفاده مي شود كه يقينا شيعه نبوده است از جمله در تفسير آيه )يا أَيُّها الرَّسُولُ بَلَّغْ ما اُنْزلَ إلَيْكَ مِْن 

. كه در نظر شيعيان به حديث غدير و خالفت بالفصل علي )ع( 3ما بَلَّغّْت رِسالَتَهُ(رَبَّكَ وَإِنْ لَمْ َتفْعَلْ فَ
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الراسخون في »شيخ صفي در تفسير همين آيه موضع شيعيانه نگرفته است و نيز  1مربوط مي شود

. و نيز با اين كه به احياء العلوم و اربعين غزالي و 3را طبق مذاق شيعه تفسير نكرده است 2«العلم

ولي از هيچ  4( اشاره كرده645وارف المعارف سهروردي و مرصادالعباد نجم الدين رازي )متوفي ع

يك بار از شيخ مي پرسند: كه بر كدام مذهبي؟ گويد كه: كتاب شيعي نام نبرده است. و عالوه بر اين،

مه را دوست ما مذهب ائمه داريم )يعني مذاهب چهارگانه: ابوحنيفه؛ شافعي؛ مالك و ابن حنبل( و ائ

هر چه اسناد و اجود مي بود آن را اختيار كرد و بدان عمل مي كردو  راه رخصت داريم و در مذاهب،

و سهولت بر خود و مريدان منسد و بسته مي گردانيد كه رخصت ميدان نفس را فراخ مي كند و به 

 صفو». در 5رخصت عمل نمي كرد و به دقايق اقاويل و وجوه كه در مذاهب است، كار مي كرد

 سيره شيخ صفي الدين چنين توصيف شده است:« الصفا

نهاد كه از او سر موئي خالف شريعت در وجود نيامد نه به « شريعت»مجموع عمر چنان بر متابعت »

 .6«قول و نه به فعل

اين طريقت كاري با منازعات بين در بخشي راجع به اجازه شيخ صفي از شيخ زاهد، گفته شده كه:

ي مختلف اسالمي ندارد و در اينجا )اردبيل( به غير از سنت و جماعت، خالف و اختالف فرقه ها

 .7«قدريه، مشبّهه، مجسّمه، معطّله و غيرها هرگز نبوده و نباشدمذاهب چون اشعريه، معتزله،

( از دختر شيخ 714فوت كرد و پسرش صدرالدين موسي )متوفي  735شيخ صفي در محرم سال 

شين او شد. اشرف چوپان حاكم مغولي اردبيل كه از رقابت وي در زمينه سياسي زاهد گيالني جان
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حاكم او را به اردبيل باز به تبريز تبعيدش كرد. گر چه در اثر فشار مريدانش،احساس خطر مي كرد،

گردانيد ولي در صدد برآمد او را مسموم و مقتول سازد. صدرالدين ناچار به گيالن كه دائيهايش و 

شيخ زاهد گيالني در آنجا بودند، گريخت و همين كار باعث نگراني اشرف شد. پس از آن كه  پيروان

اشرف در حمله ارغون بيك به اردبيل كشته شد، صدرالدين دوباره به اردبيل بازگشت تا آن كه در 

 .1سالگي درگذشت 91همانجا در سن 

 سيدمحمد نوربخش درباره او گفته است:صوفي شورشگر،

 .2«تيان و اوتاد اولياء و در فتوّت به كمال بود... و بچيزيان و تهيدستان را اطعام مي كردوي از ف»

ابن بزّاز، نيز زعامت وي را در تصوف عملي تأكيد كرده و اشاره نموده است كه با چند اخي از 

كه اين نشان مي  3جوانمردان ترك، همچون اخي اميرعلي و اخي ميرمير و اخي شادي صحبت داشت

 .4هد، صوفيگري صفويان در آن زمان شكل گرفته و به يك نهضت صوفيانه تحول يافته بودد

دوره صدرالدين دوره سختي براي طريقت بود، قتل و تعقيب آغاز شده و شيخ صدرالدين هم مدتي را 

ار و ليكن به همين دليل بر تعداد مريدان آن افزوده شد و مردم از دست روزگار غدّ  5در زندان گذرانيد

 .6لقب يافت« خليل العجم»بدان پناه بردند تا آنجا كه 

گفته شده بار ديگر گرجيان به اردبيل حمله كردند و در مسجد اردبيل را كنده با خود بردند كه 

 .7صدرالدين و مريدان وي آن را به شهر برگرداندند
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ين ساخت و آنجا را از كارهاي برجسته صدرالدين اين بود كه زيارتگاهي براي پدرش شيخ صفي الد

. و 1قرارگاه پيروان خود قرارداد، اين زيارتگاه به قدري وسيع بود كه بناي آن بيست سال طول كشيد

 2يك مركز معنوي گرديد كه صوفيان ازف همه جا در آنجا گرد مي آمدند و نذوراتي بدانجا مي رسيد

آن كه صوفيه و كل جامعه، . از نشانه هاي بلند مقام شيخ صفي در نظر3كه صرف صوفيان مي شد

 .4قبرش زيارتگاه حكام و پادشاهان گرديد تا آنجا كه حتي تيمور نيز به زيارت آن مي رفت

در آرامگاه  794سال مردم منطقه را ارشاد مي كرد و پس از مرگ به سال  59صدرالدين مدت 

 .5خانوادگي صفويان پهلوي پدرش به خاك سپرده شد

. كه همواره لباس سياه مي پوشيد 6فيان اردبيل به عالء الدين علي رسيدپس از صدرالدين رهبري صو

سال به طول  25وي در زهد مبالغه مي نمود و در زمان او )كه تقريبًا  7و سياهپوش لقب يافت

انجاميد(، كار طريقت اردبيل باال گرفت و شيوخ صوفي به قدري قدرت و نفوذ پيدا كردند كه از 

آزادي بعضي از اسرايي را نمودند كه او پس از پيروزي بر سلطان بايزيد تيمور سخت كش تقاضاي 

از اناتولي با خود آورده بود كه به علي سياهپوش بخشيد چيز  814عثماني در جنگ آنقره در سال 

مهم در اين ميان اين است كه اين اسراء مريدان اينطريقت بوده اند و وقتي كه آزاد شده اند، عده اي به 

آناتولي با نمايندگاني از )خلفاء( كه براي رفتن با آنها انتخاب شدهد بودند، برگردانده شدند وطنشان 

رفت و آمدتان را كم كنيد، چرا كه ظهور مذهب واقعي اثني عشري نزديك »و به آنها گفته شد كه: 

 .8«است و شما بايد آماده فداكاري باشيد
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ا ترويج كنند، در منابع صفويان ضن شرح حال علي آنها موظف بودند مذهب دوازده امامي را در آنج

. و تعدادي 1سياهپوش، تمايالت شيعيانه آشكاري به وي نسبت داده اند كه البته مورد ترديد مي باشد

 . و به صوفيان روملو مشهور شدند.2از آنان را در جوار آرامگاه پدرانش اردبيل منزل داد

مرشد »آمده و سخاوي از وي به عنوان « علي سياه»ت نام علي سياهپوش در كتابهاي عربي به صور

به همراهي عده اي  831نام برده و به عبور وي از دمشق در بازگشت از مكه به سال  3«صوفيه عراق

. و نيز تصريح كرده است كه علي سياهپوش چند سال در دمشق بماند و 4از پيروانش اشاره كرده است

 .5«در حق مرشد خود، چنان اعتقادي دارند كه گفتني نيست»در وصف رابطه مريدانش با وي گفته: 

در حال بازگشت از آخرين سفر حج در بيت  832سال زعامت به سال  38علي سياهپوش پس از 

 .6المقدس درگذشت و مزار بزرگي در آنجا براي وي ساخته شد

يم عليل بوده و پس از علي سياهپوش رياست صفويان به فرزند خردسالش ابراهيم رسيد ولي ابراه

شايستگي تحّمل بار سنگين زعامت طريقت اردبيل را نداشت البته ابراهيم دوبرادر ديگر به نام جعفر و 

عبدالرحمن نيز داشت كه هيچ يك قدرت رهبري صفويان و جهت دادن به نيروي روزافزون ايشان را 

 نداشتند.

ان وي و ناتواني آشكار ابراهيم، پيداست كه قدرت شاهرخ و منكوب شدن جنبشهاي صوفيانه در زم

و شش  7فوت كرد 851باز هم جنبش صفويان را تا فرصتي ديگر به تأخير انداخت ابراهيم به سال 

فرزند از او باقي ماند كه كوچكترين ايشان جنيد، از همگي شايسته تر بود و به دست وي تحول نهائي 
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راطوري تيموري پس از مرگ شاهرخ محيط اين جنبش صوفيانه در زماني كه با از هم پاشيدگي امپ

 كامالً آمادگي داشت، انجام پذيرفت.

شيخ صفي؛ شيخ صدر؛ خواجه علي خالصه اين كه در زمان چهار رهبر نخستين طريقت اردبيل )يعني:

و شيخ ابراهيم( تمام عالئم حاكي از آن بود كه اين طريقت مركز مهمي براي توسعه و اشاعه مرام 

ربايجان در شرق در قلمروهاي تيموريان و در غرب در اناتولي، به شمار مي رود و صوفيگري در آذ

شيعه اثني »در خالل اين دوره از حيات اين طريقت، هيچ نوع تشابه محسوسي از تشيع در حد 

صاحبان »مشاهده نمي شد و چنان كه مينورسكي مي گويد: « غال»و يا در سطح مردمي « عشري

خ محترم زندگي مي كردند و عمر خود را به عبادت و روزه داري مي گذرانيدند اردبيل به عنوان شيو

 .1«و به خاطر قدرت مافوق الطبيعه معروف بودند

مزاوي پس از نقل مطالب مينورسكي، يم افزايد: چنين مي نمايد كه بي نظميها و اغتشاشات «ميشل م»

د رخ داد، زمينه مساعدي براي اشاعه سياسي، كه پس از مرگ آخرين سلطان ايلخاني سلطان ابوسعي

خود در « مسالك األبصار»( در 749اين طريقت به وجود آورده است. ابن فضل اهلل عمري )متوفي 

جائي كه از تاريكي و ظلمت كامل، عدم وحدت و فساد و از مدعيان تاج و تختي كه اينجا و آنجا 

ضع در هم و برهم را توصيف مي توسط گروهكها حمايت مي شدند حرف مي زند به خوبي اين و

 .2«نمايد تصوير اين زمان نمونه كامل زوال و بي نظمي عمومي است

سپس مي گويد: طبيعي است كه در اين دوره ناآرام، طرائق صوفيگري نسبت به سابق بيشتر رشد كند، 

اسالم  عالوه بر اين كه به عامه مردم نوعي آرامش خاطر در سطح« شيوخ صوفي»چرا كه اين مراكز 
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مردمي مي داد، اغلب ملجأئي بود براي افرادي كه از دست ستمكاري و سخت كشي مستبدين دنياگرا 

 .1«فرار مي كردند

 خود وضع آن زمان را چنين توصيف مي كند:« تاريخ مفصل»عباس اقبال محقق معاصر در كتاب 

دران عرفا و متصوفه و در اواخر دولت سلطان ابوسعيد بهادرخان در آذربايجان و گيالن و مازن»

دراويش رو به ازدياد گذاشتند به طوري كه هر ناحيه اي مرادي گرد خود جماعتي مريد داشت و 

مخالف آزار رساندن به اين طايفه بود، كسي نيز متعرّض ايشان نمي شد و به  چون ابوسعيد اساساً

ت عمده اين مريدان در همين علت روز به روز عدد مَرَِده شيوخ رو به افزايش مي گذاشت قسم

سلسله اهل فتوّت يا اهل اخوّت داخل بودند و فتيان و اخوان جماعتي از عوام متصوفه بودند كه جزء

سعي داشتند اصول عاليه عرفان و تصوف را در ميان عامه نيز جاري ساخته با تصفيه اخالق و 

ماعت كه از عهد خالفت الناصرلدين استحكام مباني صفا و ِوداد، بين خود از آن بهره بردارند و اين ج

اهلل به علت گرويدن او به اين طايفه در جميع ممالك اسالمي تشكيالت و زوايا و خانقاهها و 

فتي و مولي و متفرق بودند. و حضرت اميرالمؤمنين علي بن ابيطالب را مطلقاًمهمانخانه ها داشتند،

يكديگر و قتل و غارت و دزدي نيز  حامي جمعيت خود مي شمردند و از تعصب مذهبي و آزار

 .2«احتراز داشتند...

از قسمتهاي با ارزش عبارات اقبال، اشاره اي است كه وي به موقعيت ويژه حضرت علي )ع( نموده 

و يا دوازده امام ندارد چون اين « امامت»است و اين مسأله ديگر احتياجي به توضيح عقيده تشيع يا 

ح عمومي اسالم مردمي هرگز واقعاً مطرح نشده و يا در واقع هرگز در مسائل بسيار بحث انگيز در سط

سطح عاليم اصلي مذهبي الهي اش درك نگشته است. علي )ع( و اهل بيت پيامبر )ص( به دليل رمز 
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آنها همه  سنتي كه از همان ايام صدر اسالم در دور و بر آنها بوده از احترام خاصي برخوردارند و در

كه سينه به سينه به صورت سنت درآمده است و مسلمين آرزو دارند كه صاحب  چيز متمركز است

 .1«ادوار طاليي شوند كه گذشته و رفته است

 از شيخ جنيد تا شاه اسماعيل  – 2

پس از مرگ شيخ ابراهيم رياست صفويه به جنيد رسيد كه راه براي اميران و ديگر دايعه داران براي 

اد دولت باز بود و در آن موقع شايع كرده بودند كه دولت موعود دست اندازي بر واليات و ايج

علويان در آخرالزمان به رهبري جنيد صفوي برپا خواهد شد و جنيد در ركاب مهدي )ع( خواهد 

 جنگيد. منجّمان نيز اين پيشگوئي را تأييد مي كردند.

. و جنيد كوشيد به 2است برودجهانشاه به جنيد فشار آورد كه از اردبيل خارج شود و به هر جا كه خو

بهانه اي در اردبيل باقي بماند ولي تهديد به جنگ و ويران كردن اردبيل از طرف جهانشاه جنيد را 

 .3«واداشت كه به ديار بكر رو نهد

بزرگ خاندان آق قويونلو و مريد علي سياهپوش جد جنيد و اين منطقه تحت حكومت اوزون حسن،

اجرت نيز به نيروي صفويان افزود زيراج نيد با خديجه بيگم خواهر اوزون بود اين مه 4رقيب جهانشاه

حسن، ازدواج كرد با اين حال تصميم جنيد بر بازگشت به اردبيل به قوت خود باقي ماند، جنيد از 

جنيد در شام چند بار مردم محلي را عليه  5ديار بكر رو به اردبيل نهاد و در راه در شروان كشته شد

و او بود كه براي نخستين بار بر پيروانش مقرر داشت با خود كارد و قمه يا تبرزين  6انيدحكومت شور
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بود كه مجلس محاكمه اي در حلب عليه وي تشكيل شده  861و اين واقعه بعد از سال  1حمل كنند

 .2بود

طريقه صفوي با روي كار آمدن شيخ جنيد، تبديل به جنبشي شد كه جنبه سياسي آن غلبه داشت 

او به شيوه پادشاهان بود نه بر »عضي از معاصران جنيد متوجه اين نكته شده و درباره وي گفته اند: ب

. و نيز گفته اند: طرفداران وي از بالد روم و ايران و ديگر شهرها رو به سوي او مي  3«طريق صوفيان

در زمان حضرت سلطان  و اما ابتداي اين طائفه قدسيه»مي گويد: « لّب التواريخ»قزويني در  4نهادند

چون آثار »فصل مربوط به جنيد را با جمالت زير آغاز كرده است: « جهان آرا»مؤلف  5«جنيد بوده

 .6«سلطنت صوري همچون انوار واليت معنوي واضح بود

پس از كشته شدن او، بعضي يارانش مدعي شدند كه او زنده »و از اين باالتر به گفته ابوذر شافعي، 

 ن، ممشابهت عقيده مشعشعيان را با پيروان جنيد نشان مي دهد.. كه اي7«است

به گفته دكتر شيبي: آنچه مسلم است در آن مرحله، صفويان تبديل به يك حزب سياسي شورشي شده 

بودند كه شيعيگري غاليانه در عقايدشان رخنه كرده بودو  اين حالت در زمان پيشواي بعدي، وضوح 

 .8بيشتري مي يابد

د جنيد جانشين پدر شد در آغاز زعامت كودك بدون اهميت و خطري تلقّي مي شد كه حيدر فرزن

تحت حمايت پيروان بسيارش مي زيست و به گفته برخي از نويسندگان: كشته شدن جنيد، به نهضتي 

                                                 
 .46زندگاني شاه اسماعيل صفوي، ص  -1 

 .56، ص 37اعالم النبالء، ج -2 

 .337، ص 5اعالم النبالء، ج -3 

 همان. -4 

 .238ص لب التواريخ، قزويني، -5 

 .261غفاري، جهان آرا، ص  -6 

 .337، ص 5اعالم النبالء، ج -7 

 .381تشيع و تصوف، ص  -8 



. و لذا پيروان وي روز به روز افزونتر مي 1كه انتظار بهانه اي را مي كشيد، انگيزه اي عاطفي بخشيد

و در نهان بدو مي پيوستند ظاهراً وي به نحو مشخصي، از روش تصوف اتباع خود، به طرف شدند 

تغيير سمت داد و گام ديگري  –فتوت صوفيانه ژكه در زمان صدرالدين داخل طريقه صفوي شده بود 

 به سوي تشيع دوازده امامي برداشت و عالمتي براي پيروان خود تعيين كرد كه به وسيله آن از ديگران

متمايز مي شدند و آن عالمت و شعار خاص، كالهي قرمزرنگ و دوازده ترك بود كه دستاري بر گرد 

حيدر به پيروان »در سفرنامه خود آن را چنين توصيف كرده: « بيرجس»آن پيچيده مي شد، چنانكه 

نشانه به  –خود امر كرد عمامه هاي پيچ در پيچ كه وسط آن كاله نوك تيز دوازده تركي قرار داشت 

 .2«بر سر بگذارند –پيروي علي و فرزندانش 

حيدر، در اردبيل از بيم سوء عاقبت، محافظه كارانه مي زيست و منتظر فرصت بود تا اين كه اوزون 

و ابوسعيد آخرين بازمانده تيموريان  3حسن بر عراق و آذربايجان مسلط شد و جهانشاه بن قرايوسف

كستان براي او بالمعارض گرديد. آنگاه اوزون حسن از حيدر را برانداخت و عراق و ايران حتي تر

و پس از آن حيدر را  4خواست كه شعار طريقه خود را ارسال دارد تا او و فرزندانش بدان ملبس شوند

دختر « دسپيناخاتون»گويند مادر اين دختر  5به ديار بكر نزد خود فراخواند و دخترش را به او داد

 .6طريق مسيحي طرابزون و از نسل يك خاندان سرشناس يوناني بود، آخرين ب«كالواآيوانس»

بدين وسيله اوزون حسن مي خواست براي داماد و خواهرزاده خويش حيدر، بنياد حكومتي بگذارد و 

درگذشت و فرزندش خليل جانشين او شد.  882اسباب كمك وي را آماده كرده بود، وليكن به سال 
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و  1وي توطئه چيد و چند ماه پس از مرگ پدر، برارد خود را كشت يعقوب برادر كهتر خليل بر ضدّ

و يعقوب تمام كارهاي  3، تاجگذاري كرد 2سال بيش نداشت  16در حالي كه  883خود به سال 

به جنگ  –كه قاتل پدرش جنيد بود  –و حيدر با فرخ يسار، حاكم شروان  4حيدر را زير نظر گرفت

 .5شدن حيدر انجاميد پرداخت سرانجام اين جنگ به كشته

پس از كشته شدن او، مريدانش در اردبيل به دور پسر بزرگش يارعليشاه جمع شدند ولي طولي 

نكشيد كه وي با دو برادرش ابراهيم و اسماعيل و مادرشان حليمه بيگم، دستگير و به شيراز تبعيد 

 .6شدند و چهار سال در آنجا محبوس ماندند

در « سلطان»دي، بايد اشاره كرد كه: جنيد و حيدر با استفاده از لقب پيش از پرداختن به حوادث بع

كه به رؤساي طريقت اردبيل از زمان شيخ صفي الدين تا شيخ  -« شيخ»مقابل اصطالح معمولي 

به فكر كسب تاج و تخت افتادند چنان كه فضل اهلل بن روزبهان خنجي،  –ابراهيم داده مي شد 

 بار سلطان يعقوب پسر اوزون حسن، مي گويد:نويسنده سني و صوفي مذهب در

به فرزندان خود ياد نداد جاي تأسف است كه شيخ صفي الدين كه خود از تمام محرمات مبري بود،»

تا گرد مسايل دنيوي نگردند. در نتيجه اوالد او براي كسب تاج و تخت به هر ذلت و بدبختي تن در 

 «.دادند

 وي مي افزايد:
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ني به جنيد رسيد، نحوه زندگاني نياكان خود را تغيير داد، پرنده اشتياقش تخم وقتي كه امر جانشي»

قدرت طلبي در آشيانه انديشه اش كاشت. هر لحظه و هر دم در پي تصرف سرزميني و ناحيه اي 

 .1«برآمد

 از گزارش خنجي مي توان دو جنبه از جنبه هاي اين تحول را به دست آورد:

 چنبه تحول وضع مذهبي. – 1

 تحول تاكتيكي در روش رهبران طريقت كه براي رسيدن به اهداف خود طرح ريزي كرده بودند. – 2

پيوندهاي نزديك بين دودمان صفوي و خانواده سلطنتي آق قويونلو از طريق ازدواجي كه توسط 

اوزون حسن بين خواهرش و شيخ جنيدو  دخترش و شيخ حيدر ترتيب داده شده بود، براي سران 

كه در  –بت به گذشته نوعي پايگاه ويژه اي ايجاد كرده بود. ذريه آنها از شيخ صفي الدين صفوي نس

حال ديگر با پيوند با خاندان حاكمه معني پيدا كرده بود و اين نيز  –جاي خود احترام برانگيز بود 

 .2جنبه ديگري از ثنويت معنوي دنيوي بود كه جنيد و حيدر از آن برخوردار شده بودند

از محققان معاصر كشورمان اشاره مي كند كه طبق تاريخچه ها، شيخ جنيد سلطنت دنيوي را با  يكي

سلطنت معنوي تلفيق كرد و بر آن اساس وي صوفيان خود را به طرف غزا و جهاد با كفار سوق داد و 

كس خود را سلطان جنيد خواند. وي كمي پس از آن با ده هزار صوفي، رود ارس را براي جهاد با چر

 .3ها درنورديد

نكته ديگر آن كه به روزگار حيدر، در تحوالت نهضت قزلباشان پديده تازه اي بروز كرد كه نقطه آغاز 

مرحله سياسي خالص در طريقه صفوي و سپري شدن ايام زهد و معنويت محسوب مي شود و آن 

فوي از آن به است در واقع رهبران ص« امراي صوفي»مشخص شدن جمعي از قزلباشان تحت عنوان 
                                                 

 .63خنجي تاريخ عالم آراي اميني، ص  -1 

 .161پيدايش دولت صفوي، ص  -2 

 .181، ص 1فلسفي، زندگاني شاه عباس اول، ج -3 



بعد خود را از توجه به معنويات و سازمان دادن مريدان به شيوه طريقتي به نياز ديدند و به همان 

 1ميراث كهن )ارشاد( كه باعث جلب اطمينان و كمك عقيدتي و عملي مردم بود، اكتفاء نمودند

دعي بود كه: شخص مترك به نشانه تشيع آشكار، 12نكته قابل توجه اين كه حيدر در موضوع كاله 

 علي بن ابيطالب )ع( به خواب آمده و آن شعار را تصويب و امر به ترويج آن فرموده است.

در جايي كه از خواب شيخ حيدر صحبت مي كند، مبني بر اين « تاريخ شاه اسماعيل»نويسنده گمنام 

. وقتي اوزون كه او حضرت علي )ع( را درخ واب ديد كه او را به طرف تاج حيدري هدايت مي كرد

آن را بوسيد و بر سر خود گذاشت »حسن اين را شنيد، دستور داد كه كالهي براي خودش بسازند و 

. كه البته بعضيها در صحت اين واقعه، 2«... و به هر يك از فرزندان خود دستور داد كه اين كار را بكنند

 .3اظهار ترديد كرده اند

ي رخ مي داد، يارعليشاه در اثناي كوشش براي فرار از از آن پس حوادث به سرعت يكي پس از ديگر

زندان شيراز و بازگشت به اردبيل كشته شد، كمي بعد اسماعيل و ابراهيم موفق به فرار شدند ولي 

 ابراهيم نيز در اين راه جان باخت.

نهضت صفويان به دنبال مرگ جنيد، حيدر، يارعلي و ابراهيم، با تزايد قدرت طريقت صوفيگري، 

مچنان زنده ماند. سران متنفّذ كركمانان چشم به پسر كوچك حيدر، يعني اسماعيل دوختند. اسماعيل ه

به  898كه از زندان آق قويونلوها در اصطخر نجات يافته بود، نتوانست در اردبيل بماند به سال 

ن اسماعيل به طرفداراآنجا كاركيا ميرزاعلي،انتقال يافت كه در –رشت و سپس الهيجان  - 4گيالن

. در آن مرحله قتل پي در پي جنيد، حيدر و يارعلي و ابراهيم، 5اجازه اقامت و وعده كمك داده بود
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همچون اسطوره اي حماسي مريدان را به هيجان مي آورد و مردم را با تمام نيرو، به ياري جنبش و 

 1خونخواهي كشتگان بر مي انگيخت.

ر گرفت و رهبران صوفيگري فرصت را از دست نداده و از اسماعيل در گيالن خوب مورد استقبال قرا

 .2اسماعيل به خوبي محافظت كردند

سلطان علي در آخرين لحظات عمرش تاج و دستار خويش را بر فرق مبارك آن حضرت )يعني شاه 

آه برادر من!... مهر آسماني بر اسم تو زده شده و مدتها قبل از تو به صورت »اسماعيل( نهاد و گفت: 

ورشيد درخشاني از گيالن برخواهد تافت و با شمشير تو كفر و الحاد از روي زمين محو خواهد خ

 .3«شد

به تعبير ديگر ابراهيم در لحظات آخر عمرش تاج دوازده ترك حيدري را كه شعار دودمان امامت و 

م توجه به سروريست، از سر برداشت و به دستور تراكمه آق قويونلو طاقيه بر تارك مبارك نهاده عل

 .4«صوب اردبيل برافراشت

اسماعيل وقتي در گيالن بود از محضر موالنا شمس الدين الهيجي خواندن قرآن و آثار عربي و فارسي 

 .5را ياد گرفت

 علي بن شمس الدين بن حاجي حسين در تاريخ خاني گويد:

وش علم و آداب فرض و بعد از چند وقت لوح صافي ايشان )يعني شاه اسماعيل( را در گيالن به نق»

زينت داد و به وظائف سنت حسنه حقوق پدري مرعي و سنت كه شيمه ذات آن دودمان بود،

 .1«داشت...
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در منابع اشاره اي بر اين موضوع نشده است كه اسماعيل علوم شيعي را نيز در نزد الهيجي تعلم كرد. 

ند و اينهم در تاريخ معلوم نيست كه از قاضي شمس الدين به عنوان معلم ياد كرده ا 2برخي از مورخان

موالنا شمس الدين الهيجي كه معلم اسمايعل در گيالن بود، همان شمس الدين محمدبن علي گيالني 

 .3الهيجي نوربخشي صوفي، مفسر گلشن راز شبستري است، يا كس ديگري است؟

 مي نويسد:« كتاب األعالم»مؤلف سني مذهب 

در بالد الهيجان فرقه هاي ضالّه از قبيل رافضي )شيعي( شاه اسماعيل در الهيجان بود و »

يزيدي و غير اينها زياد بودند شاه اسماعيل در كودكيش مذهب شيعه )رفض( را از آنها حروري،

آموخت زيرا شعار پدرانش مذهب سنيه سنت بود و آنها پيرو سنت رسول خدا )ص( بودند... مذهب 

 .4«رفض )شيعه( را شاه اسماعيل ظاهر ساخت

 نوشته است:« اخبارالدول»قراماني نيز در 

شاه اسماعيل در آن موقع )كه دولت آق قويونلو ضعيف گشته و اغتشاش در سرزمين ايران باال گرفته »

بود(، خارج شد، به الهيجان آمد و در آنجا شيعياني بودند از دوستان پدرش كه او را تهييج كردند و 

 .5«او ياد دادند و وعده ياري و كمك به او دادند شيعه نمودند و تعاليم شيعه را به

از اين نوع مطالب كه جسته و گريخته در منابع تاريخي به چشم مي خورد، معلوم مي شود: شاه 

 اسماعيل با تعاليم شيعه اماميه در الهيجان آشنا شده است.

ن ظهور خواهد طولي نخواهد كشيد كه شخصي از گيال»گويند يك نفر درويش اخطار كرده بود كه: 

 .1«نمود و نظم و نظام را بر آن برخواهد گرداند
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وقتي شاه اسماعيل گيالن را ترك گفت امر نهضت در سواحل جنوبي درياي خزر پيشرفت زيادي 

 .2كرده بود و اسماعيل پيروان زيادي در سرتاسر اين منطقه داشت

داشت. سازمان دادن نهائي لشگر به اسماعيلل به يك لشگر نيرومند و يك شروع موفقيت آميز احتياج 

 كه به گفته قراماني:  –دست صوفيان صفوي 

، آغاز شد وي دره مان نوجواني براي 3«اسماعيل را به تشيع درآوردند و رافضيگري آموختند»

مريدانش پيشوائي محبوب بود كه در خدمت او و دفاع از او جانفشاني مي كردند. قيام به رهبري 

 .5. كه از آن جمله دو تركمان قراماني بودند4في آغاز شداسماعيل و هفت صو

حركت اسماعيل از گيالن از راه ارزنجان در قلب فالت آناتولي، نظير يك لشگركشي پيروزمندانه بود. 

فرستادن اوامري به صوفيان روم و شام با پيكهاي »به اردبيل برگشت ولي درباره  6او در فصل بهار

با رهبران صوفي در ميان رؤساي تركمانان به مشورت ...« اي ارزنجان سريع و سپس رفتن به مرزه

چرا كه وي بايد در نزد مريان خود باشد كه در موقع استماع ورود وي به سرعت جمع مي »نشست 

نيز به او  7اكثر مريدان وي در سر راه او به گروه ملحق مي شدند و گروهي از صوفيان روم«. شدند

و صوفيان استاجلو، « مريدان»هـ وي در حالي كه هفت هزار نفر از  916ر سال پيوستند تا آنجا كه د

تكلو، ذوالقدر، افشار، قاجار، ورساق و صوفيان قراچه داغ دور او جمع شده بودند وارد روملو،شاملو،

 .8ارزنجان شد
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صوفي د،شهري كه يك چند اقامتگاه جد اسماعيل بو« حلب»در اينجا بد نيست يادآوري كنيم كه در 

( مي زيست كه داعي صفويان بود و به مردم مي 897مشهوري به نام محمدبن يحيي كواكبي )متوفي 

و نيز  1«به زودي يك تن از پيروان طريقه ما، عليه پيروان طريقه سنت و جماعت قيام مي كند»گفت: 

آن شهر بودند، گفته اند كه در حلب، جمعي از شيعيان صفوي وجود داشتند كه آماج خصومت فقيهان 

 .2«ايشان رافضيان را انكار مي كردند به ويژه فرقه اردبيلي را»در وصف اين فقيهان گفته شده: 

 .3از آذربايجان آغاز شد و همانجا اسماعيل را شاه لقب دادند 915به هر حال جنبش در محرم 

ع تلفيق دهند و از آري دعاهي داران علوي كه از ديرباز در اشتياق آن بودند كه بين تصوف و تشي

تركيب آن دو، دولت قوي و فراگير به وجود آورند، صفويان به اين آرزو رسيدند و توانستند از تركيب 

دولتي تشكيل دهند كه زعامت صوفيه و شيعه را به يكسان داشته باشند. « تشيع و تصوف»دو عنصر: 

ولي در عمل چندان كمك كرد، البته اتحاد تشيع و تصوف كه در آغاز به ايجاد و بسط دولت صفوي

دوام نياورد. اتحادي هم كه در آغاز به خصوص مقارن ظهور شاه اسماعيل بلكه در خروج شيخ حيدر 

بر رغم آن كه در ظاهر و حتي جنيد حاصل شد، در واقع از آن جهت بود كه تشيع در نزد پيروان آنها،

شيعه را همراه  ه اي از عقايد غالو به صورت رسمي مذهب شيعه اثني عشري اعالم مي شد، صبغ

داشت و مريدان در وجود مرشد كامل صفوي به چشم تجسم الوهيت مي ديدند و لذا كساني كه شيخ 

حيدر و پسرش اسماعيل را شيخ و پير و مرشد كامل خويش مي شمردند، به انكار و تخطئه فقهاي 

ش با الهام و اشارات ادعا داشت و ظهور اماميه مي پرداختند. چنانكه خود او نيز در اشعار تركي خوي

. و ادعاهاي غاليانه زياد داشتند مثالً قيام 4الهي و به منزله صاحب مقام واليت و وحي مي شمردند

اسماعيل صفوي بر پايه دعوي با بيّت مهدي )ع( بود و اين پيشگوئي را به شيخ زاهد گيالني منسوب 
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روز به روز در ترقي خواهند بود تا آن »شيخ صفي مي گفت:  داشته اند كه درباره اولدا داماد و مريدش

 .1«زمان كه قائم آل محمد )ص( مهدي هادي )ع( كاف كفر از روي زمين برطرف كند

خود شاه اسماعيل در نامه اي كه به شبيك خان ازبك نوشته، خويش را مصداق پيشگوئي پيغمبر 

ه است و در همانجا مدعي شده است كه بدون شمرد« ظهور مردي از نسل پيغمبر از خراسان»درباره 

 .2«هيچ شك و شبهه اي سروش و نداي غيبي بدو مي رسد

باز در رابطه با همين موضوع، يكي از پيروان صفويه روايت كرده است كه )گويا( در راه مكه، شاه 

ه و اسماعيل را در صحراي بين نجف و بغداد مشاهده كرده كه حضرت مهدي )ع( تاج بر سرش نهاد

 .3«برو كه ترا اذن )جهاد و خروج( دادم»كمرش را بسته و شمشير حمايلش كرده و فرموده: 

عالوه بر اين، ظهور شاه اسماعيل صفوي را به پيشگوئي علي بن ابيطالب )ع( نيز مربوط كرده اند و 

 شعري منسوب به امام را اشاره بدين واقعه دانسته اند، آن شعر اين است:

 4و ال عنده حد و ال هو يعقل  ال رأي عنده  صبي من الصبيان

 «.كودكي از كودكان كه به حد تكليف نرسيده و انديشه و خرد نمي دارد، )بدين كار برخيزد(»

به همين ترتيب شاه اسماعيل به مريدانش تأكيد مي كرد كه همه حركات وي طبق دستور دوازده امام 

 .6ائي نيستلذا معصوم است و ميان او و مهدي )ع( جد 5است

و باالتر از آن اين كه گفته اند: ادعا مي كرد مقصود از اين آيه، هموست: )وَاذْكُرْ ِفي الكِتاِب اِسْماعِيلَ 

 ِِ(.ِِ وَالزَّكاانَّهُ كانَ صاِدقَ الوَعْدِ...( و )كانَ يْأمُرُ بِالصَّال
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 مي دانست.« ختم نبوت و كمال واليت»و نيز واليت خود را صادر از منبع 

بدين حلاظ تعجب آور نيست كه هم در خردسايل، لقب 

مرشد كامل داشت. اينها منونه هائي از تأثري تشيع 

 است كه در ادعاهاي او منايان است.

اما در رابطه با تصوير صوفيانه شاه اسماعيل گفته مي شود كه: وي به تركي شعر مي گفت و خود را 

نگ صوفيانه دارد و از محمد )ص( و علي )ع( همچون و اشعار وي كامالً ر 1تخّلص مي كرد« خطائي»

 نفس واحد، سخن مي گويد. 

 نوشته اند كه: ديوان وي دوازده هزار بيت بوده از آن جمله است:

 اهلل و محود و علي دور   اسرار مقام قاب قوسين 

 مقصود حقايق حقيقت   مطلوب عبادت شريعت 

 2اهلل و محمد و علي دور  مضمون ارادت طريقت 

 3علي )ع( انديردي گوگدن مصطفاني علي )ع( موسايه گستردي عصاني 

شاه اسماعيل به رغم آن كه در گيالن در دوره كودكي به وسيله كساني كه ظاهراً با عقايد شيعه اماميه 

آشنا بودند، تربيت شد. چون تعقيب و تأمين مقاصد جهانگيرانه اش به هر حال به كمك جانسپاران 

ر الوهيّت را در وجود او مي ديدند، بهتر حصوليش ممكن مي شد، و لذا دوست مي قزلباش كه ظهو

داشت در نزد مريدان و پيروان خويش به عنوان مظهر الوهيت مورد ستايش باشد. اين هم كه وي با 

. ظاهراً نه به 4به جنگ پرداخت –كه خود نظير همين گونه دعاوي را داشتند  –مشعشعيان حويزه 
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با اين دعاوي بود، بلكه به احتمال قوي از آن رو بود كه نمي خواست در ايران جز  خاطر مخالفت

. به هر 1خود وي ديگري در نزد مريدان و پيروان خويش به عنوان مظهر الوهيت مورد ستايش باشد

حال خود اسماعيل در اشعار خويش همين گونه دعاوي را اظهار مي كند. شاه اسماعيل با وجود ِصغَر 

شور و شوق و هوسهاي كودكانه با آن شدت مورد حمايت بي چون و چراي صوفيان جانسپار  سنّ و

ساله خويش( را حافظ و پناه خود مي  13خويش گرديد كه به قول ناظران عصر، صوفيان وي )شيخ 

شمردند و از زمان جدش شيخ جنيد چنان به الوهيت شيخ خويش قائل بودند كه هر چند جسد شيخ 

. شعار اين 2افتاده بود، اگر كسي از مرگ جنيد با آنها سخن مي گفت وي را مي كشتند در ميان جنگ

جنگويان كه جان باختن در راه مرشد كامل را ادني مراتب اظهار اخالص تلقي مي كردند، چنانكه 

بود و اين مريدان « صداي قربان اولديغم پيرم مرشدم»مؤلف تاريخ شاه اسماعيل خاطرنشان مي كند: 

ن در همه چيز به شيخ و مرشد استغاثه مي كردند كه براي يك ناظر خارجي، ممكن بود اين توهم چنا

پيش آيد كه گوئي نام خدا را در سراسر ايران فراموش كرده و فقط اسم اسماعيل را به خاطر سپرده 

ين عصر كه در واقع اين مرشد سيزده ساله صوفيان تركمان چنانكه از گزارش سياحان ايتاليائي ا 3اند.

در اين ايام در قلمرو وي بوده اند، بر مي آيد، از وي همچون مظهر الوهيت يا به مثابه پيغمبري كه از 

 .4جانب خداوند آمده است، تكريم و نيايش مي كرده اند

 يك بازرگان ونيزي مي گويد:

ا بي سالح به متابعان اين صوفي، خاصه لشگريانش، او را همانند خدائي مي پرستند. بعضي از آنه»

 .5«جنگ مي روند و معتقدند كه مرشد در گرمگاه مصاف حافظ و مراقب آنان خواهد بود...
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 در دنباله سخن همين بازرگان اين مطالب را مي خوانيم:

را بر زبان « محمد رسول اهلل»، «ال اله اال اهلل»به همان سان كه مسلمانان روي زمين همه جا جمله »

است همه كس به ويژه سپاهيانش « ال اله اال اهلل، اسماعيل ولي اهلل»ان ايرانيان جاري مي كنند، ورد زب

 .1«وي را جاوداني مي شمرند

 .2نظير همين معني از گفتار ديگر فرنگيان كه در آن زمان به تبريز رسيده بودند، بر مي آيد

را خدا خطاب مي كردند،  و از همه اين اشارتها معلوم مي شود كه شاه اسماعيل از اين كه پيروانش او

 .3متغيّر و خشمگين بود

مقام واالئي كه صوفيان به مرشد كامل قائل بودند، آنان را تا حد سجده كردن و نماز بردن به او، پيش 

مي برد و همين زمين بوسي خود يكي از علتهاي تصور خدائي مرشدان كامل در نظر ناظران خارجي 

ن بر مرشد پادشاهان صفوي بارها مورد اعتراض ديگر بود به خاطر همين موضوع، سجده كرد

كيف »مسلمانان واقع شده است. يكي از اعتراضهاي سلطان عثماني به شاه تهماسب اين بود كه: 

 «.تأذنون في أن يسجد لكم الناس مع أنَّ السجود لغيراهلل تعالي كفرٌ ليس به يُقاس

ناگزير بود در پاسخ آن اعتراض از قول پادشاه و امير غياث الدين منصور حكيم ، وزير شاه تهماسب 

لجدنا آدم حين اوحي األمر بذلك  لنا فهي مثل سجود المالئكـ سجود الرعّيـ أمّا حكايـ»بنويسد: 

علي ما  اليهم انما يفعلون ذلك شكراً هلل سبحانه و تعالي علي ما أنعم بنا عليهم و اظهاراً لكمال المسرّ 

الباطل في بالداهلل علي رغم اعداء  الحق و اطفاء ناير و امضاء اهلل من اعالء كلمـاهلل  ظهر منا باعانـ

 .4«اهلل
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در نامه عبيداهلل خان ازبك به شاه تهماسب همين معني تكرار شده و او سجده كردن را جز براي 

نموده  خداوند كفر دانسته و ادعا كرده است كه صفويان اين كردار زشت را بر رعيت الزام و تحميل

 .1اند

گويند: سجده كردن و زمين بوسيدن در برابر مرشدان كامل و پادشاهان صفوي حتي براي خارجيان و 

در جلد سوم از سفرنامه خود مي گويد: وقتي سفيري « شاردن»سفيراني كه بار مي يافتند، الزامي بود. 

د به نحوي كه پيشانيش بر به خدمت پادشاه مي رسيد، مي بايست زانو بزند و سه بار زمين را ببوس

 .2زمين بسايد و آنگاه نامه اي را كه از جانب پادشاه خود آورده بود، به پادشاه ايران تسليم كند

شاه اسماعيل براي جلب نظر شيعيان جهت اعتقادي ديگري اختيار كرده بود و آن همان دعوي ارتباط 

وريت مستقيم از جانب امام دوازدهم و با امامان شيعه اثني عشري در بيداري و خواب و ادعاي مأم

و سرانجام دعوي مقام و مرتبه اي در حد امامت بود كه در قديمي ترين « خالفت مرتضوي»وراثت 

كتابهاي تاريخ دوران صفوي به اشارتهايي متضمن آن معني باز مي خوريم از آن جمله در حبيب السير 

ت و دور از پايتخت شاه اسماعيل تأليف مي كه مؤلف آن قسمت مربوط به شاه اسماعيل را در هرا

 ثمره شجر»؛ 4«دُّر درياي واليت»از آن پادشاه معموالً با اين وصفها و عنوانها ياد شده است:  3كرد

وارث خالفت »؛ 7«خاندان كرامت و امامت قدو»؛ 6«خاندان كرامت و امامت قدو»؛ 5«بوستان امامت

خدام »در همين كتاب پيروان شاه اسماعيل  2«رامت نژادك»؛ 1«پادشاه مرتضوي خصال»؛ 8«مرتضوي

 معرفي گرديده است. 4«دودمان امامت مكان»شمرده شده و خاندان صفوي  3«امامت آشيان
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برخي از نويسندگان عصر صفوي، اين عقيده را هم به مردم القاء مي كردند كه دولت صفوي تا ظهور 

 .5حساب جمل براي اثبات اين ادعا ياري مي جستندمهدي )ع( پايدار خواهد ماند و از روايات و 

ظاهراً شاه اسماعيل چون به سن كمال رسيد، از نظر روحيه تعديل شد و در اواخر حيات وي بود كه 

تشيع  –كه دوره شاه تهماسب تا حدي نفوذ آن ها مستقر شد  –تدريجًا با غلبه فقهاي اماميه بر امور 

 اين مطلب حكايت مي كند. صفويه تعديل يافت و جريان زير از

 در شرح حال شيخ محمد الهيجي مي نويسند:

هميشه لباس سياه مي پوشيده و قاضي نوراهلل شوشتري مي گويد: شاه اسماعيل وقتي كه واليت »

فارس و شيراز را تسخير نمود قصد زيارت شيخ كرد و بعد از مالقات از او سؤال نمود كه چرا لباس 

؟ شيخ فرمود: به جهت تعزيه امام حسين )ع(. شاه گفت: تعزيه ايشان قرار يافته سياه اختيار نموده ايد

 .6كه در سال ده روز باشد، شيخ گفت: مردم غلط كرده اند تعزيه آن حضرت تا دامن قيامت باقي است

 در روزهاي آخر عمر كه درد و رنج و الم بر او عارض گشته بود، چنين گفته است:

 بقاي دنيوي زود انتقال است  است دال عمر ابد امر محال 

 وفا از ملك دنيا نيست اميد   نباشد خسروي در دهر جاويد

 به دنيا خلقت پايندگي نيست  هميشه هيچ كس را زندگي نيست 

در اينجا بايد يادآوري كنيم كه نهضت اسماعيل صفوي، دعوتي بود با جوهر صوفيانه و شعارهاي 

اعالن مراسم شيعيانه و صوفيانه نويني به منظور تشديد فعاليت شيعيانه. حكومت وي همراه بود با 
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تبليغاتي تشيع در ايران، از آن جمله آئين عزاداري به ياد شهادت امام حسين )ع( به گونه اي كه تا 

 كنون نيز پيروي مي شود.

 نفوذ تشيع

يدحيدر آملي با گفتيم در دو قرن هشتم و نهم تصوف به تشيع نزديك شده بود تا آن جا كه امثال س

حرارت بسيار تبليغ مي كردند كه تصوف با تشيع تفاوت ندارد و در آن عصر در ميان متصوّفه چهره 

هاي عالقمند به تشيع زياد بودند و كتابهاي فراواني از اين دو قرن در دست است كه با وجود آن كه 

هار ارادت نموده اند و حتي مؤلفان آنها صوفي سني بوده اند، ولي نسبت به چهارده معصوم )ع( اظ

 بعضي از اين كتابها نقش مهمي در پيشرفت تشيع داشته است.

( معروف به مالحسين 911يكي از مهمترين اين چهره ها كمال الدين حسين بن علي كاشفي )متوفي 

وي با  1كاشفي است وي را از بزرگترين نويسندگان ايران در نيمه دوم سده نهم هجري شمرده اند

، در 2يك صوفي نقشبندي و يك فقيه حنفي بود و حتي رساله مستقلي در فقه حنفي تأليف نمودهآنكه 

اواخر عمر خود، نخستين و مهمترين كتاب را براي مجالس عزاداري حسيني نوشت و آن را به 

موسوم گردانيد. تأليف اين كتاب به درخواست مرشد الدوله « الشهداء في مقاتل أهل البيت روضـ»

( نواده تيمور پادشاه هرات بوده است. 911 – 873)حكومت  3هلل از نزديكان سلطان حسين بايقراعبدا

الشهداء كتابي است مشتمل بر تاريخ مصائب پيامبران و شرح احوال امامن شيعه به خصوص  روضـ

 شرح واقعه دلخراش كربال، كه به نثر فارسي نگارش يافته و با نصوص عربي و اشعار آراسته شده

( شاعر مشهور ترك، آن را به زبان تركي ترجمه كرده و آن را 963است. فضولي بغدادي )متوفي 
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الشهداء در ايران شهرت فراوان يافت به طوري كه خواندن  ناميده است. روضـ 1«السعداء حديقـ»

ر آن در مجالس، نوعي سغل گرديد تا آنجا كه هر كس را كه براي مردم وعظ مي كرد و آنان را ب

در همه نقاط «  الشهداء روضـ». خواندن كتاب 2ناميدند« روضه خوان»مصائب ائمه مي گريانيد، 

 .3شيعه نشين كشورهاي اسالمي، جانشين داستانهاي قهرمانيو  هزار و يك شب گرديد

ميان شيعيان ايران دست به دست مي گرديد و « الشهداء روضـ»سعيد نفيسي اشاره مي كند كتاب 

خود كاشفي به يك  4ز صفويان در ماههاي محرم و صفر روي منبرها خوانده مي شدحتي پيش ا

واقعيت اشاره كرده و آن نفوذ تشيع، به معني دوستداري اهل بيت پيغمبر بدون مخالفت با سه خليفه 

 مي گويد:« الشهداء روضـ»مي باشد. وي در مقدمه اول، در بخشهاي سني نشين ايران،

ان اهل بيت، با فرا رسيدن محرم همه ساله، يادبود مصيبت شهداء را تجديد مي عده اي از دوستدار»

. و نيز با اشاره به پراكنده بودن اخبار كتابهاي مقتل 5«كنند و به عزاداري فرزندان پيغمبر بر مي خيزند

« الشهداء روضـ»گفته است كه: شوقي به جمع آوري و تنظيم آنها در يك كتاب داشته و با تأليف 

 بدين مهم برخاسته.

 دكتر شيبي مي نويسد:

كه  –از اينجا روشن مي شود كه چه بسا گريه بر امام حسين )ع( در هرات جانشين ذكر صوفيانه »

شده بود. اگر اين نتيجه گيري درست باشد، خود نشانه اي است  –نقشبنديان آن را ملغي كرده بودند 
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ان قرن نهم و نيز شايد خيلي مبالغه آميز نباشد اگر خود از وسعت دامنه آمادگي مردم براي تشيع در پاي

 .1را از عوامل موفقيت جنبش شاه اسماعيل صفوي در همان دوران بدانيم« الشهداء روضـ»كتاب 

الشهداء سعي كرده از امام حسين )ع( يك  كاشفي كه خود صوفي متمايل به شيعه بود در روضـ

 ل گردن نهاد.شخصيت صوفيانه بسازد كه به رضا و توك

او كتاب خود را با حكمت مصيبت و مشقت آغاز كرده و آن را به داللت آيه )وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ...( نوعي ابتال 

و امتحان از جانب خداوند دانسته كه الزمه محبت و آگاهي بر اسرار معرفت مي باشد به مصداق اين 

 بيت:

 2مي دهند جام بال بيشترش  هر كه در اين بزم مقرّب تر است 

انديشه خود را چنين تأييد كرده كه پيامبر اسالم )ص( به  3پس از ذكر مصائب پيامبران از آدم تا خاتم

محنت و آزمايش كشته شدن پسرش دچار شد. و براي اثبات نظريه خود به گفته حلّاج استناد مي كند 

 .4«تر گرددكه از خدا به دعا مي خواست درد و شكنجه اش را بيفزايد تا عشقش فزون

كاشفي به ذكر نام حالج، همچون نمونه اي از ابتال و امتحان بس نكرده، بلكه كتابش را از داستانهاي 

 .5مالقات زاهدان با ائمه پر كرده است

فتوت نامه »واعظ كاشفي كتاب ديگري نيز دارد كه از آن تمايل شيعيانه او آشكار است و آن به نام 

اين كتاب ناتمام است، ولي محتويات آن براي داوري قطعي كافي  . اگر چه6موسوم است« سلطاني

و پس  7است. كتاب با درود بر پيغمبر و چهار خليفه و صلوات بر خاندان و صحابه پيغمبر شروع شده
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از مقدمه اي در بيان موضوع كتاب، آنگاه به علي بن موسي الرضا )ع( درود فرستاده و از تأليفات 

نام برده و پس از آن  –كه به نظر كاشفي شعبه اي از تصوف و توحيد است  –گذشتگان درباره فتوت 

مبدأ فتوت و مظهر آن، ابراهيم خليل است و قطب فتوت علي مرتضي است و خاتم فتوت »مي گويد: 

 .1مهدي )ع( خواهد بود

ه محمد آنگاه يادآور مي گردد كه فتوت نيز همچون نبوت، ميراثي سري در ميان پيغمبران بوده كه ب

ال فتي الّا ». و براي فتوت علي )ع( خبر مشهور: 2)ص( و از او به علي )ع( و ديگر ائمه رسيده است

. و با اين دو آيه كريمه تأييد كرده: )َو مَِن النّاسِ مَنْ يَشْري 3را شاهد آورده« علي؛ ال سيف الّا ذوالفقار

و نيز فتوت يك يك  5ٌِ (عَلي أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كانَ بِهِمْ خَصاصَـ. )َو يُؤْثِرُونَ 4نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَْرضاتِ اهلل(

پس از اثبات اين كه علي )ع( اصل فتوت بوده، سه فرزند وي حسن و  6امامان را تأييد نموده است

حسين و محمد بن حنفيه و هفده تن از عناصر گوناگون را پيشروان فتوت اسالمي شمرده كه چهار 

. پس 7چهار قسمت ممالك اسالمي: ايران؛ مصر؛ روم و يمن خليفه فتوت بوده اند تن از آن جمله در

از آن، فتيان صوفي را برشمرده و سلسله اي از ايشان ترتيب داده كه از طريق نجم الدين كبري به 

جنيد و از او به معروف كرخي و سپس از طريق علي بن موسي الرضا )ع( به پيغمبر پيوند يافته 

مله آداب فتوت مقرر است حلوائي كه با آتش تهيه شده باشد، صرف كنند. به گفته وي . از ج8است

. بدين گونه نمادهاي تشيع شروع به 9چنين حلوايي پس از اجتماع غدير خم ميان مردم توزيع گرديد

جلوه نمائي مي كند و نيز آنجا كه به شرح جشنهاي فتيان پرداخته ، به نقل از فتوتنامه عبدالرزاق 
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اشاني نصي آورده كه در آن نام دوازده امام، يكي پس از ديگري آمده و مهدي چنين وصف شده: ك

 .1«زمينيان و آسمانيان، صاحب الزمان و قاطع البرهان حجـ»

كاشفي در قصائد و اشعارش نيز نسبت به خاندان رسالت اظهار محبت و ارادت نموده است و اين دو 

 در مدح حضرت اميرالمؤمنين علي )ع( سروده است:بيت از ابيات قصيده اي است كه 

 وز الينال عهد جوابش بكن ادا  ذرّيّتي سؤال خليل خدا بخوان 

 2آن را كه بوده بيشتر عمر در خطا گردد ترا عيان كه امامت نه اليق است 

 حتي. بدينگونه كاشفي،3ي او، تشيع وي استظهار شده است« الشهداء روضـ»از همين شعر و كتاب 

در موضوعات تصوف، مسائل تشيع دوازده امامي را وارد مي كند و اين نشانه اي از وسعت دامنه 

 .4درآميختگي تصوف با تشيع در آن دوران است

رشحات »فخرالدين علي صفي پسرمالحسين كاشفي هم كه تاريخ و تذكره سلسله نقشبنديه را به نام 

سبت به ائمه شيعه با همين لحن تعظيم و تكريم سخن نتدوين و تصنيف كرد، خود غالباً« عين الحيات

او طوري است كه احتمال تشيع او را هم « الطيف الطوايف»مي گفت و ذكر ائمه اثني عشر در كتاب 

 .5به ذهن خواننده مي آورد

آري قبل از نهضت صفويه تشيع از طريق صوفيه و مخصوصاً به وسيله كبرويه در بين بعضي طبقات 

القلوب مستوفي هم بر مي آيد، اين است كه  بود و آنچه از سفرنامه ابن بطوطه و نزهـ انتشار يافته
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نهضت صفويه فقط تشيع اماميه را مذهب رسمي حكومت خويش قرار داد وگرنه زمينه تشيع از مدتها 

 .1پيش در اغلب شهرهاي ايران به وسيله صوفيه فراهم گشته بود

كه بر مذهب حنفي بودند، ولي قرائني در دست است كه پيروان سالطين و شاهزادگان تيموري با اين 

مذهب تشيع را در فشار نمي گذاشتندو  گاهي هم از سالطين اين سلسله آثاري از آزادمنشي در اعتقاد 

هـ( نوشته اند كه:  861 – 852به تسنن با تشيع مالحظه مي شود. مثالً درباره ميرزاابوالقاسم بابر )

در دست دريا عطا گرفته و نوشته آن را خوانده،  2قربان نشسته بود و تنگه يي روزي با خواص و م»

فرمود: كه نام دوازده امام است، يكي از حضّار گفت: در كدام زمان بوده باشد؟ ميرزا گفت: به نام من 

است. همان شخص گفت هر جا شما را نوعي اعتقاد دارند! آن پادشاه نيك اعتقاد گفت: هر كس هر 

 .3«عتقاد دارد گو مي دار! من بر طريق سنت و جماعت ثابتم و مذهب امام اعظم ابوحنيفه دارمنوع ا

احترام به سادات و منتسبان به خاندان رسالت در عهد تيموري، مطلبي است كه حكايت از گرايش اين 

ميع مرتبه آل محمد )ص( را از ج»سالطين به تشيع مي كند در تزوكات تيموري توصيه شده است كه 

مراتب برتر داري و تعظيم و احترام ايشان را بجا آوري و افراط را در محبت ايشان اسراف نداني كه 

 .4«هر چه از براي خدا باشد، در آن اسراف نباشد

گويند همين سيرت را جانشينان فاتح گوركان بي كم و كاست تا پايان عهد خود بكار بستند و 

ه اي را فرو نمي گذاشت و چه او و چه جانشينان او زيارت مخصوصاً شاهرخ در اين راه هيچ دقيق

مشهد امام رضا )ع( را از فرائض خود مي دانستند. و بارها سالطين تيموري به زيارت مشهد رفته و 

. و احترام نسبت 5سودند« جبين ضراعت بر زمين استكانت»آن آستانه را به نيازو  اخالص بوسيدند و 
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ز از فحواي كالم مورخان شان بسيار مستفاد مي گرددو  گاه كار مبالغه در به سائر ائمه اثني عشر ني

اينگونه مسائل به جايي مي كشد كه تصور اعتقاد آن سالطين به تشيع مي رفت چنان كه اين موضوع 

 .1درباره سلطان حسين ميرزاي بايقرا مشهور است

رويج تشيع موقع مناسبي بود و شيعه توجه به جريانات مذكور معلوم مي دارد كه: عهد تيموري براي ت

اثني عشري از اين فرصت براي نشر عقايد و اظهار آزادانه مقاالت خويش، خوب استفاده كردند. 

نخستين كار ايشان در اين راه حمالت پياپي به مذاهب اهل سنت و اصرار در اثبات فساد عقيده آنان 

 بود.

آن عهد، كافي بود كه غوغائي برانگيزند و سر و گويند: كوچكترين قرينه و دست آويز براي شيعه 

صدايي به راه اندازند زيرا قدرت شان به آن حدر رسيده بود كه هم از انحذال بيرون آيند و هم شيوه 

 .2تعرّض، با مخالفان خود پيش گيرند

تخلّص مي كرد، « حسيني»هـ( در شعر  875في المثل چون سلطان حسين بايقرا )جلوس در سال 

شهرت دادند كه او همكيش آنهاست و مذهب سنت و جماعت به زود متروك و مطعون خواهد شيعه 

ماند، و در اين راه چندان پيش رفتند كه گفتند بايد: بر منابر خطبه به نام دوازده امام خوانند و اسامي 

در جزو كه « سيدحسن كربالئي»خلفاي راشدين را از منابر حذف كنند و از ميان آنان عالمي به نام 

 .3مالزمان سلطان حسين درآمده بود، در اين راه بسيار مي كوشيد

بدين ترتيب شيعه اثني عشريه با ترويج عقايد خود در سراسر ايران پراكنده مي شدند. و ديگر مانند 

قرون گذشته منحصراً در نواحي خاصي از نجد ايران زندگي نمي كردند و علنًا به طعن اهل سنت مي 

اگر چه بعضي از پادشاهان حنفي مذهب تيموري از پيشگيري و اظهار عناد با آنها پرداختند و 
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. 1خودداري نداشتند و رجال دربار و شيخ اإلسالم هاي آنان در مؤآخذه سران شان كوتاهي نمي كردند

ولي اين كشاكش دائم در حقيقت به طرف تقويت و ترويج روزافزون اين مذهب به اظهار عقايدشان 

 .2فت نه در جهت عكس آنپيش مي ر

ذكر مناقب آل رسول و ائمه اطهار )ْ( در اشعار اين عهد هم امري رايج بود، نه تنها در قصايد غرّايي از 

شاعران اين زمان مانند ابن حسام و كاتبي و لطف اهلل نيشابوري و اميرشاهي و امير حاج حسيني 

فغاني شيرازي و لساني و جز آنان مدائحي  جنايدي و كمال الدين غياث شيرازي و نظام استرآبادي و

در ذكر مناقب حضرت علي )ع( و اوالد او موجود است، بلكه حتي سنيان متعصّبي مانند جامي هم از 

اظهار احترام وافر در اشعار و خاصه در مثنويات خود نسبت به اهل بيت )ع( امتناعي نداشتند و اين 

تون ادبي و يا تاريخي به وفور مالحظه مي شود و اينها همه معني در آثار منثور اين عهد هم اعم از م

عالئم و نشانهاي تمايلي است كه صوفيان اهل سنت به تدريج به طرف تشيع و پيشروان آن پيدا مي 

 .3كردند و دانسته يا نادانسته به تقويت طرف مقابل مي كوشيدند

ويا همين مايه پيشرفت و نفوذ را اما شيعه كه در طول قرن نهم هجري بر قوت خود مي افزودند گ

كافي نمي دانستند و بر آن بودند كه قيام و غلبه يي بر اهل سنت نموده يا حكومت ايران را به دست 

گيرند و يا رسميت مذهب خود را مسّجل سازند، در اوايل دوره تيموري شيعه از حسن اعتقاد واقعي 

ميان دين محمدي و مفسران وحي الهي و حافظان آل پيغمبر و ذرّيّت او كه حا»يا ادعايه تيموريه 

. و همچنين از احترام شكرفي كه شاهرخ و جانشينان 4«شريعت احمدي و وارث علوم انبيا و مرسلينند

او نسبت به سادات مي كرده و از حسن اعتقاد و تجليلي كه ازائمه اثني عشر و مقابر آنان ابراز مي 

و كار را به استخفاف شيخين كشانيدند و در انتقام گرفتن از ظلمه  داشته اند، چندين بار استفاده كردند
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اين كار خود مورد تأييد قاطبه حنفيان و شافعيان  1اموي و لعن و قدح آنان هم هيچ كوتاهي ننمودند

 .2ايران بود

به فتح شام رفت و نهب  813از جمله اخبار خواندني اين عصر يكي آن است كه چون تيمور در سال 

 .3ت مشهور خود را در آنجا انجام دادو غار

هر چه سرداران خراسان و مازندران كه همراه وي بودند، به طرفداري تشيع حفره گورخانه معاويه و »

يزيد و شمر ذي الجوشن و ساير مالعين بني اميه را با خاك يكسان و با لوث و كثافات انباشته 

ان اموي و يارانشان امري كاماًل بالمعارض نبود و . ولي موضوع لعن بر يزيد و ديگر جبار4گردانيدند

گاه مقاومتهايي از جانب بعضي متعصبان قوم در اين باره ابراز مي شد. در زمان ميرزا بايقرا )سلطنت 

هـ( فقيهي دانشمند سمرقندي موالنا مزيد نام به هرات آمده بود روزي عبدالرحمن  861تا  852از 

نا مزيد نيز حاضر شد. ميرزا از او پرسيد كه در لعن يزيد چه مي جامي در مجلس ميرزا بود و موال

گوئي؟ گفت: روا نيست زيرا كه از اهل قبله بود. ميرزا روي به جامي كرد و گفت: موالنا مزيد خود 

اين مي گويد: شما چه مي گوئيد؟ گفتند: ما مي گوئيم صد لعنت بر يزيد و صد ديگر بر مزيد!. 

ن جواب مقرون به ابهام، كه نماينده ظرافت طبع و لطافت ذوق او بود، عبدالرحمن جامي با اي

نمايندگي دسته ديگري از صوفيان اهل سنت را قبول كرده و نشان داده است كه اگر بعضي از 

متعصبان آن جماعت از باب بغض كه بر شيعه داشتند، حتي از اقدام آنان بر لعن ظلمه اموي خرده 

دل ديگري از علماي آن جماعت با اين عمل موافقت مي ورزيدند و جامي گيري مي كردند، دسته معت
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چگونه مي توانست چنين عملي را منع كند در حالي كه مثنويهاي او پر است از ستايش اوالد علي )ْ( 

 .1و ذكر مناقب آنان

 رسمي شدن تشيّع

مانش را، مبني بر در تبريز قدرت را به دست گرفت و فر 917وقتي كه شاه اسماعيل صفوي در سال 

ادا شود، صادر « حي علي خيرالعمل»و « اشهد ان عليًا ولي اهلل»اينكه پس از اين بايستي در اذان عبارت 

است « شيعه اثنا عشري»كرد، يكي از مورخان برجسته ايران، نوشت: اين عبارت كه مخصوص مذهب 

و مذهب شيعه اثني  2ودسال هرگز در سرزمينهاي اسالمي به گوش كسي نخورده ب 528به مدت 

عشري را مذهب رسمي كل منطقه شرق اسالمي اعالم نمود، محيط ايران در چهار جانب موافق با 

 توسعه شيعه اماميه گرديد.

شاه جوان با رسمي كردن مذهب شيعه اثني عشري در ايران، به بزرگترين ذخيره انرژي اجتماعي و 

ايراني دست يافت و اين مخزن سرشار و انفجاري  فكري و روحي در متن توده و عمق وجدان جامعه

قرن در وجدان جامعه شيعي و توده شهري و  11يي بود از مجموعه نفرتها و كينه هائي كه در طول 

روستائي نسبت به حكومتهاي جور و شكنجه تسنن بر روي هم انباشته شده بود، اين نفرتها و كينه ها 

ه اسماعيل صفوي توانست آن را استخراج كند و در خدمت يك انرژي متراكم و فروزاني بود كه شا

 قدرت سياسي خويش قرار بدهد.

( با ترويج مذهب شيعه به قدرت عظيمي دست يافتند كه ديگر براي 1148 – 917شاهان صفوي )

اين رهبران »تحكيم موقعيت خودشان نيازي به صوفيان قزلباش نداشتند و به قول يكي از انديشمندان: 

ئي دقيق و تكيه بر اين عقيده دروني جامعه شيعي، توانستند نظام سياسي خودشان را بر عميق با آشنا
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ترين اعماق روح و وجدان و انديشه توده بنا كنند و براي همين هم هست كه در تاريخ ايران پس از 

ست اسالم، حكومت صفويه تنها حكومتي است كه ريشه هاي عميق در ميان توده دارد و براي همين ا

كه شاه عباس كه يك سلطان متأخر است، در افكار و اذهان توده شيعي در رديف يك شخصيت 

 .1«اساطيري مانند اسكندر و خضر قرار مي گيرد

شيعيان كه تا آن زمان نمي توانستند اعمال مذهبي خود را آزادانه انجام دهند و هميشه تحت تعقيب و 

و عمق سياهچالهاي زندان همواره احساس خفقان مي زير شكنجه بودند و در پشت پرده هاي تقيه 

 كردند، به جائي رسيدند كه بزرگترين نيروي رسمي به حمايت آنان برخاست.

مي گويد: وقتي شاه تصميم گرفت شيعه « احسن التواريخ»در « حسن روملو»مورخ برجسته ايراني، 

ي توانست كتابي پيدا كند كه اثني عشري را به عنوان يك مذهب رسمي در ايران برقرار سازد، نم

حاوي اصول بنيادي مذهب تشيع باشد. پس از جستجوي زياد كتابي در مورد فقه شيعه اثني عشري 

حسن بن يوسف « قواعداإلسالم»پيدا شد اين كتاب « قاضي نصراهلل زيتوني»در يك كتابخانه خصوصي 

 .2بن مطهر حلي بود

جديداإلستقرار اتخاذ گرديد مع الوصف اثري كه اين گفته شده كه اين كتاب به عنوان اساس مذهب 

 .3عنوان ويژه را داشته باشد، در ميان فهرست آثار ابن مطهر ديده نمي شود

شاه اسماعيل براي اداره جامعه اسالمي نياز به فقيهي داشت تا هماهنگ با او در حيطه امور ديني اين 

يكي را به عنوان صدر برگزيد تا رسماً ناظر بر  جامعه بكار بپردازد بدين جهت از ميان فقهاي موجود
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است و صاحب الذريعه ج « د كه اثر مورد بحث به اسم ديگريم عروف باشد. در ميان آثار اين مطهر يكي داراي عنوان قواعداألحكامدار

به « قواعداإلسالم»نام برده و نيز احتمال دارد كه اسناد كتاب « احكام الشرعيه علي مذهب األماميه»از اثر ديگر او با نام  496، ص 2

باشدا و از اينجا ناشي شده باشد كه جعفربن حسن حلي يكي از فقهاي بزرگ امامي و پسرعمو و معلم خود ابن مطهر ابن مطهر اشتباه 

صفحه  23است به پاورقي شماره « شرايع االسالم»معروف به محقق الوال آن را نوشته باشد كه او نيز نويسنده يكي از آثار امامي به نام 

 عه شود.كتاب پيدايش دولت صفوي مراج 111



جريانات مذهبي و پشتوانه علمي و فكري او در اقداماتش باشد، اين شخص كار رسيدگي به امور 

شرعي را مطابق فقه شيعه بر عهده داشته و در امر قضاوت به فعاليت مي پرداخت. به دليل همين نياز 

د كه بسياري از فقهاي لبنان به ايران مهاجرت كردند و و نيز دعوت او و فرزندش شاه طهماسب بو

شيعيان كه در طول تاريخ به جرم داشتن محبت به علي )ع( و خاندان رسالت دستگيرو  شكنجه و 

« كلب آستان رضا»گاهي كشته مي شدند، حاال مي بينند حاكمي بر آنها حكومت مي كند كه خود را 

 مي داند و پياده به زيارتش مي رود.

اكمان جور و زمامداران خودسر كه در طول ده قرن شيعيان را از زيارت قبور ائمه اهل بيت )ع( منع ح

مي نمودند و بر آن قبور آب مي بستند و خراب مي كردند، حاال شيعيان حاكماني را در صحنه مي 

رفتن به مشاهد  بينند كه قبور آنان را به بهترين وجه تعمير مي كنند و زيارتي كه يك شيعه شيفته براي

مشرّفه بايستي هزاران خطر و ضرر را از طرف حكومت تحمل مي كرد، حاال مي بيند حكومت رسمي 

 زيارت كربال و مشهد را يك زيارت رسمي ديني اعالم مي كند.

علما و بزرگان شيعه اماميه كه چنين موقعيتي را در طول تاريخ نديده بودند، اين موقعيت را براي 

وزي بزرگي دانسته و دست همكاري به سوي آنان دراز مي كنند و در حكومت جاي مذهب خود پير

خاصي براي خود پيدا مي نمايند و مورد مشورت قدرت سياسي قرار مي گيرند و حتي حاكم قدرت 

خودش را به عنوان قدرتي تلقي مي كند كه به نيابت امام از فقهاي شيعه كه نائب امام زمانند، و حاكم 

 و اينها هم به وكالت از امام به او تفويض كرده اند. شرع گرفته

كوشش دويست ساله صفويه، ايران را كه در آغاز قرن دهم هجري يك كشور سني مذهب به شمار 

مي رفت، و شيعه اماميه در آن كامالً در اقليت بود، مبّدل به ايراني كردك ه قدرت فقهاي شيعه در آن 

هم قلم نسخ كشيد و در موقع جلوس شاه سليمان از اجراي  بر دستگاه صوفيگري خاندان صفويه



. صوفيه كه بر اثر همدستي شاه با فقها در 1تشريفات مربوط به احراز مقام مرشدي او جلوگيري گرديد

 طرد و ضرب دستخوش مصائب و آفتها شده بودند، در همه جا بنا را بر سازش گذاردند.

دولت خويش ساختند، تصوف را ركن ديگر آن تلقي صفويه در عين اين كه تشيع را ركن عمده 

كردند و در نهضت انقالبي آنها بود كه تصوف و تشيع به هم امتزاج يافت اين تلفيق بين دو عنصر 

تصوف و تشيع به اسماعيل امكان داد تا دولت صفوي را سدّ راه توسعه عثماني سازد. بعد از وي 

هدان در عهد ساه طهماسب اول در امور مربوط به مخصوصاً در دنبال غلبه اي كه فقهاء و مجت

كه مرشد كامل محسوب « صوفي اعظم»حكومت يافتند تدريجاً به انحالل گراييد و هر چند ارتباط بين 

مي شد با صوفيان قزلباش همچنان بر مبناي پير و مريدي استوار ماند، با غلبه فقها عقايد ُغالت شيعه 

منسوخ شد و تشيع فقهاء البته ديگر نه عالقه اي به حفظ ارتباط با و اعتقاد به مظهريت و حلول هم 

 .2«تصوف داشت نه نيازي

 در واقع مي توان از نظر سياسي، صفويه را نخستين تشكيالت سياسي دانست كه كوشيده بين 

تشيع و تصوف اتحاد برقرار كند، ليكن اتحاد تشيع با تصوف كه در آغاز كار به ايجاد و بسط حكومت 

 فوي كمك كرد، در عمل مدت زيادي نتوانست دوام بياورد.ص

در دوره صفويه حكومت شيعه اماميه در مازندران و گيالن به نفوذ زيديه و اسماعيليه نيز خاتمه 

. و سلطان احمدخان الهيجاني كه به فرمان سلطان صفوي به دربار احضار شده بود، مذهب 3بخشيد

ن خواست تا از ظريقه زيديه دست بردارند و تشيع اثني عشري شيعه را پذيرفت و از مردم شرق گيال

 را بپذيرند و بر روي مهر خود اين بيت را حك كرد:
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 1شد رهنمون به مذهب اثني عشر مرا تا شد سعادت ابدي راهبر مرا 

سپس از ايران به عثماني و شاه طاهر داعي انجدان از كاشان به هند گريختند و زيديه آمل نسبت ديني 

ود را با نسب زيدبن حسن درآميختند و بقاياي اسماعيليه به نام نقطوي و حروفي دستخوش كشتار خ

بي رحمانه اي شدند و محيط ايران در چهار جانب موافق با وجود توسعه شيعيان امامي شد كه قدرت 

 .2اجرائي همچون نصيري قزلباش را در اختيار داشتند

بلكه فقهاي عرب امامي مقيم جبل عامل نيز به سوي ز ايران،در همين شرايط فقهاي شيعه نه تنها ا

حكومت صفويه كشيده شدند تا بدان، وجهه و مفهوم كامل شيعي امامي بدهند از آن جمله نورالدين 

مي گويند، پس از ده سال « محقق ثاني»علي بن حسين بن عبدالعالي كه به جهت مقام علمي اش او را 

ل عامل به ايران مهاجرت كرد و منشأ تحوالت اساسي در ايران گرديد و از ظهور شاه اسماعيل از جب

كاري كه خواجه نصيرالدين طوسي در زمان هالكوخان در ايران آغاز كرد، شاگردش عالمه حلي در 

 عصر سلطان محمد خدابنده دنبال نمود، به دست تواناي محقق ثاني در آغاز دولت صفوي تثبيت شد.

 اريخ كه از معاصرين محقق ثاني بود، چنين مي نويسد:شاملو صاحب احسن التو

بعد از خواجه نصيرالدين طوسي، هيچ كس مانند محقق ثاني در راه اعالء مذهب شيعه و مرام ائمه »

طاهرين )ع( سعي و كوشش به عمل نياورده است. وي در جلوگيري از فحشاء و منكرات و ريشه كن 

و قماربازي و غيره و ترويج فراض الهي و محافظت اوقات  كردن اعمال نامشروع، مانند شرابخواري

نمازجمعه و جماعات و بيان احكام نماز و روزه و تفقد از علما و دانشمندان و رواج اذان در شهرهاي 

 .3«ايران و قلع و قمع مفسدان و ستمگران مساعي جميله و مراقبتهاي سخت به عمل آورد
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ت دولت صفويه و قدرت يافتن آنها در جامعه و تسلطشان آري حضور علماي اصيل شيعي در تشكيال

بر امور فكري و اعتقادي مردم، باعث شد: تشيع اثني عشري در ايران از رشد فوق العاده اي برخوردار 

تسنن تا حدود زيادي مجبور شد فضا را براي تشيع خالي كرده و از صحنه عقب گردد و در عوض،

ياسي قابل توجهي به فقها و مجتهدين شيعه داده بود و اين نشيني كند. شاه صفوي اختيارات س

حقيقت از احكامي كه براي برخي از شيخ اإلسالمها صادر شده و اكنون در دسترس ماست، كاماًل 

استفاده مي شود، مثالً شاه طهماسب در حكمي كه براي شيخ اإلسالمي محقق كركي صادر كرده، 

 آورده است:

ادات عظام و اكابرو  اشراف فخام و امرا و وزراء و سائر اركان دولت قدسي مقرّر فرموديم كه س»... 

صفات مؤمي اليه را مقتدا و پيشواي خود دانسته در جميع امور اطاعت و انقياد به تقديم رسانيده و 

آنچه امر نمايد، مأمور و آنچه نهي نمايد منهي بوده، هر كس را از متصديان امور شرعيه ممالك 

عساكر منصوره، معزول نمايد و هر كه را نصب نمايد، منصوب دانسته در عزل و نصب محروسه و 

مزبورين به سند ديگري محتاج ندانند و هر كس را عزل نمايد، مادام كه از جانب آن متعالي منقبت، 

 .1هـ( 939)ذيحجّه «. منصوب نشود، نصب نكنند

 را محدود مي كرد فقها و مجتهدين كه  شاه با سپردن اين امور به دست مجتهدين، اختيارات خود

در رأس امور قرار گرفته بودند، نظارت كاملي هم به شاه و دستگاه دولتي داشتند و اگر شاه و اركان 

 ولت اقدامي بر خالف شرع مي كردند، با مخالفت علما مواجه مي گرديدند.

مي دهد كه حكايت از شاردن، جهانگرد معروف دوره صفوي در سياحتنامه اش مواردي را نشان 

كنترل دروني جامعه از نظر ديني در مقابل خواست شاه را دارد، شاردن درباره موقعيت اجتماعي 

 مجتهدين مي نويسد:
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داعيه مجتهد شبيه به داعيه پاپ است اگر پادشاهان ايران و اركان دولت، تسليم عقايد ايشان نشوند، »

ي دعاوي و عقايد خود متشبّث مي شود، دست مي زنند. آنان نيز به همان وسايلي كه پاپ براي اجرا

علم و رياضت در »بر حسب تعليمات ديني، مجتهد بايد سه صفت زير را به حدّ اعلي داشته باشد: 

 .1«زندگي و صفات و عادات نيك

از ان جمله داستان كاخ ساروتقي است، اين شخص اعتمادالدوله صفوي بود كه پس از سالها خدمت 

مختلف به قتل رسيد، كاخ او از طرف شاه در اختيار داروغه قرار گرفت و داروغه با پول در مناصب 

شخصي خود زميني در جنب اين كاخ خريده و در آن عمارتي و حمامي بزرگ ساخت، شاردن مي 

 گويد:

نبايد تصور كرد كه كاخ ساروتقي فاقد حمام و زمين كافي براي ساختمانهاي جديد است، بلكه از »

نظر كه مسلمين مراسم مذهبي خود را در مكان غصبي بجا نمي آورند، داروغه نامبرده بناهاي تازه اين 

 «.اي از مال خود در مجاورت اين خانه ساخته است

 وي مي افزايد:

به عالوه مسلمانان معتقد هستند كه ضبط اموال مردم عمل مشروعي نبوده و هر گاه شاه دارائي كسي »

 .2«كند يا به ديگري ببخشد،اين كار مشروع و قانوني نيسترا به عنواني تصاحب 

و اين مطلب حاكي از اين است كه مردم در دولت صفويه از آزادي كاملي برخوردار بودند كه مي 

 توانستند در برابر اراده مطلق شاه مقاومت نمايند.

دو  در سفرنامه خود كمپفر از مسافرين آلمان بود كه در زمان شاه سليمان صفوي به ايران آمده بو

 درباره موقعيت مجتهد و قدرت مستقل او در دولت صفويه، مي نويسد:
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شگفت آن كه متألّهين و عاملين به كتاب نيز در اعتقاد به مجتهد با مردم ساده دل شريكند و مي »

 پندارند كه طبق آئين خداوند، پيشوايي روحاني مردم و قيادت مسلمين در عهده مجتهد گذاشته شده

است، در حالي كه فرمانروا، تنها وظيفه دارد به حفظ و اجراي نظرات وي همت گمارد بر حسب آنچه 

گفته شد، مجتهد نسبت به صلح و جنگ نيز تصميم مي گيرد بدون صالحديد وي كار مهمي كه در 

 «.زمينه حكومت بر مؤمنين باشد، صورت نمي پذيرد

 ي كند:كمپفر براي توجيه اين مطلب چنين استدالل م

هر گاه الزم باشد كه مسلمانان طبق مشّيت الهي هدايت شوند، پس ناگزير خدا بايد اراده اش را به »

اعالم دارد ولي كيست كه براي اين كار شايستگي دارد؟ آيا اين شخص يكي از يكي از مردم فاني،

سبي براي عنايت رؤساي دنيوي است كه به خاك و تن بستگي دارد؟ چنين قالبي نمي تواند جاي منا

مخصوص ذات باري باشد، مشيت خدائي بر كسي تجلي مي كند كه عمر خود را در معنويت گذرانده 

و با چشم پوشيدن از لذات دنيوي، دل را مهبط انوار الهي كرده باشد، كسي كه در زندگي دردناك، 

ر باشد به اين دليل، خود را در اين دنيا چون زنداني تلقي كند و در طريق سالمت و نجات ابدي ساي

مشيت الهي فقط بر ائمه اطهار يعني بر اعقاب پيامبر اكرم )ع( آشكار مي شود و امروز چون آنان 

نيستند، فقط بر جانشينان كه مجتهد باشد، الهام يم شود اما شاه كه خداوند زمام رعايا و ادارة كشورش 

 .1«مشيت او را دريابدرا به دست او سپرده است، بايد از زبان مجتهد وقت نيت و 

 كمپفر درباره احترامي كه شاه صفوي به مجتهد مي گذارد، مي نويسد:

اين را مي توان گفت كه قسمت زيادي از آن متصنع است و در اين كار شاه پرواي مردم را مي كند »

غيرقابل زيرا پيروي مردم از مجتهد تا بدان پايه است كه شاه صالح خود را نمي داند به يكي از اصول 
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تخطي دين تجاوز كند و يا در كار مملكت داري به كاري دست بزند كه مجتهد ناگزير باشد آن را 

 .1«خالف ديانت اعالم كند

علما و فقهاء ، در دولت صفويه به لحاظ نقشي كه در آن دولت داشتند از موقعيت اجتماعي خاصي 

ناميده مي شد، از مقام و « صدر»به عنوان برخوردار بودند و در ميان آنها مجتهد و مرجع تقليد كه 

 موقعيت واالتري برخوردار بود. كمپفر درباره مقام صدر مي نويسد:

صدر كه مهمترين مرجع براي تفسير فقه شيعي است، در رأس روحانيون ايران قرار دارد ولي نزد »

وي داراي مقام عالي دولتي  ايرانيان همان مقام را دارد كه مفتي اعظم نزد تركها، منتهي گذشته از اين،

نيز هست چنانكه اختيارات ديني و دنيوي را در شخص خود يكجا جمع كرده است، مردم كوچه و 

مي گويند و اين چيزي است تقريباً به معناي نايب شاه، نايب واقعي شاه يعني « نوّاب»خيابان به وي 

 .2«وزير اعظم نيز به اين لقب اعتراض ندارد

 مي نويسد:« صدر»مه خود درباره سانسون در سفرنا

نام دارد او رئيس روحاني « صدر خاصه»بزرگترين شخصيت روحاني ايران، پيشواي مذهبي عموم »

تمام كشور شاهنشاهي است وي فقط به راهنمائي امور ديني شاه مي پردازد و كارهاي مذهبي دربار و 

.. صدر خاصه اولين شخصيت كشور شهر اصفهان را طبق دستورات و موازين قرآن اداره مي كنند.

 .3«است و در پاي تخت يا مسند شاه در طرف راست مي نشيند

خالصه نتيجه اي كه از اين بررسيها مي توان گرفت، اين است كه علما و فقهاي شيعه به لحاظ جنبه 

هاي مثبت از قبيل گسترش آئين تشيع، اجراي قوانين فقهي شيعه و ايجاد محاكم شرعي، دفاع از 

حقوق مردم، كنترا شاه و اركان دولت و مبارزه براي پايان بخشيدن به نفوذ تصوف، با حكومت 
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همكاري متقابل مي نمودند و وضع تلقي فقها و علماء از حكومت با ميزان توجه پادشاه به تعاليم 

مذهب شيعه و مشروعيت حكومت تناسب داشت برخوردهاي گوناگوني كه ميان علما و شاه رخ مي 

 ، از اين داد و ستد ميان پادشاهان و فقيهان حكايت مي كند.داد

ما در اينجا در صدد قضاوت در مورد شخصيت شاهان صفوي نيستيم ولي اين قدر مي گوئيم: هيچ 

سلسله اي از زمامداران در طول تاريخ به اندازه صفويان به تشيع و كشور ايران خدمت نكرده اند آنها 

عشري را از انزواي كامل بيرون آوردند و آن را مذهب رسمي كل منطقه بودند كه مذهب شيعه اثني 

مذهب تشيع را در قالبي نو ريخته و شرق اسالمي اعالم نمودند و آنها بودند كه با همكاري علما،

نظامي پديد آوردند كه اكنون حضور آن را در ابعاد گوناگون حيات فكري و  فرهنگي و اجتماعي 

 خود احساس مي كنيم.

آري صفويه بودند كه تشيع را به عنوان مذهب رسمي ايران برگزيدند و در نتيجه اين مذهب رفعت 

يافت و نقطه عطفي در تاريخ آن پديد آمد، چنانكه سرانجام به نحو انتقال ناپذيري با ايران پيوند يافت 

بعد وجود علماي  و اين كشور به منزله زادبوم و دژ مذهب شيعه به شمار رفت، هم از زمان صفويه به

شيعه معنا و مفهوم پيدا كرد و فقه و فلسفه شيعه رونق بي سابقه اي يافت، حكومتهائي كه پس از 

صفويان بر سر كار آمدند، همگي مديون آنان بوده و جز تغييرات صوري كار اساسي انجام ندادند، در 

 ب، يك پارچه و منسجم بود.واقع كشور ايران از بعد صفويه تا قبل از برخورد با فرهنگ جديد غر

در دوران صفويان دين و سياست بهم آميخت و يك نوع حكومت برخاسته از مذهب و عرفان به 

وجود آمد، بنيانگذار حكومت صفوي در آغاز جواني با نبوغ فوق العاده اي كه داشت، توانست با 

اين امر فوق العاده مشكل و استمداد از خداوند متعال و تمسك به ذيل عنايت ائمه معصومين از عهده 

پيچيده درآيد و حاكميت خود را در سطح سياست و ديانت بهم آميزد و به اين ترتيب تماميت ارضي 

و تماميت اعتقادي منطقه وسيعي از جهان اسالم را حفظ كند و همين تمركز باعث به وجود آمدن 



اين دوره از تاريخ ود به يادگار نهاد،دوران جديدي از حيات ادبي و علمي گرديد كه آثار فراواني از خ

اسالم يكي از دورانهاي درخشان جهت نشر اسالم و مباني تشيع به شمار مي رود چون بسط علم و 

 دانش به ويژه معارف اسالمي و فقه و فقاهت، يكي از ثمرات اين حركت بوده است.

 ادوارد براون در تاريخ ادبيات مي نويسد:

االت و نارسائي هائي كه داشت، با همه ضعفها و فتورها كه متوجه آن حكومت صفوي با همه اشك»

قرن تفرّق و پراكندگي گشت و اين  9بود، مستوجب يك وحدت مذهبي در داخل ايران پس از 

 .1«درخشش نه تنها جهت ايران آن روز، بلكه براي اروپا نيز واقعه بسيار مهمي محسوب مي شد

ن همكاري نمي كردند، نه تنها اين موفقيت نصيب آنها نمي شد، بلكه مسلمًا اگر علماي شيعه با صفويا

باعث سرشكستگي و ركود و جمود و عقب ماندگي كشور مي گرديد زيرا صفويان با همان نيروئي كه 

به قدرت رسيده بودند، حكومت مي نمودند و مرام و مسلك تصوف و صوفيگري و گوشه زهدگرائي 

م مي ساختند و شيعه اثني عشري در اقليت مي ماند و نمي توانست و عقب ماندگي را بر كشور حاك

خود را نشان دهد، در اين صورت از آثار عظيم علمي و فرهنگي كه در دوره صفويه نصيب شيعه 

 شده، خبري نبود.

 تحول ناگهاني در طريقت سلسله صفوي 

 سي مشكل است:در اينجا دو سؤال مطرح است كه پيدا كردن پاسخ قانع كننده بر آنها ب

چه عاملي باعث تحول و تغيير ناگهاني در طريقت سلسله صفويه گرديد كه همسان گردبادي در  – 1

زمان حيدر پسر جنيد و سلطان علي پسر حيدر به شدت رشد كرده و سرانجام توسط اسماعيل 

گرديده  )دومين پسر جنيد( رهبري شده و تاج و تخت صفويان را در تبريز برپا داشته و صاحب آن
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است. مدت اين تحول كمتر از نيم قرن طول كشيده، و اين پديده اي كه تبيين و توضيح آن مشكل مي 

نمايد، منابع اصلي راجع به اين لحظه حساس از تاريخ صفوي سكوت كرده است و حتي اگر انتظار 

ر كرد كه نمي رفت كه مورخين سنتي اسالمي مسايل اين دوره را شرح و توضيح بدهند، مي شد فك

 .1تاريخ نويسانقادر به درك و فهم آنچه كه واقعاً گذشته، نشده اند

با وجود اين كه در آن زمان اكثريت مردم ايران شافعي و حنفي مذهب بودند و در ميان آنها  – 2

اقليتهاي شيعه زيديه و اسماعيليه هم به سر مي بردند، چه عاملي سبب شد كه خاندان شيخ صفي از 

ي به مذهب امامي اثني عشري تمايل پيدا كردند. و شاه اسماعيل صفوي مذهب شيعه اثني مذهب شافع

اشهد أنَّ عليّاً ولّي »عشري را برگزيد و فرمانش را مبني بر اين كه پس از اين بايستي در اذان عبارت 

رسمي اداء شود، صادر كرد؟ و مذهب تشيع اثني عشري را در ايران « حيَّ علي خيرالعمل»و « اهلل

ساخت، ظاهرًا اين تحول عظيم در طريقت سلسله صفوي وقتي به وجود آمد كه طايفه هاي جنگاور 

تركمانان، حلقه ارادت مرشدان صفوي را در گوش كردند، اينها تركماناني بودند ساكن نواحي اناطولي 

منقسم مي  و شام و دياربكر و كناره هاي جنوب غربي درياي مازندران، كه به قبيله هاي متعددي

شدند و از عهد تركمانان سلجوقي به طريق مهاجرت در آن مناطق گرد آمده بودند و از همان ايام به 

بعد در اوضاع آسياي صغير و قسمتهايي از ايران تأثير داشتند. تمايل اين تركمانان به مذهب شيعه از 

ظهور مهدي موعود )ع( . و حتي در آن روزگار شايع بود كه هنگام 2قرن ششم هجري سابقه دارد

 .3تركان در ركاب آن حضرت شمشير خواهند زد

هـ( به تدريج به طريقت  735طايفه هاي مذكور در دوران جانشينان شيخ صفي الدين اردبيلي )م 

صوفيه صفويه درآمدند و شايد يكي از علل تمايل خاندان شيخ صفي از مذهب شافعي به مذهب 
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مريدان و لزوم همرنگي و هماهنگي با آنان بود وگرنه دليلي بر  امامي اثني عشري داشتن همينگونه

شيعه بودن خاندان شيخ صفي از ابتداي كارشان در دست نيست و بالعكس از اشاره حمداهلل مستوفي 

القلوب بر مي آيد كه اهل اردبيل در عهد او شافعي و مريد شيخ صفي  هـ( در نزهـ 741)م بعد از 

الصفا كه در شرح حال مرادش شيخ صفي الدين  از توضيحات ابن بزّاز در صفوالدين بوده اند و نيز 

است، مطلبي درباره شيعي بودن او به دست نمي آيد. جانشينان شيخ صفي الدين تا چندگاه بر مذهب 

سر سلسله خود بودند و سپس همچنانكه گفته شد، به دنبال گرويدن تركمانان شيعي مذهب به 

هـ به شيخ جنيد  831دوازده اماميان تمايل يافتند تا دوره پيشوايي در سال  طريقت آنان به مذهب

رسيد، وي كه بر اثر دخالت جهانشاه قراقويونلو در موضوع پيشوائي طريقه صفويه با او اختالف يافته 

بود، به امير حسن بيگ بايندر رئيس تركمانان آق قويونلو پناه برد و او كه بر مذهب اثني عشري بود، 

با جنيد از در دوستي درآمد و خديجه بيگم خواهر خود را به زني بدو داد، سلطان حيدر، كه موضوع 

 .1تشيع صفويان در عهد رياست او آشكار شد، از همين مادر شيعي مذهب به وجود آمد

 دكتر صفا مي افزايد:

شري چندان دشوار اين نكته قابل ذكر است كه تغيير عقيده از مذهب شافعي به مذهب امامي اثني ع»

نبود. توضيح اين مقال آن كه مذهب شافعي از ميان مذهبهاي اهل سنت نزديكي بسيار به مبادي 

مذاهب اماميه دارد و محمدبن ادريس شافعي شخصاً به علي بن ابيطاب )ع( و خاندان او ارادت 

 .2«است بيرون از مناقب در حق حسين و شهداي كربال مراثي بسيار گفته»خاص مي ورزيد و 

و به همين سبب حتي در قرن ششم هجري كه دوره غلبه سلجوقيان حنفي مذهب بود، از شركت 

 .3عالمان شافعي در مراسم تعزيت شهيدان كربال نشانه هايي ديده مي شود
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دكتر صفا اضافه مي كند كه گذشته از اين، شافعيان مانند شيعه اثني عشري به غيبت صاحب الزمان و 

د دارند و از ميان عالمان آن فرقه چند تن در اين باب رساله اهيي نوشته اند مانند رجعت او اعتقا

و حافظ ابونعيم « البيان في احوال صاحب الزمان»ابوعبداهلل محمدبن يوسف بن الكنج الشافعي مؤلف 

و حافظ « ذكر المهدي»و « األربعين»در رساله هاي « المصاحف»اصفهاني شافعي مؤلف مشهور كتاب 

 .1و غير آنها« مطالب السؤل في مناقب آل الرسول»مدبن طلحه شافعي در كتاب مح

پيداست كه خاندان صفوي بعد از قبول مذهب اماميه سابقه مذهبي نياكان خود را دگرگون ساخته آن 

را به تاريخ قديم تري باال بردند و طبعًا شيخ صفي الدين مؤسس طريقت صفويه را نيز از شيعيان 

دادند ولي مورخان و مطلعان مخالف ان خاندان از اين تزوير تاريخي اطالع داشته و آن خالص جلوه 

را باز مي گفته اند. در نامه اي كه منشيان عبيداهلل خان ازبك از قول او به شاه تهماسب نوشته اند، يك 

را از اين  جا صريحاً به اين معني يعني سني بودن جد او شيخ صفي الدين اشاره كرده و پادشاه صفوي

 گرائيده است، سرزنش نموده و گفته اند:« رفض»كه مذهب اجدادي را رها ساخته و به 

و اما با آن طايفه گفتگوي و مجادله داريم كه مذهب و ملت پدران خود را گذاشته تابع بدعت و »

 .2«ضاللت شياطين شده، طريق بر حق را برطرف كرده رفض و تشيع اختيار نموده...

 جاي ديگر نوشته اند: و باز در 

پدر كالن شما جناب مرحوم شيخ صفي را هم چنين شنيده ايم كه مردي عزيز و اهل سنت و »... 

 .3«جماعت بوده

در همين نامه آمده است كه موضوع سيادت صفويان هم كه گويا پيشوايان اين خاندان بعد از شيعه 

و تعريض مورد شك و ترديد قرار گرفته و بعد  برخود بسته بودند، به كنايهشدن براي رونق بيشتر كار،
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از شرحي درباره مقام معنوي علي بن ابيطالب )ع( چنين گفته شده است كه اگر شما صفويان واقعاً از 

نسب او مي بوديد، چنين و چنان مي كرديد و به ويژه اين عبارت متضمن تعريض نزديك به تصريح 

 است:

ي فرزندي و محبت حضرت مرتضي علي )ع( مي كند از دو ديگر ايشان )شاه تهماسب صفوي( دعو»

، چرا كه 1حال بيرون نيست يا فرزند آن بزرگوار هستند يا نيستند. چون دعوي فرزندي مي كنند

حضرت رسول )ً( فرموده كه: هر كس پدر كس ديگر را گويد كه پدر من است و پدر او نباشد، آن 

مرتضي )ع( اند، ان بزرگوار كدام مرده را از گور بدر كس به بهشت در نمي آيد و اگر فرزند حضرت 

خليفه اسالم . و چند كس را ريس و ابرو تراشيده در گوش حلقه انداخته،2آورده و سوخته است

 .3«ساخته...

 .4درباره نسب و مسأله سيادت صفويه بعضي از مورخان اظهار ترديد كرده اند

مه علوي شيخ صفي الدين شك داشته و مي گويد: احمد كسروي يكي از كساني است كه در شجره نا

بين دوره شيخ صفي الدين تا نسل بزرگ او، يعني نسل ششم او شاه اسماعيل، سه تغيير عمده در اين 

 سنت به وقوع پيوسته است:

 نبوده است؛ اعقاب او اين ادعا را براي او و خودشان ساخته اند.« سيّد»شيخ صفي  – 1

 شافعي مذهب بوده است، اعقاب او تشيع را پذيرفته اند.« يسنّ »شيخ صفي يك نفر  – 2

                                                 
به عمد حذف شده باشد و در غير اين صورت عبارت ناقص و « نه بر طريق صواب مي روند»... گويا از اينجا جمله يي نظير اين:  -1 

 ابتر است.

به شروان و بيرون آوردن جسد سلطان خليل پادشاه شيروان از گور و آتش زدن آن به  917گويا اشاره به حمله شاه اسماعيل در سال  -2 
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فارسي و آذري، لهجه تركي آذربايجان، مي دانسته و اعقاب وي فقط تركي مي دانسته شيخ صفي، – 3

 اند.

به گفته كسروي تنها كتابي كه درباره شيخ صفي، پيش از پادشاهي نوادگان او نوشته شده، كتاب 

بزّاز است ولي اين كتاب متأسفانه به همان صورتي كه نوشته شده بود، به  نوشته اين« الصفا صفو»

دست ما نرسيده است . نسخي كه به دست ما رسيده، در دست مريدان خاندان صفوي گرفتار انواع و 

 .1اقسام تحريفات شده است

ته است داش« شيخ»كسروي به قرينه ديگري هم اشاره كرده و گفته است: شيخ صفي الدين فقط لقب 

« شاه»ويا « مير»و « سيد»و حال آن كه شخصيتهاي مذهبي معاصر و يا نزديك به زمان او، القابي چون 

داشته اند كه يا اشاره بر ذريه علوي آنها داشته و يا اين كه مشعر بر كسب قدرت موقتي آنها بوده 

 .2است

ه طور مستقل چند سال كه ب« زكي وليدي طوغان»يك چنين نتيجه گيري هم توسط يك محقق ترك 

كار « الصفا صفو». طوغان روي چندين نسخه خطي 3پس از كسروي كار كرده، عرضه شده است

ي «الصفا صفو»كرده و دو بخش از دو نسخه مجزا را ارائه نموده تا نشان دهد كه متن اصلي كتاب 

نيست كه سالطيني  شكي». وي نتيجه گيري كرده است كه: 4ابن بزاز تا چه اندازه تحريف شده است

چون شاه اسماعيل و شاه تهماسب تمام همّ و غمّ و كوشش خود را براي زايل كردن منشأ كردي شان 

مصروف داشته اند تا اين كه فيروزشاه كرد را از نظر خصوصيت به خاندان پيامبر نسبت دهند و بدين 
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له از اشعار تركي هم وسيله نشان دهند كه شيخ صفي يك شيخ ترك شيعي بوده است و همين مسأ

 .1«مستفاد مي شود

اما موجبات ترديد اين دو محقق آنچنان قوي نيست كه انتساب صفويه را به خاندان پيغمبر به طور 

قطع مردمد سازد. شيخ صفي الدين چنانكه از قول پسرش صدرالدين نقل شده است، خودش مدعي 

همان سبب كه پدرش در اظهار اين امر  بود كه در نسبت وي سيادت هست اما صدرالدين ظاهراً به

اصرار نداشت، نمي دانست يا شايد نمي خواست اظهار كند كه علوي است يا شريف و اين امر مشتبه 

كه  832و مكتوم ماند. با اين همه خواجه علي پسر صدرالدين خود را شريف علوي خواند و در سنه 

اسم دفن وي با ازدحام و غلبه مردم همراه سالگي وفات يافت مر 61در بيت المقدس به سن نزديك 

 .2بود وي را مردم، شريف و علوي مي خواندند

كه خود صوفي سني مذهب و « حافظ حسين كربالئي تبريزي»؛ «روضات الجنان»نويسنده كتاب 

مخالف اخالف صفي الدين و با سادات الله هم كه سني مذهب بودند و به همين سبب صفويه آنها را 

ه اصفهان تبعيد كرده بودند، انتساب و ارادت داشت از قول مرشد خود شاه مجتبي پسر امير از تبريز ب

بدرالدين الله نقل مي كند كه در زمان صفي الدين نسب سيادت وي ظاهر بود اما وي در اظهار آن 

 نمي كوشيد. وقتي از وي سؤال كردند كه مگر شما را از اظهار اين نسب خوش نمي آيد، مي گفت: با

 .3كدام شايسته مي توان خود را به اين دودمان نامي نسبت داد
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در تصنيفي كه به نام شيخ شاه  859همچنين گويند: خواجه عبدالرحيم خلوتي تبريزي متوفي به سال 

نوشته است، نسبت وي را ابراهيم العلوي الموسوي ضبط كرده  851ابراهيم صفوي متوفي به سال 

د كه دعوي سيادت در نزد قوم به خود شيخ صفي و فرزندان بالفصل است و اين شواهد نشان مي ده

 .1وي مي رسد نه اين كه مقارن قدرت و غلبه صفويه به وجود آمده باشد

 دكتر زرين كوب چنين نتيجه گيري كرده كه:

در هر حال سيادت شيخ صفي ظاهراً محل انكار نيست اما تشيع او محل ترديد است، بلكه تسنن او »

قاالت و سخنان خودش بر مي آيد، امري است كه وجود نام ابوبكر و عمر در انساب خاندانش كه از م

نيز آن را تأييد مي كند و بعيد است كه آن را بتوان حمل بر كتمان و تقيه كرد. با اينهمه تسنن شيخ 

بود و صفي و اخالف و اجداد او از اظهار محبت و تكريم فوق العاده در حق اهل بيت رسول، خالي ن

 .2«سيادت خود وي و مبالغه اش در تعظيم و تكريم آل پيغمبر هيچ يك با تسنن وي منافات نداشت...

گفته است كه: نسب شناسان ايراني، اين انتساب را « مشاهير اسالم»در كتاب « حميد وهبي»و همچنين 

 .3تأييد كرده اند

فته و در رابطه با ترديد و تشكيك در يكي از علماي معاصر اردبيل سيادت خاندان صفوي را مسلم گر

 نسب آنان يادآور شده است:

است كه بعد از ايشان « حسين بن عبداهلل شرواني»اسّ و اساس تشكيك در نسب شاهان صفوي از »

شيخ صفي و »انگليسي در تاريخ ادبيات ايران و بعد از آن سيداحمد كسروي در كتاب « ادوارد براون»

ر سيادت شاهان صفوي ترديد، بلكه تكذيب نمودند. احمد كسروي وضع از آن گرفته و د« تبارش

روحي و اعتقادي او بر همگان معلوم و معروف است كه تحت تأثير عقده رواني خود بر همه بدبين و 
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بزرگان دين و مذهب تا حضرت امام صادق )ع( را مورد اهانت قرار داده و از راه مستقيم با كج 

است. وضوع جسن كتاب سوزان او بزرگترين شاهد ديوانگي وي و انديشي خود منحرف گشته 

مفاتيح »تابعين او مي باشد كه همه ساله در روز اول آذر جمعي از كتابهاي ديني و ادبي از آن جمله 

سوره از قرآن مجيد است، و همچنين ديوان حافظ را در بخاري مي  14را كه مشتمل بر « الجنان

به وسيله يك سلسله عكسهاي زعفر جنّي و لشكريان او « نيد داوري كنيدبخوا»سوزانيدند و در كتاب 

كه از پرده هاي درويشهاي دوره گرد گردآوري نموده به مقدسات تشيع هتك حرمت كرده است از 

 چنين افراد انتظار ديگري داشتن اشتباه است.

واضح است، اما تكذيب و  و اما ادوارد براون و ساير مستشرقين كه عدم آشنائي آنها به چنين مطالب

قاموس »از شمس الدين سامي صاحب « األحكام الدينيه»ترديد شرواني در نسب صفويه در كتاب 

 تركي نقل شده است و غرض ورزي و تعصب مذهبي او با خاندان صفويه قابل انكار نيست.« األعالم

شتار و انتقام جوئي شاه مضافاً حسين بن عبداهلل شرواني گويا از نسل شروانشاهان باشد و قتل ك

اسماعيل صفوي از شروان شاهان به خونخواهي جدش شيخ جنيد و پدرش شيخ حيدر در تاريخ 

 .1«مسطور است

 برخورد علماي شيعه با تصوّف

دولت صفويه نخستين تشكيالت سياسي بود كه كوشيد بين تصوف و تشيع آشتي دهد البته منشأ 

عه موقّتاً اين دو گرايش را ممكن ساخت و ليكن اتحاد صوفيانه حكومت و واگذاري قدرت به شي

تشيع با تصوف كه در ابتدا به ايجاد و بسط حكومت صفوي كمك كرد، ولي درع مل مدت زيادي 

 نتوانست دوام بياورد.
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صوفيان قزلباش كه از اساس پيرو اهل سنت بودند، در اثر سياست صفويان به خاندان رسالت گرايش 

شيع كشيده شدند از عقيده شان كه سخت بدان پافشاري كرده و مي گفتند: منشأ پيدا كردند و به ت

تصوف، تسنن است و صوفيگري با تشيع سازگار نمي باشد، دست برداشته و معتقد شدند كه: 

صوفيگري با تشيع سازگار است و آنها كه تا ديروز سني بودن را شرط صوفيگري مي دانستند، قائل 

نمي تواند سني باشد. شاه اسماعيل اعالن كرده بود: صوفيگري وقتي نزد ما شدند به اين كه صوفي 

 .1قبول خواهد بود كه لعن بر اعداي اميرالمؤمنين )ع( نموده تولّي به ائمه معصومين )ع( نمايند

همين سياست سبب شد: صوفيگري به جهان تشيع نيز راه پيدا كند و گفته شود كه: شيعي و صوفي 

 .2كه مراد آنها حقيقت واحد است دو اسم متغايرند

 علماي شيعه در برخورد با اين پديده به سه گروه تقسيم شدند:

گروه اول فقهاء و متكلمان شيعه با تصوف و صوفيگري به مبارزه برخاستند و از نظر مباني تشيع آن را 

صوفيه و طريقه مردود شمردندو  صوفيان را اگر چه شعار تشيع مي دادند، تكفير نمودند. و مقاالت 

تصوف را همواره همچون بدعت تلقي كردند و بر ضد آنها رساله ها و كتابها نوشتند و ثابت كردند كه 

فقهاء و  –صوفي شود، اين دو فرقه اهل مدرسه تشيع از تصوف جداست و هرگز امكان ندارد شيعه،

عقايد غالباً با يكديگر با آن كه از لحاظ طرز تلقي از احكام و ظاهر شريعت و جزئيات  –حكماء 

اختالف نظر داشتند، ولي در اظهار مخالفت با صوفيان عصر متفق بودند اال اين كه فقهاء و متشّرعه در 

بعضي موارد حكماء را هم به اتهام توافق مشرب با صوفيه در معرض طعن و نقد شديد قرار مي 

 دادند.

 شده، اين افراد شايسته ذكرند:تعبير « عالمان مذهبي صوفي ستيز»از اين گروه كه به 
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 ( 111 – 1137علّامه ملّامحمدباقر مجلسي ) – 1

نيرومندترين كسي كه در اين دوره اخير با صوفيان درافتاد مالمحمدباقر مجلسي بود در يادداشتهايي 

 چنين مي خوانيم: 1كه از او بر نسخه اي از تهذيب احكام شيخ الطّائفه طوسي باقي مانده است

دم كه مردم به صوفيان بدعت گذار و حكيمان زنديق مي پردازند، آن بود كه در برابر آنان چون دي»

 «.اثرهاي امامن را ميانشان پراكندم

 و او به راستي در اين راه چنان بود كه گفته اند:

 .»2تلك البدع البائر و اِطفاء نائر السّعي في سّد تلك الشقاشق الفاغر فسعي غايـ»

وي نوشته اند كه نه پيش از او و نه پس از وي هيچ كس با او... در بركندن ريشه مخالفان باز درباره 

 .3دين و بدعت گذاران؛ خاصّه صوفيان، برابر نبوده است

« عين الحيو»او عالوه بر اين كه در نوشته هاي متعددي عقايد صوفيان را رد كرد و به خصوص در 

ه نمود. به گفته دكتر شيبي از جنبه عملي نيز حكومت صوفيان را به تفصيل در ردّ آنها داليلي را اقام

، ب( 64تحت فشار و پيگرد قرارداد و تمامي را از پايتخت )اصفهان( تبعيد كرد )فوائد صفويه، ورقيه 

برپا كردن حلقه هاي ذكر ممنوع و همه مراسم صوفيانه قدغن شد. از جمله به منظور زدودن آثار 

گفتن منع كرد )همان مدرك( و شاگردان مجلسي )براي اجراي اين « ياهو»ز تصوف، حتي مردم را ا

حكم( در سرتاسر اصفهان به راه افتادند و حتي در دكان كوزه گران خمره ها را مي شكستند )همان( 

. و اين نشانه مي دهد چه بسا صوفيان براي 4مي دهد« ياهو»طنين بدين بهانه كه اگر در آن دميده شود،
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ن اعصاف مجريان حكم دولت اين شيوه را به كار مي برده اند. يعني در كوزه ها مي دميدند خرد كرد

 در مي آوردند.« ياهو»و صداي 

شيخ اإلسالم محمدباقر مجلسي با اين اقدام خواست تا ايران را به شيوه خالص شيعيانه و مخالف 

كه او از اين نسبت مبرّا بوده تصوف، سازمان دهد وي صوفيگري پدر خود را منكر شد و اعالم كرد 

 .1است

و باالخره صوفيان را  3. و پشمينه پوشي را رد كرد2و مشايخ زهد و تصوف را مورد حمله قرار داد

 .4تكفير نمود

بحراني نيز گفته است كه: محمدباقر مجلسي به نهايت در اطفاي نائره تصوف و انسداد شقوق اين 

 .5بدعت كوشيد

 هـ(  1198دحسين قمي )م مالمحمدطاهربن محم – 9

وي از علماي معاصر مجلسي اول و دوم بوده و رديه هاي زيادي بر عليه صوفيان نگاشته است از 

و كتاب ديگري «  في الردّ علي الحكماء والصوفيّـ الفوائد الدينيّـ»جمله آثار وي در ردّ صوفيه كتاب 

و كتاب ديگر وي « متصوّفين والمتفلسفينالمخالفين من ال العارفين في ردّ شبهـ حكمـ»به نام 

است كه آن را در نقد صوفيان نوشته و از آثار مهم ضد تصوف در اين دوره مي « األخيار تحفـ»

باشد. وي در اين كتاب به صوفيان و پيشوايان شان و مباني اعتقادي اين فرقه سخت تاخته است و در 

تكفير كرده و حتي كساني را هم كه در كفر آنان  كتاب نخستين خود گروهي از عالمان و عارفان را

ترديد كنند، كافر شمرده و در آثار خويش پوشيدن خرقه و صوف و چله نشستنها )اربعينات( و عزلت 
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از خلق و سماع و حتي بر زبان آوردن دو كلمه طريقت و حقيقت و اعتقاد به عشق حقيقي و به 

 .1ضاللت دانسته است مكاشفات عرفاني و به تجرّد ارواح را كفر و

صورت « فكر»و « ذكر»از مرحوم مالمحمدطاهر قمي پرسيدند كه آيا درست است كه بايد هنگام 

را در قلب مشاهده نمود؟ او پاسخي مشروح به صورت رساله اي در رّد اين دستور صوفيان « شيخ»

او را به مرتبه اي بكشانند تا نوشته و آن را به منزله دام تزويري دانسته كه در راه سالك مي گسترند تا 

به هنگام ياد كردن خالق صورت شيخ را به جاي وي در ذهن مرتسم سازد و همان كند كه ُغالت مي 

كنند. يعني چنين پندارند كه شيخ )مرشد( انسان كامل است كه خدا در او ساكن مي گردد و تكلم مي 

م حّي ناطق بتوان تعبير كرد چنان كه مولوي كند و به حالتي ارتقاء مي جويد كه از او به ولي يا اما

 گويد:

 خواه از نسل عمر خواه از علي است  پس امام حّي ناطق آن ولي است 

 اهلل ولي گويد: يا شاه نعمـ

 در چهره سيدم نظر كن  خواهي كه خداي خود ببيني 

صورتي به  يا مانند بعضي ديگر از غالت شود كه گويند: خدا در هيأت خلق ظاهر مي شود و از

 صورتي انتقال مي جويد.

 و در همين پاسخنامه گويد:

پس هر كه مالحظه حال درويشها و جماعت قلندريه را بكند، اگر هزار غيب بگويند، و اگر هزار »

قاب طعام از سقف خانه حاضر كنند و هزار مرده قبرستان را به چشم مريد وا نمايند كه يك مو اعتقاد 

جايي كه از مثل محمدبن عبداهلل )ص( باليقين ثابت نباشد، احياء ده نفر ميت، به آنها نبايد كرد در 
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چگونه از براي قلندري كه گاهست از لواطه و شرب خمر و امثال آن مضايقه نكند و يك مسأله از 

مسائل دين خود را نداند و حتي غسل جنابت را نداند هزار ميت از قبرستان به استقبال او بيرون آيند؟ 

ر غيب هم بگويد و كرامات ديگر ظاهر كند همان جهل او به شريعت مقدسه، بلكه سائر علوم و و اگ

 .1«معارف هم شاهد كذب و بطالن او است...

و آنگاه چند تن از بزرگان تصوف را ياد كرده و گفته است كه ائمه دين از آنان تبرّي مي نموده اند و 

 .2«شرع و ائمه اطهار )ع( نبوده... اين جماعت را ذرّه اي مناسبت با شرع و اهل

محقق قمي در ادامه همين سخنان مي گويد كه: مقصود اين سران طريقت بغير دنياپرستي و عوامل 

فريبي چيزي نيست و بسياري از ايشان امرشان به فضيحت انجاميد و بسياري از ايشان امرشان به 

آنها كرده اند كه ايشان را هيچ غرضي به غير فضيحت انجاميد و بسياري از مريدان ايشان افشاي اسرار 

حرمت دينار سركردگي و رياست اهل حمقي چيزي نيست و تتبع احوال ايسان را كه كرديم نه از 

مسائل دين چيزي دانستند و نه طريق غسل و نماز خود را مي دانستند و به افعال شنيعه هم بعضي از 

كه مدتي فريب ايشان خورده بودند، مسموع شد كه در  ايشان معروف بودند، بلكه از معتمدين و ثقات

فروع دين بي مباالت و بي پروا بودند به حدي كه جزم حاصل مي شد به عدم اعتقاد ايشان اصالً، و از 

 .3«پيشينيان ايشان بي اعتقادي به عبادات و طاعات معروف و مشهور...

 و باز گويد:

كرخي مي رسد، هيچ يك از ايناه را توثيقي و تعديلي  جماعت قلندريه كه از زمان ما تا به معروف»

ثابت نيست و آنچه معاين است كه مشايخي كه در عصر ما مرشد بودند، مثل مشتاقعلي و مقصودعلي 

و معصومعلي و نورعلي و امثال آنها كه مريدان ايشان در شأن ايشان غلّو داشته اند، و مريدان به 
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به صفات خاصّه الهيه خطاب مي كردند و تالي تلو عبادت با آنها اصطالح صاحب كمال ايشان آنها را 

به سر مي بردند، محقق شد كه متصف به همه ناخوشيها بوده اندو  احوال همگي به فضيحت و 

رسوايي رسيده و معلوم شد كه به غير عوام فريبي و دنياپرستي و رياست عوامل كاألنعام و بي مباالتي 

ام شرع مبين از براي ايشان نبوده، اگر همه مشايخ اين زمان اين طايفه در دين و بي خبري از احك

 .1«بدنشان اين جماعتند حال ايشان معلوم...

« مونس ابرار»بيت مي باشد و به  311محقق قمي كه شعر نيز مي سروده در قصيده اي مفصّل كه 

 .2است موسوم است. صوفيان و فيلسوفان را سخت به باد استهزاء و انتقاد گرفته

 هـ(  933مالاحمد بن محمد اردبيلي مشهور به مقدس اردبيلي )م  – 3

از شخصيتهاي بنام دوره صفوي است كه زهد و تقوا و سجاياي اخالقي و كرامات او مورد توجه 

كه قسمتي از آن در رّد « الشيعـ حديقـ»وي كتاب معروفي دارد به نام  3خاص و عام بوده است

است، در انتساب اين كتاب به آن مرحوم جاي ترديد نيست، صاحب قصص  تصوف و مذّمت صوفيه

 العلماء در اين مورد چنين مي گويد:

جمعي بسيار از اعيان علماء شهادت بر آن داده اند كه اين كتاب از مقدس اردبيلي است مانند صاحب »

 .4«حدائق و شيخ عبداهلل بن صالح و شيخ سليمان بن عبداهلل ماحوزي و غيرايشان

 نيز ضمن ذكر برخي از تأليفات وي چنين ادامه مي دهد كه:« األدب ريحانـ»صاحب 
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به مقدس اردبيلي جاي ترديد نيست و موافق نقل  الشيعـ ناگفته نماند كه نسبت كتاب حديقـ»

معتمد محقق بحراني شيخ سليمان و صاحب رياض العلماء و صاحب حدائق و شيخ حّر عاملي و 

 اجلّه همين كتاب را بدو نسبت داده اند.بعضي ديگر از 

عالمه نوري نيز در كتاب مستدرك الوسائل در اقامه برهان براي اثبات اين مطلب، اهتمام تمام بكار 

برده و مي گويد: موافق آنچه از بعضي مشايخ مسموع شد، اصل اين شبهه )كه اين كتاب از مقدس 

ح خودشان را در اين كتاب ديده و عظمت و جاللت اردبيلي نيست( از صوفيه مي باشد كه چون قباي

آفاقي مؤلف را نيز مالحظه كرده و نتوانسته اند براي مؤلف چيزي بگويند، الجرم نسبت كتاب را به او 

انكار نموده و به وجوهي تشبّث كرده اند كه مصداق )إشنَّ أَوْهََن البُيُوتِ لَبَيْتُ العَنْكَبُوتِ...( مي 

 .1«باشند

دبيلي در قسمتي از اين كتاب كه در ردّ تصوف است، شرحي درباره آغاز كار صوفيه آورده و مقدس ار

اين كه باني اين طريقه ابوهاشم عثمان كوفي )سده دوم(است كه مانند رهبانان پشمينه مي پوشيد و 

يح مثل ترسايان قائل به حلول و اتحاد بود با اين تفاوت كه ترسايان اين مزيت را براي عيسي مس

قائلند و او براي خود در اين دو دعوي )يعني دعوي حلول و دعوي اتحاد( مردّد بود تا بمرد او در 

ظاهر جبري بود و در باطن ملحد و دهري و مرادش از آوردن اين طريقه بر هم زدن اسالم بود از 

« صوفي»ه امامان چند حديث در طعن او وارد است، پيروان او را خواه صوف مي پوشيدند و خواه ن

مي گفتند. بعد از او سفيان ثوري و بايزيد بسطامي و حسين بن منصور حلّاج و نظائر اينان آمدند و هر 

يك اصلي بر مباني اعتقادات مذكور افزودند و مقاالتي كه همه كفر و زندقه بود، آوردند و ايشان را 

اند مانند حلوليه و اتحاديه وحدتيه  به عنوانهاي ديگر نيز خوانده« صوفي»به تعبيرهاي گوناگون غير از 

)= وحدت وجودي( و مبتدعه و زرّاقيّه )مكاران و خدعه گران( و غاويه )گمراهان( و غاليه )الف 
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زنندگان( و چون خود سخنان خويش را در اصطالحههاي خاصي به كار بردند آن را تصوف گفته و از 

 «.اين راه متصوفه ناميده شدند...

از امامان شيعه حديثهاي بسيار در طعن اين طائفه روايت شده و »ان آمده است كه: در پايان اين سخن

متقدمان مذهب شيعه در ردّ مذهب آنان كتابهاي بسيار نوشته اندو  خالصه سخن درباره بزرگان اين 

 .1«طائفه آن كه همگي ملحد و زنديق بوده اند...

توسط معزالدين محمد « الشيعه حديقـ»تاب و اين كه بعضيها گفته اند: بخش نكوهش صوفيان بر ك

 ساكن حيدرآباد هند افزوده « مالمعزّ»پسر ظهيرالدين محمد حسين اردستاني معروف به 

الشيعه با  نادرست است، و كتاب حديقـ . و مقدس ارديبلي از آن خبر نداشته است، كامال2ًشده است

س اردبيلي است و در اثبات مدعاي خود ملحقات آن طبق تحقيقات محققان يقينًا از مرحوم مقد

 .3داليلي ذكر نموده اند

 هـ(  1114شيخ محمدحسن معروف به شيخ حّر عاملي )م  – 4

كه با تأليف آن كتاب بر تمام اهل علم « وسائل الشيعه»فقيه، محدّث، شاعر و اديب و صاحبك تاب 

شرعيه كه در كتب اربعه و سائر منّت گذاشت و آن درياي است بي كران كه بر جميع احاديث احكام 

بيشتر است، جامع و شامل است و از وي تأليفات بسياري بر  71كتابهاي معتمده كه تعداد آن ها از 

در دوازده باب كه در آن صدها « اثني عشرّيه»يا « الردّ علي الصوفيّـ»جاي مانده كه از آن جمله است 

 در همان كتاب نوشته است: روايت در مذمت و انكار صوفيه نقل كرده است وي
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تمام شيعيان فرقه هاي صوفيه را انكار نموده اند و از امامان خويش احاديث بسياري در رّد اين فرقه »

و اثبات كفر آنان روايت نموده اند كه از آن جمله كتاب شيخ مفيد در ردّ بر اصحاب حلّاج است كه 

 .1«تحاديه مي باشنددر آن آمده است. صوفيه در اصل دو فرقه حلوليه و ا

 هـ( 1113 – 1113شيخ علي بن محمدبن حسن عاملي ) – 5

به شهيدي معروف بود. مانند كسان ديگر از علماي شيعه عهد  2« شهيد ثاني»كه به علت انتساب به 

صفوي از جبل عامل به اصفهان آمده و در آنجا مانده و در همانجا درگذشته است وي از دشمنان 

و كتابي « قي الردّ علي الصوفيّـ من اغراض الزنادقـ السهام المارقـ»دو  كتاب سرسخت صوفيان بو

 ديگر در تحريم غنا از او است.

آورده است كه: چون تساهل در شرع را ديده، اين رساله را نوشته « السهام المارقـ»وي در آغاز كتاب 

فته و چون سائر مخالفان، اساس است او بر ضد صوفيان كه تحصيل علم را بيهوده مي دانند سخن گ

تصوف را تسنن و حتي نصب دانسته است درباره صوفيان زمان خود گفته كه چون بهائم و حشرات 

« الشيعه حديقـ»اند و هيچ مسأله اي از دين نمي دانند و مواردي نيز از جهالت آنان آورده و از 

مطالبي « محقق كركي»فرزند « يخ حسنش« »المقال في كفر أهل الضالل عمد»و « مالاحمد اردبيلي»

 .3نقل كرده است كتاب او در دوازده فصل تنظيم شده و در پايان نصايحي به صوفيان و متشرّعان دارد

 ميرلوحي، سيدمحمد بن محمد سبزواري – 6

از معاصران ملّامحمدتقي مجلسي و پسرش مالمحمدباقر، از مخالفان و ستيزه گران با متصوفه و داراي 

كه اربعيني « المهدي المهتدي في معرفـ كفايـ»فاتي در اين باره بود و خود در مقدمه كتاب تألي
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. درباره غيبت امام زمان )ع( و رجعت، به كتابهايي از خود در ردّ تصوف اشاره كرده است مانند 1است

 «. المتقينرياض المؤمنين و حدائق »و « اعالم المحبّين»و « تنبيه الغافلين و اخزاء المجانين»

 2هـ( 1152عبدالحيّ رضوي كاشاني )متوفاي بعد از  – 7

و ما  في اصناف الصوفيـ»نوشته و در آن بابي را زير عنوان « الشيعه حديقـ»وي كتابي تحت عنوان 

 به صوفيه اختصاص داده است در آغاز احاديثي را نقل كرده و گفته است:« ينجر الي الكفر

 «.هستند« ملعون من القي كلّه علي الناس»مصداق صوفيه زمان ما اكثرشان »

او روايات زيادي را در مذمت اتكال بر مردم در رزق و روزي نقل كرده و مشايخ صوفيه را متهم به 

جهالت و دادن فتواهاي فقهي نادرست نموده است و به نظر وي آنها به زبان عربي آشنا نبوده و حتي 

 نمي فهمند. ذكري را كه مي گويند، معناي آن را

وي كرامات آنها را كه سبب جذب عامه مي شود، توجيه كرده و نظير آنها را در ميان كفار هند نيز 

 نشان داده است.

 هـ( 941محقّق كركي، علي بن عبدالعالي )متوفاي  – 8

هـ( فقيه كامل مجتهد اصولي نادره  984 – 931از فُحول علماي قرن دهم عهد شاه تهماسب صفوي )

و عالمه وقت خود بوده و تالش علمي زيادي بر ضد تصوف در عصر صفويه نموده است و زمان 

 .3نگاشته است« في رد الصوفيـ المطاعتن المجرميـ»كتابي زير عنوان 

 شيخ حسن ابن شيخ علي كركي – 9
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المطاعن »داشته كه در آن از كتاب پدرش « عمد المقال في كفر أهل الضالل»وي كتابي با عنوان 

استفاده كرده و به تكفير اهل خالف و بدعت يعني صوفيه پرداخته است و اين كتاب را به « لمجرميها

« السهام المارقـ». و نام اين كتاب در كتاب 1در خراسان نوشته است 972اسم شاه تهماسب به سال 

 .2آمده است

 مالاحمد توني بشرويه اي – 11

معاصر بود وي نيز رساله اي در تحريم غنا و رساله اي در مشهد مجاور و با شيخ حرّ عاملي مذكور 

 .3داشت« في الرد علي الصوفيه»

 محمداسماعيل بن محمدحسين مازندراني – 11

« الملعونـ الردّ علي الصوفيـ»( رساله اي به زبان فارسي به اسم 1173)م « خواجويي»معروف به 

ضبط شده و آن « الملعونـ ردّ علي الصوفيـال»دارد گويا همان باشد كه در روضات الجنات به اسم 

 .4هم به فارسي است

 عليقلي جديداإلسالم – 12

عالم مسيحي كانادايي األصل كه در عصر شاه سلطان حسين صفوي مسلمان شده، نوشته هايي در رّد 

فيان مبلغان مسيحي دارد او در رّد صوفيه نيز رساله اي نوشته و در آن كوشيده است اثبات كند كه صو

 همانند نصاري هستند. وي مي نويسد:
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بر خود الزم ساختم شمّه اي از احوال اين صوفيه كه در همه چيز با نصاري موافقند، در اين رساله به »

تحرير درآورم كه شيعيان خصوصاً عوام الناس به زهد و تقواي ظاهري و ريايي ايشان فريفته نگشته به 

 .1«و به واليت و پيري ايشان اعتقاد بهم نرسانندشال پوستي و رياضت كشي اين جماعت 

البته اين اقدامات اوليه به معناي صراحتي است كه فقهاي شيعه در اوج قدرت صوفيان از خود نشان 

داده و ثابت كردند كه تشيع از تصوف جداست. درست است كه مبارزات عالمان مذهبي از اواسط 

با عرفان ايراني، سخت و طوالني بود و ليكن با همه  عهد صفوي به بعد با تصوف و صوفيان و حتي

اين سخت كوشي ها نتوانست بنياد اين انحراف فكري و ذوقي را براندازد و در اثر اين شدت عمل 

بيشتر طريقتهاي تصوف ايراني عمالً از آغاز قرن دوزادهم هجري به بيرون از مرزهاي ايران انتقال 

 ن بود، افزوده شد.يافت و بر طريقتهايي كه پيش از آ

گروه دوم برخي از علماء براي اين كه حسن ظنّ صوفيان را نسبت به خود جلب كنند، با آنان 

مماشات نمودند و با مذاق آنها سخن گفته و كتاب نوشتند و احيانًا اصطالحات صوفيه را نيز بكار 

د كه صوفيه آنها را از خودشان بردند و از بزرگان آنها تجليل كردند و بعضي از آنها تا آنجا پيش رفتن

دانستند و سرانجام اين دسته از علما نيز چون از كارشان نتيجه نگرفتند، از صوفيان كنار كشيدند و از 

محمدتقي »( و 1131« )شيخ بهائي»آنها تبرّي جسته و به گروه اول پيوستند و سر سلسله اين گروه 

 ( مي باشند.1171« )مجلسي

ر قصّه ي رمزي موش و گربه صوفيه عصر خويش را مستحق مالمت مي شمرد شيخ بهائي با آن كه د

و حتي نام صوفي را در حق آنها ناروا مي ديد، خود با اين كه منصب شيخ اإلسالمي اصفهان را 

« اسكندربيك»داشت، مكرر به بهانه سياحت و سفر حج به كسوت درويشان در مي آمد و چنانكه 

دهد، كه شيخ بهائي در ايام سياحت حتي به صحبت اكابر صوفيه و  منشي مورخ عصر حاضر نشان مي
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. به 1ارباب سلوك و اهل اهلل هم رسيد او هم در بعضي نقلها به طريقه نوربخشيه منسوب شده است

نوشته و در آن بدون اين كه از ابن عربي  »2الوجوديـ الوحد رسالـ»عالوه رساله اي هم به نام 

 وحدت وجود بر مذاق وي همت گماشته و به دفاع از وي برخاسته است.به تقرير  نامي ببرد

و نيز اشعار عارفانه و صوفيانه به او زياد نسبت داده شده است از آن جمله به هنگام مراجعت از مكه 

 سروده است:

 بگذر ز علم رسمي كه تمام قيل و قال است تو و درس عشق اي دل كه تمام وجد و حال است

 مشنو حديث واعظ كه شنيدنش وبال است  نتوان بريد اميد  ز مراحم الهي

 طمع وصال گفتي كه به كيش ما حرام است تو بگو كه خون عاشق به كدام دين حالل است

 به كرشمه كن حواله كه جواب صد سؤال است به جواب دردمندان بگشا لب شكر خا

 3، الل استان قالبه زبان حال گويد كه زب غم هجر را بهائي به تو اي بت ستمگر 

 در جاي ديگر گفته است:

 تا دمي بياسايم، زين حجاب جسماني  ساقيا بده جامي ، ز آن شراب روحاني 

 خنده هاي زير لب، عشوه هاي پنهاني   بي وفا نگار من، مي كند بكار من 

 در قمار عشق اي دل، كي بود پشيماني  دين و دل به يك ديدن، باختيم و خرسنديم

 كافر ره عشقم، من كجا مسلماني   بتي دارم، مسجدم منما سجده بر 

 حور و جنّت اي زاهد، بر تو باد ارزاني  ما ز دوست غير از دوست، مقصدي نمي خواهيم 
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 گفتمش مباركباد، ارمني، مسلماني  زاهدي به ميخانه، سرخ رو ز مي ديدم 

 نهد به ويراني  پيش از ان كه اين خانه، رو خانه دل ما را، از كرم عمارت كن 

 1بر دل بهائي نه، هر بال كه بتواني  ما سيه گليمان را، جز بال نمي شايد 

 يا در آن اشعار معروف خود گويد:

 نه از آن كيفيتي حاصل نه حال علم رسمي سر به سر قيل است و قال 

 ور بود شاگرد تو صد فخر راز   زان نگردد بر تو هرگز كشف راز 

 حكمت ايمانيان را هم بخوان  ونانيان تا به چند از حكمت ي

 مغز را خالي كني اي بوالفضول  چند از اين فقه و كالم بي اصول 

 از اصول عشق ناخواندي دو حرف  صرف شد عمرت به بحث نحو و صرف 

 از خداو  انبياء شرمي بدار   تا يكي افسون و زرق بي شمار 

 وعلي چند باشي كاسه ليس ب  دل منور كن به انوار جلي 

 كل ما حصلتموه وسوسه   ايها القوم الذي في المدرسـ

 2األُخري نصيب ما لكم في النشأ  فكركم ان كان في غيرالحبيب 

آري شيخ بهائي در اغلب اشعارش از اصطالحات عرفا و صوفيه استفاده مي كرده و ظاهراً به نيت اين 

ي بعضي از اعتراضات و توهمّات مي شده كه آنان را به خود متمايل سازد و همين معني منشأ عموم

است، او به اقتضاي دواعي و مصالح با هر فرقه و ملتي معاشرت داشته و به اقتضاي طريقت ايشان 

به همين معني تصريح كرده و گفته « الفوز واإلمكان وسيلـ»رفتار مي كرده است و خودش در قصيده 
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شيخ « جّنتان مُدهامّتان»مي جست. چنانكه مؤلف كتاب  است. وگرنه شيخ از آنها نبوده و از آنان تبرّي

 علي اكبر نهاوندي مي نويسد:

روزي شيخ بهائي به يكي از شاگردان خود كه تعداد آنها به چهار صد نفر مي رسيد، گفت: امشب به »

منزل ما بيا، آن شخص مي گويد: من امتثال كردم و رفتم، كمك اركان دولت صفوي آمدند و همه 

ودند. پس شيخ بهائي كسوت خرقه درويشي پوشيده و سر حلقه اهل ذكر شد و آنها مشغول صوفي ب

ذكر شدند به فاصله يك ساعت آنها را جذبه گرفت و از دهان آنها كف مي ريخت و روي زمين 

افتادند. جز شيخ كه در حال عادي باقي ماند. پس شيخ بهائي فرمود: تو را آوردم كه ببيني من بيچاره 

ن زمان مبتال شده ام كه شاه و درباريان همه اهل تصوف هستند ناچار شدم از اين راه وارد شدم در اي

 «.شايد كم كم آنها را هدايت كنم

به خاطر همين بود كه كسي ظن بد به شيخ نبرد زيرا او مبتال شده بودو  از روي مصلحت انجام مي 

 گويد:مي « الفوز و اإلمكان وسيلـ»داد، خود شيخ در قصيده 

 كيال يفوهون بانكاري اخالط ابناء الزمان بمقتضي عقولهم 

 صروف الليالي باختال و اغرار  و اظهر اني مثلهم تستفزّني 

يعني با مردم روزگار به مقتضاي عقلشان رفتار مي كنم تا اين كه مرا انكار نكنند. و چنين وانمود كنم »

 «.ه استكه زمانه مرا نيز از ره بيرون كرده و فريب داد

( فقيه محدث 1171 – 1113« )مجلسي اول»مالمحمدتقي بن مقصود علي اصفهاني مشهور به 

رجالي عابد زاهد، حاوي فضائل علمي و عملي، مؤّيد به تأييدات الهي اعبد و ازهد علماي وقت بود، 



و پس در فهم اخبار آل محمد )ص( و احياي آثار اهل بيت عصمت و طهارت )ع( اهتمام تمام داشت ا

 .1از ظهور صفويان نخستين كسي است كه حديث شيعه را نشر داد

وي هم نسبت به صوفيه با نظري شبيه بهائي مي نگريسته است و حتي در اوايل حال با صوفيه عصر 

هم ارتباط داشته است و اين انتساب به تصوف را هم با اشتغال به فقه و احاديث ائمه منافي تلقي نمي 

تأكيد مي كند كه صوفيه منسوب به ائمه « من ال يحضره الفقيه»دمه شرح فارسي كرده است و در مق

معصومين )ع( هستند و بايزيد بسطامي كه معظم ايشان است، آن رتبه را از سقائي امام صادق )ع( 

 يافته است.

 مي نويسد:« القبور تذكر»صاحب 

كشيده و با صوفيه هم ارتباط  محمدتقي مجلسي اهل رياضت و فكر و ذكر بوده اربعين ها رياضت»

 .2«داشته و صوفيان او را از خود مي دانند و سلسله سند به او مي رسانند

بخشهاي مفصلي از سخنان مالمحمدتقي از شرح عربيو  شرح فارسي من « طرائق الحقائق»در كتاب 

ت نفساني به اليحره الفقيه نقل شده كه نشان دهنده مجاهدتها و رياضتهاي او در راه تحصيل كماال

 .3«شيوه متصوفه و نماينده اعتقادش به مباني عرفان و تصوف است

مالمحمدتقي مجلسي به خاطر تمايالتش به صوفيه، در معرض مالمت برخي از همطرازان خود قرار 

گرفت و از ميان آنها سختگيرتر از همه، عالم محدث اخباريم عروف محمدطاهر قمي بود. وي با 

موضوع تصوف منازعه سخت و مكاتبه هايي داشت كه به كدورت ميان آن دو مجلسي اول بر سر 

 .4انجاميد
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« زقّوميّه»پسرش مالمحمدباقر مجلسي دوم در تطهير پدر و تبرئه وي از انتساب به اين شجره خبيثه 

 چنين نوشت:« اعتقادات»كوششها نموده و در رساله اي به نام 

دم آخوند مالمحمدتقي مجلسي گمان بد بريد و چنين پنداريد بپرهيزيد از آن كه درباره پدر دانشمن»

كه او از جمله صوفيان و يا معتقد به دوستي طريقه و مذهبشان بود. هرگز چنين نبود و چگونه مي 

توانست چنين باشد در حالي كه او آشناترين و داناترين مردم زمان خود به خبرهاي اهل بيت و 

بود پارسا و پاكدامن كه در آغاز كار خود نام تصوف بر خويش نهاد  سخنان ايشان بود، بلكه او مردي

تا صوفيان بدو پيوندند و از وي نگريزند و بدين وسيله آنان را با بحثهاي نيكو و سودمند به راه راست 

خواند و چون در پايان زندگاني ديد كه از اين مصلحت انديشي سود بر نمي خيزد، و درفشهاي 

رافراشته شده و لشگرهاي شيطان چيرگي يافته اند، دريافت كه آنان آشكارا گمراهي و سركشي ب

دشمنان خدايند، پس از ايشان كناره گرفت و كفرشان را آشكار نمود و من به باورداشتهاي پدرم 

 . 1«داناترم و نوشته هايش در اين باره نزد من موجود است

دّثين عصر صفوي كه در صدد تلفيق بين گروه سوم برخي از حكماء و فالسفه و حتي فقهاء و مح

و « هجويري»و « ابونصر سراج»و « امام قشيري»تصوف و تشيع برآمده بودند، همان كاري را كه 

ميرداماد، مالصدرا، امثال:و برخي ديگر درباره تصوف و تسنن انجام دادند،« ابوحامد محمد غزالي»

ايد شمرد و آنها از لحاظ نظري به رغم اظهار عبدالرزاق الهيجي، مالمحسن فيض را از اين دسته ب

خود تا حدودي عقايد و تعاليم قدماي صوفيه را پذيرفته مخالفتي كه با صوفيه عصر ميك ردند،

و صوفيه را به علت عدم توغل در حكمت شايسته حيثيت روحاني و علمي نمي ديدند و بدين بودند،

قصور فهم و عدم دقت در مسائل منسوب مي داشتندو   آنها را نقد مي كردند و آنها را بهجهت اقوال

 در عين حال خود از نفوذ حكمت صوفيه به شدت متأثر بودند.
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هـ(  1141)م « ميرداماد»و معروف به « اشراق»ميرداماد: ميرمحمدباقر داماد استرآبادي متخلّص به 

يك منشيك ه معاصرش بوده جامع علوم معقول و منقول و از عالمان رتبه اول عهد خود بود. اسكندرب

در تاريخ عالم آراي عباسي در وصف اين عالم رباني گويد كه: در علوم معقول و منقول سرآمد 

روزگار خود و جامع كماالت صوري و معنوي ، كاشف دقائق انفس و آفاق بود، در اكثر علوم حكميه 

هاي عصر فتاوي شرعيه را به و فنون غريبه و رياضي و فقه و تفسير و حديث درجه عليا يافته و فق

تصحيح آن جنابم عتبر مي شمارند و اشراقات فضائل و كماالتش بر ساحت آمال طلبه علوم درخشان 

 1است.

ميرداماد در بعضي از تأليفاتش خود را در مقام معلمي با فارابي و در رياست حكماي اسالميه با شيخ 

زهد و تقوي و عبادات و قيام او به وظائف مقرر الرئيس همطراز مي دارد. عالوه بر مراتب علمي در 

ديني نيز نوادري منقول است، گويند: در تمامي اوقات تكليف خود به جمعه و جماعت و اداي نوافل 

يوميه مواظبت داشت، يك نافله از او فوت نشد، چهل سال شب پهلو بر بستر استراحت نگذاشت در 

احات را تا به حد وجوب و ضرورت نرساندي هر شبي نصف قرآن خوانده و بيست سال هم مب

 .2مرتكب نشدي

ميرداماد با آن كه در حكمت نظري طريقه مشائي داشت، در حكمت عملي بيشتر به شيوه سلوك اهل 

اشراق گرايش نشان مي داد و در واقع حكمت مشّائي و ذوق اشراقي را در تعليم مكتب فلسفي 

منقول است،  –فلوطين  –كه از شيخ يوناني « خلع بدن»اصفهاني به هم مي آميخت، نيل به تجربه 

آن را از فيثاغورث هم نقل مي كند، « جذوات»شيخ اشراق به افالطون نسبت مي دهد و خود وي در 

بر مي آيد كه اين امر شرط اصلي وصول به « رواشح السماويه»و « قبسات»در نزد ميرداماد چنان كه از 

ميرداماد با تعليم صوفيه هم ارتباط دارد. به هر حال آنچه طريقه  مقام حكمت تلقي مي شود، اين قول
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اشراقي ميرداماد را با تصوف نزديك مي كند، وحدت غايت است نه اتحاد در مراحل ميانه و طرز 

سلوك، چرا كه وي صوفيه را ظاهراً به علت عدم توغل آنها در حكمت بحثي شايسته توجيه نمي ديد 

ل آنها را از جمله در جذوات و رواشح نقد مي كرد و آنها را به قصور فهم و و از همين رو گاهي اقوا

عدم غور در مسائل منسوب مي داشت. اين كه خود وي داعيه تجربه در خلع بدن و رفض عالم حس 

در تقرير حاصل اين تجربه خويش نوشته است، و اين « الملكوت خلسـ»دارد و رساله اي هم به نام 

بي را در باب حضرات خمس و مراتب تقرير مي كند و در باب خواص حروف كه اقوال ابن عر

ال اله »مقاالتي شبيه به اقوال محي الدين اظهار مي نمايد و اين كه قول معروف غزالي را كه گفته بود: 

توحيد عوام است و اين كه توحيد خواص الموجود االاهلل است در جذوات بدون ذكر نام وي « اال اهلل

اب تقرير و تبيين مي كند و قول ديگر وي را كه گفته است: عالم كتابي است كه باريت عالي در آن ب

تصنيف كرده است در قبسات با تحسين ياد مي كند، ارتباط او را با ميراث محي الدين و غزالي نشان 

 .1مي دهد

گرفته بود، به رغم اينها همه نشان مي دهد كه ميرداماد به شدت تحت تأثير تعاليم صوفيه قديم قرار 

اظهار مخالفتي كه با صوفيه عصر خويش مي كرد، خود تا حدي مروج عقايد و تعاليم قدماي صوفيه 

 محسوب مي شد.

 .2«مالصدرا»صدرالدين شيرازي، 

صدرالدين محمدبن ابراهيم قوامي شيرازي معروف « صدرالمتألّهين»نام آورترين فيلسوف عهد صفوي 

ست. وي مراحل واقعي تعلم فلسفي را در خدمت استاد بزرگ عهد خود ه( ا 1151« )مالصدرا»به 

ميرباقر داماد گذرانده و در دانشهاي منقول، شاگرد شيخ بهاء الدين عاملي بوده است و خود جامع همه 
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دانشهاي عقلي و نقلي زمان خويش بوده است. مالصدرا با آن كه مثل شيخ اشراق نسبت به مبادي 

القه داشت، ولي نسبت به صوفيه عصر خويش با نظر انكار مي نگريست و آنها تعليم صوفيه قديم ع

را در اكثر تأليفاتش مورد نقد و طعن مي ساخت چنان كه در مقدمه كتاب األسفار، ترهات عوام 

از فطرت اصلي »كه « اهل شيد و زرق»صوفيه را در خور اعتنا نمي داند و در رساله سه اصل آنها را 

 . مي خواند.1«با بهايم و سباع و شياطين برابر گشته اند برگشته اند، و

هم صدرالمتألهين در طعن و رد صوفيه «  الصوفيـ في كفر جماعـ كسراألصنام الجاهليـ»در رساله 

به تفصيل سخن يم گويد، هر چند در آنجا فقهاي سوء را هم مورد انتقاد قرار مي دهد اين طرز انتقاد 

ر تا حدي يادآور انتقادهايي است كه غزالي از فقهاء و متصوفه دنياجوي عصر او از فقهاء صوفيه عص

 خود دارد.

مالصدرا خود از اقوال غزالي و ابن عربي و مكتب قونوي و قيصري تأثير پذيرفته است و نسبت به 

قدماي صوفيه هم چندان انكاري نشان نمي دهد و لذا بعضي از علماي متشرّع او را مروج دعاوي 

 .2ان مي دانسته اندصوفي

بر آن مي تازد، وجود صوفيان پرمدعاي عصر خود « كسراألصنام الجاهليـ»مالصدرا آنچه در رساله 

اوست كه به قول وي از علم و عمل هر دو بي نصيب بوده اند نه از روشني علم بهره اي مي جسته 

ه اند، از كسب رزق و اند و نه از نور باطن كه از راه تصفيه نفس حاصل مي شود نصيبي داشت

جستجوي علم و حتي از بجا آوردن عبادات هم به بهانه توكل و الهام و وصول به حق كنار مي كشيده 

اند و به شيد و قرمطه به اهل اهلل تشبيه مي كرده اند و از تصوف جز همين دعوي و عنوان بهره اي 

 .3نداشته اند
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اي صوفيه است و حتي در خاتمه آن طريقه صوفيه را با اين همه، كتاب خود او انباشته از اقوال قدم

براي سالكان راه حق توصيه مي كند و مثل صوفيه تأكيد مي نمايد كه مال و جاه و تقليد و تعصب را 

مي بايست به منزله حجاب راه تلقي كرد. مالصدرا در اين كتاب خاطرنشان مي سازد كه قبل از اكمال 

به رياضت پرداخت و مرشدان صوفيه كه صوفيان طالب صحبت  معرفت و استواري در شريعت نبايد

آنها هستند، چون خود از طريق معرفت و ارشاد بي بهره اند، ديگران را نمي توانند هدايت كنند، 

شطحيات صوفيه هم اقوالي است كه استماع آنها جز زيان حاصلي ندارد و كسي كه عقل خود را 

اء نمي تواند اظهار نظر كند و هر آن كس را كه از معالم الهي تهذيب نكرده باشد، در باب حقايق اشي

 .1بي خبر است، نمي توان صوفي يا فقيه يا حكيم خواند

مالصدرا در رساله عرشيه خاطرنشان مي كند كه علماء سوء فريفته سخنان باطل گشته اند و آن را علم 

 دآوري مي كند كه جز به نور مشكاو فقه و حكمت خوانده اند. اين كه وي در همين رساله عرشيه يا

نبوت و باطن واليت به مقصد نمي توان رسيد، نشان مي دهد كه طريقه خود او زهد و مكاشفه اي 

 است بين طريقه شيخ اشراق و امام غزالي...

در واقع صدرالمتألّهين در اسفار و ساير آثار خويش مكرر اقوالي از غزالي نقل مي كند و اين نشان مي 

ي نيز مانند استادش ميرداماد در حق غزالي اعتقاد تحسين آميزي دارد. از جمله وقتي قول وي دهد و

را در مسأله توحيد خواص كه مرحله فناي در توحيد است، نقل مي كند با لحني از وي سخن مي 

تلقي مي كند و مجرد نقل آن را براي دفع توهم منكران، « حجت»گويد كه گويي كالم او را همچون 

افي مي شمرد. لحن و سبك رساله المنقذ من الضالل غزالي در مقدمه اسفار تا حدي انعكاس بارز ك

دارد و وي نيز در اين مقدمه سلوك عقلي و روحاني خود را با همان لحن غزالي به ميان مي آورد. 

نه را بر مبناي سفرهاي چهارگا« األسفار األربعه»همين نكته هم كه وي كتاب عظيم فلسفي خود 
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سالكان طريقت قرار مي دهد، و مجموع معارف فلسفي را بر همين اساس تعليم و تقرير مي كند، تأثير 

شديد او را ازم عارف صوفيه نشان مي دهد. در تحقيق مطالب مربوط به وحدت وجود، در مسأله 

ل ابن عربي اتحاد، در بحث راجع به مراتب وجود و نظاير اين مباحث از عقايد صوفيه و از جمله اقوا

و قونوي دفاع مي كند و اعتراضاتي را كه در اين مسائل بر اقوال آنها شده است، سطحي و لفظي يا 

ناشي از عدم غور و تعمّق تلقي مي نمايد. البته مالصدرا اگر چه اتهام نقض احكام شريعت را به 

ي فرضيه وحدت شدت انكار مي كند و ميان صوفيان پست و صوفيان بلندپايه فرق مي گذارد ول

وجود را همچون صوفيان چنان تفسير مي كند كه در پس آن گرايش شديدي به لجام گسيختگي و بي 

 بند باري نهفته است.

مورد طعن و رد اوست، دعويهاي متصوفه سوء و كساني « كسراألصنام الجاهليـ»پس آنچه در كتاب 

ند و براي حفظ نفس خويش علم و است كه جز عوام فريبي و اشتغال به مالهي هدف ديگري ندار

عبادات را حجاب راه مي شمارند و با وجود عدم درك حقايق و به خاطر مستغرق شدن در عالم 

حس به انكار علم مي پردازند و شريعت را به نظر استحقار مي نگرند و در مجالس خويش جز به نقل 

ته اين طعن و نقد مالصدرا تنها متوجه طامات و ترهات كه مايه گمراهي عوام است، اهتمام ندارند. الب

صوفيه نيست، بلكه علماء سوء و مدعيان حكمت هم كه اسير غرور و تسويالت نفساني هستند، همين 

حال را دارند. و پيداست كه آخوند در طرز تلقي از صوفيه و فقهاي عصر خويش، موضعي شبيه به 

 شيخ اشراق دارد.

مكاشفات روحاني، آيات قرآني و تركيبي از داليل عقلي، –در حكمت و شريعت  –آثار مالصدرا 

احاديث نبوي را در منقوالت اقوال حكما و صوفيهعرضه مي كند. بازگشت به تعليم در پايان سالهاي 

انزوا سبب شد كه او ينز مثل امام غزالي سالهاي آخر عمر را در موطن فكري خويش بگذراند. اين هم 



وي در آداب شريعت، مخالفان وي را به كفر و زندقه متهم كردند، باز  كه با وجود مراقبت و مواظبت

 .1سرگذشت او را با ماجراي حيات غزالي بيشتر مشابه جلوه مي دهد

مالصدرا با وجود اين كه انديشه هاي عرفاني و حكمي خود را با شرع تركيبن مود، باز از آسيب 

 دباقر خوانساري مي نويسد:اعتراضها و تكفيرهاي فقها بركنار نماند. شيخ محم

مبتني است در چندين كتاب از مسنّفانش سخناني است كه با ظواهر شريعت سازگار نيست و ظاهراً»

بر اصطالحهاي كه ويژه اوست، و نمي توان آنها را به هيچ روي دليل كفر و تباهي اعتقاد او شمرد، 

و به كتابهاي او و بلكه فتواي به كفر او  اگر چه اين امر مايه بدگماني گروهي از فقيهان بزرگ به او

شده است، و از ميان اين فقيهان عالم يكي در وصف شرحي كه صدرالدين بر اصول كافي نوشت، 

چنين گفت كه: شرحهاي كافي بسيار و همه در مرتبه اي بلند هستند ولي نخستين كسي كه آن را 

 2شرح كفرآميز كرده، اين صدر است!...

رين از او ياد كرده و گفته است: اما مولي صدرالدين محمد بن ابراهيم مشهور به البح صاحب لؤلؤ

بوده و هنگامي كه به سفر مي رفت، در بصره به سال  3مالصدرا حكيم و فلسفي و صوفي بحت

درگذشت و او را پسر دانشمندي است به نام ميرزا ابراهيم كه مردي فاضل، عالم، متكلم،  1151

امع بيشتر علوم؛ خاصه علوم عقلي و رياضي بود و يكي از ياران ما، بعد از بزرگوار، شريف و ج

ستايش او گفت كه او به راستي مصداق يخرج الحيّ من الميّت است. و او دانش خود را از چند تن و 

از آن جمله از پدرش آموخت ليكن بر مسلك او راه نپيمود و خالف طريقه پدر در تصوف و حكمت 

 .4در شيراز درگذشت 1171شاه عباس دوم به سال  بود، و در زمان
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 و درباره عشق و عاشقي نيز همچون صوفيان نظر مي دهد و در اسفار مي گويد:

سپس اختالف نظرها در مورد آن را عنوان «. اين فصل است در بيان عشق جوانان يا مردان گلرخان»

 كرده و خودش چنين اظهار نظر كرده است:

ي كند بر آن نظر دقيق و فكر انيق و مالحظه امور متعلقه به عشق از اسباب كليه و و آنچه داللت م»... 

مبادي عاليه و غايات حكيمه آن، اين است كه چون عشق، )يعني لذت بردن فراوان از نيكوئي صورت 

زيبا، و محبت زياد به كسي كه داراي شمائل لطيفه و تناسب اعضاء و خوبي قيافه است( به طور 

نفوس اكثر ملت ها بدون تكلّف و زحمت وجود دارد، پس به ناچار از امور قرار داده  طبيعي در

خدائي است كه مصالح و حكمت هايي بر آن مترتب مي باشد!! پس بايد زيبا و پسنديده باشد! 

 مخصوصاً كه از بزرگان اهل فضل! به جهت نتايج محترمي!! واقع شده است؟!!

لت هائي كه داراي علوم و صنايع ظريف و لطيف و آداب و رياضات زيرا مي يابيم كه بيستر نفوس م

مي باشند، مانند اهل فارس و اهل عراق و اهل شام و روم و هر گروه ديگري كه داراي علوم دقيق و 

صنايع لطيف و آداب نيكويند!! خالي از اين عشقي كه منشأ آن پسنديدن شمائل محبوب است، نمي 

ته ايم از آناني كه داراي قلب لطيف و طبع ظريف !! و ذهن صاف و نفس باشند. و ما احدي را نياف

مهربان! باشد، در اوقات عمر خود از اين محبت خالي به سر برده باشد! و نيز مي بينيم سائر نفوس 

سخت و قلبهاي سنگ و طبائع خشك از كردها و اعراب و ترك و فرنگ از اين محبت خاليند، فقط 

به خاطر نكاح و جماع چنانكه در  –مردان نسبت به زنان و زنان نسبت به مردان بيشتر آنان به محبت 

طبائع سائر حيواناتي كه حب ازدواج و مجامعت در ايشان نهفته است و غرض از آن در طبيعت، بقاي 

 «.اكتفا كرده اند... –نسل مي باشد 

وجب مي شود اساتيد و پس سخن را طول داده است در اين كه همين محبت و عشق بازي است كه م

معلمان به كودكان و پسربچگان به نظر مهرباني و شفقت التفات و توجه داشته باشند!! و به ايشان 



علوم و ... و اشعار لطيف موزون و آوازهاي نيكو!! و ... احاديث مرويه !!؟ و بقيه كماالت نفسانيه را 

 بياموزند!!

 مي گويد:

عنايت الهيه در نفس مردان بالغ، ميل و رغبت در كودكان و ... پس از همين جهت است كه لطف و 

عشق ورزي و محبت پسران زيباروي را قرار داده است !!... وگرنه، خدا اين ميل و رغبت و محبت را 

در اكثر خوش طبعان و علماء و دانشمندان! خلق نمي كرد؟! پس بايد حتماً در دست يازيدن به اين 

 انه و نتيجه صحيح وجود داشته باشد !!عشق نفساني ... فايده حكيم

 ايشان وجود اين ميل را در طبايع افراد مذكور، دليل بر نيكو بودن آن شمرده و گفته است:

و ما خود اين نتيجه هائي را كه ذكر كرديم، مشاهده مي كنيم پس حتماً وجود اين عشق در انسان در 

يّئات!! و به جان خودم سوگند كه اين عشق شمار فضائل و نيكوئي هاست نه از جمله پستي ها و س

كه همان نفس را از همه مهمات دنيوي جز يكي ؟! فارغ مي كند! پس از آنجا كه همه مهمات را يكي،

شوق به رؤيت جمال انساني مي باشد، قرار مي دهد. بسياري از آثار جمال و جالل الهي !! را در خود 

رمايد: )وَلَقَدْ خََلقْنا اإلنسانَ فِي أَحْسَنِ تَقْويٍم( و نيز )ثمَّ أَْنشَأْناها نهفته دارد كه خداوند در اين باره مي ف

 خَلْقاً آخَرَ فَتَبارَكَ اهللُ َأحْسَنُ الخالِقِينَ(.

 سپس مي گويد:

وقتي كه منشأش افراط شهوت حيواني و به همين خاطر اين عشق نفساني براي شخص انساني،

ل معشوق ... و ناز و غمزه او باشد !! از جمله فضائل است كه دل را باز نباشد؟!!؟ بلكه پسنديدن شمائ

و ذهن را تيز ! مي كند و نفس را به ادراك امور شريف !! آگاه مي سازد، و به همين جهت مشايخ و 

پيران در ابتدا مريدان خويش را به عشق بازي امر مي فرمودند!! )گر چه از مراجعه به احواالت ايشان 



ي شود كه حتي خود پيران و مشايخ نيز تا آخر عمر از اين عمل شريف! دست بر نداشته معلوم م

 بلكه بعضي از آنها جان را نيز بر سر اين كار نهاده اند(.اند،

 سپس ايشان بر خود الزم مي داند كه تنبيهي داشته باشد كه مي گويد:

از فضائلي است كه ... مطلقاً و در هر  همانا اين عشق گر چه از جمله فضائل معدود است، الّا اين كه

زماني و از هر شخصي پسنديده نيست، بلكه سزاوار است كه اين عشق در اواسط سلوك عرفاني! و 

در حال ترقيق نفس، و بيدار كردنش از خواب غفلت !! و مستي طبيعت! و بيرون بردن آن از درياي 

فته شد، شرح احواالت پيران و مشايخ نشان داده شهوات حيواني !! به كار گرفته شود )البته چنانكه گ

 است كه اين نقطه شروع را هرگز پاياني نبوده است!!(.

 –بديهي است كه آنچه از ادله عقليه و طبعيه كه ايشان اقامه فرموده اند، براي جواز و نيكو شمردن 

خواهد كرد، و معلوم است  تمامي گناهان و قبائحي كه طبع ميل به آنها دارد، نيز كفايت –پناه بر خدا 

كه براي رسيدن به لذت حقيقي، هر لذتي را از هر عضوي، مي توان مقدمه تجربه لذت حقيقي قرار 

 .1داده و مستحسن دانست!!

 مالصدرا و حكمت متعاليه

« اسفار»چيست؟ صدرالمتألهين خود با كمال صراحت در مقدمه كتاب « حكمت متعاليه»اكنون ببينيم 

را شناسانده و اجزا و عناصر پديدآورنده آن را بيان نموده است. همين بيان مالصدرا  حكمت متعاليه

در ضمن تعبيراتي متعدد گفته شده است: مالصدرا به واسطه غور در « الشواهد الربوبيـ»در مقدمه 

 و تدرّب در علوم اهل كشف و احاطه بر مأثورات وارده در –اعم از اشراقي و مشّائي  –كتب فلسفي 

شريعت حقه محمديه و سير كامل در افكار افالطونيان جديد و قديم و بالجمله اطالع كافي از جميع 

                                                 
له اخير كه از مالصدرا درباره عشق و عاشقي نقل گرديد، از يك جزوه خطي است كه نويسنده آن معلوم نيست اميد است اين چند جم -1 

 همه آن جزوه جداگانه چاپ گردد.



مشارب و افكار، خود مؤسس طريقه اي شد كه بر جميع مشارب و مآرب فلسفي ترجيح دارد. افكار 

اء و افكار عميق شيخ و سائر اتباع مّشاء، آراء افالطونيان جديد، و تحقيقات عميق و ژرف متصوفه، آر

 .1حكماي اشراقي و رواقي در كتب تحقيقي او هضم شده است

فلسفه او جامع بين طريقه مشّاء و اشراق و رواقيان و مسلك صوفيه و عرفاي اسالمي است و مأخذ 

مانند سائر متصوفه و كمّلين از اهل تحقيق كتاب و سنت است، با افكار عرفاني صدرالدين شيرازي،

ا از افكار و حقايق وارده از اهل بيت عصمت و ائمه طاهرين )ع( نيز به حدّ اعلي اين فرق كه مالصدر

 2استفاده نموده است.

كتاب اسفار كتابي است كه جميع افكار متصديان بيان معارف و صاحبان مشارب در آن هضم شده 

به قول است مثالً در مبحث وجود طريقه مّشاء، ذكر شده و بعد از تحقيقات وسيعي اين قول را 

بيشتر از هر كتاب « اثولوجياي شيخ يوناني»و از آثار اقدمين به   3حكماي فهلوي برگردانده است...

اتحاد »و « حركت جوهري»علمي توجه داشته است و استفاده او از اين كتاب در مسائل مهم، از قبيل 

اتحاد نفس با عقل »، «معاد جسماني»و برخي از مسائل مربوط به « علم حق»و مسئله « عاقل و معقول

و غير اينها، واضح و آشكار است و خود بدين معني در جميع كتب « وحدت وجود»و مسأله « فعال

 علمي اش تصريح نموده است و آن را از كس پنهان ننموده است.

استاد سيد جالل الدين آشتياني از روي تحقيق مي گويد: بيشتر تحقيقات علمي مالصدرا، از افكار 

است و مأخذ آن موجود است و اين كتاب بي نظير مهم ترين منبع علمي آخوند « اثولوجيا» قدما، از

مالصدرا است و از استناد جستن متعدد مالصدرا و افتخار بر اين معني كه او قابليت آن را دارد كه 

اف بوده و اين همه معارف را از اثولوجيا استفاده نمايد، بهترين دليل است بر اين كه مالصدرا اهل انص
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تقريباً مي توان گفت: محال است كه مالصدرا تحقيق رشيق قابل اعتناي علمي را از كسي استفاده كرده 

را از عرفا و اقدمين از « وحدت وجود»باشد و از او اسم نبرد. لذا خود تصريح نموده است كه 

معاد »و « تجرّد خيال» حكماي ايران قديم استفاده نموده است ... و مأخذ ديگر تحقيقات وسيع او در

شيخ »كلمات عرفاي بزرگ خصوصاً محي الدين و قسمتي از تحقيقات « تجسم اعمال»و « جسماني

است كه مالصدرا به تبع ديگران اين كتاب را اشتباهاً از ارسطو معلم اول مي « اثولوجيا»در « يوناني

 .1داند

مورخان فلسفه اسالمي در مورد امتزاجي  پس با توجه به مطالب فوق، به اين نتيجه مي رسيم كه آنچه

و التقاطي بودن فلسفه اسالمي گفته اند، خود فالسفه بزرگ و محققان متون فلسفه اسالمي نيز همان را 

كه به عنوان « حكمت متعاليه»با دقت و صراحت بيشتر و تعيين موارد و مسائل باز گفته اند. بدينسان 

 اسالمي مورد قبول جمعي از محققان و استادان است،  گران سنگ ترين ميراث فلسفي و عرفاني

 خود داراي هفت عنصر اصلي و جزء اساسي است بدين شرح:

 فلسفه مّشائي – 1

 فلسفه اشراقي – 2

 فلسفه نوافالطوني – 3

 فلسفه رواقي. – 4

 فلسفه ايران باستان )فهلويّون( – 5

 مطالب و تحقيقات عرفا و متصوفه – 6

 مأثورات اهل بيت )ع( كتاب و سنت و  – 7
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 9به قول يكي از محققان، با توجه به فهرست اعالمي كه براي چند جلد از كتاب اسفار در چاپ 

جلدي تنظيم گرديده و همين فهرست كتب، و مأخذ آن، و دقت درباره متفكران و صاحبنظراني كه 

ف فاضل و پر مطالعه قرار مطرح گشته اند و با نظر به كتبي كه در تأليف اسفار مورد مراجعه فيلسو

حكمت »گرفته است، مي توانيم به اين نتيجه برسيم كه هفت عنصر ياد شده عناصر اصلي پديدآورنده 

اند نه عناصر انحصاري، يعني هنوز هم مي توانيم عناصر و افكاري را خارج از هفت جريان « متعاليه

دن پاره اي ديگر از مسائل اين مكتب مهم و مشهور مذكور به دست آوريم كه به گونه اي در شكل دا

 .1فكري و فلسفي و عرفاني نقش داشته اند

مالصدرا يك مكتب كامالً التقاطي است و در واقع امتزاجي از نحله ها و « حكمت متعاليه»بنابراين 

 مشربهاي گوناگون است كه بدان صبغه اسالمي زده است.

يق كرده و سعي نموده است در هر مورد و مقامي وي عالوه بر اين كه آنهمه مطالب را با قرآن تطب

واردات و اشراقات خود را بر آيات قرآن و گفتارهاي منسوب به پيامبر اسالم )ص( و پيشروان شيعه 

انطباق دهد و بدانها استشهاد نمايد، سخنان سخيف و باطل برخي از سران صوفيه را نيز كه با آنها هم 

 ده است.مذاق است، با مذاق خود تأويل نمو

چنانكه در فصل پنجم از موقف سوم، از سفر سوم در ضمن مباحث مربوط به علم باري تعالي به رّد 

نظريه معروف معتزله درباره واسطه بين وجود و عدم مي پردازد و آنگاه مي گويد: از برخي از اعالم 

از عقل، كمتر از  صوفيه نيز مطلبي نقل شده است شبيه نظر معتزله كه در سخافت و بطالن و دوري

كالم معتزله نيست، ليكن چون ما با صاحب سخن ياد شده )يعني محي الدين عربي( هم مذاقيم، 

َحمَلنا ما قالوه و وجّهنا ما ذكروه »سخن او را به صورت شرافتمندانه اي تأويل و توجيه مي كنيم: 
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اه به نقل كالمي از فتوحات )باب و آنگ 1«الشرف و األحكام... في غايـ حماًل صحيحًا و وجهاً وجيهاً

 ( مي پردازد و به توجيه آن مبادرت مي ورزد.357

و اگر بخواهيم موضوع را از ديد شيعه اماميه بنگريم، در مي يابيم كه: آثارش از نوشته هاي حكماي 

و  ديگر برتر است، چه گفتار بوعي بر پايه سخنان يونانيان است كه آنهمه مورد طعن و بدگوئي عالمان

شاعران اسالمي بوده است و مقاالت شيخ اشراق به سبب ريشه داشتن در انديشه هاي ايراني چنان 

بود كه جان گوينده را بر سر گفتار خود نهاد و حال آن كه مالصدرا كوشيد تا در هر مورد و مقامي 

( انطباق دهد. و واردات و اشراقات خود را بر آيات قرآن و سخنان پيامبر اسالم )ص( و ائمه اطهار )ع

 بدانها استشهاد مايد. و از اين راه به قول خودش به بينونت دين و حكمت پايان بخشيد.

استاد مطهري مي گويد: مالصدرا هم خيلي كوشش دارد يك توجيه و يك محمل صحيحي براي 

گويد:  . مثالً مي2حرفهاي گذشتگان پيدا بكند، يعني بر اساس معتقدات خود براي آنها محملي بسازد

فالن شخص در فالن جا در گوشه فالن حرفش يك كلمه اي گفته است كه آن كلمه بوي اين حرف 

 .3را مي دهد، پس مقصود از حرفهاي ديگرش چيز ديگر بوده است

 4فيّاض الهيجي

« فيّاض»از شاگردان مقرّب صدرالمتألّهين ملّاعبدالرزاق بن علي بن حسين الهيجي قمي متخلّص به 

هـ( است وي داماد مالصدرا بوده و نوشته اند كه عنوان قلمي )تخلّص( فيّاض را  1172)متوفي 

« الهيجان»خوانده است. اصل وي از « فيض»استادش بدو داده چنانكه داماد ديگرش مالمحسن را 
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شهرت « قمي»است و چون مدتي در شهر قم ماند و در مدرسه معصومه آن شهر تدريس كرد، به 

 يافت.

و كالم و منطق و ادب و شعر و در دانشهاي منقول دست داشته و در آن رشته ها توانا  وي در حكمت

 بوده است.

و صدر المتألهين است، اما هيچ وقت دربست تابع  1گر چه فياض فيلسوف مشّائي و شاگرد ميرداماد

به طوري نظريات آنها نبوده، بلكه در مسائل فلسفي و اعتقادي، داراي بينش و طرز تفكر خاصي بود 

« الكلمات الطيبـ»كه گاهي با اين و گاهي با ان و گاهي با هيچ كدام موافق نبوده است و لذا در كتاب 

 .2به داوري پرداخته است« الماهيـ اصالـ»و « الوجود اصالـ»ميان دو استادش در مورد 

قوشچي، تفتازاني، فخر رازي، خواجه نصيرالدين طوسي، و گاهي ديگر با نقل مطالبي از ابن سينا،

 عضدالدين ايجي، امام الحرمين و ديگران، گفتار آنان را نقد و بررسي مي نمايد.

 هانري كربن محقق فرانسوي در اين باره مي نويسد:

او مدت زماني طوالني در درس پدر زن خود حضور يافته بود اما به نظر نمي آيد كه از مجموعه »

به نظر مي آيد كه او ميان ايت حاصل كرده باشد در واقع،نظرات صدرا براي فلسفه شخصي خود رض

افراط و تفريط در نوسان و دستخوش پيكاري دروني يا مرعوب جهان خارج و محيط اجتماعي بوده 

چنان كه در تذكره ها آمده، درست « حكماي مّشائي»است به هر حال، صرف قرار دادن او در زمره 

او بر مي آيد او كوچكترين ترديدي درباره اهميت تجربه عرفاني  «گوهر مراد»نخواهد بود چنان كه از 

 .3«شخصي نداشته است
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فلسفه و عرفان فياض نيز مانند استادش امتزاجي و التقاطي است او در عين اين كه صوفيان بي بند و 

بار عصر را مورد رد و انكار قرار مي دهد، ولي در تصوف و لزوم اتكاء بر تزكيه نفس و نيل به 

مكاشفه با قدماي صوفيه شريك و همرأي است با اين كه در خاتمه گوهر مراد به تزكيه نفس و 

انصراف به خلوت و عزلت را بعد از تحصيل و تكميل قوه نظري و علوم يقيني توصيه مي كند، باز 

اين نكته را كه اشخاصي به خاطر سلوك باطن خود را به نام صوفي يا به عناوين و القابي كه در 

شريعت وارد نيست بخوانند؟ غير صحيح مي داند و به طريقه پير و مريدي و آداب صوفيه به نظر 

 انكار مي نگرد و كاماًل پيداست كه اين رد اصول تصوف نيست.

 دكتر زرين كوب مي نويسد:

الهيجي كه مخصوصاً به جهت حواشي بر شرح اشارات خواجه، كتاب شوارق در شرح تجريد »

و « كوهرمراد»اي در محاكمه بين مالصدرا و ميرداماد و همچنين به سبب دو كتاب خواجه و رساله 

از لحاظ حكميت و كالم شيعه داراي اهميت است، با وجود استغراق در مسائل بحثي « سرمايه ايمان»

و نظري به طريقه تصوف و سلوك مبني بر تصفيه نفس هم عالقه خاص نشان مي دهد. نه فقط در 

بر شرح اشارات مخصوصاً در توجيه احوال صوفيه و تقرير پاره اي از اقوال آنها  شوارق و حواشي

مثل وحدت وجود و نتايج حاصل از آن بر وجهي كه با آنچه به عقيده او مذهب حكماي محقق است، 

صريحاً طريقه متصوفه  –از جمله گوهرمراد  –موافق باشد. سعي بسيار دارد، بلكه در آثار ديگر خود 

طريقه حكماء ترجيح مي دهد و طريقه آناه را طريقه انبياء و اولياؤ مي خواند و تفاوت تصوف را را بر 

علم است و غايب تصوف  –حكمت و كالم  –با حكمت و كالم درين يم داند كه غايت اين دو 

و مي گويد: شناعت و مذمت حكيم اشراقي و صوفي بر حكيم مشائي و عالم علم « وصول به عين»

جا وارد است كه اين دو به سلوك راه ظاهر بسنده كرده و سلوك راه باطن را مهمل گذاشته رسمي آن

 «.اند



 همين محقق مي افزايد:

مع هذا فرق بين عالم و عارف را كه در حقيقت تفاوت بين طريق اهل كالم و حكمت با طريقه »

رند چه سالك طريق صوفيه است، بدينگونه بيان مي كند كه سلوك راه ظاهر و باطن عكس يكديگ

است و خود عقل و استدالل، اثبات اشياء را مرتبه به مرتبه مي كند تا برسد به آنچه علت نهائي اشياء

علت و مؤثري ندارد اما سالك راه باطن كه طريق او طريق سلوك عارف است در واقع اشياء را مرتبه 

نفي و فنا راه ندارد بدينگونه سالك راه به مرتبه نفي مي كند تا برسد به موجود باقي كه در وجود وي 

باطن به لذت مشاهده مي رسد كه ناشي از نيل به مقام وصول و فناست و به اعتقاد الهيجي هدف از 

دعوت انبياء هم نيل به همين مرتبه است و تا وقتي گردو  غبار ممكنات از پيش چشم يقين برنخيزد 

 «.چيزي جز گرد به ديده نمي آيد

م خود فياض، در تبيين ارزش طريق تصوف و ترجيح آن بر طريقه اهل حكمت ظاهري در واقع كال»

و در « كيمياي سعادت»در گوهر مراد چنان ذوق صوفيانه اي دارد كه يادآور سخنان غزالي است در 

مسائل مربوط به علم و طريقت ، با اينهمه وي نيز مثل استاد خويش مالصدرا، بلكه مثل غزالي، در 

خويش آن گونه صوفيان عصر را كهز جز دعوي و ظاهر ندارند مذمت مي كند و در خور  اكثرك تب

مالمت و شناعت مي يابد. مي گويد: تقليد براي محقق البته مذموم است و اگر بنا باشد انسان از هر 

 .1«مدعي پيروي كند، چر اين تقليد را از انبياء و ائمه نكند؟!

صدرا را تحت تأثر حكمت اشراقي و مشرب ابن عربي، از طريقه فيّاض مانند استاد و پدر زنش مال

با محيط تشيع سازگار بود، اخذ و غزالي قرار گرفته بود و فقط تا آنجا كه مقتضاي ذوق خود او بود،

متابعت براي او ممكن بود. مع هذا فياض هم مثل خود صدرالمتألهين در سير عقلي خويش تا حدي 

ه آثار او هم نظر داشته است جز آن كه بر خالف او، به حكم آنچه مقتضاي راه غزالي را طي كرده و ب
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عصر بود، البته با صوفيه عصر نمي توانست توافق داشته باشد. او با احتياط قدم برداشت و خيلي بهتر 

از استادش مالصدرا توانست خود را از سوء ظن فقها و متشرعه در امان نگه دارد، گر چه او نيز متهم 

درباره حكيم الهيچي « رياض العلماء»صوف گرديد چنان كه مرحوم ميرزا عبداهلل افندي صاحب به ت

 .1«كان صوفي المشرب»نوشت: 

اشعار او از ذوق تصوف خالي نيست و گرايش روحاني او را به حقيقت تصوف نشان مي دهد. از 

 اشعار او است:

 از ياد دهيم آموخته ها را همه   وقت است كه ترك پير و استاد دهيم 

 2ناموس هزار ساله بر باد دهيم   با جام مي دو ساله در ميكده ها 

 3فيض كاشاني 

هـ( شاگرد و داماد ديگر مالصدرا از نامداران عهد خود در  1191 – 1117محمدمحسن بن شاه )

دانشهاي معقول و منقول بود، او به يقين به عنوان بارزترين چهره فيلسوف و حكيم شيعي مكتب 

مالصدرا از همه به او نزديكتر بود، او هم مثل عبدالرزاق الهيجي تخلّص خود را از صدر المتألّهين 

از « وافي»؛ شيعه اماميه به نام «المتأّخر الكتب االربعـ»گرفته بود. يكي از واپسين كتابهاي چهارگانه 

« شافي»اختصار آن كتاب همين مالمحسن فيض است و او به دنبال تأليف اين كتاب مشروح ، از راه 

فراهم آورد كه هر سه از كتابهايم عتبر شيعه اماميه در دورانهاي « نوادراألخبار»و تكلمه آن را به نام 

اخير است. خوانساري شرح مفصلي در معرفي آثار معروف اين عالم پركار آورده و گفته است كه 

                                                 
 .114، ص 3رياض العلماء، ج -1 

 .363، ص 4ريحانه االدب، ج -2 

روضات  – 39، ص 3الكني وااللقاب، ج – 369، ص 4ريحانه االدب، ج  – 499سالفه العصر، ص  – 315 – 6امل اآلمل، ص  -3 

 و ... 155تذكره نصرآبادي، ص  – 388رياض العارفين، ص  – 113، 79، ص 6الجنات، ج



ما فيض نزديك دويست جلد كتاب و  اهلل جزائري شوشتري مي گفت: استاد شاگرد فيض، سيد نعمـ

 .1رساله تأليف نمود

او جامع بين علوم شرعي و تمايالت عرفاني بود و در تمايل به طريقه صوفيه نيز مانند مالصدرا و 

فياض الهيجي از محي الدين عربي و غزالي متأثر بود و در تلفيق بين شريعت و طريقت در مذهب 

 شيعه بيش از آنها كوشا بود.

حكمت دنباله شيوه استاد خود را رها نكرد، بلكه مانند او سخت به ذيل اشراق تمسك جست  وي در

و بسيار متمايل به انديشه ها و اثرهاي محي الدين عربي و طبعاً معتقد به وحدت وجود بود كه نزد 

عه فقهاء و مشترعين از هر كفري زشت تر و از هر پليدي پليدتر است و اين خود كافي بود كه متشر

بر او بتازند و او را با منزلتي كه در حديث و فقه داشت، بدين سبب و به علت اشتغال به حكمت، 

 مالمت و سرزنش كنند.

فيض همچون مالصدرا و مالعبدالرزاق به صوفيان عصر خويش نظر انتقادي دارد و در حق اين خرقه 

گشته اند، سخنان طعن آميزي اظهار پوشان كه از علم و عمل بي بهره اند، و در فتنه و بدعت مستغرق 

نيز از جاهالن متصوفه كه آواز و رقص را « و غيرهم بين المتصوفـ المحاكمـ»مي كند و در رساله 

 حلقه ذكر مي خوانند، و از حقيقت تصوف بي خبرند، با لحن انكار ياد مي كند.

مريدان مي شمارد و در  فيض به طور كلي بر مدعيان ارشاد طعنها دارد و آنها رام وجب گمراهي

المنفذ من »كه به لحن و سبك غزالي در « اإلنصاف في بيان الفرق بين الحق و اإلعتساف»رساله 

است، وي داستان سلوك عقلي و روحاني خود را به همان شيوه بيان مي كند كه از آن مي « الضالل

كه فيض كتاب احياء علوم توان توافق مشرب و شباهت فكري او با غزالي را بهترد ريافت و اين 
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موافق با مذاق شيعه تهذيب كرده « البيضاء في احياء اإلحياء المحجّـ»الدين غزالي را تحت عنوان 

 .1است نشان ديگر از توجه و عالقه او به احياء طريقه علم و عرفان غزالي است

و ترتيب ابواب و  فيض كتاب احياء را بر ماده و صورت و هيأت و آرايش نخستين خود باقي گذاشته

البيضاء  فصول و تقرير الفاظ و عبارات آن را بهم نزده و الاقل سه چهارم احياء را عينًا در محجـ

آورده است و اگر دخل و تصرفي شده، در يك چهارم باقي از آن است، از كالم فيض استفاده مي 

ديگري از آن دو نشأت مي  شود: اختالف عمده وي با غزالي در دو اعتقاد گوهري است و هر اختالف

 گيرد.

در مذهب اهل سنت و ، ولي به هنگام نوشتن احياء2گر چه غزالي احتمااًل در پايان عمر به تشيع گرويد

جماعت بوده و كتاب خود را با مذاق اهل سنت نوشته است و اين اولين منشأ اختالف بين غزالي و 

آنان حسن ظن و اعتقاد دارد ولي فيض به فيض است و ديگر اين كه غزالي به صوفيان و طريقت 

البيضاء ، اگر چه تعليم صوفيه را از اصل رد نمي كرد، ولي حسن ظن و اعتقاد  هنگام نوشتن محجـ

 غزالي را نسبت به آنان نداشت و اين نقطه اختالف دوم است.

لي ذمي بر فيض در نكوهيدن صوفيان و تصوف بسي غيورتر و پيش تازتر از غزالي است، هر جا غزا

صوفيان آورده، او هم آنها را نقل كرده است اما هر سخني را كه بر ستايش آنان داللت كند، تا توانسته 

« الحالل و الحرام»از قلم انداخته است يا بي پاسخ ننهاده است. آنچه در ضمن مسائل متفرقه ازك تاب 

در باب اصناف مغترّين سخن گفته و احياء علوم الدين آمده، از اصل نياورده است و آنجا كه غزالي 

ذكر صوفي نمايان غرور زده را باز نموده، فيض نوشته است: صوفيان راستين چه فضل و كرامتي دارند 
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كه صوفي نمايان داشته باشند بيشتر صوفيان اهل بدعتهايي از اين قبيل اند: رقص و سماع و بلند كردن 

 1و ...

ان بي مهر و آزرده دل مي دارد، يكي بي مهري و بي واليتي آنچه وي را نسبت به طايفه صوفيه چن»

ايشان نسبت به پاكان و نيكان سالله محمد )ص( و اهل بيت طاهرين اوست و ديگر الف و گزافهايي 

ارد وي در اين امر، حتي ‹است كه در اقوالشان موج مي زند و بوي كبر و رعونتش شامّه خرد را مي آ

ود او را به وفور علم و دقت نظر و سير در سرزمين حقايق مي ستايد، محي الدين عربي را هم كه خ

معاف و مصون نمي دارد و او را به دليل دعاوي خودستايانه و نيز استغنايي كه از شناخت زمان 

 خويش پيشه ركده مورد نكوهش قرار مي دهد و مي گويد:

ست، در فتوحات گفته است كه من او كه شيخ اكبر صوفيان و از ائمه و رؤساي اهل معرفت ايشان ا»

 .2«از خدا نخواستم تا امام زمان مرا به من بشناساند و اگر مي خواستم مي شناساند

لذا عالوه بر عقايد و احكام فرعي فقهي، فيض بسياري از اقوال غيرمعقول و حكايات عجيب و غريب 

بر غزالي اعتراض مي كند كه  البيضاء بيرون مي ريزد و گاهي المحجـ»منقول از صوفيان را هم از 

چرا چنين عقل خدادادي را زير پا نهاده و منقوالت غيرمعقول صوفيان را قبول كرده است اين است 

كه فيض احياء علوم الدين را از دو رنگ تسنن و تصوف پاك مي كند و آن را به رنگ تشيع عارفانه 

يا « البيضاء في تهذيب االحياء لمحجـا»در مي آورد و در خور جامعه شيعي مي سازد و بر آن نام 

مي گذارد و اين تعبير را به احتمال قوي اي نهج البالغه اميرمؤمنان علي )ع( گرفته « احياء اإلحياء»

. و با حذف بعضي مطالب منكر پاره اي احاديث و اخبار مأخوذ از طريق شيعه را در تأييد سائر 3است

 مطالب به متن آن افزوده است.
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ض به جهت همين قرب مشرب با صوفيه از طرف برخي از فقهاء و متشرّعه به داشتن تمايالت البته في

صوفيانه متهم شده است هر چند به تصوف رسمي اهل خانقاه و آنچه را كه مترسمان زمان وي به نام 

چنانكه به حكمت و »عقايد و آداب صوفيه ترويج و تعليم مي كرده اند، به نظر موافق نمي نگريست 

مسائل خاص علم كالم همانگونه كه مالصدرا و عبدالرزاق الهيجي بدانها درپيچيدند تعلق زيادي 

نشان نمي دهد و با آن كه چند رساله فلسفي نيز دارد ظاهراً مثل غزالي بيشتر به تفقه در دين و مسائل 

طرز تفكر و  مربوط به سلوك و عرفان عالقه دارد و شايد بتوان گفت كه: در محيط تشيع عصر صفوي

 .1«شيوه سلوك او به طور كلي يادآور وجود غزالي در محيط تسنن عهد سلجوقي است

هـ( محدّث و فقيه  1186از جمله بدگويان به مالمحسن فيض، شيخ يوسف بن احمد بحراني )

است كه فيض را در آن كتاب به سبب مقاالتي كه بر « البحرين لؤلؤ»صاحب كتاب  2اخباري معروف 

يلسوفان و صوفيان داشت و به ويژه به انگيزه باورداشت وحدت وجود، سخت نكوهيده و گفته وفق ف

است كه: از فيض رساله اي قبيح مطالعه كرده است كه در آن آشكارا بدين مطلب اشاره شده و مؤلف 

ر آن رساله د« يكي از عارفان»رفته و بسياري از گفتارهايش را با عنوان «عقايد ابن العربي زنديق»آن به 

دارد كه در رد بر صوفيان است و « النفحات الملكوتيه»آورده است. شيخ يوسف خود كتابي به نام 

بعضي از سخنان فيض را از رساله ياد شده و از اثرهاي ديگرش در آن كتاب نقل كرده و در پايان 

است و يقين است سخنش از فسادي كه زاده سركشي انديشه ها و لغزش گامهاست، به خدا پناه برده 

 .3را براي مالمحسن مي پنداشته و او را در مقصود داشته است«طغيان األفهام و زلل األقدام»كه 

ديگر شيخ علي شهيدي عاملي بود كه به چهار پشت به شهيد ثاني مي پيوست وي در رساله اي كه 

ف شرع و موجب درت حريم غنا نوشت، افكاري به فيض نسبت داد كه بنابر رأي عالمان دين خال
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گمراهي است مثل اعتقاد به وحدت وجود و عقيده به مخلّد نبودن كفار در آتش دوزخ و نجات نيافتن 

 .1اهل اجتهاد

فيض هم دائماً در طرف نقيض اين شيخ علي شهيدي بودو  سخنان وهن انگيز درباره او مي گفت و 

عبير به انتساب وي درچ هار نسل به مي ناميد و در اين ت« شيخ علي هضم رابع»از آن جمله او را 

و همچنين بعضي ديگر از مخالفان خويش را ازج مالت طعن آميز خود بي  2شهيد ثاني نظر داشت

معرفي كرده اند خاصه در رساله اي « كثيرالطعن علي المجتهدين»نصيب نمي گذاشت تا آنجا كه او را 

ن بر مي آيد كه به گروهي از عالمان دين تا جائي كه از آن كتاب چني« النجا سفينـ»موسوم به 

 .3نسبت كفر و الحاد داده است

جاي انكر نيست كه فيض در بعضي از كتب و رسائلش به ويژه در اشعارش بر مذاق صوفيان و 

را نيز در بيان معارف صوفيان وحدت وجودي نوشته  4«كلمات مكنونه»عارفان سخن گفته و كتاب 

مذكور يادآور شده است، خود متصف به احوال اين جماعت نبوده، بلكه  است با اين كه در آغازك تاز

. ولي با وجود اين همان طوري كه برخي از تراجم نگاران تفطن جسته و 5صرفاً ناقل اقوال آنان است

. و در پاره اي از مسائل با ابن عربي و غزالي موافقت 6توجه داده اند او عارف وحدت وجودي بوده

 داشته است.

است كه موافقان فيض هم كوشيده اند تا تهمت الحاد را از او رفع كنند زيرا اين عالم فاضل يكي پيد

 بود. از جمله اين مدافعان سيد نعمـ« المتأخّر كتب األربـعـ»و مؤلف يكي از « محمدون اربعه»از 
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اصول عرفان  اهلل جزائري شوشتري است كه در خدمت فيض شاگردي كرده بود و او توجه استاد را به

 .1و داشتن لحن عرفاني و اشراقي در بحثهاي حكمي دليل صوفي بودنش نشمرده است

عالوه بر اين، خود فيض هم درباره مدعيان تصوف نظرهاي خاص داشت كه ضمن بيان احوال او در 

روضات الجنات به صورت تلخيص آمده است. ميرزامحمدباقر خوانساري صاحب روضات نيز لحني 

ميز از اين عالم فاضل نشان داده چنانكه با مراجعه به ترجمه حالش در روضات آشكار مي مدافعه آ

 .2شود

وي در آن دفاعي خردمندانه از فيض و مالصدرا درباره اتهام آنان به تصوف كرده و ميان اهل عرفان و 

ام كسراألصن»حقيقت و صوفيان حرفه اي تميزي عالمانه داده و كلمات الطريفه فيض و كتاب 

مالصدرا را دليل قاطع صوفي نبودن آن دو شمرده و آنگاه بر شيخ يوسف بحراني صاحب « الجاهليـ

البحرين تاخته و از اين كه مالصدرا و مالمحسن را از جماعت صوفيان پنداشته، سخت به  لؤلؤ

نهادن شگفت افتاده و گفته است: علت اين اشتباه دوري شيخ يوسف از طريقه ارباب معقول و فرق ن

ميان مكاشفه هاي صاحبان علم و فهم و بي رسميهاي نادانان و كانايان و تفاوت بين بهشتيان و 

دوزخيان و جدائي ميان راستگويان و دروغپردازان بود و آنگاه اين عبارت را از يكي از كتابهاي رجال 

 درباره برائت فيض از انتساب به صوفيان نه عارفان، شاهد آورده است.

 3«.المحدّثين رمي بالتصوف و حاشاه ثم حاشاه، بل هو من العرفا و األماجد... جهابذ كان من»

كسان ديگري هم مانند شيخ حُّر عاملي با همه احتياطي كه در بيان مقام علمي عالمان داشت، در امل 

 .4از فيض با احترام ياد كرده اند« العصر سالفـ»آآلمل و سيدعليخان شيرازي در 
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 فيض تحوّل فكري

فيض در اواخر عمر تمايالت صوفيانه را ترك گفت و به قرآن و حديث بازگشضت ظاهراً اوضاع 

علمي زمانه نيز بي تأثير در تحول فكري او نبوده استزيرا دو دهه آخر حيات وي مصادف با اوج گيري 

 نهضت ضد تصوف بود.

نگاشته  1183ر خويش به سال يكي از نوشته هائي است كه فيض آن را در آخر عم« اإلنصاف»رساله 

و در آن شرحي گويا از تحول فكري و مرام مستقل خويش بيان كرده است. فيض با نوشتن اين رساله 

بيزاري خود را از تصوف نشان داده است. و در اين رساله به اين نتيجه رسيده است كه در اقوال 

گر كساني گمان مي كنند كه بعضي فالسفه و صوفيه هيچ چيزي نيست كه در قرآن و حديثن باشد و ا

از علوم دينيه هست كه در قرآن و حديث يافت نمي شود، از كتب فالسفه يا متصوفه مي توان به آن 

پي برد و اين طرز تفكر ناشي از خلل و قصور در قرآن و حديث نيست، بلكه علت آن را در فهم و 

ابراين بايد مقلد اهل بيت و منابع شريعت در ايمان صاحبان چنين باورداشتهائي بايد جستجو كرد، بن

كتاب اهلل و احاديث  –بود و از الفاظ و تعبيرات متكلمان و متفلسفه و متصوفه كه در محكمات ثقلين 

مذكور نيست، اجتناب بايد نمود. اين نتيجه هم كه بازگشت به  –و مأثورات عترت از اهل بيت )ع( 

و متكلمان است، يادآور طرز تلقي غزالي است از سنتو قرآن و حديث و اجتناب از اقاويل حكماء 

 .1قرآن در اواخر عمر

فيض با اشاره به سابقه خود در اين كه بر وفق برخي از مرامهاي فكري سير مي كرده، يادآور مي 

 گردد:

چندي در مطالعات متكلمين خوض نمودم و چندي طريق مكالمات متفلسفين به تعلم و تفهم پيمودم »

بلندپروازيهاي متصوفه را در اقاويل ايشان ديدم و يك چند در رعونتهاي من عنديين  و يك چند
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گرديدم تا آن كه گاهي در تلخيض سخنان طوايف اربع، كتب و رسائل مي نوشتم و گاهي از براي 

قلب علي جلها بل  جمع و توفيق بعضي را در بعضي مي سرشتم و من غير تصديق بكلها و ال عزيمـ

 «.لديهم خبراً و كتبت في ذلك علي التمرين زبراًاحطت بما 

بدين ترتيب فيض خاطرنشان مي سازد كه آنچه بر طريقه اين مرامها نوشته صرفاً جنبه دانش اندوزي 

براي خود وي و تمرين در كسب علم بوده است او ندامت خود را در رابطه با خبطي كه از وي 

 سرزده با اين بيت نشان مي دهد:

 وعدوني كذبوني فالي من اتظلم  بوني اخذوني غلبوني خدعوني نه

سپس وي به ضاللت و گمراهي پيروان اين طوايف چهارگانه متكلمين، فالسفه، صوفيان و من عنديين 

تصريح كرده و هواي نفسو  حب دنيا و رياست طلبي را در وجود آنان، باعث افتراق و نفاق ميان  –

از آنان را در اين مي داند كه گمان كرده اند كه بعضي از علوم آنها دانسته است، وي اشتباه بعضي 

دينينه هست كه در قرآن و حديث يافت نمي شود. و آن را از كتب فالسفه و متصوفه مي توان 

دانست. فيض از اين موضوع اظهار ناراحتي مي كند كه اين طوايف براي خدا و خلق از خود 

 اصطالحاتي ساخته اند و مي گويد:

جمله طايفه اي واجب و ممكن مي گويند و قومي علت و معلول مي نامند و فرقه اي وجود و بال»

 «.موجود نام مي نهند و من عنديين را چه خوش آيد

 او معتقد است بايد از مصطلحات قرآني و روايي استفاده كرد. مي گويد:

سبحان ااهلل مي گوئيم و اهلل را ما متعلمان كه مقلّدان اهل بيت معصومين )ع( و متابعان شرع مبينيم، »

اهلل مي خوانيم و عبيد را عبيد... نامي ديگر از پيش خود نمي تراشيم و به آنچه شنيده ايم، قانع مي 

 «.باشيم



نه متكلم و نه متفلسف :»سرانجام فيض در پايان رساله مذكور درباره خود به صراحت آورده است كه 

وي نتيجه تجربه « قرآن و حديث و پيغمبرم و تابع اهل بيت )ع( و نه متصوفم و نه مكتلف، بكله مقلّد

 اي را كه در طول سالها تحقيق و تعّمق به دست آورده، چنين اظهار داشته است:

در اين مدت كه در بحث و تفتيش و تعّمق در فكرهاي دورانديش بودم، طريق مختلفه قوم را آزمودم »

 «.و به كنه سخنان هر يك رسيدم

 خود را با اشعاري كه حكايت از ندامت شديد او دارد، به پايان رسانده است: وي رساله

 هر جمالي كه شنيديم ، گرفتار شديم  هر جميلي كه بديديم، بدو يار شديم 

 چار تكبير زديم از همه بيزار شديم   كبرياي حرم حسن تو چون روي نمود 

 1عطّارشديم به عبث ما ز پي نسخه   شربت لعل لبت بود شفاي دل ما 

كه فيض در آن سرگذشت علمي و تحول فكري خود را بيان كرد و نشان « اإلنصاف»خالصه كتاب 

مود و به كنه سخنان آنان رسيد، و سرانجام خط بطالن بر آنها ‹داد كه چگونه طرق مختلف قوم را آ

 .2كشيد و از همه آنها بيزاري جست

 مي نويسد:در مذمت صوفيه « الشيعـ بشار»فيض در كتاب 

با اين كه صوفيه ادعاهاي بزرگ دارند، حتي عوام ايشان كه قابل گفتن نيست، اي كاش به دعوي »

قناعت مي كردند و بدعتها در دين نمي آوردند مانند بلند كردن صدا به ذكر و اظهار وجودو  آواز و 

شدت شوق و  اشعار ضمن اذكار و كف زدن و رقص و باال و پائين شدن حتي آن كه يك نفر در

خيال صورت خوشگلي و رقصيدن ديوانه وار بر زمين مي افتد و دست راست بر اين گذارد و به چپ 

سيلي بر آن زند و دماغ ديگري را به كتف خود بشكند و آب دهان بر صورت آن افكند و با تف او 
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كند و كرامتي تبرك جويند و با پرس دست به گردن و ماچ و بوسه كند و يكي از ايشان ادعاي غيب 

كه هيچ پيغمبري ادعا نكرده ادعا كند با اين كه جاهل است به احكام شرع و با وجود اين بر سر او 

ازدحام كنند و چشم و گوش بر او فرا دهند و گاهي خود را بر قدم او افكنند و نزد او سجده كنند و 

 .1«دست و پاي او را ببوسند

بي را شيخ اكبر صوفيه و از ائمه اين جماعت و از رؤساي وي در همين كتاب، پس از اين كه ابن عر

اهل معرفت خوانده و كثرت علم و دقت نظرش را ستوده به شدت ازاو انتقاد كرده است گاهي به 

اختالل عقل متصفش داشته و گاهي نيز از زمره گمگشتگان و و گمراهان به شمار آورده است انتقاد او 

 فته اوست كه در كتاب فتوحات گفته است كه: از ابن عربي بيشتر متوجه اين گ

وي او را به «. من از خداوند نخواستم تا امام زمان را به من بشناساند و اگر مي خواستم، مي شناساند»

اين جهت مورد سرزنش قرار داده است كه ابن عربي با گفتن اين كالم خود را از شناختن امام زمان 

 من مات و لم يعرف امام زمانه، مات ميتـ»از حديث مشهور  بي نياز پنداشته است در صورتي كه

 آگاه بوده است.« جاهليـ

فيض محي الدين را رسواي خدا و سرگردان شياطين و حيران در زمينه علوم قلمداد كرده است، 

سخنانش را متناقض با هم و متناقض با عقل و مخالف با شرع و احياناً سست تر از خانه عنكبوت و 

ه موجب خنده كودكان و ريشخند زنان دانسته و تأكيد كرده است كه با اين همه ادعايي كه در باالخر

توحيد داشته، در گفته هايش با خداوند متعال شرط ادب رعايت نكرده و سخناني به زبان آورده است 

 .2كه هيچ مسلماني آن ها را نمي پسندد و به زبان نمي آورد
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پاسخ كساني كه فيض را صوفي مشرب قلمداد كرده اند، مي گويد: در « روضات الجنات»مؤلف كتاب 

 بدون ترديد اين نسبت به فيض ناروا و بي اساس است. 

بهتر است، تا چه رسد به سائر كتب « مقامات حريري»كه به مراتب از « كلمات طريفه»فيض در كتاب 

ا از مراسم ناشايست و مشابه خود! فرقه هاي صوفيه را سخت مورد نكوهش قرار داده و مردم ر

 ساختگي آناه بر حذر داشته است. از جمله فيض در آن كتاب مي نويسد:

بعضي از مردم مي پندارند در تصوف به جائي رسيده اند كه هر كاري خواستند مي توانند انجام »

و  «شيخ»دهند. دعاهاي آنها در ملكوت شنيده مي شود! و پاسخ آن را در جبروت مي دهند! آينان را 

مي خوانند )و امروز قطب و سالك( و از اين راه مردم را در تشويش قرار مي دهند. اينان « درويش»

چنان در اين خصوص راه افراط و تفريط مي پيمايند كه خود را از مرز بشر بودن باال مي برند! و 

كه: سپاه ديشب قيضر روم را كشتم، و ديگري مي سرايد دعوي غيب داني ميك نند. يكي مي گويد:

عراق را ياري نمودم، و سومي نغمه سر مي دهد كه: پادشاه هند را شكست دادم، فالن شيخ صوفي: 

 مخالف خود را ديوانه كردم و رقيب خويش را نابود ساختم!

گاهي مي بيني فالن شيخ صوفي چهل روز در خانه تاريكي به سر مي برد و مدعي است كه در آن 

يواني نمي خورد و اصالً نمي خوابد! و زماني ادعا دارد كه به تسخير مدت روزه مي گيرد و گوشت ح

گروهي از جن نائل آمده و ديگران را به وسيله آنها از خطرات حفظ مي كند. آيا اين ها دروغ به خدا 

 و يا ديوانگي نيست؟!

تكلف  مي نامند و دعوي دارند كه: از تصنع و« تصوف»و « اهل ذكر»دسته ديگر از اينان خود را 

بيزارند. خرقه مي پوشند و حلقه وار جلسه مي گيرند و اذكار اختراع مي كنند و با اشعار غنائي تغنّي 

مي نمايند. عربده مي كشند و فرياد سر مي دهند و رقص و تصنيف به راه مي اندازند. در فتنه و فساد 

 بلند است.فرو مي روند و بر خالف دستور شرع بدعتها مي نهند و داد و فريادشان 



كسي نيست از آنها سؤال كند شما را كتك زده اند؟ يا از كسي به خدا تظلم مي كنيد؟ يا با همفكران 

خود حرف مي زنيد؟ خداوند داد و فرياد بي مورد را نمي شنود. پس كمتر فرياد كنيد! آيا كسي را از 

چ كدام اينها نيست؟! بياييد دور صدا مي زنيد يا آرام خواب رفته اي را بيدار مي كنيد؟ خدا كه هي

همچون ماهيانه رودخانه، خدا را بخوانيد آهسته و با التماس و پنهاني نه با داد و فرياد! چون او از شما 

 دور نيست، بلكه از بند گوشتان به شما نزديكتر است.

ود و مشاهده معبود و نزديكي با مقام محمود و مالزمت عين و شه« علم معرفت»برخي ديگر مدعي 

هستند ولي چيزي جز اسامي آنها نمي دانند! با اين وصف ادعاها دارند و براي خود كرامتها بر مي 

شمارند. فالن عارف مدعي است كه به او وحي مي شود، از آسمان خبر مي دهد! مريدان نادان هم 

انند، دست آنها را باور مي كنندو  گاهي در برابر آنها به سجده مي افتند، گوئي آنها را معبود خود مي د

مي بوسند و خود را به پاي آنان مي اندازند. از آنها اجازه مي گيرند كه در انجام هر كاري آزاد باشند 

)چون به حق واصل شده اند( و از حالل و حرامي مالحظه نكنند و انها نيز براي پيشرفت كار خود و 

 .1«مريدان احمق به آنها اين اجازه را مي دهند...

اهلل جزائري شاگرد دانشمند فيض، كه شرح  سيد نعمـ« مقامات»وضات الجنات، از كتاب مؤلف ر

سؤال و جوابي راجع به صوفيه نقل مي كند كه مناسب است در « شهيد»اسامي خداوند است در لفظ 

 پايان اين بحث بياوريم.

 جزائري مي نويسد:

فارسي از استاد عالمه ما بدين گونه  از مشهد مقدس رضوي درباره آگاهي از حال صوفيه سؤالي به»

 2«بنده كمترين محمد مقيم مشهدي»نمودند: عرضه داشت 
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تا از دارالسلطنه « مقري»به عرض مي رساند كه صالحيت آثار موالنا محمدعلي صوفي مشهور به »

ذكر »اصفهان به مشهد مقدس مراجعت نموده مكرر در محافل و مجالس اظهار مي كند كه در باب 

و در اثناي تكلم به كلمه طيّبه، اشعار عاشقانه خواندن و وجد نمودن و رقصيدن و گوشت  «جلي

حيواني نخوردن و چله داشتن و غير ذلك از اموري است كه متصوفه به رسم عبادت مي آورند از 

 عاليج ناب معلي القبا دام ظله، مرخص و مأذون شده، بلكه مسمّاي مذكور را در مجلس رفيع الشأن نيز

گاهي امثال اينها واقع نمود استدعا چنانست از حقيقت ماجرا شيعيان اين جا را اطالع بخشيد كه آيا 

آنچه صالحيت آثار مذكور به خدام كرام ايشان اسناد مي كند و وقوع يان ه، تا اگر خالف واقع، 

 ؟.«دست از اين قسم حركات بكشندمذكور ساخته است،

 پاسخ فيض راجع به صوفيه.

 هلل الرحمن الرحيم. سبحانك هذا بهتان عظيم!بسم ا

حاشا كه بنده تجويز كنم تعبّدي را كه در قران و حديث اذني در آن وارد نشده باشد و تعبد رسمي كه 

 از ائمه معصومي )ع( خبري در مشروعيت آن نرسيده باشد، بلكه نصّ قرآن به خالف آن نازل باشد.

 قال اهلل تعالي:

 ًِ انَّهُ ال يُحبُّ المُعْتَدِين(!َتضَرُّعاً وَ خُفْيَـ )اُدْعُوا رَبَّكُمْ

يعني بخوانيد پروردگار خود را از روي زاري و پنهاني به درستي كه خداي سبحان دوست نمي دارد »

 «.آناني را كه از حد اعتدال بيرون مي روند

 و در جاي ديگر مي فرمايد:

 دُونَ الجَْهرِ مِنَ القَوْلِ( ًِ وَعًا وَ خُفْيَـ›ُّاأدْعُوا رَبَّكُمْ َتض»

 «.بخوانيد پروردگار خود را از روي زاري و ترس و پست تر از بلند گفتن!»



و در حديث نيز وارد است كه حضرت پيغمبر )ص( اصحاب را منع فرمودند از فرياد به تكبير و 

امور مذكوره منع از آن تهليل، منع بليغ و فرمودند: ندا نكنيد كسي را كه نشنود و يا دور باشد و سائر 

 به خصوص وارد است يا اذن در آن وارد نيست.

 1«يعظكم اهلل ان تعودا لمثله ان كنتم مؤمنين! و كتب محمد بن مرتضي المدعو به محسن»

 فيض وارث سه ميراث فكري

فيض وارث چند جريان فكري بود كه خود از تلفيق و تركيب آنها طرح جديدي ريخته بود او ميراثي 

ابن عربي و غزالي داشت، چند سالي نيز نزد ميرداماد و مالصدرا فلسفه و عرفان يا به عبارت بهتر از 

حكمت متعاليه خوانده بود و مدتي هم نزد سيدماجدبن هاشم بحراني و حوزه علمي وي تحصيل 

 .2كرده و اخباري شده بود

چند تن از برگزيدگان  حاصل اين سه جريان فكري در فيض متجلي شده و او را يك تنه به جاي

دانشهاي عقلي و نقلي سده دهم و آغاز سده يازدهم هجري قرار داده بود و پيداست كه شخصيت 

چنين كه با چند جنبه فكر و علم بكار پردازد دور از پذيرفتاريها و ناپذيرفتاريهاي طبقات گوناگون 

متتبع در كالم و اصول و هم  عالمان نخواهد بود. او هم محدثي جامع بودو  هم فقيهي كامل و هم

عارفي كه به سر منشأ عرفاني راه يافته و هم حكيمي اشراقي كه استدالل و اثبات را از طريقه مشّائيان 

به ارث برده و هم متفكري كه گاه به خود آزادي بيرون جستن از قيدهاي سنتي و تعليمي مي داده و 

الم عادي و رسمي به خويش مي بخشيده است. بعد از سير در دنياي ويژه خود رخصت بازگشت به ع

به همين جهت به قول بعضيها نمي توان او را تنها دنباله رو مالصدرا شمرد، بلكه او ادامه دهنده 

پركاريست « جامع»مكتبي است در حكمت كه آن مكتب فلسفي اصفهان ناميده شده و در همان حال 
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صاحبان علوم منقول در حوزه هاي علمي شيعه براي تدوين عالمانه و ظريفانه سنتهاي علمي كه 

 .1«داشتهو  از راه تعليم بدو رسانيده بودند

در بررسي آُار علمي فيض تأثير هر سه ميراث فكري مذكور را در جاي جاي نوشته هاي وي مي توان 

ديد، آثار وي كه شامل مباحث فقه و كالم و اخبار و تفسير و تصوف و اخالق و متضمن نظم و نثر 

عربي و فارسي است، كثرت و تنوع قابل مالحظه اي دارد و پيش از اين به بعضي آثار وي اشاره 

گرديد از آثار ديگرش كتاب علم اليقين در چهار مقصد: شناخت خداوند، شناخت فرشتگان، شناخت 

ي در پيامبران و كتابهايشان شناخت روزشمار كه جستارهايي از دانش كالم را با شيوه عرفاني و فلسف

كه آن نيز « المعارف»كه خالصه و برگزيده اي است از علم اليقين كتاب « انوارالحكمه»بر دارد. كتاب 

درباره بنيادهاي علم و شناخت « األنوار و األسرار»كوتاه شده از علم اليقين است كتاب عين اليقين يا 

انهاي عقلي و مكاشفه هاي آسمانها و زمين و آنچه ميان آنهاست، همراه با گفتارهاي حكمي و بره

و  هو مُخ العلم و لُبّ الحكمـ»ذوقي كه به توصيه مؤلف بايد از نااهل پنهانش داشت زيرا به نظر وي 

هـ به اتمام رسانيد و  1136فيض آن را در سال « نتائج األفكار و عين الحق و زبد لباب المعرفـ

بيان انديشه هاي خاص مؤلف كتاب  كتابي اساسي است درچنانكه از تعريف آن آشكار است،

غزالي و تأييد « احياء علوم الدين»كه تهذيبي است از « في احياء كتاب اإلحياء»و « البيضاء المحجـ»

مطالب بازمانده با اخباري كه از امامان يا سخناني كه از عالمان شيعي روايت شده و به قول فيض 

كه خالصه اي است از « الحقايق»شده است كتاب همان احياء العلوم غزالي است كه شيعي امامي 

است كتاب « عين اليقين الكمالت المكنونـ»اصول المعارف كه خالصه اي است از « البيضاء محجـ»

در ذكر منشأ اختالف امت اسالم و در همين كتاب است كه فيض به آنها كه « الكلمات الطريفه»
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ته اند، مي تازد. درباره اين كتاب فيض قطعه زيرين تصوف را پيشه اي ساخته و به حقيقت آن نپرداخ

 را سروده است:

 بشنو و فهم كن به كار آور   كلمات طريفه ما را 

 ره نماشان بدين ديار آور برسانش به سمع گمشدگان 

 در دلش خارها ببار آور  آن كه او قابل هدايت نيست 

 آب در جوي روزگار آور   زين سخنها كه هر يكي بحريست 

 چمن علم را بهار آور   د خزان باغ علم از شبهات ش

 1تازه آبي بروي كار آور  كار دين شد كساد و بي رونق 

 البته مروري بر نوشته هاي فيض مي تواند كمك بزرگي براي شناخت آراء وي درباره صوفيان بكند.

 علل زوال مسلك تصوف

و به زودي آن را با مذهب امامي اثني  خاندان صفوي شهرت اجتماعي خود را از خانقاه آغاز كردند

عشري درآميختند و با قدرتي كه از راه گرد آوردن مريدان و معتقدان به دست آوردند، بساط ارشاد را 

براي جوالن در ميدانهاي جنگ و شركت در حوادث سياسي، ترك گفتند. به اين معني نهضت سياسي 

كاخ نشيني، مرشدان صفوي را به تدريج از  و قيامهاي مسلحانه و رسيدن به حكومت و سلطنت و

مسائل درويشي و تصوف و آموزشهاي خانقاهي جدا كردو  مسأله طريقت، درج نب زندگي سياسي و 

 فرمانروايي، مورد غفلت قرار گرفت و تغيير جهت داد.
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و در تصوف كه از ديرباز در اشتياق آن بود، تا از تشيع به نفع دعوت صوفيانه بهره يگرد، اين آرز

دولت صفوي به نحوي كامل تحقق يافت و از هدف خود نيز فراتر رفت، به طوري كه تصوف در 

 تشيع ذوب شد و موجوديت خود را از دست و سرانجام تبديل به سايه و تابع تشيع گرديد.

شاه اسماعيل صفوي پس از تسلط بر كشور ايران و استقرار حكومت خويش، طي منشوري، 

 .1هدف او از تسخير مملكت ترويج و اجراي مذهب شيعه اثني عشريه استخاطرنشان ساخت كه 

صوفيان قزلباش در اجراي فرامين مرشد خود، با آن تعصب شگرف به نشر تشيع و كشتار مخالفان آن 

پرداختند و نادانسته به سست كردن نهضت اصلي خود كه به هر صورت بر بنياد تصوف استوار 

ت درويشي برخاستند و تسبيح ذكر خانقاهي را كنار نهادند و مشاغل و دست زدند. از پوست تخبود،

مناصب دولت تازه بنياد را قبضه كردند و رقابتها و اختالفهايي كه در احراز اين مقامات در بين آنها 

 را متزلزل ساخت.« اخوان»پيش آمد، بناي وحدت و وفاق 

سيدند و به جاي خرقه درويشي جامه فاخر آري تركان صوفي شعار قزلباش، از موقعي كه به قدرت ر

اشرافي به تن كردند و به بنگ و حشيش و راحت طلبي روي آوردند، قدرت روحاني و صالحيت 

رهبري معنوي خود را از دست دادند و به صورت عنصري غيرفعال و جنبي درآمدند و مجبور شدند 

ش ادامه دهند، آنها در حقيقت صوفي در مسير تاريخي خود لنگ لگان به حيات نامقبول اجتماعي خوي

نبودند ليكن با اصرارخ ود را صوفي مي گفتند و دم از صوفيگري مي زدند و رهبران خود را به عنوان 

 مرشد كامل مي ستودند.

اين دعوي صوفيگري تا مدتي از دوران صفويه باقي ماند، اما نه حالت اين قوم سرخ كاله شبيه به 

يان پيشين بود و نه مرشد كامل آنان مانند مشايخ گذشته در مقام مجاهدت و تحمل رياضت صوف
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ارشاد قرار داشتند، بلكه اين هر دو عنوان تنها ميراثي بود از دوره اي كه نياكان دودمان صفوي به تعليم 

 پيروان خود اشتغال داشته و هنوز بر مسند فرمانروائي تكيه نزده بودند.

وفيان صفوي داشتند، آنگاه به درستي از هم گسيخت كه خود بايد گفت: نظام خاص خانقاهي كه ص

سري امراي صوفي قزلباش به خطري عليه حكومت تبديل گرديد. در اوايل جلوس شاه طهماسب اول 

حتي يك تن از اين امرا كه  937را تهديد كرد و در سال « مرشد كامل»منازعات امراي صوفي، قدرت 

سلطنت داشت، بر ضد مرشد كامل قيام كرد و بعد به سلطان عثماني از طايفه تكلو بود و داعيه نيابت 

يك امير ديگر از طايفه شاملو در صدد  941پيوست و او را به لشگركشي به ايران واداشت. در سال 

برآمد تا صوفي اعظم را مسموم كند و برادرش سام ميرزا را به سلطنت رساند. بعد از شاه طهماسب 

منجر به اقدام آنها در قتل شيخ زاده حيدرميرزا پسر و وليعهد تهماسب،  هم اختالف امراي صوفيه

 گشت.

در دوران سلطنت شاه اسماعيل دوم يك بار بين صوفيان با داروغه قزوين چنان نزاعي در گرفت كه 

ناچار به مداخله شد و براي رفع فتنه، پانصد تن از آنها را كشتار كرد همچنين اقدام به « مرشد كامل»

فجيع مهدعليا زوجه سلطان محمد خدابنده كه امراي صوفيه بدان اقدام كردند و بعد از واقعه باز  قتل

اظهار عقيدت باطني و »نزد شيخ كامل زبان به معذرت گشودند، و به قول اسكندربيك منشي 

از اسباب عمده مزيد نفرت و وحشت سلطان صفوي نسبت به امراي صوفيه «. صوفيگري كردند

 .1گشت

اوايل جلوس شاه عباس هم كه پدر مخلوعش سلطان محمد خدابنده به امر خود او از زندان قلعه در 

ورامين آزادي يافته بود، جماعت صوفيه با وي تباني كردند و قرار گذاشتند كه چون حلقه ذكر 

از كلب »صوفيان با حضور شاه عباس جوان منعقد گردد، به قول جالل منجم )در تاريخ عباسي( 
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«. سؤال كنند كه پير ما كيست؟ و چون وجود پدر را مانع ارشاد پسر دانند« ن علي )= شاه عباس(آستا

سلطان مخلوع را پادشاه سازند اما شاه عباس چون از منظور آنها واقف بود، توانست با توقيف و قتل 

 .1چند تن از اين امراي صوفي توطئه آنها را باطل سازد

اهري صوفيان صفاكيش ناشي مي شد، تدريجاً امراي صوفي را در نزد نظير اين وقايع كه از قدرت ظ

تشيع  –مرشد كامل مورد سوء ظن ساخت و چون فقها و متشرّعه شيعه كه ركن ديگر دولت صفوي 

بر وجود آنها مبتني بود، نيز ادامه نفوذ صوفيه، و عقايد و اطوار اباحه آميز آنها را قابل  –اثني عشري 

بعًا از عالقه پادشاهان صفوي نسبت به غالب اين مريدان جاه طلب، كاسته شد و تحمل نمي ديدند ط

الخلفاي  . تا آنجا كه شاه اسماعيل دوم با حسينقلي خلفا: خليفـ2حيثيت آنها اندك اندك از بين رفت

 مرشد كامل، راه بي مهري سپرد و سرانجام او را به خواري كورد كرد.

در كشتار برادران و برادرزادگان و صوفيان پايتخت و سرخ كالهان  «مرشد كامل»مي دانيم كه همين 

ديگر مبالغه بسيار كرد و اينها همه رخنه هائي بود كه در كاله دوازده ترك حيدري مي افتاد. بعد از 

اين، جنگهاي طوالني طايفه اهي قزلباش با يكديگر و سستي و تباهي كار مرشد كامل بر تفرقه 

زود. چنانكه وقتي دور پادشاهي به شاه عباس رسيد، ديگر از قدرت تصوف و صوفيان سرخ كاله اف

 .3قزلباشان صوفي شعار چندان چيزي باقي نمانده بود

اما سائر صوفيه كه داعيه قدرت طلبي نداشتند و از احوال و اقوال آنها نشانه اعراض از دنيا و حصر 

تكريم عام و خاص هم بودند. چنانكه شاه  توجه به عوامل روحاني پيدا بود، غالباً مورد توجه و

اسماعيل اول در شيراط شيخ محمد الهيجي نوربخشي را همچون صوفي و عارف وارسته ايت كريم 
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كرد. شاه عباس دوم چند بار به تكيه و محل سكونت درويش صالح لبناني رفت و از وي و همچنين 

 .1از بعضي درويشان ديگر، ديدار كرد

ونه صوفيان منظره احوال برخي به ديوانگان و گدايان دوره گرد مي ماند و بعضي به البته در بين اينگ

مناقب خواني و قصه گوئي و مارگيري و معركه آرائي در قهوه خانه ها و ميدانها امرار معاش مي 

خوانده مي شد، فراهم مي آوردند اكثر اين دوره گردان كه « جزو اعظم»كردند و آنچه را در زبان آنها 

از طريق جمع آوري صدقات محترفه در كوي و برزن، امرار معاش مي كردند، كشكول را به عنوان 

 .2وسيله جمع آوري صدقات به كار مي بردند

از سوي ديگر آداب و مراسم عمل تصوف نيز نمي توانست در صالح جامعه باشد و اين كه عده اي 

ورد صبح و شام خويشتن را مشغول سازند و از  صوفي بتوانند در خانقاهي گرد آمده با ذكر و تلقين و

آش خانقاه استفاده كنند تا حدي خارج از متن زندگي اجتماعي و حيات تاريخي به شمار مي آمد و 

 تأسيس خانقاه حكم مسجد ضرار پيدا كرده و عامل انشعاب مي گرديد.

سخني احتمااًل از آن جا در اين هنگام بود كه اوضاع به ضرر تصوف تغيير يافت. عامل چنين رفتار 

ناشي مي شد كه به اقتضاي شرايط اجتماعي، مسلك تصوف در آرمان خود تغيير جهت داده و 

فعاليتهاي عرفاني برخي از سلسله هاي صوفيه به نهضتهاي سياسي و حكومت طلبي تبديل شده بود و 

لطان و شاه داده به برخي از شيوخ خانقاهي )صرف نظر از معني اصطالحي مسلك تصوف( عنوان س

 .3مي شد

در آغاز حكومت صفويه، صوفيان سلسله صفوي، جدا از ديگرگ روهها و طوايف لشگري و سپاهي 

تحت سرپرستي نماينده اي خاص به نام خليفه، در اجراي فرمان هاي مرشد خود فعاليت مي  در
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هبي عوامل مختلف و از اعتبار خاصي برخوردار بودند ولي رفته رفته، مسائل سياسي و مذ كردند

ديگر، شاهان صفوي را از توجه به صوفيان باز داشته و فرصت پرداختن بدانها را نمي داند حتي گاهي 

 .1هم وجود آنان مزاحم منافع سياسي به شمار آمده و موجب نابودي آنان مي گرديد

 سد:هـ مي نوي 985اسكندر بيك تركمان در شرح حوادث زمان حكومت اسماعيل ميرزاي صفوي 

دستور داد لشگريان صوفي را بكشند، چون صوفيان حال را بر آن منوال ديدند، اسلحه و براق »

نفر از آنان را  511انداخته، مي گريختند و غازيان قزلباش آنها را تعقيب كرده در طرفه العين قريب به 

 .2«كشتند

ه از وضع نامطلوب تصوف با اين كه چنين پيش آمدي ممكن است نمونه نادري باشد، ولي رويهمرفت

 در آن عصر حكايت مي كند.

 هـ ( درباره وضع كانونهاي خانقاهي زمان خود مي نويسد: 1178مفيدي )

در اين اوقات بنا بر جهاتي كه خامه فصاحت قرين را ياراي اظهار و بيان كشف گفتار حقايق آن »

رد از خوانق و مزارات متبرّكه نيست، عمارات روي به خرابي آورده ... و رسم راتبه و صادر و وا

 .3«برافتاده...

هـ( و پيش از او مبارزه با صوفيان و  1138قبل از زمان مفيدي، در عهد سلطنت شاه عباس كبير )

مبارزه با صوفيان تخريب كانونهاي تجمّع آنان آغاز گرديده بود. يكي از كارهاي شاه عباس كبير،

آغاز سلطنت خويش درويش خسروقزويني و پيروان او را به  . او در4نقطوي و از بين بردن آنها بود

اتهام نقطوي بودن كشت و تكيه آنان را در قزوين خراب كردو  طي فرماني دستور داد كه نقطويان را 
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هـ( را  831. همچنين تكيه پيروان سلطان ميرحيدر قلندر بادكوبه اي )1در سراسر كشور دستگير كنند

 .2رار داشت، به تهمت اين كه آنجا كانون فساد است، ويران ساختكه در محله سرخاب تبريز ق

( فرصتي پيدا شد و 1177التبه در نيمه دوم قرن يازدهم در عهد سلطنت شاه عباس دوم صفوي )

صوفيان آزادي مختصري پيدا كردند و شاه نسبت به آنها اظهار عالقه كرده و تكيه فيض را در اصفهان 

 .3را نيز بر آن وقف كرد براي آنان ساخت و امالكي

شاردن فرانسوي هم به شش تكيه و خانقاهي كه در همين زمان، در داخل و خارج شهر اصفهان داير 

 .4بود، اشاره كرده است

همچنين انگلبر جهانگرد آلماني از وضع درويشان وابسته به طريقه بكتاشي و مولوي و حيدري و 

هـ(  1115از قرن دوازدهم زمان شاه سليمان صفوي )نعمتي و قادريو  سلسله هاي ديگر كه در آغ

 وجود داشتند، تصويري به دست داده و درباره آنان نوشته است:

غالب اين درويشها، متكدي و در واقع آدمهاي بيكار و بي عاري هستند كه از فرط تنبلي يا در اثر »

 .5«عدم كارايي به درويشي گرويده اند

نمي پايد و در آغاز قرن دوازدهم بنا به فرمان شاه سلطان حسين  ولي همين دولت مستعجل هم ديري

هـ( تكيه فيض ويران شده و درويشان از شهر رانده مي شوند و فعاليت صوفيان در  1135صفوي )

 .6اصفهان متوقف مي گردد
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به طور كلي درباره وضع تصوف در عهد صفويه مي توان گفت كه: در اثر عوامل مختلف مسلك 

فعاليتهاي عادي خويش بازمانده بود و روز به روز ضعيفتر و ضعيفتر مي شد. كيوان قزويني طريقت از 

در دوره صفويه برخي از صوفيان كشته شده و »به وضع صوفيان آن زمان اشاره كرده و گفته است كه: 

 .1«برخي از ايران و قلمرو حكومت صفوي گريختند

رگيري گروههاي مختلف با يكديگر بود. افراد و يكي ديگر از عوامل و عوارض نابودي صوفيان د

دسته هايي، در تحت نام حيدري و نعمتي چند قرن متوالي در نقاط مختلف ايران بر يكديگر هجوم 

برده و به جنگ و نزاع مي پرداختند و اين دشمنيها عالوه بر آن كه موجب ويراني تكيه ها و كانونهاي 

هر گروه بتواند آزادانه و به راحتي به تبليغ و دعوت مردم طريقت مي گرديد، مانع از آن بود كه 

 بپردازد.

. تا 2بعيد نيست كه بذر اين نفاق و دشمني به وسيله فرمانروايان سلسله صفوي افكنده شده باشد

صوفيان به دست يكديگر نابود شده و كانونهاي تجمع و دعوت آنان ويران گردد و در ضمن، 

است را از درگيري مستقيم برهاند. گويند: موضوع اختالف حيدريو  خودمشغولي آنان، دستگاه سي

 .3نعمتي تا اواخر دوران قاجاريه در ايران جريان داشت

قوي ترين عامل براي نابودي صوفيان در آن عصر، قدرت روزافزون علماي شيعه و مي توان گفت:

عقايد صوفيانه به نبرد هماهنگي و تمايل پادشاهان صفوي درج هت واحدي بود كه با افكار و 

برخاستند. و اين بي توجهي به مسلك طريقت از آنجا ناشي مي شد كه تصوف در اثر برخورد با تشيع 

 جاذبه هاي خود را از دست مي داد.
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مي دانيم كه محور دعوت مسلك طريقت شيخ و مرشد و يك رشته گفتار از سخنان اخالقي و معنوي 

مي باشد. و در مذهب شيعه اين همه حاصل است با اعتقاد به و عرفاني و شرح حال مشايخ صوفي 

وجود امامان معصوم و احاديث منقوله از آنان درباره معنويت و كرامت، ديگر نيازي به مسلك و 

سلسله بندي صوفيان باقي نمي مانده است و لذا مسأله رهبريهاي معنوي و شوق پيروي مريدان از 

مسائل مربوط به مسلك تصوف از آن مرام گرفته شده و در مذهب انساني كامل به نام شيخ و ديگر 

تشيع به بزرگداشت خاندان عصمت و طهارت و پيروي از علماي شيعه و پرداختن به برخي شعائر 

 .1مذهب تشيع تبديل گرديده بود

مهمترين مرجعي كه قدرت معنوي را در عهد صفويان به خود اختصاص داد، حوزه فعاليت عالمان 

شيعه بود. اين گروه كه از آغاز عهد صفوي بر اثر حاجت شديد ايرانيان شيعه شده و شيعيان  مذهبي

ايراني شده به راهنمايان مذهبي، قدرت و نفوذ زيادي پيدا كرده بودند، با جريانهاي فكري و ذوقي 

 انحرافي ايرانيان و از آن جمله با تصوف به مبارزه برخاستند.

ي اسالم، خاصه شيعه با صوفيان، امري تازه نبود، جنگي ديرينه بود كه از البته مبارزه عالمان مذهب

قرنهاي پيشين باز مانده و بدين عهد رسيده بود، سيدمرتضي ابن داعي رازي عالم شيعي قرن ششم و 

هفتم هجري، صوفيان را به كفرو  الحاد نسبت داده و مشايخي از قبيل حسين بن منصور حلّاج و 

صد »سطامي را كافر و ملحد دانسته و مقاالت ايشان را از مقوله كفر و زندقه شمرده و شبلي و بايزيد ب

بر آنان و بر كساني ديگر از همين فرقه فرستاده است زيرا به نظر او صوفيان، بي دين و « هزار لعنت

 .2مردود و زنديق و دشمن اهل بيت و تارك فرايض و وضو و نماز و غسل هستند
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مان شيعه با فرق صوفيه، علل زيادي دارد كه از جمله علل اين دشمني آن است كه: البته مخالفت عال

و رهبري خلق را خاص امام زمان )ع( و در غيبت صغري ويژه نوّاب خاص و « واليت»عالمان شيعه 

در غيبت كبري مخصوص نوّاب عاّم او مي دانند و حال آن كه صوفيان اقطاب و مشايخ خود را در 

اهلل درآورده و اطاعت از آنان را پنهان و آشكارا واجب مي شمارند و به فقيهان شيعي كه زمره اولياء 

 نوّاب ائمه دينند، وقعي نمي گذارند.

بعد از رواج مكتب ابن عربي در به اين معني دعوي صوفيه در باب قطب و مقام واليت كه مخصوصاً

ايد شيعه مغايرت داشت و اگر باب واليت به نزد متألّهين و صوفيه عنوان مي شد، كاماًل با مبادي عق

وسيله اقطاب صوفيه مفتوح مي شد، مفهوم غيبت كبريو  انسداد باب ارتباط مستقيم با صاحب واليت 

كه امام عصر محسوب است، البته نمي توانست قابل توجيه باشد به عالوه چون مرشد و مربي و هادي 

است با وجود او تمسك به ارشاد و هدايت ديگران قابل و قائد واقعي خلق در نزد شيعه امام معصوم 

تصور نمي نمود، از اين رو بود كه فقهاي شيعه دعوي اهل سالسل و صوفيه عصر را مطعون و مايه 

 ضالل مي خواندند.

با توجه به اين نكته ها هنگامي كه فقهاي شيعه به قدرت تام خود در عهد صفوي دست نيافته بودند، 

ش از تعّرض آنان در امان بودند اما ديري نكشيد كه با توان يابي اين دسته، نسبت صوفيان كم و بي

دادن كفرو  زندقه و الحاد بدانان و تأليف رساله ها و كتابها در رّد تصوف و نكوهش صوفيان آغاز 

 شده و سرانجام به فرو افتادن تصوف ازجايگاه سياسي و اجتماعي و فرهنگيش انجاميد.

، درويشان دوره گرد هم براي آن كه از تكفير و تفسيق مصون بمانند، و از نذور و در چنين شرايط

صدقات عامه بهره يابند، تكاياي خود را غالباً محل اجراي مراسم عزاداري محرم و اقامه مجالس دعا و 

 اعياد مذهبي مي كردند.

 طعن شديد فقهاء بر حكما 



با صوفيه شدت گرفت، حكما و متألّهين نيز مپل در اواخر عهد صفوي كه مبارزه فقها و متشرعه 

 قلندران و درويشان دوره گرد مورد طعن و نقد شديد فقها واقع شدند.

اين كه بعضي علماي اواخر صفوي ضمن ردّ صوفيه به طعن و نقد در حق متألهين و حكما هم 

برخي قدماي فالسفه با پرداخته اند، نشاني از توجه متشرعه به قرابت و شباهتي است كه بين تعاليم 

 جوهر تعليم صوفيه و روح طريقت آنها وجود دارد.

البته با آن كه حكما نيز صوفيه عصر را نقد مي كرده اند، ولي نقد آنها اصولي و اساسي نبوده است و 

خود آنها هم، به سبب اشتغال به حكمت يوناني و هم به جهت تأييد و قبول بعضي مبادي و اصول 

نقد و اعتراض فقها بوده اند و اين مخالفت تا حدي بود كه مالمحمد طاهر قمي هر كس عرفاني مورد 

را كه چيزي از الفاظ و مقاالت صوفيه بر زبان مي آورد، تكفير مي كرد و هر كس را هم به تكفير 

 العارفين في ردّ شبهـ حكمـ»چنين كسي نمي پرداخت، او را هم تكفير مي نمود و رساله اي به نام 

في الردّ علي  الفوايد الدينيّـ»و رساله اي ديگر به نام « المخالفين من المتصوّفين و المتفلسفين

دارد كه نشاني از قرب مشرب حكما با صوفيه است و قبول بعضي از حكماي « الحكماء والصوفيـ

ابر صوفيه تا اسالم از ابن سينا تا خواجه نصير طوسي به اقوال و احوال تعدادي از مشايخ عرفا و اك

حدي است كه نمي توان از طريق تلقي فالسفه در مورد تصوف و از تأثير مبادي و اقوال صوفيه و 

 حكما در يكديگر به سكوت گذشت.

به همين جهت مخالفان و معارضان آنها پاره اي سخنان صوفيه را از اقوال فالسفه مأخوذ شمرده اند و 

 نده اند.بدان بهانه آنها را مردود و محكوم خوا

به نقل تاريخ در عصر شاه عباس دوم، كه صوفيه به تدريج حيثيت خود را از دست داده 

سيدحبيب اهلل صدر خاصه از علماي عصر در باب آنها استفتاء كرد و عده اي از آنها مثل محقق بودند،

ق آنها فتوي سبزواري، شيخ علي نقي كمره اي، مسيرسيداحمد علوي و ميرزا رفيع الدين نائيني به فس



دادند و رساله رد صوفيه تأليف مالمطهر بن محمد المقدادي كه شامل اين فتاوي هم هست، موضع 

 .1علما را در مقابل صوفيه نشان مي دهد

درباره حكما و متألهين هم كه غالبًا وارث معارف قدماي صوفيه نيز بوده اند، نظر علّامه محمدباقر 

كار انها است، زيرا در رساله جوابات مسائل ثالث درباره آنها مي مجلسي مبني بر مخالفت آنان و ان

گويد: چون خداوند مردم را در عقول خود مستقل نكرد و ما را به اطاعت انبيا و اوصيا مأمور گردانيد، 

به عقل خود مستقل بودن و قرآن و احاديث متواتره را به شبهات ضعيف حكما پس در امور مشكل،

 .2از كتاب برداشتن خطاست تأويل كردن و دست

همچنين در رساله اعتقادات نيز طريقه حكما و فالسفه مشاء و اشراق را كه آيات و احاديث اهل بيت 

)ع( را تأويل مي كنند، تا به گفته كاري يوناني سازگار افتد، نقد و رد مي كند. اين طرز تلقي از شيوه 

در واقع مجلسي را با طرز تلقي مالمحمدطاهر قمي  حكما كه خود را متألهين و اهل اهلل مي خواندند،

و سائر متشرّعه عصر، موافق نشان مي دهد. مخالفت متشرعه در حق حكما تا حدي بود كه گويند به 

هـ( را كه در نظر معاصران  1134مالمحمد صادق اردستاني )متوفي حكم شاه سلطان حسين صفوي،

از اصفهان اخراج كردندو  بعضيها گفته اند او به امر عالمه  ، بعد از اذيت و آزار3از اساطين حكما بود

 .4مجلسي از اصفهان تبعيد شد

 يكي از محققان معاصر در اين باره ترديد نموده و گفته است:

اگر واقعه قبل از سال در هنگام وقوع اين قضيه كه در اوايل سلطنت شاه سلطان حسين بوده است،»

وز منصب شيخ االسالمي اصفهان را داشته است و با توجه به رأي روي داده باشد، مجلسي هن 1111
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او در باب حكما بعيد نيست كه او نيز در اين امر مداخله اي داشته باشد و بعضي حتي قضيه را به امر 

و فتواي او منسوب كرده اند اما بر خالف آنچه در افواه مذكور است، واقعه اخراج او سالها قبل از 

سقوط اصفهان بوده است و نمي توانسته است با ان ماجرا ارتباط داشته باشد، چرا كه حمله افاغنه و 

اين تبعيد و اخراج به هر حال مانع بازگشت مجدد وي به اصفهان نشدو  موالنا طي سالها تا پايان عمر 

در اصفهان به تدريس حكمت اشتغال داشت و شيخ محمدعلي حزين كه خود تا آخر عمر وي در 

ه تلمّذ و تعلّم حكمت اشتغال جست، خاطرنشان مي كندك ه وفات او هنگام محاصره روي خدمتش ب

 .1(1134داد )

در اواخر عهد صفويه كساني از مدرسان و حكما كه كتابهايي چون طبق گفته شيخ محمدعلي حزين،

غيرمستفاده از  عقايد»فصوص الحِكَم و شرح هياكل النور را تدريس مي كرده اند، طلبه ظاهر آنها را به 

و اشخاصي مثل آخوند مسيحاي فسايي كه احياناً شفا و الهيات اشارات را « شرع نسبت مي داده اند

تدريس مي كرده اند، فقط حشمت و عنوان شيخ اإلسالمي مانع تعَرض عوام و طلبه در حق آنها مي 

 .2شده است

عهد شاه سليمان و شاه سلطان حسين غلبه فقها و متشرعه و مخالفت شديد آنها با حكما و صوفيه در 

به طور بارز و تدريجًا مزاحم فعاليت آنان شد و البته اين مخالفت بر خالف آنچه گه گاه صوفيه متأخر 

ادعا كرده اند، ناشي از بيم و حسدو  نگراني از كساد دستگاه فقها نبود، بلكه دعوي صوفيه در باب 

ج مكتب ابن عربي در نزد متألهين و صوفيه عنوان مي شإ، بعد از روا قطب و مقام واليت كه مخصوصاً

بدان گونه كه معتقد آنها بود، با مبادي عقايد شيعه مغاير به نظر مي رسيد و اگر باب واليت به وسيله 

اقطاب صوفيه مفتوح مي شد، مفهوم غيبت كبريو  انسداد باب ارتباط مستقيم با صاحب واليت كه امام 

ه نمي توانست قابل توجيه باشد. به عالوه چون مرشد و مربي و هادي و قائد عصر محسوب است، البت
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واقعي خلق در نزد شيعه امام معصوم است، با وجود او تمسك به ارشاد و هدايت ديگران قابل قبول 

نمي نمود. از اين رو بود كه حتي متألهين عصر كه در مسأله واليت از مكتب ابن عربيو  از بعضي 

 .1ه متأثر بودند، دعوي اهل سالسل و صوفيه عصر را مطعون و مايه ضالل مي خواندنداقوال كبروي

 حكما و فالسفه عهد صفوي از دو جهت مورد طعن و اعتراض فقها و متشرعه بودند:

از جهت اين كه طرز سلوك غالب آنها به طريقه صوفيه و درويشان بود، اگر چه غالباً با صوفيه و  – 1

گونه ارتباطي نداشتند ولي اصرار آنها در بي تعلّقي و بي تكلّفي طرز سلوك قدماي قلندران عصر هيچ 

( با آن كه با صوفيه ظاهراً ارتباط 1151ميرابوالقاسم فندرسكي )م  صوفيه را به خاطر مي آورد، مثالً

صاً او بر مي آيد، خود صوفيان و قلندران را هم مخصو« رساله صناعيه»نداشت و حتي آنگونه كه از 

بدان سبب كه ترك اسباب و تمسك به توكل را بهانه كاهلي مي ساخته اند، مخل نظم جامعه و 

موجب تعطيل نظام كلي تلقي مي نمود، غالبًا با نهايت بي تكلّفي زندگي مي كرد مانند صوفيان، 

سخن پشمينه مي پوشيد و با مردم به سختي مي جوشيد. گويند: روزي شاه عباس به تعريض در اثناي 

به مير گفت: شنيده ام بعضي از طلبه علوم در سلك اوباش حاضر و به مزخرفات ايشان ناظر مي 

من هر روزه درك نارم عركه ها حاضرم و كسي را از »شوند. و مير كه مقصود را دريافته بود، گفت: 

 2«طلّاب در آنجا نمي بينم!

آن  ند و دوبار به معرفي آصف خان، باوي مدتي را به طريق سير آفاق و انفس در سرزمين هند گذرا

( به اصفهان بازگشت و به قول 1152 – 1138پادشاه ديدار كردو  سرانجام در عهد شاه صفي )

آن پادشاه قدردان به ديدنش رفته با وجود اين اعتبار تغيير در اوضاع او بهم نرسيده همان »نصرآبادي 

 .3«وح پرفتوحش در بهشت جاويدان مأوا گرفتدر عالم بي تكلّفي و بي تعلّقي سيّار بود تا ر
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بنابر آنچه در دبستان مذاهب آمده، وي بر اثر معاشرت با بعض پيشوايان زرتشتيان هند با انديشه هاي 

. و گذشته از اين ، اقامتش در هندوستان موجب شد كه به افكار هندوان در حكمت 1آنان آشنايي يافت

و « جوگ باشست»ايه تمايل وي به تدوين منتخبي از كتاب و عرفان نيز راه جويد و همين امر م

« آناندان»تفسيري است از عرفان هندي به دست « جوگ باشست»نوشتن شرحي بر آن گرديد. 

هـ( مانند بسياري ديگري از  1114 – 963كشميري كه به امر جالل الدين اكبر پادشاه تيموري هند )

يرفندرسكي از اين ترجمه منتخبي ترتيب داد و بر آن شرحي كتابهاي معتبر هندويي به پارسي درآمد، م

 .2نوشت و بعدها فرهنگي براي آن تنظيم شدك ه گويا از خود مير نباشد

به قول خودش، دور از چشم  3چنين حاالتي را هم به مالصدرا نسبت داده اند او مدتي در قريه كهك

رياضت و مجاهدت به انزوا و خلوت  عالم نمايان قشري و كينه جوئي هاي عمال حكومت صفوي به

پرداخت. استمرار در عبادت و انقطاع، او را به مقام تصفيه و تزكيه باطن رساند و ابواب مكاشفه و 

 .4شهود را بر او گشود

 مالصدرا در غالب مؤلفات خود به اين دوران اشاره مي كند:

ودم، دشمني روزگاران و كينه توزي از آميزش با مردمان سرباز زدم كه از دوستي با ايشان مأيوس ب»

ابناء زمان را آسان گرفتم و خود را از رد و قبولشان آسوده ساختم. نسبت به احترام و سود و زيانشان 

بي تفاوت بودم و همه توجه خود را به سوي مسبب األسباب معطوف كردم و در پيشگاه او به اميد 

اين حالت انقطاع از خلق و انزوا و گمنامي باقي آساني دشواريها، به تضرع نشستم. مدت زماني در 
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ماندم تا سرانجام به سبب طول مجاهدت، نوري در درون جانم تابيدن گرفت و دلم از نور شهود 

 .1«روشني يافت

روزها و شبها به ذكر و عبادت اشتغال داشته و حتي از « كهك»مالصدرا در نخستين سالهاي اقامت در 

 ريزان بوده است. او در ديباچه اسفار مي نويسد:درس و بحث و تأليف نيز گ

 .2«پيوسته در كار عبادت بودم، نه درسي مي دادم و نه كتابي مي نوشتم»

ظاهراً امتناع او از تدريس و تأليف عليرغم آنچه در ديباچه اسفار نوشته، به سبب ملل و نبودن فراغت 

مانه را آماده پذيرش القاء مكاشفات خود نمي بال نبوده، بلكه تا مدتي از تهمت تكفير مي ترسيده و ز

 يافته است. در مقدمه رساله سه اصل مي نويسد:

بعضي از دانشمندنمايان پرشر و فساد و متكلمان خارج از منطق صواب و حساب و بيرون از دائره »

... دائماً سداد و رشاد و متشرعان بري از شرع بندگي و انقياد، منحرف از مسلك اعتقاد به مبدأ و معاد

در نفي مذهب حكمت و توحيد و علم راه خدا و تجريد كه مسلك انبيا و اولياست، مي كوشند ... اي 

عزيز دانشمند و اي متكلم خودپسند! تا كي و تا چند خال وحشت بر رخسار الفت نهي! و خاك 

اصحاب وفا كدورت بر ديدار وفا از سر كلفت پاشي و در مقام رد و سرزنش و جفا با اهل صفا و 

 .3«باشي

آري طرز سلوك مالصدرا نيز در نظر مردم يادآور طريقه سلوك صوفيه و درويشها را به خاطر مي 

آورد و سبب مي شود كه اين حكما نيز غالبًا مانند سران صوفيه مورد طعن و نقد شديد فقها و 

 متشرعه واقع شوند.

                                                 
 مقدمه اسفار. -1 
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و به همين جهت از اول مورد رّد و انكار  حكما و متألهين وارث قدماي فالسفه و صوفيه بودند – 2

شديد فقها و اهل شرع قرار گرفتند، زيرا فقها و اهل شرع به قرب مأخذ صوفيه و حكما توجه داشتند 

و مي دانستند كه فلسفه و تصوف مطابق شرع و مبتني بر وحي نمي باشد، براي اين كه علت برخورد 

ود، احتياج به يك سلسله بحثهاي مقدماتي دارد. بايد فقها و فالسفه در طول تاريخ كاماًل روشن ش

بدانيم ريشه اين مسأله بر مي گردد به همان مسأله رابطه بين عقل و وحي يا عقلو  شرع كه واقعاً يكي 

 از مشهورترين و عميقترين مباحث در تاريخ فكر بشر است.

ي رباني؛ و فلسفه عبارت است به علم كلي اجمالي، شرع عبارت است از: ماجاء به النبي از فيض وح

از ما جاء به الفيلسوف به مدد عقل انساني و خود پيداست كه عقل را با وحي چه اضافتي تواند بود؟ 

مشروع از مصدر فيض اليتناهي است و معقول از عقل مستفيض متناهي و اين التراب من رب 

ت مستحدثه، نظامي است واحد و جامع األرباب؟ مشروع البته كما جاء به النبي و بي التفات به مجادال

 1به خالف معقول كه نظامات آن به عدد انفاس خاليق است و وسع آن به وسع آسمانها و زمينو مانع،

 يكي از نويسندگان تاريخ حكما و عرفا زير عنوان فائده در فلسفه اسالمي مي نويسد:

سرياني و عبراني و غيرها، از پي انتقال در اين كه معارف چيني و هندي و ايراني و رومي و يوناني و »

به حوزه اسالمي صورتي ديگر پذيرفته است، بدان پايه كه، مثل را، ارسطوئي كه مادر فلسفه اسالمي 

مي شناسيم و في الحقيقه بايد او را ارسطوي اسالمي خواند، حكيمي است متألّه در حدّ پيامبري، و آن 

بوده است از فالسفه و البته مؤسس، و بدين گونه، اين دعوي ارسطوئي كه يوناني بوده است فيلسوفي 

جماعتي از مستشرقين و اتباع آنان كه فلسفه در اسالم همان فلسفه يوناني است، النهايه به زبان 

اسالمي )عربي(، سخني است از سر گزاف و بدور از تحقق، خالفي نيست و هر چه كه هست در 

م و اسالمي كه البته نادرست مي نمايد. بدان گونه كه بياورديم اضافات و تسميه فلسفه است به اسال
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اتحاد حقيقت معقوالت انساني باألخص، كه خالي از شائبه متوهّمات نيز نبوده باشد، با مشروع مبتني 

بدين صورت اسمي است بي مسّمي، بدين معني « فلسفه اسالمي»بر وحي ممتنع است و از اين روي 

شفا و اشارات است، نظامي است كه نه اسالمي است بالمعني األخصّ يعني  كه آنچه كه مثل را، به

 چنان نيست كه مبتني بر وحي بوده باشد و نه يوناني است، بل نظامي اتس خاص خويش.

البته اگر مراد آن باشد كه اين نظام در حوزه اسالم به كينونت رسيده است، گوئيم آمنّا و سلّمنا و لكن 

 .1«ر استاين معني خالف ظاه

اين واقعيت در خور انكار نيست كه فلسفه اسالمي در تمام دوره زندگي خود فلسفه انتخابيو  التقاطي 

بشمار مي رود كه پايه هاي ان روي ترجمه هاي كتابهاي يونان پي ريزي شده است، چنان كه مي توان 

 .2«گفت: سير تاريخي آن عبارت از اخذ و جذب و تحليل بوده است نه ابتكار

« آيات قرآني»و « محكمات اسالمي»البته فالسفه اسالمي كوششهايي در جهت تطبيق مسائل فلسفي با 

و بدينگونه بسياري « . نشام مشّائي»بودو  نظام فكر و شناخت، « نهاد يوناني»انجام داده اند، ليكن نهاد، 

اده شدو  عمده زحمتها را از كوششهاي فكري و تالشهاي عقلي و نبوغها و استعدادها در راه فلسفه نه

براي سر و سامان دادن به نظام فلسفه يوناني پذيرا گشتند و متأسفانه اين استعدادهاي باال و عجيب به 

 .3توجيه نكردند« نهاد قرآني خالص»تدوين يك نظام حكمت قرآني خالص و برخاسته از 

كه بعضي از حكيمان بزرگ يونان برخي از فالسفه اسالمي در اسالمي كردن فلسفه تا آنجا پيش رفتند 

منسوب به ارسطو « اثولوجيا»را در زمره انبيا درآوردند چنان كه قاضي سعيد قمي در تعليقات خود بر 

نوشته و چون بنابر يك خبر كه عالمان شيعي از پيامبر روايت مي كنند: آن فيلسوف يوناني را از 

است، كه آن را نمي توان از راه معمول دريافت، پيامبران شمرده، درباره اين كتاب منسوب بدو گفته 
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زيرا اسرار مذكور در آن از منشأ نبوت و واليت آمده است و در راه شناخت آنها بايد تن به رياضت 

 .1در داد و از اين طريق به خاندان رسالت نزديك شد

ب تعليقات درباره نبوت ارسطو از پيغمبر اسالم )ص( خبري روايت كرده اند كه متن آن در كتا

 اثولوجياي قمي بدينگونه نقل شده است:

و اين مطلب را «. قال النبي في شأن ارسطو: انه كان نبيّاً قد جهله قومه لو ادركني الستفاد مني»

. آورده اند و نيز شيخ 3و ميرفندرسكي در كتاب صناعيه 2عبدالرزاق الهيجي هم در محبوب القلوب

( 664از علي بن طاووس )م « محبوب القلوب»و الهيجي در « هحديقه هاللي»بهاء الدين عاملي در 

نقل كرده اند كه بيشتر فيلسوفان مانند هرمس و اَبَرخُس )هيپارخُس( و بطلميوس و نظائر آنان پيامبران 

 .4بوده اند

پيداست كه خبر مذكور مانند صدها خبر و حديث ديگر كه از پيامبر اسالم )ص( نقل شده، ساخته و 

عالمان ذي نفع اسالمي بوده است اين نكته را هم بدانيم كه اسماعيليان، حكيمان بزرگ يونان پرداخته 

 .5را در زمره انبيا خاصه درآوردند

ناميده شده و مانند هر چيز ديگر در « فلسفه اسالمي»غرض فلسفه، پس از انتقال به حوزه اسالمي 

ته است و چند دوره را طي كرده كه مي توان به مسير تغيير و تطوّر قرار گرفته و تكامل و تحول پذيرف

 چهار دوره تقسيم كرد، حاصل اين چهار دوره در تاريخ تمدن اسالمي اين چنين است:

 ترجمه فلسفه از يوناني و غير يوناني به عربي. – 1

 تنظيم اصطالحات و تدوين در مراحل اوليه. – 2
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 تدوين تأسيسي. – 3

 .1مشّائي و تأليف كتب متعدد درباره آن( تدوين تكميلي )تكميل فلسفه – 4

سرانجام مالصدرا تحولي ديگر در فلسفه اسالمي پديد آورد. اين تحول، در جهت وارد ساختن مطالب 

« اشتراك معنوي وجود»و « وحدت وجود»عرفاني در پيكر اصلي فلسفه بود، با تأكيد بر مسائلي چون 

اين حركت نيز يك حركت تحولي بود، يعني فلسفه و ... پس چنانكه مي بينيم، « اصالت وجود»و 

مشّائي با حفظ مشائي بودن آن، و يا فلسفه اشراق با حفظ اشراقي بودن آن، به مرتبه كاملتري رسانده 

شدو  مسائل صريح عرفاني در قلمرو انديشه و عرصه فلسفي درآمد به اين معني مطالب عرفاني به 

 صورت برهاني عرضه گشت.

و مطلع، چون: كندي، ابن سينا، ميرداماد، مالصدرا و ... نوعًا يادآور شده اند كه فلسفه  بزرگاني جامع

و عرفان در بخشهائي مهم مانند معاد با محتواي قرآني و تعاليم وحي انطباق ندارند. في المثل ابن سينا 

 مي گويد:

يدن به حقيقت آن بايد دانست كه معاد تصوري است كه از شرع ناشي شده است و راهي براي رس»

نيست جز از راه شريعت و تصديق گفته هاي پيغمبران، مطابق گفته هاي آنان براي بدن معاد هست و 

لذتها و شكنجه ها كه شرحشان بر همه معلوم است و احتياجي به بازگو كردن در اينجا نيست. مذهب 

را كه بعد از مرگ در حقي كه پيغمبر ما حضرت محمد )ص( آورده به تفصيل سعادت و يا شقاوتي 

 .2«انتظار بدن مي باشد، شرح داده است

يكي از جالبترين رساالت تازه كشف شده كندي فهرستي است كه او از آثار ارسطو ترتيب داده است 

در اين فهرست بحثي است درباره علومي كه فيلسوفان احتياج به مطالعه آنها دارند و عده شان زياد 
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زحمت فراوان دارند، برعكس علومي هستند كه خداوند فقط به پيغمبران است و الزمه فراگيريشان 

خود مي بخشد و آنها صاحبان اين علومند بي آنكه جست و جو، سعي يا تحقيق و يا صرف وقت 

كنند، بلكه بنا به اراده متعالي او بدانها مي رسند تا روحشان با الهام و پيغام او تزكيه گردد و امداد 

 .1«راهشان باشدخداوند روشنگر 

كندي به عنوان مثالي از علم خارق العاده اي كه در دسترس پيغمبران است، و آنها را قادر به حل 

فوري مسائل مشكل مي سازد، سؤالي را ذكر مي كند كه مشركان از حضرت محمد )ص( كردند و او 

 با وحي الهي به آنها جواب داد.

ند؟ بگو: همان كه اول بار آن را ايجاد كرده )دوباره( زنده گويد: استخوانهاي پوسيده را كي زنده مي ك

 .2اش مي كند و او به همه مخلوقات داناست و ...

است، قبول چنان عقايد قرآني درباره خلقت عالم از عدم و معاد « وحي»براي كسي كه معتقد به 

ن بعدي مشكالت جسماني مسأله مشكلي نبود، در صورتي كه همين موضوعات براي فالسفه و متفكرا

 زيادي را در بر داشت.

باري همينها سبب شده بود كه فقها و اهل شرع به حكما و فالسفه سوء ظن پيدا كنند و به فلسفه و 

 فالسفه نيز با همان چشمي نگاه كنند كه به تصوف و صوفيه نگاه مي كردند.

*** 

 دوري تصوف از تشيّع

از تشيع جدا شده و هر كدام وارد مسير خاص خود سرانجام در اثر مبارزات فقها اهل شرع تصوف 

گرديد از آن تاريخ به بعد اهميت تصوف در مناطق شيعي كاستي گرفت و ديگر فعاليتي بدان گونه 
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چشمگير از خود نشان نداد و تصوف بازاري درويشان دوره گرد هم از جنبو  جوش افتاد و علما و 

د و بيشتر راه هند را پيش گرفتند و دره ند شهرت و شعراي صوفي منش نيز خاك ايران را ترك گفتن

 .1مقام و نفوذ سياسي و نظامي و درباره حاصل كردند و مصدر كارهاي بزرگ شدند

و از آغاز قرن دوازدهم هجري بيشتر طريقتهاي تصوف از مرزهاي ايران بيرون رفت. اما تشيع اماميه 

ان ادامه داد اگر چه در تقسيمات داخليخ ود كه مذهب رسمي ايران شده بود، به پيشرفت خود همچن

ميان اخباريان و اصوليان گرفتار ماند و نيز انحراف جديدي بعدها رخ داد كه ظهور كشفيه )= شيخيّه( 

و سپس بابيه از آن بود، به وجود آورندگان اين انحراف از صوفيگري مايه مي گرفتند و اين گونه 

 خياالت از تصوف آب مي خورد.

يادآوري كنيم كه خاندان صفوي به عنوان آغازگر اين حركت نوين همچنان كه ابتدا صوفي  بد نيست

. زيرا در واقعه محاصره اصفهان، صوفيان قزلباش در نجات دادن 2آخر نيز صوفي شدندبودند،

طهماسب ميرزا و صفي ميرزا فرزندان سلطان حسين از بند محاصره، خدمات قابل تقدير انجام داده 

و مقارن ورود شاه طهماسب دوم به اصفهان و بعد از دفع مهاجمان افغان كه به سعي و همت بودند 

نادر افشار انجام يافت، به امر شاه طهماسب، باز در اصفهان گنبد و بنايي براي صوفيان ساخته شد كه 

 .3نام نهادند« توحيدخانه»بود و آن را « عالي قاپو»در پشت تاالر فوقاني 

م ظاهراً تصور مي كرد كه خواهد توانست با تحريك صوفيان و جلب حمايت آنان شاه طهماسب دو

دوباره عالقه ديرينه مردم را به دودمان صفوي جلب كند، اما اوضاع زمانه ديگر مساعد نبود و صوفيان 

 .4قزلباش هم به علت مخالفتي كه فقهاي عهد صفوي با آنها كرده بودند، حيثيت سابق را نداشتند
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د كه پس از استيالي افغان، بقاياي صفويان از ايران به هند مهاجرت كردند و از نو بساط ارشاد اين بو

گستردند و باز مريداني گرد آوردند. حتي در زمان فتحعليشاه نيز، چند تن به راست يا دروغ مدعي 

 شدند كه از بازماندگان صفويه اند.

ضي توانستند، عده معدودي طرفدار نيز به دست اينان غالباً در لباس درويشي ظهور مي كردند و بع

 .1آورند، ليكن هيچ يك توفيق چنداني حاصل نكردند

اللهيه، حركت تازه اي پيدا شد و چيزي از  تا اين كه در دوره قاجار در بين فرقه هاي ذهبيه و نعمـ

بريزي سلسله تصوف گذشته را در اقوال و احوال مشايخ جديد اعاده كرد از اين جمله قطب الدين ت

ذهبيه را از رخوت و فترت عهد صفوي بيرون آورد و سيدمعصومعليشاه دكني با مسافرت به ايران 

 اللهي را با شورو غوغاي تازه اي بنياد نهاد. سلسله جديد نعمـ

اهلل وقتي در كرمان رواج و رونق يافت كه در ناحيه يزد و كرمان به وسيله شاه  طريقت شاه نعمـ

كيلومتري  36در قريه تفت در « تيمور گورگان»ولي و با كمك مالي سلطان اسكندر نواده  اهلل نعمـ

. و هدايا و نذوراتي از سلطان احمدشاه بهمني دكن به شاه 2يزد سپس درم حل ماهان خانقاه ساخت

 اهلل رسيد چنانكه در تاريخ كرمان در شرح حال او نوشته است: نعمـ

ر كرمان و گاهي در ماهان، به افاده و افاضه مشغول بود و در آن زمان سال، گاهي در شه 25مجمالً »

احمدشاه بهمني پادشاه دكن و الهور هداياي گرانبها از هندوستان به آستان سيد فرستاد و امير 

مردّد بود مطالبه هزار تومان شد، 71غناشرين حكمران كرمان گفت: تمغاي آن متاع را مشخص كردند 

آخراألمر اين مطلب را به دربار سلطان شاهرخ عرضه كرده و به هرات فرستاد، آن شاه  نمايد يا بگذرد،

با منكوحه خود گوهرشاد آغاز مشورت نمود، آن مخدّره گفت: اگر گمرك اين تنخواه را از سيد 
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مطالبه كني به تاريخها خواهند نگاشت كه: سلطان هندوستان آن قدر تحفه به درگاه سيد فرستاد كه 

شاه پادشاه ايران از گمرك آن نتوانست بگذرد لهذا آن شاه مغفرت پناه به والي كرمان نوشت  شاهرخ

 .1«كه مطلقاً تقاضاي تمغا ننمايد

 .2اهلل مكرر از هند هدايا مي فرستاد غرض، پادشاه هند براي شاه نعمـ

و ايجاد پايگاه هائي  موقعيت صوفيه در ايران چنان شده بود كه امراي هند، احتمااًل براي اعمال نفوذ

 .3براي خود با اين طبقه در مراوده بوده اند

اهلل پسرش شاه خليل متولي خانقاه و مسند ارشاد پدر گشت، حاكم كرمان نامه  بعد از فوت شاه نعمـ

اي به ميرزاشاهرخ نوشت و از كثرت مريدان و ارتباط او با سلطان بهمني دكني كه براي وي نيز مثل 

نذورات مي فرستاد و از ثروت عظيم او شمّه اي نگاشت وي را در نظر شاهرخ در  پدرش هدايا و

منطقه قدرت جوئي قرار داد و چون سيد را به هرات احضار كرد با آن كه سيد درويس پيشكشهاي 

اليق به سلطان اهداء كرد. چون مقارن اين ايام سلطان احمد پادشاه بهمني دكن و پسرش عالء الدين 

اظهار اخالص بسيار مي كردند و شاه خليل اهلل براي رهائي از سوء ظن شاهرخ بقعه  نسبت به وي

سپرد و خود با دو پسر « ميرشاه شمس الدين»ماهان را با اكثر مريدان به يك پسر خويش به نام 

به دكن رفت و در آنجا مورد تكريم فوق « حبيب الدين محب اهلل»و « محب الدين حبيب اهلل»ديگرش 

. و او را 4اهلل ولي داد سلطان بهمني واقع گشت پادشاه هند دختر خود را به نواده شاه نعمـ العاده

و بعد از فوت هم بقعه وي ر 5ملك المشايخ خطاب كرده و او را بر جميع مشايخ شهر مقدم داشت

اللهي شد كه بعضي اخالف او طريقه وي را همچنان حفظ و نشر نمودند،  دكن كانون فرقه نعمـ
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اهلل  رخي اخالف وي نيز در آنجا به امارت رسيدند. امراي هند هرگز از حمايت خاندان شاه نعمـب

دست نكشيدند. چنان كه در ايران هم مقارن ظهور صفويه بعضي اخالف شاه خليل اهلل مناصب قابل 

 .1مالحظه اي يافتند و برخي با خاندان صفويه خويشاوندي هم پيدا كردند

و پادشاه  2اهلل ولي به سبب خويشاوندي با خاندان صفوي در ايران  ب شاه نعمـاعقابدين ترتيب،

. در زمره بزرگان سياسي قرار گرفته و بدين سبب مقام معنوي و نفوذ روحاني سلسله 3دكن در هند

اللهي نفوذ  اللهي به وجود آنان تقويت شد و با كمك مالي و سياسي آنان طريقه نعمـ نعمـ

 .4كرده و پيشرفت مي كند و استمرار و استقرار مي يابد اجتماعي پيدا

اللهي در ايران، اوائل عهد قاجار و اواخر عهد احياء شد، از كانون هند  پس آنچه به نام سلسله نعمـ

اهلل فعاليت قابل مالحظه اي در نظر طريقت  و دكن به وجود آمد و در عهد صفويه اخالف سيد نعمـ

 .5صوفيه بجا نياوردند

اللهي در آنجا در واليت دكن اهميت و قدرت يافتند،  به اين معني: سرزمين هند كه اخالف شاه نعمـ

اين سرزمين صوفي پرور در خود از قرنها قبل يك كانون ديرينه تصوف در دنياي قبل از اسالم بود،

 قاجار نمود.اللهي را حفظ كرد، و آماده بازگشت به ايران عهد زنديه و  عهد صفويه طريقه نعمـ

در عهد صفويه شيعه در ايران پيروز شد، فرقه هاي صوفيه كه در ايران فعاليت داشتند، زود رنگ 

عوض كردند و اظهار تشيع نمودند و با حفظ مسلك خود براي جلب حسن ظن شيعيان، دم از علي 

ان شناخته شد و از اللهي نخستين طريقه تصوف در اير )ع( و اوالد او زدند و از اين راه طريقه نعمـ

الليه به رنگ شيعه درآمدند و اغلب خود را با نام مبارك علي )ع(  آن تاريخ مشايخ طريقت نعمـ
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اللهي بر تابلوئي اين ربائي  ملقّب ساختند و خود را گداي درگاه علي )ع( ناميدند. در مرقد شاه نعمـ

 را نوشتند:

 د با خط جليديدم كه نوشته ان  اهلل ولي  بر مرد شاه نعمـ

 1شاهي است ولي گداي درگاه علي اين پير كه خفته اندر اين خاك عزيز

نشانه پيوستن مريد به اين طريقه اين بود كه خرقه مي پوشيد و بر سر كالهي درويشي از نمد مي نهاد 

وازده )اشاره به پنج تن زيرك( و سپس به تاج دوازده ترك )اشاره به د 2اين كاله بعداً به تاج پنج ترك

اهلل ابتكار كرد و اجازه گرفت كه  امام( تغيير شكل يافت. اين يكي را سيد منهاج يكي از خلفاي نعمـ

 .3براي مريدان بدوزد

و چون در پايان كار صفويه و تسلط روحانيون، يك عكس العمل شديد در برابر صوفيه پديد آمد، 

افت و از اواخر عصر زنديه بود كه انتقال ي –خصوصاً هند  –مراكز تصوف به خارج از ايران 

عليرضا »متصوفين تازه نفس به اشاره معصومعلي شاه دكني به ايران روي نهاند. معصومعلي مريد 

اللهي دكن بود كساني كه به دستور او مأمور سر و سامان دادن وضع تصوف  از صوفيه نعمـ« دكني

درويس حسينعلي اصفهاني مأمور خراسان و  فيض عليشاه مأمور اصفهان،در ايران شدند، عبارتند از:

 كابل، درويش عباسعلي سيرجاني مأمور كردستان، مجذوبعلي شاه مأمور آذربايجان، نورعليشاه خليفـ

 .4الخلفاء در كل ايران و عراق و مشتاقعلي شاه مأمور كرمان

صومعلي شاه كه در گويند: ميرزا عبدالحسين همراه پسرش محمدعلي از اصفهان به شيراز رفت و با مع

آن زمان در شيراز بود، ديدار كرد، اين ديدار منجر به ارادت و بيعت پدر و پسر به معصومعلي شد و 
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داد و پسر را ملقب به نور عليشاه نمود، در بين كسان ديگري « فيض عليشاه»مرشد دكني پدر را لقب 

ميرزا محمد تربتي معروف به  كه در همين ايام به سيد معصومعلي شاه اظهار ارادت كردند، نام

مشتاقعلي شاه كرماني و نيز نام درويش حسين علي اصفهاني معروف به كابلي مذكور است. جمال 

ظاهري نورعليشاه او را از همان آغاز مورد توجه خاص و عام و مايه وحشت و سوء ظن فقها و 

به وحشت مي افتادند  حكام عصر مي ساخت و حتي به هر شهري كه مي رفت، حكام و رؤساي عامه

و از بيم فتنه، وي را اخراج يا آزار مي كردند، متشرعه به فتواي فقها به لعن و تكفير او مي پرداختند. 

گويند: زيبائي صوري او از اسباب توجه عام در حق او بود. غالباً وقتي در بازارها ظاهر مي شد، و به 

 عبور و مرور بسته مي شد.  شيوه درويشان قصيده مي خواند، از انبوه خلق راه

قصيده اي هم كه مي خواند، غالباً از اشعار خودش بود و در آنها ضمن مناقب اهل بيت )ع( به علما و 

حكام وقت تعريضها و كنايه هاي طعن آميز داشت و در بعضي از آنها به اسراري كه در نزد فقها به 

شارت مي رفت كه اين همه بدون شك عامل تعبير مي شد، ا –نظير حلول و اتحاد  –عقائد الحادي 

.آثار نورعليشاه شامل نظم و نثر غالباً غير از معارف 1عمده بود در تحريك فقها و متشرعه بر ضد او

صوفيه و مشحون از اسرار و شطحيات است. در غالب اين آثار، خاصه در آنچه منظوم است، تشيع و 

د به آنها صبغه اي از عقايد غالت مي بخشد، به تصوف با بعضي عناصر حكمي كه رنگ حلول و اتحا

هم در مي آميزد و آثار نورعليشاه تاريخ تصوف ايران را در يك دوره شور و هيجان تازه وارد مي كند 

البيان وي يك نمونه از  كه تجديد عهدي با تصوف حالج و شبلي است در محيط تشيع. نظم خطبـ

 .2كه به اقوال غالت شباهت دارد امتزاج بين تشيع و تصوف است با عقايدي

 در طرائق مي نويسد:
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نورعليشاه در سفر و حضر مراقب معصومعلي و مواظب او بود، در رنج و راحت با وي مشاركت »

 .1«قلبًا و قالباً و حضوراً و غياباً آني و زماني از معصومعلي غائب نبوده استداشت و ظاهراً و باطنانً،

نقصي نداشتند آنها از طرف اه هر كدام از لحاظ زيبائي و گيرائي،نور علي شاه و مشتاقعلي ش

معصومعلي مأموريت يافتند كه در شهرها بگردند و با خواندن تصنيف و سرود و اشعار شورانگيز 

معركه بپا كنند و كار به جائي رسيد كه توده مردم دسته دسته از كار و كسب و زندگي و از انجام 

ه و به دنبال صوفيان افتادند و بام عركه گيري در سر محله ها و كوچه ها تكاليف مذهبي دست كشيد

آرامش شهرها و مملكت را بهم زده، عليه علما و مجتهدين كه يگانه مانع اعمال آنها بودند، تظاهرات 

 نمودند و سرانجام منجر به فتنه و فساد و كشتار جمعي از آنها گرديد.

اصفهان گوش آنها « مورچه خورت»بيرون كردند چون در منزل  معصومعلي و جماعت او را از شيراز

را بريدند به تهران و كرمان و خراسان رفتند، در خراسان مرحوم ميرزا مهدي خراساني جلو معركه آنها 

را گرفت و دستور داد گيسوان نورعلي شاه را كه چون طلف مجعد زنان طناز به اطراف روي زيبايش 

د و با رسوائي آنها را از مشهد بيرون كردند. معصومعلي به همراه عده اي از سايه افكنده بود، بريدن

مريدانش از آنجا به طرف هرات رفت تا از آنجا به كابل و هندوستان برود ولي پادشاه افغانستان آنها 

 را به ايران برگردانيد و اجازه ورود به آنها نداد.

عه معركه را در مسجد برپا نمودند، مرحوم معصومعلي دوباره به كرمان برگشت و چون اين دف

مالعبداهلل عالم بزرگ كرمان دستور داد آنها را از مسجد بيرون كردند و در آن گيرد و دار مشتاقعلي 

 شاه تارزن، به قتل رسيد، صوفيان عزادار شدند و رونقعلي شاه در رثاي او گفت:

 ياز مي اسرار حق مستانه ا  ز اولياء حق يكي فرزانه اي 
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 نزد عّشاقش لقب مشتاق بود  بسكه مشتاق رخ عشّاق بود 

 مي پرست و باده خواهان آمديم  نرم نرمك سوي كرمان آمديم 

 شهريان را شورشي برپا شد چون كه در آن شهرمان مأواي شد 

 حاسدان را كرد دامان پر شرر  آتش رشك و حسد شد شعله ور 

 در آن كشور مقام  اهل ظاهر را  واعظي بودش در آن كشور مقام 

 كي گروه مؤمنان خوب كيش  سوي مسجد رفت با اصحاب خويش 

 تيغ بر كف سنگبارانش كنيد   قتل اين درويش و يارانش كنيد 

 نغمه ساز پرده عشاق را   چون بناحق كشت آن مشتاق را 

ت نمودند. بنا سپس از آنجا به همدان و كرمانشاه و عراق رفتند و پس از چندي دوباره به ايران مراجع

و در ايران و « به گفته جان ملكم: مريدان معصومعلي و نورعلي اسمًا به دويست هزار نفر رسيده بود

عراق جماعت بسياري را از راه سحر و جادو و اعمال غريبي منحرف نمودند و به طور خالصه خطر 

لت گرفته تا اعيان و تجار آنها روز به روز بيشتر احساس مي شد، از شاهزادگان و رجال درباري و دو

و برخي از طالب مقدماتي كه ذوقي داشتند و فريفته قريحه شاعري آنها مي گشتند، ميان مريدان 

 معصومعلي يافت مي شدند.

گاه مي شد كه معصومعلي با جمعيت خود كه همه از دراويش پشم پوش با كالههاي بوقي و تبرزين 

دند، به راه افتاده و عبور اين هيأت كه بايد آنها را دولت دررفته و چشمهاي از حدقه بيرون آمده بو

 شارب ناميد، از شهرها با وضع خاصي مواجه مي گشت و محشر برپا مي كردند در طرائق گويد:

 سلطان و همه سپاه درويش  معصومعلي است شاه درويش 



 چان ملكم مي نويسد:

اسالم از پادشاه مستدعي شدند كه تا هنوز  كثرت ايشان در اواخر به نوعي ازدياد پذيرفت كه علماي»

فتنه و فساد ايشان رخنه و ثلمه در بنيان ملت و اركان دولت نيفكنده است، به استيصال و قلع و قمع 

اين گروه پردازد و سلطان نيز علي هذا همت بر دفع ايشان گماشته آتشي كه بناي باال گرفتن داشت، 

 .1«علي العجاله فرو نشست

 مي نويسد:« األحوال مرآت»صاحب 

چنانكه در اين اعصار مذهب باطله صوفيه ضاللت شعار در داراإليمان به نهايت اشتهار رسيده بود، »

المجتهدين والد قاصر آقا محمدعلي و به عنايت و تأييد  به وسيله جناب مستطاب غفران مآب زبد

ف آن مملكت اشخاصي كه اختيار شادشاه جمجاه فتحعليشاه قاجار قلع و قمع شده، در اطراف و اكنا

 .2«داخل زمره مسلمين كردند و اين فتنه را خاموش نمودنداين مذهب كرده بودند، توبه داده،

موقعي كه كار بدانجا رسيد علماي شهرها از بيم كثرت مريدان معصومعلي شاه و نورعلي شاه، به 

دان گذارد و چون در آن ايام وحشت افتادند، آقامحمدعلي بهبهاني مجتهد بزرگ عصر قدم به مي

و سائر خلفايش در شهرها پراكنده معصومعلي به دعوت صوفيان كرمانشاه مخفيانه به آن شهر رفته بود،

 .3شده و هر كدام به كار خود مشغول بودند، آقامحمدعلي او را گرفته در خانه خود توقيف كرد

صدر اعظم فرستاد و آنها را در جريان امر سپس در اين باره نامه هاي زيادي براي علما و بزرگان و 

آورده است « خيراتيه»قرار داد و خود آن مرحوم عين نامه ها و پاسخ آنها را در كتاب پر سر و صداي 

و بعضي ها از جمله حاجي ابراهيم شيرازي صدر اعظم كه از عقايد كفرآميز صوفيه در جريان نبودند 

را نيز فرستاده و آنها با خواندن آن « خيراتيه»كردند، كتاب و يا به عللي از سران صوفيه حمايت مي 
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كتاب سخت تحت تأثير آن قرار گرفتندو  نامه هاي ديگري نوشته اند كه حاكي از تغيير فاحش نظريه 

 آنهاست.

شاه هم در آخرين عالوه بر اينها آقا محمدعلي چندين نامه در اين باره به شخص شاه نوشته است،

ذكر شده است، تنبّه كامل سران صوفيه را از مرحوم آقا « خيراتيه»ن آن در كتاب نامه خود كه عي

محمدعلي خواسته است و در پايان نامه يادآور شده كه دو نفر به نامهاي: ميرزاتقي و آقامهدي را كه 

 در تهران به اغواي مسلمانان اشتغال و در معني مرشد و مرجع آن گروه نكبت اشتمال بودند،

يافتند و با قيد و حبس به ديار گيتي مدار آورده ، به خاطر اين كه آن جناب در آن زمان در بودند، 

 مملكت ايران از همه علما اعلم بود و اجراي حدود شرعي به او محول بود.

گر چه آقا محمدعلي خود مجتهدي بزرگ و مرجع صاحب نفوذ بود، و بيش از هركس به روحيات 

يز آنان واقف بود و موضوع را بهتر تشخيص مي داده است، ولي طريق سران صوفيه و عقايد كفرآم

احتياط را از دست نداده استشهادي از مطلعان و سائر مجتهدان هم مي كند تا چنانچه مقامات دربار و 

دولت اقدامات او را حمل بر غرض نمودند و معصومعلي و دار و دسته او را بي گناه دانستند، مداركي 

و به موقع به كار آيد و هر گونه دستاوير و بهانه اي را در انجام مقصود برطرف سازد. در دست باشد 

عده زيادي گواهي به فسق و بي ديني معصومعلي و نورعلي و مريدان آنها و عدم مواظبت آنان به 

 .1ظواهر شرع دادند

دسته او، به كتاب محقق معاصر جناب آقاي دواني درباره ماجراي قتل معصومعلي شاه و اوضاع دار و 

مجموعه اي از چند »و سند زنده اي دست يافته كه هنوز چاپ نشده و خطي است و اين كتاب، 

تأليف مرحوم آيا سيدمحمد كرهرودي است كه از شاگردان آقا سيدعلي طباطبائي صاحب « رساله

بوده و رياض و آقامحمد علي بهباني مي باشد و اين نسخه به خط مؤلف است كه عالمي نامدار 
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مهمتر از همه اين كه مؤلف كتاب سيدمحمد كرهرودي و برادرش آقاسيداحمد در موقع مبارزه آقا 

محمدعلي با صوفيه، در كرمانشاه و همدان بوده و از نزديك جريان را مشاهده كرده اند. بنابراين براي 

ه فرزندان روشن شدن اوضاع، بسيار ذيقيمت است. در آن مجموعه وصيت مفصل آقا سيدمحمد ب

 خود، موجود است كه ضمن وصيت به فرزندش آقاسيدمحمد باقر مي گويد:

اي فرزند زنهار زنهار با جماعت صوفيه معاشرت مكن مگر از براي نهي و موعظه، هر چند كه در »

اين هم ثمري نيست و به ايشان تأثير نخواهد نمود. امر ايشان اصالح پذير و شيشه ايشان صيقل بردار 

گر هزار هزار توبه بنمايند، دروغ مي گويند و به كشيدن يك نفس چرس و بنگ باز به نيست ا

اصطالح خود واصل مي شوند و توبه را مي شكنند و به محض آمدن يك نفر پسر بي ريش هزار جان 

مي دهند! اين بدبخت هاي شوم دست از ظاهر شريعت غرّاء و قرائت قرآن خدا و مطالعه احاديث 

برداشته و به مزخرفات خود پرداخته اند و علي الدوام ورد ايشان اشعار باطله كفرآميز  ائمه هدي )ع(

محض رياكاري روزه يا نمازي بجا آورند،باشد و اگر در ظاهر قرآني بخوانند يا حديثي مطالعه نمايند،

 و عوامفريبي و نهاني امر خود است و حركات و سكنات ايشان اغلب مخالف شريعت است.

ه به چشم خود ديدم اصل و مرشد و سردسته اين گروه فسقه يعني جماعت صوفيه را كه چنانك

همگي از كوچك و بزرگ اين طايفه او را مرشد و واجب اإلطاعه خود مي دانستند، آن بدبخت فاجر 

فاسق معصومعلي شاه بود، در سالي كه آمده بود به كرمانشاه كه برود به همدان كه تبعه او بسيار بود، 

روج نمايد و چند روز در كرمانشاهان ماند، مانند شيطان به اغواي خا و عام مردمان در خفيه مشغول خ

بود و فوج فوج دست بيعت به او مي دادند كه ناگاه شخصي از اعاظم حاجي اهي اهل شيراز كه او را 

عه او مطلع و در شيراز و اصفهان ديده و يم شناخت و از افعال قبيحه و اخالق رذيله و اوصاف شني

مستحضر بود، فوراً خبر به جنابت جنت مكان طوبي آشيان جناب آقامحمدعلي داده و فرستاده، او را 

 «.حاضر نمودند



آقاسيدمحمد در ادامه سخنانش مي گويد: خدا مي داند شارب او از ريش نجس او بلندتر و ناخن او 

و گوش او مانند سگان بريده بودو   چون ناخن خوك و صورت او چون صورت بي نمازان تيره و سياه

سر اصالً نتراشيده و مشخص و معلوم بود كه احدي از سنتهاي پيامبر )ً( در جميع عمر بجا نياورده 

بود با وجود اين، اسم شاه و مرشد بر خود بسته، مريدان او را مرشد مطلق و شاه نامقيد خطاب مي 

د كه شب و روزي چندين دفعه واصل مي شودو  نمودند و واجب اإلطاعه مي دانستند و قائل بودن

 عروج به آسمان مي نمايد!!

آن جناب معال مكان طوبي آشيان )يعني آقا محمدعلي( به آن سر كرده و مرشد فاسقان و فاجران و 

منافقان اعني: جماعت فسقه و گروه طاغيه صوفيه خطاب فرمودن كه: شاه!! اصول دين چندتاست؟ 

؟ گفت: توحيد، دليل از او پرسيد عاجز شد و همچنين دليل عدل از او تحقيق گفت: شش ! فرمود: اول

 فرمود، عاجز شد. 

فرمود: شاه!، فروع دين چند تاست؟ عاجز شد. بعد از آن از اركان نماز پرسيد، گفت: هفده! بعد از آن 

انگ گفت: هر چه شاه هست من هم هم بچه بي ريش خوشگلي داشت هر چه از او تحقيق فرمودند

اين شاه مي گفت: اگر شاه را مي كشيد اول مرا بكشيد! و همان حاجي كه او را مي شناخت

معصومعلي را در شيراز در يكي از تكاياي درويشان ديده بودم و بي ريش خوشگلي بود به سبب 

 افعال قبيحه كه از دو ديدند گوشهاي او را بريدند.

بود تا اين كه هر چند خواستند توبه نمايدت وبه  به هر حال چند روز ديگر در كرمانشاه محبوس

ننمود و باز در خفيه به اغواي مردمان مشغول بود تا از همدان مريدان او آمدند و داد و فرياد خواستند 

كه او را خالص نمايندو  به همدان برده مذهب باطل خود را رواج دهند آن جناب )آقا محمدعلي( 

 .1«درك فرستاد و او را به آب انداختند تا عالم از شرّ او در امان باشد البد و ناچار شد روح او را به
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االهي  بعد از قتل معصومعلي شاه ، نورعلي شاه به جاي او نشست، صوفيه زمان ما كه اغلب نعمـ

هستند، فرقه خود را به او مي رسانند و آن قدر درباره او با آب و تاب سخن گفته اند كه هيچ پيغمبر 

را آن طور توصيف نكرده اند. نور علي شاه و مريدان وي هنگامي كه خود را برابر قدرت آقا  و امامي

محمدعلي ناتوان ديدند، از ترس او آواره شهرها شدند و اشعار بسياري در نكوهش او سرودند. 

نورعلي شاه به هنگام قتل معصومعلي در پل ذهاب بود و چون شنيد كه آقا محمدعلي براي دستگيري 

و از كرمانشاه حركت كرده، گريخت و به احمد پاشا والي عثماني بغداد پناهنده شد و بعد از چندي ا

 در موصل رهسپار ديار عدم گرديد.

خوانده به خاطر اين كه كرمانشاه در باالي « جبلي»او را از جمله اشعاري كه درباره آقامحمدعلي گفته،

 ه بود چنانكه در ديوان او اين اشعار موجود است:كوه و تپه واقع است و آن را ذم وي قرار داد

 هي هي جبلي قم قم ما قلزم ز خاريم،  هي هي جبلي قم قم ما ابر گهرباريم،

 ما شمع شب تاريم، هي هي جبلي قم قم  اين روز تو هم چون شب، گر تيره و تاريك است 

 قم قم  ما قافله ساالريم، هي هي جبلي با قافله وحدت، گرز آن كه سرداري 

 ما بر سر اقراريم، هي هي جبلي قم قم  در روز ازل با حق ، ما قول بلي گفتيم 

 ما طالب ديداريم، هي هي جبلي قم قم  باج نّت و با دوزخ ما را نبود كاري 

 ما پرتو دلداريم، هي هي جبلي قم قم  در اول و در آخر، در ظاهر و در باطن 

 ستغرق ديداريم، هي هي جبلي قم قم م گويان « رب ارني»در طور لقاي حق، 

 ما ابر شرر باريم ، هي هي جبلي قم قم رو طعنه مزن بر ما اي زاهد افسرده،

 مست مي خماريم ، هي هي جبلي قم قم در ميكده وحدت، چون نور علي دائم 



 1مست مي خماريم ، هي هي جبلي قم قم در ميكده وحدت ، چون نور علي دائم 

 بهبهاني در مقابل او مي گويد:مرحوم آقا محمدعلي 

 تو خرسك دم داري، هي هي دغلي گم گم تو ابر شررباري ، هي هي دغلي گم گم  

 كي مشرق انواري، هي هي دغلي گم گم تو كافر مقهوري، از نور خدا دوري 

 نه مخزن اسراري، هي هي دغلي گم گم تو معدن اضاللي، تو مرجع هر ضالي 

 كي شمع شب تاري، هي هي دغلي گم گم هدايت دور  اي كاخ دلت بي نور، از شمع

 نه قافله ساالري، هي هي دغلي گم گم تنها شده اي راهي در وادي گمراهي ،

 نايد چو تو خماري، هي هي دغلي گم گم تو جرعه كش ز قّوم، از خمر حميم اي شوم 

 گم گمهي هي دغلي  كي كرده تو اقراري ، با حق زازل گويا، از شرك تو گفتي ال 

 كي طالب ديداري، هي هي دغلي گم گم كو ديده حق بينت، چون كفر شد آئينت 

 مخذول سرداري، هي هي دغلي گم گم تو باقي شيطاني، آن به كه شوي فاني 

 تو كافر غدّاري، هي هي دغلي گم گم در اول و در آخر، در باطن و در ظاهر 

 2كاري، هي هي دغلي گم گمتو ملحد م با شرك نه اي زاهد، با كفر نه اي عابد 

صوفيان زمينه ساز »كه خود مدتها از سران صوفيه بود، زيرا عنوان « سلسله صوفيه ايران»مؤلف كتاب 

 مي نويسد:« استعمار

در زمان فتحعليشاه تني چند از بزرگان صوفيه از جانب كمپاني هند شرقي انگلستان از هند به »... 

نه دار و بي سابقه در گسترش و تجديد تصوف در ايران سعي بليغ ايران آمده با كوشش و تبليغات دام
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معمول داشتند و تا چندي پيش هر يك به زّي صوفيه در مي آمد. در خانقاه به سر برده و به كاري 

 .1«اشتغال نداشتند

و درك تابهائي كه درباره فراماسونري در ايران نوشته شده، مطالبي به چشم مي خوردك ه بعضي 

 ...2بعضي غير مستقيم وابستگي آنها را به استعمار نشان مي دهدصريح و 

اگبر مبارزات فقها و در رأس آنها آقامحمدعلي مجتهد بزرگ عصر با صوفيه به سركردگي معصومعلي 

شاه جوكي هندي بدان گونه شديد و پي گير و قاطع نبود كه سرانجام به قلع و قمع كامل صوفيه در 

بر سر ايران آن روز بود با راه و روشي كه درويشان دوره گرد پيش گرفته بودند،ايران انجاميد، معلوم ن

چه مي آمد و كار مردم در اثر بدآموزي هاي انها، به كجا مي كشيد، چه؛ اين كه صوفيگري مردم را 

سست و تنبل و بي غيرت گردانيده، جامعه را از آبادي و ترقي باز مي دارد و زمينه را جهت استعمار 

 اهم مي اورد.فر

 ادامه مبارزه فقها با صوفيگري در عهد قاجار

. و در 3هـ( افكار صوفيان در ايران به كلي به بوته فراموشي سپرده شد 1135پس از سقوط صفويه )

پرسه زني، طفيلي بي بند و باري،ميان مردم اصالت خود را از دست داده و به الابالي گري، مداحي،

 .5ديل گرديده بودوحدت تب4گري و تهيه دوغ

جوامع و تكايا و خانقاه هاي درويشان چنان منهدم گشت كه امروزه در سرتاسر »خالصه اين كه : 

 .6«ايران نامي از اين ابنيه شنيده نمي شود

                                                 
 .3مدرسي چهاردهي، سلسله صوفيه ايران، مقدمه، ص  -1 

 تأليف كتيرائي، اسماعيل رائين، مراجعه شود.به كتابهاي فراماسونري در ايران، -2 

 .367از كوي صوفيان تا حضور عارفان، ص  -3 

 امروزه از جمله مراسم فرقه خاكساريه است. -4 

 .15تاريخ سلسله اهي نعمه اللهيه در ايران، ص  -5 

 .16همان، ص  -6 



اللهي: قريب هفتاد سال  به گفته حاجي زين العابدين شيرواني )مست عليشاه( يكي از رؤساي نعمـ

خالي بود و اسم طريقت گوش كسي نشنيده و چشم احدي اهل فقر كشور ايران از فقر طريقت 

 1191يا  11943و اين وضع تا سال  2و اسم طريقت در ايران مانند سيمرغ و كيميا گشته بود 1«نديده

اهلل ولي ،  ادامه داشت و در همين زمان بود كه شاه عليرضا دكني دوازدهمين قطب بعد از شاه نعمـ 4

ده هاي خود به نامهاي مير عبدالحميد معصومعليشاه و شاه طاهر دكني را از هند دو نفر از دست پرور

اللهي به ايران فرستاد و اين دو درويش دوره گرد كه خود را  براي احياي رسوم و تأسيس فرقه نعمـ

، با 5مي خواندند، و داعيه وقوف بر علوم خفيه و بر اسرار كيميا داشتند« اذن و اجازه ارشاد»صاحب 

اللهي را با شور و غوغاي تازه اي بنياد نهاد، و جنب و جوش  مسافرت به ايران سلسله جديد نعمـ

اللهيه كوشيدن به تصوف گذشته حياتي  فراوان در شهرهاي ايران بپا نمودند. و با احيا طريقه نعمـ

 نور بخشند.

با نظر انتقاد مي  اكثر فقهاي عصر، در اين دوره هم مثل اواخر دوران صفوي نسبت به صوفيه

نگريستند و نفي و رّد صوفيگري را الزمه تشيع مي شمردند و به همين سبب در اظهار مخالفت با ان، 

 اكثر فقهاي متشرعه، همداستان بودند.

از فقهاي بزرگ و صاحب نفوذ اين عصر، مي توان ميرزا ابوالقاسم جاپلقي معروف به ميرزاي قمي 

كه در طعن و نقد بر مشايخ صوفيه اصرار و تأكيد فراوان داشت چنان هـ( را نام برد  1231)متوفي 

در چند جا به لزوم تبري و لعن در مورد امثال حلّاج و محي الدين فتوا داده « جامع الشتات »كه در 

اهلل ولي هم طعن و تعريض وارد آورده است و آن ها را هم مثل  است و بر مالي رومي و شاه نعمـ

                                                 
 .193، ص 1لطائف العرفان، ج -1 

 .655رياض السياحه ، ص  -2 

 .216رهبران طريقت از سلطاني گنابادي، ص  -3 

 .61ن طريقت از جواد نوربخش، ص پيرا -4 

 .418رستم التواريخ، محمدهاشم آصف، به اهتمام مشيري، چاپ سوم، ص  -5 



و  الرد علي الصوفيـ»و رساله اي هم به نام 1به عوام فريبي و دنياپرستي دانسته استمتأخرين منسوب 

 نوشته است.« الغال

( فرزند آقا وحيد بهبهاني مشهور به 1216فقيه بزرگ ديگر اين عصر، آقا محمدعلي بهبهاني )وفات 

ه از آثار صوفيه مثل در ابطال طريقه صوفيه او معروف است. او ك« خيراتيه»است كه كتاب « آل آقا»

مثنوي و گلشن راز و كتب محي الدين و شرح قيصري اطالع قابل مالحظه اي داشت. چنان كه از 

وي بر مي آيد، هم در اصطالحات صوفيه وارد بود و هم كالم صوفيه را قابل « مقامع الفضل»كتاب 

صوفيه معاصر خويش مثل آنچه در باب  –تأويل مي دانست، در طعن و قدح بر مشايخ صوفيه نيز 

مقامع »قاطعيت و صراحت نشان داد. چنان كه در تقرير ابطال طريقه وحدت وجودي در  –گفت 

مي گويد: صوفيه چون از اثبات وحدت وجود به طريق عقل عاجز مانده اند عقل را كه از « الفضل

 .2جمله حجتهاي الهي است، از حكومت معزول نموده اند و آن را قدح و طعن كرده اند

آقا محمدعلي، پس از پدر در ايران مرجع بزرگ به حساب مي آمد و تا او زنده بود، مرجعي به 

عظمت وي در ايران وجود نداشت. او فقيهي مبارز و در امر به معروف و نهي از منكر و حفظ شعائر 

طبق  ديني و دفاع از مظلومان، سخت مقاوم بود، او خود حد جاري مي كرد و مجرمين و مرتدين را

قانون شرع مجازات مي نمود و در مبارزه با صوفيه قدرت و غلبه تام فقها و مجتهدان را در آنچه به 

 مسائل شرعي مربوط مي شد، از قدرت حكام و سالطين مستقل و مجزّي نشان داد.

 مي نويسد:« العالم تحفـ»مير عبداللطيف خان شوشتري در كتاب 

 .3«كمال بود در اجراي حدود و اوامر تسلّطش به»

                                                 
 .213 – 232، ص 1به نقل طرائق الحقائق، ج -1 

 .416بنا به نقل دنباله جستجو در تصوف ايران، ص  1275مقامع الفضل، طبع سنگي، تهران،  -2 

 .177ت ميرعبداللطيف خان شوشتري، به اهتمام وحد، ص تحفه العالم، سفرنامه و خاطرا -3 



گويند: وقتي فتحعليشاه و صدراعظم او، حاجي ابراهيم شيرازي، بيگلربيگي كرمانشاه را مسئول 

اللهي كه در خانه آقا محمدعلي محبوس بود،  گرفتاري معصومعليشاه جوكي سر سلسله صوفيه نعمـ

ار مربوط به مجتهد قلمداد مي كنند، آقا محمدعلي طي نامه اي بر آنها اعتراض مي كند كه چرا در ك

شرع دخالت مي نمايند و نمي گذارند كه حاكم شرع حدّ شرعي را درباره مجرمين و مستحقّين اجرا 

 كند؟

 .1«صالح ما آن است كه تراست، صالح»فتحعليشاه و صدر اعظم هم در پاسخ نوشتند: 

 مي نويسد:« قصص العلماء»صاحب 

قه و كالم و تاريخ واحد زمان بود و در امر به آقا محمدعلي فاضل و جامع بوده و در اصول و ف»

معروف و نهي از منكر فريد دوران، مشهور به صوفي كش بود و بسيار از دراويش و ارباب تصوف را 

 .2«به قتل رسانيد

كه با علماي دين ميانه خوبي ندارد و اين مطلب از نوشته هايش « تاريخ رجال ايران»مؤلف كتاب 

 حال اين فقيه بزرگ به اين مختصر اكتفاء كرده و نوشته است: كامالً پيداست، در شرح

آقا محمدعلي بهبهاني فرزند آقا محمدباقر بهبهاني مالي بسيار متنفّذ و مقتدر كرمانشاه در دوره زنديه »

 و قاجاريه بوده و در زمان اقتدا خود حكم به قتل بسياري از مشايخ و مشاهير و پيشوايان فرقه نعمـ

 .3«قبيل معصومعلي شاه دكني و غيره داداللهي از 

مبارزات طوالني و سرسختانه او با بدعت صوفيگري كه توسط شخصي مجهول الحال به نام 

معصومعلي شاه دكني هندي در ايران نضج گرفته بود، در تاريخ بسيار معروف است كه سرانجام به 

                                                 
 .282علي دواني، وحيد بهبهاني، ص  -1 

 .199تنكابني، قصص العلماء، ص  -2 

 .423، ص 3مهدي بامداد، تاريخ رجال ايران، ج -3 



كه بقيه فرق باطله و مردم بي بند بار تا اعدام و تبعيد جمعي از صوفيان انجاميد، نه تنها فرق صوفيه 

 .1آقا محمدعلي در قيد حيات بود، جرأت تظاهر به بي بند و باري و اظهار وجود نداشتند

قدرت فوق العاده اي كه فقهاي آن عصر داشتند، و مخالفتي كه آنها از همان اوايل عهد قاجار با 

طريقه خانقاه و مراسم مريدداري و خرقه  صوفيه نشان دادند، تجديد عهد با گذشته تصوف و احياء

پوشي را در ايران بسيار دشوار ساخت. هيجان توده مردم بر ضد طريقه صوفيه يكبار نزديك بود در 

( از مشايخ متصوفه اين عصر منجر شود و 1239شيراز به قتل حاجي ميرزاابوالقاسم سكوت )متوفي 

 .2به فتنه اي بزرگ بينجامد

ت و سوء ظن عامه درباره صوفيه چنان تحريك شده بود كه در دوران حكومت در همين شيراز، نفر

حسينعلي ميرزا فرمانفرما، به الزام فقها و تهديد عامه مردم والي حكم كرد تا حاجي زين العابدين 

( و با اهل و عيالش به 1236شيرواني را كه چندسالي بود كه در شيراز اقامت داشت، از فارس برانند )

 .3تبعيد نماينداصفهان 

بدينگونه تجديد عهد با تصوف كه از پايان دوران صفوي آغاز شد و از اواخر عهد زنديه به صورت 

نوعي نهضت روحاني درآمد، از همان آغاز كار با مخالفت شديد فقها و مجتهدان بزرگ و با نفوذ 

دداً تحت فشار قرار عصر، مواجه گشت و سرانجام با غلبه نهائي فقها از جوشو  خروش افتاد و مج

 گرفت. و اين تهديد و فشار در اوايل عهد فتحعليشاه به اوج شدت رسيد.

ولي نفوذ تدريجي حاجي ميرزا آقاسي در دستگاه نايب السلطنه در تبريز و نيل او به صدارت ايران در 

شاه ( موجب شد كه از تضييق و تهديد در حق صوفيه در اواخر عهد فتحعلي1251دوران محمدشاه )

                                                 
 .14، ص 1خيراتيه، مقدمه نگارنده، ج -1 

 .317دنباله جستجو در تصوف ايران، ص  -2 

 .161، ص 3ئق، جطرائق الحقا -3 



و مقارن سلطنت محمدشاه كاسته شود و پس از فوت فتحعليشاه اوضاع به نفع صوفيه به كلي تغيير 

 .1كند و صوفيان مورد توجه خاصي قرار گيرند

اللهي قرار گرفته بود و در كودكي  محمدشاه از دوران جواني تحت تأثير و تربيت سران صوفيه نعمـ

درباره ملك آينده خويش بشارت  –ز جمله مشايخ نوربخشي ا –از حاجي ميرزا محمد حسيني نائيني 

 .2شنيده بود

كه در اواخر عمر به پدرش « كوثر»اين نكته و شايد تأثير صحبت حاجي مالرضاي همداني معروف به 

عباس ميرزا پيوسته بود، در تحريك عالقه و اعتقاد او به صوفيه تأثير داشت، اعتقاد او در حق حاجي 

كه بعد از قتل قائم مقام فراهاني صدارت خويش بدو داد، اعتقاد مريدانه بود. محمد  ميرزا آقاسي هم

 .3شاه اين مالي صوفي را قطب شريعت و طريقت مي خواند

اللهيه حاج ميرزا زين  گويند وقتي خبر درگذشت فتحعليشاه منتشر شد، دو تن از رؤساي فرقه نعمـ

به تريزي رفتند  –زين العابدين شيرازي، رحمت عليشاه و حاجي  –مست عليشاه  –العابدين شيرواني 

 و به اتفاق سفراي انگليس و روس و ميرزا آقاسي و ميرزا نصراهلل اردبيلي )دو تن از سرشناسان نعمـ

اللهي ( در حالي كه مخارج سفر را هم وزير مختار انگليس تقبّل كرده بود، شاه را به تهران آوردند و 

 شبي در خدمت شاه بر فراز تخت مرمر با بعضي از بزرگان سلسله نعمـ پس از جلوس محمدشاه،

اللهيه از جمله ميرزا مسلم آذربايجاني و ميرزا نصراهلل خان اردبيلي، مجلس حضور و عبادت كه اظهار 

 .4«عجز و اطاعت و به مجلس نياز موسوم و معروف است، بر پاي داشتند

                                                 
 .21تاريخ سلسله هاي نعمـه اللهيه در ايران، ص  -1 

 .151 – 151، ص 11روضه الصفاي ناصري، طبع جديد، ج -2 

 .337دنباله جستجو در تصوف ايران، ص  -3 

 .286، ص 3طرائق الحقائق، ج -4 



، حاج ميرزا آقاسي تابلو استعمار و معلم محمدشاه، پس از آن كه محمدشاه به تخت شاهي نشست

 .1صدر اعظم گرديد و ميرزا نصراهلل اردبيلي كه يكي از مشايخ سلسله بود، به مقام صدرالممالكي رسيد

 قمري مي نويسد: 1251چنان كه اعتماد السلطنه در تاريخ منتظم ناصري در وقايع سال 

قائم مقام فراهاني از طرف محمدشاه صادر شد، با صدور فرامين و احكامي كه بعد از شهادت »

 «.مشورت و دخالت صدرالممالك بوده است

 اللهي كوثر عليشاهي هم يادآور شده است: به طوري كه يكي از رؤساي فرقه نعمـ

پس از به قدرت رسيدن حاج ميرزاآقاسي و انتصاب ميرزا نصراهلل اردبيلي به منصب صدرالممالكي، »

ري، بنا به پيشنهاد صدرالممالك محمد شاه وظائف فارس را به رحمت عليشاه قم 1251در سال 

 .2«واگذاشت و وي را به لقب و منصب نايب الصدري مفتخر گردانيد

محمدشاه به مالحظه ميرزاآقاسي حاجي زين العابدين شيرواني را مورد لطف و محبت قرار دادو  

خارج شيراز به وي هديه كرد كه ساليانه مبلغ هزار براي وي در شيراز خانقاهي دائر نمود و دهي در 

 3«.تومان عايدي داشت و مست عليشاه )شيرواني( در آخر عمر در كمال رفاه و آسايش بزيست

مزدور مشهور استعمار در ايران و تبريز، يار  4«خلفاي حسين عليشاه بوده»با نفوذ ميرزاآقاسي كه از 

ه نقشه و تدبير سياست خارجي از زمان شباب به عنوان معلم در كه ب –غار او ميرزا نصراهلل اردبيلي 

اللهي در ايران وارد مرحله جديدي گرديد.  كنار پادشاه آينده ايران قرار گرفته بودند، سلسله نعمـ

برخي از علما و حكام از مخالفت با فقراي سلسله دست برداشتند و اغلب رجالو  اعيان ايران ينز به 

قر شدند و يا به فقر و درويشي تظاهر كردند و در بين شاهزادگان، رجال دولت و تدريج يا وارد ف
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بنات »حتي آقازادگان علما گرايش به تصوف پيدا شد. تعدادي از شاهزادگان و حتي جمعي از 

هم به طريقه تصوف گراييدند و بعضي در ضمن اشتغال به حكومت و امارت ظاهري به سير « سلطنت

مشغول بودند. بعضي شعراي عصر، حتي در همان عهد خاقان هم به مشرب و سلوك روحاني هم 

صوفيه اظهار تمايل مي كردند و نام امثال صباي كاشاني و نشاط اصفهاني و وصال شيرازي به عنوان 

 .1هدايت جايي داشته باشد« رياض العارفين» شاعر عارف مي توانست در تذكر

ظم محمدشاه بود و ايران در مدت صدارت چنين حاجي ميرزاآقاسي مدت سيزده سال صدر اع

صدراعظمي با گرسنگي و بي ساماني و ناامني دست به گريبان بود. محمدشاه كه ميرزاآقاسي را قطب 

خود مي دانست و بدون اجازه او آب هم نمي خورد، براي جلب رضايت او ر خالف جدش به 

وفيه در كرمان و نائين و بسطام و نيشابور و مزارات عرفا و صوفيه توجه داشت و در زمان او مقابر ص

اللهي به نام رحمتعليشاه از جانب شاه  تربت جام مكرر زيارت و تعمير شد چنان كه يك مرشد نعمـ

لقب يافت و صوفي ديگري به نام ميرزامهدي « نايب الصدر»متصدي وظائف استان فارس شد و 

با امير هرات يك صوفي اهل محالت را به نام منشي باشي درگاه سلطان شد و براي مذاكره خويي،

درويش عبدالمحمد محالتي از تهران به آن خطّه فرستادند. ميرزا اسداهلل مازندراني معروف به نادر، از 

اعيان زادگان طبرستان كه در دستگاه سلطاني وارد بود، بر خالف دوران گذشته كه در رد صوفيه كتابي 

 .2ر دايره سلوك پا نهادنوشت، سرانجام به قول هدايت د

از ارشاد و كرامات دم مي زد، در  –حاجي ميرزاآقاسي  –بدينگونه در حالي كه شخص اول مملكت 

تهران و واليات، تدريجاً خانقاهها و مجامع صوفيه هم داير شد و حكام و علماء نيز نسبت به آنها 

 .3شيوه مسامحه در پيش گرفتند
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 نويسد: اوژن فنالندي در سفرنامه خود مي

ايراني كه از مدتها پيش رو به ترقي مي رفت، اكنون به حداكثر سرعت رو به قهقرا مي رود، »

اهلل مدت سلطنت هشت پادشاه  محمدشاه به موهومات معتقد است، گويند: شخصي به نام شاه نعمـ

ساعت و را پيشگوئي كرده كه محمدشاه هشتمين آنها مي باشد و چنان كه پيشگوئي شده شاه روزو  

دقيقه را حساب مي كند، اين شخص گفته است كه وي يازده سال سلطنت خواهد كرد بنابراين شاه 

 .1«به اين عقيده باقي است و پول و طال به دراويش مي دهد كه در حقش دعا كنند

پس از مرگ محمدشاه نيز دستگاه حكومت از صوفيه و مشايخ طريقت حمايت مي كردو  فقها و 

شور و حرارت عهد آقامحمدعلي بهبهاني را در تكفير و تفسيق آنها نشان نمي دادند،  متشرعه هم آن

هـ( با ادعاي  1316 – 1251در چنين اوضاع و احوال، شيخ محمدحسن اصفهاني صفي عليشاه )

 اللهي وارد تهران گرديد و به عنوان قطب صوفيه نعمـ جانشيني رحمت علي و مست علي نعمـ

 ريدان و پيروان اين مسلك پرداخت به طوري كه نوشته اند:اللهي به ارشاد م

بر حسب وظيفه ارشادي كه داشتند، شروع به دستگيري از مردم نموده و به تربيت و بيداري مردم »

پرداختند كه طرز عملشان به هيچ وجه مورد ايراد درباريان استبداد و عمّال حكومت آن روز نگرديد و 

 .2«الي به ايشان گرويدنددر نتيجه جمع كثيري از اه

دفتري كه هم اكنون موجود است، تعداد )فقراي( تهران را از روزي كه وي شروع به ترويج آئين 

 .3سي هزار نفر معرفي مي كنددرويشي كرد، تا سال وفات ظهيرالدوله،

عده كثيري از صاحبان مشاغل و اشخاص برجسته اواخر دوران سلطنت ناصرالدين شاه به صفي 

دند و حاشيه نشينان دربار ناصري مريدان پابرجاي او شدند. حتي دختران شاه حلقه ارادت صفي گروي
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داماد شاه ظهيرالدوله به مقام جانشيني صفي  1را به گوش كشيدند و با لباس درويشي عكس گرفتند

 مفتخر شد.»2مصباح الواليـ»منصوب گرديد و به لقب 

امر شاه »در مقابل اوامر و دستورات ناصرالدين شاه جز  راز اين همه پيشرفت صفي در اين است كه

؛ بر زبان نمي آورده و ديگر با انجمنهاي سرّي به خصوص فراماسونها ارتباط نزديك 3«مطاع است

تشكيل يافت و در آن موقع به « انجمن اخوت». و تحت ارشاد و رهبري او، هسته مركزي 4داشت

 .5سري خدمت او تشكيل مي شد اقتضاي زمان، جلسات انجمن اخوت به طور

صفي عليشاه به وسيله نظم الدوله، معاون رئيس پليس تهران، كه از مريدان او شده بود، موفق به كسب 

 ( گرديد.1318« )تفسير صفي»اجازه چاپ 

اين تفسير ترجمه و تفسير منظوم قرآن بود كه در آن تنزيل و تأويل را به هم آميخته و شريعت و 

كرده است. اين تفسير كه در وزن مثنوي مولوي است، با آن كه ترجمه دقيق تحت طريقت را جمع 

اللفظي نيز همراه داشت و در آن اهتمام زياد براي تقيد در حدود ظواهر به كار رفته بود، البته در نزد 

 .6متشرعه مطلوب واقع نشد

علماي تهران آغاز شد و  پس از انتشار چند جزوه از تفسير منظوم صفي، ناگهان موج اعتراض عمومي

چنان باال گرفت كه همه آنها اين اقدام صفي عليشاه را كفر شمرده و رسماً او را تكفير كردند. حتي به 

 .7ناصرالدين شاه فشار آوردند كه او را از تهران اخراج كند
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طرز محرمانه ناصرالدين شاه اعتمادالسلطنه را به نمايندگي از طرف خود نزد صفي عليشاه فرستاد تا به 

 اي به وي اخطار كند كه از تهران خارج شوند.

نظر به هياهوئي كه پاره اي از اشخاص عليه تفسير شما برپا نموده اند، »اعتمادالسلطنه به او گفت: 

خوب است جنابعالي براي مدتي در مشهد مقدس اقامت فرمائيد تا سر و صداها خاموش شود. صفي 

هر زبان و به هر عنواني بر خالف مذهب اسالم نيست، مخالفت  تفسير قرآن به»در جواب گفت: 

آقايان با تفسير من ، به واسطه ناداني و متكي به اغراض نفساني است، با اين حال چون امر پادشاه 

مطاع و متبع است، تا چند روز ديگر وسائل مسافرت خود را تهيه و براي زيارت حضرت ثامن االئمّه 

 .1«تبه ارض اقدس خواهم رف

بعضي از صوفيه هم در تفسير صفي طعن كردند و آن را به منزله عدول از طريقت و رجوع به شريعت 

خواندند. صفي عليشاه در جواب اين اعتراض در نامه اي به يكي از ياران خويش نوشت كه اين 

دو اعتراض وارد نيست و از درويش بي شريعت و متشرع بي طريقت بايد حذر كرد چرا كه اين هر 

 .2هيكل نفس امّاره اند

آثار منثور صفي رساله اي است در باب اسرار سلوك و آداب طريقت كه آن را براي ناصرالدين شاه 

 .3نام دارد« عرفان الحق»( و 1297تصنيف كرده )

پس از مرگ صفي عليشاه كار دراويش و فقرا به ظهيرالدوله صفاعليشاه داماد ناصرالدين شاه واگذار 

را از صورت مخفي درآورد و آن را از امكان فعاليت « انجمن اخوّت»وريت يافت فعاليت شد، او مأم

 علني برخوردار سازد.
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به اين انجمن بدهد، عده اي از هم « فراموشخانه»و يا « فراماسونري»ظهيرالدوله بدون اين كه نام 

 111ي آن، ظهيرالدوله مسلكان سابقش را گرد آورد. قبل از افتتاح رسمي انجمن و آغاز فعاليت علن

را كه با حروف ابجد كلمه )علي( مي  111نفر براي عضويت در انجمن اخوت دعوت كرد، او عدد 

شود، براي عده اعضاي اوليه انجمن اختيار كرد. ظهيرالدوله هم تبرزين و كشكول و تسبيح را عالمت 

سونها شكل مقدس است، به خصوص انجمن اخوت قرار داد و چون شكل مثلث نزد عيسويان و فراما

 .1عالمت انجمن اخوت هم به شكل مثلث درآمد

ظهيرالدوله با ياران خود در كسوت درويشي هوا رياست مملكت در سر مي پروراند و او به شخصه 

. گويند: رفتار صفا منافي درويشي بود و منظور نظرش 2كتابي در طريق فراماسونري تأليف نموده است

و مريدان و مشايخ سلسله صفي متوجه برنامه ظهيرالدوله نشدند، اين بود  بر چيدن اساس تصوف بود

كه از سلسله صفي نام و نشاني باقي نماند. فقط مي توان گفت: در اين ميان شخص ميرزا حسن صفي 

عليرغم اساتيد خود و مريدان و مشايخي كه خود را به او منتسب ساختند، به شخصه مردي بود با 

عرفان و تصوف استاد و توانا، ولي سياست با قيافه كريه خود با دامهاي عنكبوتي تجربه و در علوم 

خويش صفي را آنچنان محاصره كرد كه در تاريخ از صفي، نام و نشاني نماند و اين لطمه موجب 

 .3انحطاط سالسل ديگر تصوف شد

هاني ملقب به در همان عصر و زمان صوفي مشهور ديگري به نام شيخ محمدكاظم تنباكوفروش اصف

اللهيه بوده است، گويند: او از طرف محمدشاه  مدعي ارشاد و هدايت فرقه نعمـ« سعادت عليشاه»

نيز گويند: او جزء « طاووسيه»گرفته بود و به همين لحاظ گناباديها را « طاوس الفقراء»قاجار لقب 

هـ فوت كرد و  1293ر سال درآمد تا خدمتي به فقر و فقراي دربار بكند! او د 4ندماي ظلّ السطالن
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در جنب امامزاده حمزه در شهر ري دفن گرديد و پس از او حاج مالسلطان محمدگنابادي جانشين او 

اللهي خوانده مي شوند، وي كه يك چند در  گرديد كه پيروان او طايفه گنابادي از سلسله نعمـ

ز علماي عصر خويش و جامع سبزوار از درس حكمت حاجي مالهادي سبزواري اسرار استفاده كرد ا

علوم ظاهر و باطن محسوب مي شد. بعد از طي مقامات سلوك كه در اصفهان تحت ارشاد سعادتعلي 

( و بعد از فوت 1284سالگي از جانب وي اجازه ارشاد يافت ) 33شاه اصفهاني به سر آورد در 

جاي وي قطب وقت  سعادت عليشاه كه در تهران روي داد، پيروان وي سلطنعلي گنابادي را به

( و با وي بيعت كردند وي وي كه در بيدخت به تدريس علوم شرعي و مداواي 1293خواندند )

( و خالفت 1327سالگي به وسيله قاتل مجهول الهّويّه اي كشته شد ) 75نفوس اشتغال داشت، در 

در علوم شريعت طائفه گنابادي در خانواده اش موروثي گشت. گنابادي عالوه از مقام تصوف و عرفان 

هم تبحّر داشت و آثاري در زمينه تفسير و عرفان دارد. عنوان تعدادي از آنها به ميل پيروي او از 

هم هست مثل: سعادت نامه، مجمع السعاده، و بيان السعاده، « سعادت»سعادتعلي شاه متضمن لفظ 

ظاهراً قسمتي از  ( و1314كتاب اخير تفسيري است مشتمل بر تمام قرآن بر مشرب اهل عرفان )

تحقيقات آن از تقريرات حاجي سبزواري مأخوذ است. در اين تفسير وي نيز مثل صفي عليشاه بين 

تنزيل و تأويل جمع مي كند و در بيان مسأله واليت كفر و ايمان را عبارت از تصديق يا عدم تصديق 

 .1به واليت علي بن ابيطالب )ع( مي داند

لزوم در نظر داشتن »را بدان سبب، مكرر انتقاد كرده اند، موضوع  مسأله اي كه متشرعه ، صوفيه

است در حال ذكر، و اين موضوع را اهل شرع نوعي بت پرستي مي خوانند و در « صورت مرشد

واليت نامه، حاجي گنابادي مي گوشد نشان دهد كه اين امر در واقع حاصل واقعي ذكر است، كه به 
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باب تأكيد بسيار شده است و مي گويد ذكر واقعي در حصول صورت زعم او در آيات و اخبار در آن 

 .1مذكور است در خيال ذاكر، و جواز آن را مربوط به اخبار وارده از معصوم مي كند

البته نوشته هاي حاجي گنابادي مملّو از ادعاي خدائي، اولواألمري نيابت خاصه، و مهدويت نوعيه 

 .2است

ست مداخله نكند. وقتي از او درباره مشروطه يا استبداد سؤال مي وي سعي بر اين داشت كه در سيا

ما يك نفر زارع دهاتي درويشيم و نمي دانيم مشروطيت يا استبداد چه معني دارد و »كنند، مي گويد: 

 .3«اين چنين كاري نداريم و مطيع امر دولت مي باشيم. خواه مشروطه باشد و خواه مستبد

 4فه شد حاج مالعلي گنابادي بود، با نام طريقتي نورعليشاهي ثانيپسرش كه بعد از وي قطب طاي

نكته  561رساله صالحية او كه به نام پسرش شيخ محمدحسن صالح عليشاه نوشته است، مشتمل بر 

در مسائل مربوط به كالم و حكمت و احكام و اخبار است مدت ارشاد او ده سال طول كشيد و در 

دارد « پند صالح»( هم رساله اي به نام 1386ذشت. صالح عليشاه )در نزديك تهران درگ 1337سال 

كه نزد پيروان وي رايج و مقبول است بدينگونه طريقه گنابادي در خانواده مؤسس آن موروثي شد، 

. بعد از صالح عليشاه هم 5ظاهراً اين روش با آنچه مقتضاي روح تصوف است، چندان توافق ندارد

 .6لقب يافت« رضا عليشاه»حسين تابنده گنابادي رسيد كه خالفت به پسرش حاج سلطان 

*** 
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يكي ديگر از سلسله هاي صوفيه سلسله ذهبيه است كه متقدمين آنها پيرو اهل سنت بودند و متأخرين 

 .1آنها در ايران ادعاي تشيع مي كنند. و انتساب طريقت را به حضرت رضا )ع( مي رسانند

الذهب دارد، بر  هلل برزش آبادي است كه طريقه او نيز عنوان سلسلـبنيانگذار سلسله ذهبيه، شيخ عبدا

در تشيع او نشان مي دهد، آنگونه كه از سخنان خود او « مجالس المؤمنين»رغم اصراري كه مؤلف 

 استفاده مي شود، ااو مذهب اهل سنت را داشته است و در يك مثنوي گفته است كه:

 2آمدند جانشين او به ترتيب  چاريار پيغمبر 

خبر داده اند كه در كتابخانه « العاشقين جاد»بعضي از محققان از نسخه اي از مقامات او به نام 

 .3فردوسي شهر دوشنبه تاجيكستان نگهداري مي شود كه از آن نيز آثار تسنن شيخ به خوبي پيداست

 راز بود. نامند و مركزيت آن در شي« اغتشاشيه»و عده اي « كبرويه و رضويه»را « ذهبيه»

در نشر طريقه ذهبيه اهتمام ورزيد. وي عالوه بر احوال « مجداألشراف»جالل الدين محمد معروف به 

قلبي به رياضتهاي شرعي و علوم رسمي هم توجه داشت. توليت بقعه شاهچراغ را متصدي بود و با 

 تخلّص قدسي هم شعر مي سرود.

رزاعبدالكريم زنجاني در تبريز نشر شد، بعضي از چون طريقه ذهبيه در اواخر عهد پدرش به وسيله مي

اطرافيان وليعهد هم در تبريز نسبت به مجداالشراف اظهار اخالص كردند و مظفرالدين نيز نسبت به 

( تفرقه و اختالف در بين ذهبيه آغاز 1331وي اظهار ارادت كرد و بعد از فوت وي )در ربيع الثاني 

( را بعد از 1375)م « وحيداألولياء»ويس تبريزي معروف به شد. ذهبيه تبريز، ميرزا احمد خوشن

مجداالشراف كسي را به جانشيني خود معين نكرده بود ولي خود او مدعي جانشيني وي شد و مهمتر 

 اين كه مجداألشراف مي نويسد:
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ت مقام شيخي نفر اركان اين سلسله ... همگي از جمله اولياء الهي اند، اما قابلي 34سائر اولياء اهلل غير »

 .1«و پيشقدمي ندارند

 و طبق نوشته حاج شمس الدين پرويزي:

بعد از وفات مجداألشراف، كليه فقراي ذهبيه ايران بدون استثناء از سيدمحمدرضا ملقّب به »

 و اين تفرقه بعدها همچنان ادامه يافت. 2«مجداألشراف ثاني تبعيت نموده

م و تشيع جايگاهي ندارد، و به اعتبار آنچه كه نزد صوفيه غرض، فرقه ذهبيه عالوه بر اين كه در اسال

به عنوان قانون اتصال بين رؤساي صوفيه حجيت دارد، فاقد اعتبار مي باشد، زيرا فرقه اي است كه 

عالوه به اغتشاش هاي زياد در عصر جنيد بغدادي و عمّار ياسر بدليسي و سيدعبداهلل برزش آبادي و 

اتصال بين رؤساي آن قطع شده است و آنچه امروزه به دكتر گنجويان رسيده،  ميرزااحمد وحيداألولياء،

 .3از نظر صوفيه هم پايه و اساسي ندارد

اللهي و ذهبي به اندك مدت دچار اختالفات و انشعابات داخلي  بدين ترتيب هر دو سلسله نعمـ

ستاخ و حتي بي اعتقاد ساخت شدند و بروز اختالفات بين خود آنها، عامه را نسبت به مدعيان ارشاد گ

و لذا مشايخ صوفيه در در محيط تشيع عصر، ديگر آن حيثيت و اعتباري را كه قدماي صوفيه در 

محيط تسنن قبل از عهد صفوي به دست آورده بودند، نتوانستند كسب كنند. بدين جهت تصوف براي 

د و مشايخ و اقطاب گذشته را دوام و بقاي خويش ناچار شد هر چه بيشتر خود را به تشيع نزديك كن

 به تشيع منسوب دارد، و براي اين منظور بعضي مأثورات منسبو به ائمه معصومين )ع( ، مثل خطبـ
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را شرح و تفسير عرفاني كند، يا واقعه كربال و شهادت امام حسين )ع( را به  1البيان و مصباح الشريعه 

د قاجار براي آن كه از تكفير فقها و مخالفت نوعي سير و سلوك عارفانه تأويل نمايد، صوفيان عه

متشرعه در امان بمانند، غالبًا به احتياط عمل مي كردند و بر ظاهر شريعت مواظبت داشتند. با اين كه 

دستگاه حكومت غالباً از صوفيه و مشايخ طريقت حمايت مي كردند و فقها و متشرعه هم آن شور و 

ر تكفير و تفسيق آن ها نشان نمي دادند ولي سران و مشايخ حرارت عهد آقا محمدعلي بهبهاني را د

صوفيه آن شهرت مقبوليت را كه مشايخ گذشته در بين عامه مردم الاقل صوفيه كسب كرده بودند، 

نتوانستند به دست آورند و با تهيه كردن ديگ جوش و آش نذري يا خواندن دعا و افسون و تعبير 

عجيب و غريب مردم را به خود متمايل مي ساختند و احيانًا  خواب و يا احضار ارواح و ادعاهاي

 بعضي افراد ساده و خام را شكار مي كردند.

بدينگونه تصوف در عهد قاجاريه هم اگر چه مورد حمايت برخي از سران حكومت بود، ولي در 

گشت. و با  اوايل عهد قاجار بيشتر و در اواخر آن كمتر با مخالفت شديد اكثريت فقها و عامه مواجه

شروع نهضت مشروطيت تصوف به عنوان امري كه مانع ترقي و موجب انحطاط است، مورد طعن و 

نقد روشنفكران و انقالبيون نيز واقع گرديد و پس از آن روز بازار تصوف و صوفيگري در ايران تقريباً 

پرفراز و نشيب آن هزاران به پايان رسيد و جز شبحي از آن باقي نماند. با اين همه از تاريخ طوالني و 

كتاب به شعر و يا به نثر به ميراث مانده كه در خانه ها و كتابخانه ها نگاهداري مي شود و اغلب 

شاعران و نويسندگان حتي سخنوران ما تحت تأثير اين نوشته ها قرار گرفته اند بي آنكه صوفي باشند 

نوشته شده اغلب از آن سرچشمه « عرفان»و « اخالق»و بي آنكه خودشان بدانند كتابهايي كه در زمينه 

آب خورده است در يك جمله بايد گفت: بدعت صوفيگري زهر خود را در كالبد فرهنگ ما ريخته و 

                                                 
در انتساب مصباح الشريعه به امام صادق )ع( ميان علماي شيعه اختالف هست. متن كتاب متضمن بعضي مطالب است كه انتساب  -1 

آن را به امام مشكل مي كند.و مرحوم شيخ حر عاملي اين نسبت و انتساب را باطل مي شمارد و بعضي آن را به صوفيه قدماء از جمله 

 كرده اند.فضيل بن عياض منسوب 



به هر سو ريشه دوانيده است و لذا فقها و متشرعه و ترقي خواهان اين مرز و بوم نبايد اين پيكار كهن 

 را تمام شده فرض كنند.

 

 


