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٣

ﻣﻘﺪّﻣﮥ ﻣﺆﻟّﻒ
ﺑِﺴْﻢِ اﻟﻠﱠﻪِ اﻟﺮﱠﺣْﻤَﻦِ اﻟﺮﱠﺣِﻴﻢِ
ﻧﺪاﻧﻢ ﭼﻪ ای ﻫﺮ ﭼﻪ ﻫﺴﺘﯽ ﺗﻮﺋﯽ

ﺟﻬﺎن را ﺑﻠﻨﺪی و ﭘﺴﺘﯽ ﺗﻮﺋﯽ
ﺧﺪاﯾﺎ:
ﺣﺴﻦ ﺗﻮ ﻓﺰوﻧﺴﺖ زﺑﯿﻨﺎﺋﯽ ﻣﻦ

راز ﺗﻮ ﺑﺮون اﺳﺖ زداﻧﺎﺋﯽ ﻣﻦ

در ﻋﺸﻖ ﺗﻮ اﻧْـﺒُﻬﺴﺖ ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ ﻣﻦ

در وﺻﻒ ﺗﻮ ﻋﺠﺰ اﺳﺖ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﻣﻦ
»ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﻏﺰاﱃ«

ﺠﻠﯽ ﮐﺮد و درﺧﺸﯿﺪ ،اﻟﻠّﻪ ﻧﻮر اﻟﺴﻤﻮاﻻت و اﻻرض،
ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺷﺐ ﺑﻮد و روز ،ﭘﻨﻬﺎن ﺑﻮد و آﺷﮑﺎر ﺷﺪ ،ﺗ ّ

وﱃ ﭼﻪ ﺑﻮد ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ.

ﺠﻠﯽ ﺑﺮﮐﻮه ﺗﺎﺑﯿﺪ ،ﮐﻮه ﺗﮑﻪ ﺗﮑﻪ ﺷﺪ و ﻣﻮﺳﯽ ﺑﯿﻬﻮش دراﻓﺘﺎد .وﱃ ﭼﻪ ﺑﻮد ،ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ.
ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدم آن ﺗ ّ
ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯽ ﺗﺮاﻧﻪ ﻋﺸﻖ در ﺳﻤﺎع ﺟﺎن ﻣﯽﺳﺮاﯾﺪ و ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ .ﯾُﺴﺒّﺢ ﻟﻠّﻪ ﻣﺎ ﻓﯽ اﻟﺴّﻤﻮات و ﻣﺎ ﻓﯽ
اﻻرض ،وﱃ ﭼﻪ ﺑﻮد ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ.

ﻋﺸﻖ ﭘﯿﺪا ﺷﺪ و آﺗﺶ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻋﺎﻟﻢ زد

در ازل ﭘﺮﺗﻮ ﺣﺴﻨﺶ ز ﺗﺠﻠﯽ دم زد

ازل؟ ﭘﺮﺗﻮ؟ ﺣﺴﻦ؟ ﺗﺠﻠﯽ؟ دم؟ ﻋﺸﻖ؟ آﺗﺶ؟ ﻋﺎﻟﻢ؟ ﺗﻤﺎم و ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﻪ رازﻫﺎ و رﻣﺰﻫﺎ و اﺷﺎرتﻫﺎ .ﭼﻪ ﻣﯽﮐﺮدم؟
ﻣﻦ ﻋﺎﺟﺰم ز ﮔﻔﱳ و ﺧﻠﻖ از ﺷﻨﯿﺪﻧﺶ

ﻣﻦ ﮔﻨﮓ ﺧﻮاب دﯾﺪه و ﻋﺎﻟﻢ ﺗﻤﺎم ﮐﺮ

ﮔﻔﺘﻨﺪ :دردی ﮐﺸﺎن ﻣﺴﺖ و ﻧﻬﻨﮕﺎن درﯾﺎی ﻋﺸﻖ ﮐﻪ درﯾﺎﻫﺎ ﺷﺮاب ﻋﺸﻖ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ و ﻫﻨﻮز ﻟﺐ ﺗﺸﻨﻪاﻧﺪ ﭘﯽ ﺑﻪ راز و
رﻣﺰ ﺑﺮدهاﻧﺪ وﱃ دﻫﺎﻧﺸﺎن ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻫﺮ ﮐﻪ را اﺳﺮار ﺣﻖ آﻣﻮﺧﺘﻨﺪ

ﻣﻬﺮ ﮐﺮدﻧﺪ و دﻫﺎﻧﺶ دوﺧﺘﻨﺪ

ﭘﺲ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪﮐﺮد؟ »ﮐﻼ ﻣﻨﺎ اﺷﺎره« و اﺷﺎره »ﻣﺎ ﯾﺪرک و ﻻ ﯾﻮﺻﻒ« اﺳﺖ .ﮐﺪام اﺷﺎره؟ ﺣﺮﮐﺖ اﻟﮑﱰون در
اﺗﻢ؟ آوای ﺑﻠﺒﻞ ﺑﺮ ﺷﺎخ ﮔﻞ؟ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﺎد؟ رﻗﺺ ﮔﯿﺎه؟ ﭼﺸﻤﮏ ﺳﺘﺎرﮔﺎن؟ درﺧﺸﺶ ﺧﻮرﺷﯿﺪ؟ ﮐﻼم ﺧﺪا؟ وﺟﻮد
اﻧﺴﺎن ﮐﺎﻣﻞ؟ اﺳﻤﺎءاﻟﻠّﻪ؟؟؟ ﮐﺪام؟ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ،

ﮔﻔﺖ ﺑﺮﺧﯿﺰﮐﻪ آن ﺧﺴﺮو و ﺷﲑﯾﻦ آﻣﺪ

ﺳﺤﺮم دوﻟﺖ ﺑﯿﺪار ﺑﺒﺎﻟﲔ آﻣﺪ

و دﯾﺪم ﮐﻪ :ﭼﺸﻤﺶ درﺧﺸﯿﺪ و »اﻟﻠّﻪ ﻧﻮراﻟﺴّﻤﻮاات و اﻻرض« ﻧﻮر ﭘﺎﺷﯿﺪ ،ﻫﺴﺘﯽ ﺟﻮﺷﯿﺪ و »اﻧّﻤﺎ اﻣﺮه اذا اراد

ﺷﯿﺌﺎً ان ﯾﻘﻮل ﻟﻪ ﮐﻦ ﻓﯿﮑﻮن« آﻏﺎزﯾﺪ ،ﺷﺐ ﺑﻮد و روز ﺷﺪ »واﻟﺼّﺒﺢ اذا ﺗﻨﻔّﺲ« دﻣﯿﺪ .ﺑﯽرﻧﮓ ﻫﻤﻪ رﻧﮓ ﺷﺪ

»و ﻫﻮ اﻻوّل و اﻻﺧﺮ و اﻟﻈّﺎﻫﺮ واﻟﺒﺎﻃﻦ« درﺧﺸﯿﺪ ،ﻋﺎﻟﻢ رﻗﺼﯿﺪ و »ﻫﻤﯽ ﺗﻤ ّﺮ ﻣﺮّ اﻟﺴّﺤﺎب« ﭘﻮﺋﯿﺪ.
ﺟﺎن ﺧﺮوﺷﯿﺪ و »ﯾﮑﺎد زﯾﺘﻬﺎ ﯾﻌﻀﯽٔ وﻟﻮ ﻟﻢ ﺗﻤﺴﺴﻪ ﻧﺎر ﻧﻮر ﻋﻠﯽ ﻧﻮر« ﺑﺨﺸﯿﺪ .و ﺳﺮوش ﺳﺮود» :ﯾﺤ ّﺒﻬﻢ و
ﯾﺤﺒّﻮﻧﻪ«.

ﻣﻦ ﺑﻮدم ﻋﺸﻖ را ز ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻘﺼﻮد

ﻋﺸﻖ از ﻋﺪم از ﺑﻬﺮ ﻣﻦ آﻣﺪ ﺑﻮﺟﻮد

٤

و دﯾﺪم ﮐﻪ :ﻫﻮاﻟﺤﻖّ ،آدم ﺷﺪ ،ﯾﻮﺳﻒ ﺷﺪ ،ﯾﻮﻧﺲ ﺷﺪ ،ﻣﻮﺳﯽ ﺷﺪ ،ﺧﻀﺮ ﺷﺪ ،ﻋﯿﺴﯽ ﺷﺪ و ﻣﺤ ّﻤﺪ ﺟﺎﻣﻊ و ﺧﺎﺗﻢ
اﻧﺒﯿﺎء ﺷﺪ و ﻋﻠﯽ ﻋﺎﱃ اﻋﻠﯽ ازﮐﻤﻮن ﺑﻈﻬﻮر و از ﺧﻔﺎ آﺷﮑﺎر ﺷﺪ .ﻫﺴﺘﯽ ﺟﺎن ﮔﺮﻓﺖ .....و آﻧﮕﺎه ﻣﺤﺮاب ﺧﻮﻧﲔ،
و ﺻﺤﺮای ﺗﻔﺘﺎن ﺧﻮن ﭘﺎﻻ ﺷﺪ.

ﻋﺸﻖ از اوّل ﺳﺮﮐﺶ و ﺧﻮﻧﯽ ﺑﻮد

ﺗﺎ ﮔﺮﯾﺰد ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﲑوﻧﯽ ﺑﻮد

از آﺳﻤﺎن ﺑﺎران ﻋﺸﻖ ﺑﺎرﯾﺪ و ﺑﺎ ﺧﻮن ﻋﺎﺷﻘﺎن ﺑﻬﻢ آﻣﯿﺨﺖ و ﻻﻟﻪ ﺳﺮخ داغ ﻋﺸﻖ را ﺑﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻧﻤﻮد .....و
ﻋﺮاﻗﯽ در ﻟﻤﻌﺎت ﺧﻮاﻧﺪ:

»ﻋﺸﻖ ﻣﺴﺘﻮﱃ ﮔﺸﺖ ،ﺳﮑﻮن ﻇﺎﻫﺮ و ﺑﺎﻃﻦ را ﺑﻪ ﺗﺮاﻧﮥ »ان اﻟﻤﺤﺐّ ﻟﻤﻦ ﯾﻬﻮاه زوار« ﺑﻪ رﻗﺺ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻌﻨﻮی

در آورد ،ﮐﻪ ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد ،ﻧﻪ آن ﻧﻐﻤﻪ ﻣﻨﻘﻀﯽ ﺷﻮد ﻧﻪ آن رﻗﺺ ﻣﻨﻘﺮض ،ﭼﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﻫﯽ اﺳﺖ .آﻧﺠﺎ زﻣﺰﻣﻪ
ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺎﺷﺪ:

ﺗﺎ ﮔﻮش ﺑﺮﮔﺸﺎدم آواز ﺗﻮ ﺷﻨﯿﺪم

ﺗﺎ ﭼﺸﻢ ﺑﺎز ﮐﺮدم ﻧﻮر رخ ﺗﻮ دﯾﺪم

و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﺎﺷﻖ را ﺳﮑﻮن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ذرهای ﮐﺎﺋﻨﺎت ﻣﺤﺮّک اوﺳﺖ ،ﭼﻪ ﻫﺮ ذرّهای ﻋﻠﻢ وی ،و ﻫﺮ ﮐﻠﻤﻪای را

اﺳﻤﯽ و ﻫﺮ اﺳﻤﯽ را زﺑﺎن زد اﺳﺖ ،و ﻫﺮ زﺑﺎﻧﯽ را ﻗﻮﱃ و ﻫﺮ ﻗﻮﱃ را از ﻣﺤّﺐ ﺳﻤﻌﯽ ،و ﭼﻮن ﻧﯿﮏ ﺑﺸﻨﻮی ﻗﺎﺑﻞ
و ﺳﺎﻣﻊ را ﯾﮑﯽ ﯾﺎﺑﯽ«.
ﺳﺮخ رﻧﮓ ﺑﻮد .ﻫﺮﮐﺪام ﺟﺮﻋﻪای ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ،وﱃ آزاد ﻣﺮدی اﺳﺘﻮارﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺰه ﺑﯽﮐﺴﯽ ﺗﮑﯿﻪ زده ﺑﻮد ،ﺗﻤﺎم ﻧﻮﺷﯿﺪ و

ﺧﻮاﻧﺪ» :ﯾﺎ ﺳﯿﻮف ﺧﺬﯾﻨﯽ«

اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺎده ﺳﺮخ رﻧﮓﺗﺮ ﺷﺪ و ﻫﺮﮐﺪام ﺟﺮﻋﻪای ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ،و ﻧﻪ ﺗﻦ ﻻﺟﺮﻋﻪ ﺳﺮﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و دﯾﮕﺮان ﺟﺮﻋﻪای .وﱃ
ﻣﻌﺮوف و ﺳﺮی و ﺟﻨﯿﺪ ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ و ﺷﺒﻠﯽ و ﺣﻼج ﭼﻨﺪ ﺟﺮﻋﻪ ﺑﯿﺸﱰ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﺪ.

ﻧﺎﮔﻬﺎن ﭘﲑی اﻓﺮاﺧﺘﻪ ﻗﺎﻣﺖ ﺳﺮ ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺖ وﮔﻔﺖ:

ﺑﺪه ﺗﻮ ﭘﻮر ﻣﻐﺎن را ﺑﺪﺳﺖ ﭘﲑ ﻣﻐﺎن

ﮐﻪ روﺳﺘﻢ را ﻫﻢ رﺧﺶ روﺳﺘﻢ ﮐﺸﺪا

و ﭼﻮن ﻧﻮﺷﯿﺪ ﭼﻨﲔ ﺳﺮود:

ﺑﯽﻧﺎﻟﻪ و ﺑﯽﺧﺮوش ﻧﺘﻮان ﺑﻮدن

ﻫﺮ دل ﺷﺪهای ،ﺑﻬﻮش ﻧﺘﻮان ﺑﻮدن

زﯾﻦ ﺑﯿﺶ ﻫﻤﯽ ﺧﻤﻮش ﻧﺘﻮان ﺑﻮدن

در ﻣﺤﻨﺖ ﺑﯿﺪﱃ و ﺑﺎ درد ﻓﺮاق

و ﭼﻮن ﻣﻌﺸﻮق را در ﺣﺮم ﮐﱪاﺋﯽ ﺧﻮد ﻣﺴﺘﻐﻨﯽ دﯾﺪ ﻋﺎﺟﺰاﻧﻪ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻌﺸﻮق ﻫﻤﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد ﻣﻌﺸﻮق اﺳﺖ ،ﭘﺲ

اﺳﺘﻐﻨﺎ ﺻﻔﺖ اوﺳﺖ و ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻬﻤﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد ﻋﺎﺷﻖ اﺳﺖ ،ﭘﺲ اﻓﺘﻘﺎر ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺻﻔﺖ او ﺑﻮد .و ﻋﺸﻮق را ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ
در ﻧﻤﯽﺑﺎﯾﺪﮐﻪ ﺧﻮد دارد ،ﻻﺟﺮم او اﺳﺘﻐﻨﺎﺳﺖ«.

»ﻟﻌﺖ ﻣﻦ ﺗﺮاﺳﺖ ،ﮐﻤﺎل ﻣﺤﺒﺖ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﺴﺖ ،و ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻣﻦ ﺳﻤﺎع ﺗﺴﺖ ،و ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻣﻦ ﺳﻤﺎع ﺗﺴﺖ ،ﻧﺪاری

ﻣﻦ ﻣﻨﺸﻮر ﺗﺴﺖ ،ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻣﻦ ﺑﻮﺳﺘﺎن ﺗﺴﺖ ،اُﻧﺲ ﻣﻦ ﻃﺎﻋﺖ ﺗﺴﺖ ،ذﮐﺮ ﻣﻦ ﺷﺮاب ﺗﺴﺖ ،وﺻﺎل ﻣﻦ راه ﺗﺴﺖ ،و

ﻗﺮب ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﺴﺖ.«.....،

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

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

ﻋﯿﻨﯿّﻪاش ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ ﺳﻠﻮک .ﻣﺠﺎﻟﺲ و ﺑﺤﺮاﻟﻤﺤﺒّﻪ و ﻣﮑﺘﻮﺑﺎت و ﺗﺠﺮﯾﺪش ﻏﺬای ﺟﺎن و ﻧﻮش روان .ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ
ﻣﯽﻧﻮﺷﻢ ،ﻫﻤﻪ را ﻣﯽﻧﻮﺷﻢ .ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻫﺎن زﯾﺎده ﻣﻨﻮش« .ﮔﻔﺘﻢ از ﺳﺎﻗﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮔﲑم ،و ﺧﻮاﻧﺪم:

٥

ﻣﻄﺮب ﮐﻪ ﮐﺎر ﺟﻬﺎن ﺷﺪ ﺑﮑﺎم ﻣﺎ

ﺳﺎﻗﯽ ﺑﻨﻮر ﺑﺎده ﺑﺮاﻓﺮوز ﺟﺎم ﻣﺎ

و ﺳﺎﻗﯽ در ﭘﯿﻤﺎﻧﻪام ﺟﺮﻋﻪای ﭼﮑﺎﻧﺪ وﱃ »ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺧﻮردم ﻧﻪ ﻋﻘﻞ ﻣﺎﻧﺪ و ﻧﻪ ﻫﻮش« ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﮔﺮ ﺷﺮاب ﺧﻮردی
ﺟﺮﻋﻪای ﻓﺸﺎن ﺑﺮ ﺧﺎک«

ﮔﻔﺘﻢ ﺑﭽﺸﻢ .اﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﻢ ﮐﻪ ﺳﺨﺖ درﻣﺎﻧﺪهام ،ﻧﻪ ﺑﻀﺎﻋﺘﯽ و ﻧﻪ ﺗﻮاﻧﯽ و ﻧﻪ.....

ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻫﺴﺘﻨﺪﮐﻪ ﺑﻀﺎﻋﺖ روﺣﺎﻧﯿﺖ دﻫﻨﺪ.
ﮔﻔﺘﻢ:

آﯾﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﻮﺷﮥ ﭼﺸﻤﯽ ﺑﻤﺎ ﮐﻨﻨﺪ

آﻧﺎﻧﮑﻪ ﺧﺎک را ﺑﻨﻈﺮ ﮐﯿﻤﯿﺎ ﮐﻨﻨﺪ

ﺗﻘﺪﯾﺮﮐﺎر ﺧﻮد ﮐﻪ ﮔﻮﺷﻪ ﭼﺸﻤﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﮔِﻠﻢ را ﺑﺴﺮﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ زدﻧﺪ ....و ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﻀﺎﻋﺖ ﻣﺎﻟﯿﻢ دﻫﻨﺪ.

ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﲑ .ﮔﻔﺘﻢ ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪا ﺧﻮد ﺗﺮا ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﻮﯾﺶ ،آﺛﺎر ﺷﯿﺦ
اﺣﻤﺪ را ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪ ....و ﻣﻦ ﺑﻮدم و اﻧﺘﻈﺎر ....ﺗﺎ روزی ﮐﻪ دوﺳﺘﯽ دﯾﺮﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮادر ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻮد و ﻣﺮا وی

اﻧﺲ و اﻟﻔﺘﯽ ﺗﻤﺎم ،و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و اﻫﻞ ﻗﻠﻢ و ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﻢ و ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ﺑﻨﺎم »ﺣﺎج ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺧﺎﻧﯽ«
ﻣﮋدهای داد و ﮔﻔﺖ:

ﺳﯿّﺪی ﺷﺮﯾﻒ و اﻧﺴﺎﻧﯽ واﻻ ،دروﯾﺶ و دروﯾﺶ دوﺳﺖ ﮐﻪ »ﻣﯿﺦ ﻃﻮﯾﻠﻪ ﺑﺮﮔﻞ زده اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﺮ دل« ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ
ﮐﻤﺮ ﻫ ّﻤﺖ ﺑﺮ ﻣﯿﺎن ﺑﺴﺘﻪ و ﻣﻘﱪه ﻣﺨﺮوﺑﻪ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﻏﺰّاﱃ را در ﻗﺰوﯾﻦ ﺗﻌﻤﲑ و ﻣﺮﻣّﺖ ﻧﻤﻮده و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ﭘﯽ

آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ را ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺻﺎﺣﺒﺪﻻن ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺸﻨﺎﺳﺎﻧﺪ و ﺑﺎ ﻧﺸﺮ آﺛﺎرش ﺧﺪﻣﺘﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﺮﻓﺎن و ادب اﺳﻼﻣﯽ
اﯾﺮان ﻧﻤﺎﯾﺪ .از ﻧﺎﻣﺶ ﭘﺮﺳﯿﺪم ﮔﻔﺖ» :ﺟﻨﺎب ﺣﺎج آﻗﺎ ﺳﯿّﺪ ﯾﻮﺳﻒ ﺳﻌﺎدت ﻻﺟﻮردی«.

ﻓﺮدای آﻧﺮوز ﺑﺤﻀﻮرش ﺷﺘﺎﻓﺘﻢ او را ﻣﺸﺘﺎقﺗﺮ ﯾﺎﻓﺘﻢ ،ﮐﻤﺮﻫﻤّﺖ ﺑﺮﻣﯿﺎن ﺑﺴﺘﻢ و ﺑﺎزو ﮔﺸﺎدم و اﯾﻦ را ﮐﻪ »آﯾﺎت

ﺣﺴﻦ و ﻋﺸﻖ« ﻧﺎم ﻧﻬﺎدهام ،در ﺳﻪ ﺑﺨﺶ در دو ﻣﺠﻠﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻢ.

ﺑﺨﺶ اول را ﺑﻪ ﺳﲑ ﺗﺼﻮّف و ﻋﺮﻓﺎن ﺗﺎ ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ ﻫﺠﺮی ﮐﻪ ﻋﻬﺪ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﻏﺰّاﱃ اﺳﺖ اﺧﺘﺼﺎص دادم .ﺑﺨﺶ
دوم را ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﻏﺰّاﱃ و ارﺗﺒﺎط ﻓﻘﻬﯽ و ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ او ﺑﺎ ﺑﺮادرش اﻣﺎم ﻣﺤﻤّﺪ ﻏﺰّاﱃ و ﻧﯿﺰ دﻓﺎع از

اﺗﻬﺎﻣﺎت وارده و اﺷﺎره ﺑﻪ آﺛﺎر او ﻣﺨﺘﺺ ﮔﺮداﻧﯿﺪم .اﯾﻦ دو ﺑﺨﺶ را در ﻣﺠﻠّﺪ اوّل ﻗﺮار دادم.

اﻣﺎﺑﺨﺶ ﺳﻮم را اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﺷﺮح »ﮐﺘﺎب ﺳﻮاﻧﺢ اﻟﻌﺸّﺎق ،ﺗﺎﻟﯿﻒ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﻏﺰّاﱃ« دادم .و ﻣﺠﻠﺪ دوم را وﯾﮋه

آن ﺳﺎﺧﺘﻢ زﯾﺮا اﯾﻦ ﮐﺘﺎب اﻟﺤﻖّ از ذﺧﺎﺋﺮ ﻏﻨﯽ اﺳﻼﻣﯽ و ادب ﻓﺎرﺳﯽ اﺳﺖ .و ﭼﻮن ﺑﻌﻀﯽ از آﺛﺎر ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﺑﻪ
ﻫﻤّﺖ آﻗﺎﯾﺎن ﻫﻠﻤﻮت رﯾﱰ ،ﻣﻬﺪی ﺑﯿﺎﻧﯽ ،ﮔﻠﭽﲔ ﻣﻌﺎﻧﯽ ،اﯾﺮج اﻓﺸﺎر ،ﺣﺎﻣﺪ رﺑّﺎﻧﯽ ،دﮐﱰ ﺟﻮاد ﻧﻮرﺑﺨﺶ ،اﺣﻤﺪ
ﻣﺠﺎﻫﺪ ،ﻧﺼﺮاﻟﻪ ﭘﻮر ﺟﻮادی ،ﻗﺒﻼً ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻣﻦ ﻫﻢ ﻗﺎﻋﺪه »اﻟﻔﻀﻞ ﻟﻠﻤﺘﻘﺪّم« را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﺿﻤﻦ ﺑﻬﺮه

ﯾﺎﺑﯽ از آﺛﺎرﺷﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح آﺛﺎر ﺷﯿﺦ و ﺑﻌﻀﯽ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪﻫﺎ و ﺑﺮﺧﯽ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻢ ﮐﻪ از آن ﮔﺮﯾﺰی ﻧﺒﻮد .زﯾﺮا ﺑﻘﻮل
ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎه ﺷﺎﮔﺮد و ﻣﺮﯾﺪ راﺳﺘﲔ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ» :آن را ﮐﻪ ﻋﺸﻖ ﺑﯿﺎﻣﺪﺳﺖ زﯾﺒﺎ آﻣﺪ ،دارﻧﺪه دﯾﮕﺮﺳﺖ و ﺧﻮاﻧﻨﺪه

دﯾﮕﺮ و داﻧﻨﺪه دﯾﮕﺮ ،ﻣﺎ را ﺟﺰ ﻗﻠﻢ و زﺑﺎن ﻧﺪاﻧﻨﺪ«.

و ﺑﺎﯾﺪ اذﻋﺎن ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺧﻮد ﺗﻨﻬﺎ ﻗﻠﻢ زدم ﮐﻪ ﻣﻮﻻﯾﻢ دﺳﺘﻢ ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﻮﺷﺘﻢ آﻣﻮﺧﺖ:

ﮔﺮ ﭼﻪ از ﺣﻠﻘﻮم ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ ﺑﻮد

اﯾﻦ ﻫﻤﻪ آوازﻫﺎ از ﺷﻪ ﺑﻮد

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

ﺣﺴﲔ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴّﻼم ﺟﻮﯾﻢ و در راه ﻣﻌﺼﻮﻣﲔ ﻋﻠﯿﻬﻢ اﻟﺴّﻼم ﭘﻮﯾﻢ و ﭘﺲ از ﻧﮕﺎرش از راﻫﻨﻤﺎﺋﯽ درﯾﻎ
ﻧﻔﺮﻣﻮد ،و در ﺗﺼﺤﯿﺢ آن ﮐﻮﺷﯿﺪ و آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﺣﺴﻦ ﻣﲑزا ﺷﺮﯾﻒ ﺑﺎ دﻗّﺖ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ را ﺧﻮاﻧﺪ و ﺗﺼﺤﯿﺢ و
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ﻖ آزاد ﻣﺮدی اﺳﺖ ﺑﺎ ﻗﻠﻢ ﺧﻮد ﺗﺤﺮﯾﺮﮐﺮد و ﺧﺎﻧﻢ ﯾﺰداﻧﯽ در ﺗﺎﯾﭗ و ﻓﺘﻮﮐﭙﯽ و
وﯾﺮاﯾﺶ ﻧﻤﻮد .آﻗﺎی آزادﮐﻪ اﻟﺤ ّ
ﺑﺮآوردن ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﮐﺘﺎﺑﺖ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻓﺮﻣﻮد .و اﻣﺎ ﺟﻨﺎی ﺣﺎج ﺳﯿﺪ ﯾﻮﺳﻒ ﺳﻌﺎدت ﻻﺟﻮردی ﮐﻪ ﻋﻤﺮش دراز و ﻧﺎﻣﺶ

ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺎد ﻣﺸﻮّق اﺻﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻬﻢ واداﺷﺖ و در ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد و ﻣﻮاﻗﻊ از ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺑﺬل ﻣﺎل و راه

ﻖ ﭼﻪ ﺧﻮش راه ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﺨﺸﯿﺪﻧﺪ و ﺗﺤﺮﯾﺮﮐﺮدﻧﺪ
ﮔﺸﺎﺋﯽ درﯾﻎ ﻧﻮرزﯾﺪ و ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ وی اﯾﻦ ﻣﻬﻢ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .اﻟﺤ ّ

ﮐﻪ ﺳﭙﺎس ﺑﺮ آﻧﺎن ﺑﺎد و ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺣﻖّ ﺗﻌﺎﱃ ﻫﻤﺮاﻫﺸﺎن و ﻟﻄﻒ ﻣﻮﻻ ﻣﺪدﮐﺎرﺷﺎن .و اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﻣﻦ واﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎ
ﻫﻤﮑﺎری ﻫﻤﻪ آن ﻧﮕﺎرش ﺧﻮد را ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺘﻀﺮّﻋﺎﻧﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

ﭼﻪﻫﺎﺳﺖ در ﺳﺮ اﯾﻦ ﻗﻄﺮه ﻣﺤﺎلاﻧﺪﯾﺶ

ﺧﯿﺎل ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺑﺤﺮ ﻣﯽﭘﺰم ﻫﯿﻬﺎت

ﭼﺮا ﮐﻪ ﺷﺮم ﻫﻤﯽ آﯾﺪم ز ﮐﺮده ﺧﻮﯾﺶ

ﺑﺴﻮی ﻣﯿﮑﺪه ﻧﺎﻻن و دل ﺷﮑﺴﺘﻪ روم

ﺧﺎک ﭘﺎی ﻋﺎﺷﻘﺎن ﺳﻮﺧﺘﻪ دل

ﺣﺸﻤﺖ اﻟﻠّﻪ رﯾﺎﺿﯽ

ﻫﺸﺘﻢ ﻓﺮوردﯾﻦ  ۱۳۶۹ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اول رﻣﻀﺎن  ۱۴۱۰ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی
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ﺑﺨﺶ اوّل

٨

ﻓﺼﻞ اوّل – ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻬﻮدی
ﺑِﺴْﻢِ اﻟﻠﱠﻪِ اﻟﺮﱠﺣْﻤَﻦِ اﻟﺮﱠﺣِﻴﻢِ
ذرّه

ذرّه ﻋﺎﺷﻘﺎن

ﻣﯽﺷﺘﺎﺑﺪ در ﻋﻠﻮّ ﻫﻤﭽﻮن ﻧﻬﺎل

آن ﺟﻤﺎل

وﺟﻮد ﻣﺘﻌﯿّﻦ ﮐﻪ ﺗﺠﻠّﯽ ﻇﻬﻮری وﺟﻮد ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ ،دارای ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ز ﻧﺎزﻟﱰﯾﻦ ﻣﺮاﺗﺐ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ
ﻧﲑوی ﺟﺎذﺑﮥ »اﻟﯿﻪ اﻟﻤﺼﲑ« و »اﻟﯿﻪ راﺟﻌﻮن« ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﺟﻮﻫﺮی ﺗﮑﻮﯾﻨﯽ ،ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﻌﻮر و ﺷﻮق ذاﺗﯽ،

ﻫﺪﻓﮕﺮا و راﻫﯽ ﺳﺮ ﻣﻨﺰل ﻣﻘﺼﻮد و ﺑﺴﻮی ﻏﺎﯾﺖ و ﻣﻄﻠﻮب و ﻣﻘﺼﻮدی ﻣﺸﺨﺺ درﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ ،و ﻫﻤﲔ ﺣﺮﮐﺖ،

زﺑﺎن ﺗﮑﻮﯾﻨﯽ ﺗﺴﺒﯿﺢ و ﺗﻘﺪﯾﺲ آﻧﺎن ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽاﯾﺪ زﯾﺮا ﺑﺎ ﺧﻠﻊ ﻣﺪام از ﻧﻘﺾ ،و ﻟﺒﺲ ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﺑﺮﺗﺮ ﻫﻤﻮاره ﺗﺴﺒﯿﺢ و

ﺗﺤﻤﯿﺪﮔﻮی ذات ﺣﻘﻨﺪ

»ﺗُﺴَﺒﱢﺢُ ﻟَﻪُ اﻟﺴﱠﻤَﺎوَاتُ اﻟﺴﱠﺒْﻊُ وَاﻻَٔرْضُ وَﻣَﻦ ﻓِﻴﻬِﻦﱠ وَإِن ﻣﱢﻦ ﺷَﻲْءٍ إِﻻﱠ ﻳُﺴَﺒﱢﺢُ ﺑِﺤَﻤْﺪَهِ وَﻟَﻜِﻦ ﻻﱠ ﺗَﻔْﻘَﻬُﻮنَ
ﺗَﺴْﺒِﻴﺤَﻬُﻢْ« اﻻﺳﺮا –  ۴۴ﯾﻌﻨﯽ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎی ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﻪ »و ﻧﯿﺰ ﻣﺮاﺗﺐ ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﻪ ﻋﻮاﻟﻢ ﻣﺠﺮد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻘﻮل و ﻧﻔﻮس و

اﻋﯿﺎن ﺛﺎﺑﺘﻪ اﺳﺖ« و زﻣﲔ »و ﻧﯿﺰ ﻋﺎﻟﻢ ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﺑﺸﺮﯾّﺖ و ﻗﺎﺑﻠﯿّﺖ« و ﻫﺮﮐﻪ در آن اﺳﺖ ﺧﺪاﯾﺮا ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
ﻫﯿﭻﭼﯿﺰ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺣﻤﺪ ﺧﺪا ﻣﺸﻐﻮل اﺳﺖ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﻮﻟﻮی در ﻣﺜﻨﻮی ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
ﺟﻤﻠﻪ

ذ ّرات

ﻋﺎﻟﻢ

در

ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ روزان و ﺷﺒﺎن

ﻧﻬﺎن

ﻣﺎ ﺳﻤﯿﻌﯿﻢ و ﺑﺼﲑﯾﻢ و ﻫﺸﯿﻢ

ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻧﺎ ﻣﺤﺮﻣﺎن ﻣﺎ ﺧﺎﻣﺸﯿﻢ

ﭼﻮن ﺷﻤﺎ ﺳﻮی ﺟﻤﺎدی ﻣﯽروﯾﺪ

ﻣﺤﺮم ﺟﺎن ﺟﻤﺎدان ﮐﯽ ﺷﻮﯾﺪ

ﻏﻠﻐﻞ

از ﺟﻤﺎدی در ﺟﻬﺎن ﺟﺎن روﯾﺪ

اﺟﺰای

ﻋﺎﻟﻢ

ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ

و ﻫﺮ ﭼﻪ اﯾﻦ ﺷﻌﻮر و ﺷﻮق دروﻧﯽ ﺑﺮﺗﺮ ﺷﻮد آن ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺘﮑﺎﻣﻠﱰ ﻣﯽﮔﺮدد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺟﻤﺎد ﮐﻪ روح ﺟﻤﺎدی

ﺑﺎﻻﻗﻀﺎء و ﺑﺎﻟﻘﻮه وﺟﻮد دارد ﺷﻌﻮر و ﺷﻮق در ﺣﮑﻢ ﺻﻔﺮ ﺟﻠﻮهﮔﺮ اﺳﺖ ،و آﻧﺮا ﺑﺸﻞ ﺟﺴﻢ ﺑﯽﺟﺎن و ﺑﯽﺷﻌﻮر
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺗﺴﺒﯿﺢ و ﺗﺤﻤﯿﺪ ﺟﻤﺎدات ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻔﻬﻮم ﺣﺮﮐﺖ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ از ﻗﻮه ﺑﻪ ﻓﻌﻞ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺷﻌﻮر و
ﻋﺸﻖ و ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﻣﻄﻠﻖ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯽدﻫﺪ »ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺎﻟﯿﺪن اﺳﱳ ﺣﻨّﺎﻧﻪ از ﻫﺠﺮ رﺳﻮل ﷺ« و ﭼﻮن از ﺣﺎﻟﺖ

ﺟﻤﺎدی ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺟﻮﻫﺮی اﺳﺖ از ﻧﻘﺾ ﺧﻠﻊ ،و ﺑﮑﻤﺎل ﻣﻠﺒﺲ ﺷﻮد و روح ﻧﺒﺎﺗﯽ در آن ﻓﻌﻠ ّﯿﺖ

ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺼﻮرت ﮔﯿﺎه ﺗﻌﯿّﻦ ﯾﺎﺑﺪ و ﻟﺒﺎس ﻧﺒﺎﺗﯽ ﭘﻮﺷﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻇﻬﻮر ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻪای وﺟﻮد ﺧﻮدش ﮐﻪ ﺗﻐﺬﯾﻪ و
ﺗﻨﻔﺲ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ و ﺣﺮﮐﺖ وﺿﻌﯽ وﮐﻤّﯽ وﮐﯿﻔﯽ ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﺣﺮﮐﺖ ﺟﻮﻫﺮی اﺳﺖ ،ﺷﻌﻮر و ﺷﻮق او ﺑﺮﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد.

و اﻫﻞ ﻋﻠﻢ ﻫﻢ ﺑﻪ آن ﺷﻌﻮر ﻧﻬﺎﺋﯽ ﮔﯿﺎه ﮐﻪ اﺣﺴﺎس اوﺳﺖ ﭘﯽ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .و ﭼﻮن از اﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﺘﮑﺎﻣﻠﱰ ﺷﻮد و روح

ﺣﯿﻮاﻧﯽ از آن ﻇﻬﻮر ﯾﺎﺑﺪ ﺷﻌﻮر و ﺷﻮﻗﺶ ﻣﺸﻬﻮ ﺧﺎصّ و ﻋﺎم ﻣﯽﺷﻮد در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻧﺒﺎﺗﯽ،
اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺻﯿﺎﻧﺖ ذات و دﻓﺎع از ﺧﻮد ﭼﻮن ﺷﻬﻮت و ﻏﻀﺐ و اﺣﺴﺎس ﭘﯿﺶ از وﻗﻮع و ﻏﲑه ﻫﻢ
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺎت اﻧﻌﮑﺎﺳﯽ و ﻏﺮﯾﺰی در او ﻇﻬﻮر ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ آن زﻣﯿﻨﻪ و ﺧﺼﻮﺻﯿﺖﻫﺎ،

ﯾﺎدﮔﲑی ﺟﺰﺋﯽ و ﺗﻘﻠﯿﺪی در ﺑﻌﻀﯽ از اﻧﻮاع ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺲ ازﮔﺬراﻧﺪن ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺣﯿﻮاﻧﯽ و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻪای ﺑﻪ

ﺣﺎﻟﺘﯽ ﻣﯽ رﺳﺪﮐﻪ روح اﻧﺴﺎﻧﯽ در او ﻇﻬﻮر ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺟﻤﺎدی و ﻧﺒﺎﺗﯽ و ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﺣﺎﻟﺖ

ﻋﻘﻞ و اراده و ﻓﻌﻞ اﺧﺘﯿﺎری و اﺣﺴﺎس ﺗﮑﻠﯿﻒ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ وﺟﺪاﻧﯽ و ﯾﺎدﮔﲑی وﮐﻠﯽﺳﺎزی و ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎﻻت

ﮔﺴﱰده و ﻣﺘﻀﺎدﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﻌﺎل ﺑﺸﺮی ﮔﻮﯾﻨﺪ از او ﻇﻬﻮر ﻣﯽﯾﺎﺑﺪﮐﻪ در واﻗﻊ ﻇﻬﻮر ذات و ﺻﻔﺎت و اﻓﻌﺎل و روح

اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺸﺮی .ﭘﺲ روان اﻧﺴﺎﻧﯽ در واﻗﻊ »ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ روح اﻟﻬﯽ و ﺟﺴﻢ ﺧﺎﮐﯽ اﺳﱳ زﯾﺮا روح
٩

اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺟﻠﻮهٔ روح اﻟﻬﯽ و وﺟﻮد ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﺑﺴﯿﻂ اﻟﺤﻘﯿﻘﻪ ﺑﻮده ﮐﻞ اﻻﺷﯿﺎء اﺳﺖ .ﻟﺬا ﻋﻼوه ﺑﺮ دارا ﺑﻮدن
ﺻﻔﺎت ﺣﯿﻮاﻧﯽ وﮔﯿﺎﻫﯽ و ﺟﻤﺎدی وﮐﻼًّ ﻣﺎ ﺳﻮی اﻟﻠّﻪ ،دارای ﺻﻔﺎت اﻟﻬﯽ ﺑﻠﻘﻮّه و در ﺣ ّﺪ ﻣﺮﺗﺒﮥ ﺧﻼﻓﺖ و وﻻﯾﺖ

ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت و ﻣﻮﺟﻮدات ارﺿﯽ و ﺳﻤﺎوی و ﻣﺎدّی و ﻏﲑ ﻣﺎدّی و ﻣﺤﺴﻮس و ﻣﻌﻘﻮل اﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در

اﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺷﻌﻮر و ﺷﻮق او ﺑﻠﻘﻮّه ﮔﺴﱰده و ﻣﻨﺒﺴﻂ اﺳﺖ و ﺷﻌﻮر ﺑﻪ ﺷﻌﻮر و ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ او ﻫﻮ ﺑﻠﻘﻮّه وﺳﯿﻊ و ﻣﻨﺒﺴﻂ

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ درک ﺧﻮﯾﺸﱳ ﺧﻮﯾﺶ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ و ﺗﻼش و ﭘﻮﯾﺶ در ﺑﮑﺎر اﻧﺪازی اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی

ﺧﻮدآﮔﺎه و ﻧﯿﻤﻪ ﺧﻮدآﮔﺎه و ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه و ﮔﺸﻮدن درﻫﺎی ﺣﻮاسّ ﻇﺎﻫﺮی و ﺑﺎﻃﻨﯽ و ﻋﻘﻞ و دل از ﻣﺮاﺗﺐ
ﻣﻌﺮﻓﺖﻫﺎی ﺣﺴّﯽ و ﺳﻄﺤﯽ و ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻠﺴﻔﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﮐﺸﻒ و ﺷﻬﻮدی و ﻣﺸﺎﻫﺪهای ﻧﺎﺋﻞ ﻣﯽﺷﻮد و

ﻫﺪف از ﺧﻠﻘﺖ آﻓﺮﯾﺪﮔﺎرﮐﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ اﺳﺖ ﺑﺮاﯾﺶ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﮔﺮدد .زﯾﺮا ﺧﺪای ﺗﻌﺎﱃ ﻓﺮﻣﻮد» :ﮐﻨﺖ ﮐﻨﺰاً ﻣﺨﻔﯿﺎ

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

ﺑﻬﺮ ﺣﺎل ﺗﻨﻬﺎ ﺣﻀﺮت اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺟﺎﻣﻌﯿّﺖ وﺟﻮدی و ﻣﻈﻬﺮﯾﺖ ﺗﺎﻣّﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻗﺴﺎم ﻋﻠﻢ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﮐﻪ

ﺑﺎﻟﻘﻮّه ﺑﺼﻮرت ذﻫﻨﯽ آﻧﺮا در ﺧﻮد دارد و ﺻﻮرت ﺧﺎرﺟﯽ را در اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺮ ﺻﻮرت ذﻫﻨﯽ ﭘﺬﯾﺮا ﻣﯽﺷﻮد ﻧﺎﯾﻞ آﯾﺪ،
اﻣّﺎ ﻫﻤﻪ در اﯾﻦ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﯾﮑﺴﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪّهای ﮐﻪ ﺧﻮد در ﻣﺴﲑ ﺗﺰﮐﯿﻪ و ﺗﻌﻠﯿﻢ و ارﺷﺎد ﻗﺮار ﻧﺪادهاﻧﺪ در درک

ﺣﺴّﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ و آﻧﭽﻪ ﺣﻮاﺳّﺸﺎن ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎًﺧﻄﺎﮐﺎر و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ زﻣﯿﻨﮥ اﻧﻔﻌﺎﱃ و ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ و ﺑﺎﻓﺘﻪﻫﺎی وﻫﻢ و ﺧﯿﺎل

ﻣﺮدهٔ رﯾﮓ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ و اﺳﺎﻃﲑﮐﻬﻦ و ﺳﻨﺘّﯽ اﺳﺖ درﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﻧﺎم آﻧﺮا ﻋﻠﻢ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻧﻬﺎده ﻣﺪﻋﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﯽﺷﻨﻮد ﮐﻪ

ﻦ
آن ﯾﺎ ﮔﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺎدهٔ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﮐﻤﯽ از ﻋﻠﻢ اﺳﺖ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻗﺮآن ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :وَﻣَﺎ ﻟَﻬُﻢ ﺑِﻪِ ﻣِ ْ
ﻋِﻠْﻢٍ إِن ﻳَﺘﱠﺒِﻌُﻮنَ إِﻟﱠﺎ اﻟﻈﱠﻦﱠ« اﻟﻨﺠﻢ آﯾﻪ  ۳۱ – ۲۸اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ آﮔﺎﻫﯽﻫﺎ ﭼﻮن ﻧﺎ ﻫﻤﮕﻦ و ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﺟﺲ و اﺟﺰاء آن ﮔﺎه ﺑﺎ

ﻫﻢ ﻣﺘﻀﺎد اﺳﺖ ﮔﻤﺎﻧﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ و اﻓﺎدهٔ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺣﺎل اﮔﺮ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﺷﻮد ﺑﺂن ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺳﻄﺤﯽ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ ﻧﺎﻗﺼﯽ اﺳﺖ و ﺑﺮای وﺻﻮل ﺑﻤﺮﺗﺒﮥ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺣﺠﺎب ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و ﺣﺠﺎب اﮐﱪ ﻋﺒﺎرت از

اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ آﮔﺎﻫﯽﻫﺎی ﺟﺰﺋﯽ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻋﺎﻣّﻪ ﻣﺮدم در ﺗﺎر ﻋﻨﮑﺒﻮت اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ آﮔﺎﻫﯽﻫﺎ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺣﯿﻮاﻧﯽ

اﻧﺴﺎﻧﺮا را راﻫﮕﺸﺎ اﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﺎرﻧﺪ .و ﭼﻮن ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪﮐﻪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ در ﺟﻬﺖ ﻋﻠﻢ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﮔﺎﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪاﺷﺘﻪ و در
ﺟﻬﻞ ﻣﺮﮐﺐ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ و ﻟﺬا ﺧﺪای ﺗﻌﺎﱃ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :وَﺟَﻌَﻠْﻨَﺎ ﻣِﻦ ﺑَﻴْﻦِ أَﻳْﺪِﻳﻬِﻢْ ﺳَﺪًّا وَﻣِﻦْ ﺧَﻠْﻔِﻬِﻢْ ﺳَﺪًّا

ﻓَﺎَٔﻏْﺸَﻴْﻨَﺎﻫُﻢْ ﻓَﻬُﻢْ ﻻَ ﻳُﺒْﺼِﺮُونَ« ﯾٰﺲ آﯾﮥ  ۹ﯾﻌﻨﯽ» :وﮔﺮداﻧﯿﺪﯾﻢ در ﺑﺮاﺑﺮﺷﺎن ﺳﺪّی و از ﭘﺲ ﺳﺮﺷﺎن ﺳﺪّی ﭘﺲ

ﭘﺮدهای ﺑﺮ ﭼﺸﻤﻬﺎﯾﺸﺎن ﻓﺮواﻧﺪاﺧﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻨﺪ« اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﺻﻄﻼح ﻋﺮﻓﺎ ﻃﺎﻏﻮت درون و
ﺑﻘﻮل ﻏﺰاﱃ اﺻﻨﺎم ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ و ﺑﻘﻮل ﻓﺮاﻧﺴﯿﺲ ﺑﯿﮑﻦ ﺑﺖ ﺷﺨﺼﯽ و ﻃﺎﯾﻔﻪای و ﻣﯿﺪاﻧﯽ و ﺑﺎزاری ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و
اﺳﺘﻨﺎج ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ آن ﻣﺮدود اﺳﺖ.

ﺣﺎل اﮔﺮ از آﮔﺎﻫﯽﻫﺎی ﺣﺴّﯽ و ﺳﻄﺤﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻋﻠﻤﯽ »ﯾﺎﻋﻠﻢ« رو آورﯾﻢ ﺗﺎزه رو آورﯾﻢ ﺗﺎزه ﭘﺎ در
ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﯽﻧﻬﯿﻢ ﭼﻪ اﮔﺮ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻋﻠﻤﯽ از آﻧﺮو ﮐﻪ ﻋﯿﻨﯽ وﮐﻠﯽ اﺳﺖ اﮔﺮ از روش ﻣﻨﻄﻘﯽ »ﻧﻈﺮی و ﻋﻠﻤﯽ«

ﭘﲑوی ﮐﻨﺪ ﻗﻮاﻧﲔ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ واﻗﻊ و ﺧﺎرج و ﯾﺎ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺪﻫﺪ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﻬﺎن ﻣﺎدی و درک رواﺑﻂ ﻋﻠﺖ و

ﻣﻌﻠﻮﱃ و ﻧﻮاﻣﯿﺲ و ﻗﻮاﻧﲔ ﺣﺎﮐﻢ در ﺟﻬﺎن ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﻔﯿﺪ و ﻻزم اﺳﺖ .و در ﺗﻌﺮﯾﻒ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻋﻠﻮم ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ» :ﻋﻠﻢ

ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﻣﺴﺎع ﻣﻨﻈﻢ و ﻣﺴﺘﻤﺮ ذﻫﻦ ﺑﺮای ﮐﺸﻒ ﻋﻠﻞ و ﻗﻮاﻧﲔ اﻣﻮر و ﻣﺮﺑﻮط ﺳﺎﺧﱳ اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﲔ ﺑﯿﮑﺪﯾﮕﺮ
ﺑﻮﺟﻬﯽ ﮐﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺪﻫﻨﺪ«.

ﺧﺎﺻﯿّﺖ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻗﻮاﻧﲔ ﻋﻠﻤﯽ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻈﺎﻫﺮ ذﻫﻦ را ازﮐﺜﺮت ﺑﻪ وﺣﺪت ،از ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻪ واﺟﺐ ،و از ﺟﺰﺋﯽ ﺑﮑﻠﯽ
ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ،و ﻣﯽﺗﻮان از ﭼﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻠﻤﯽ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﻠﻤﯽ ﺳﺎﺧﺖ ،ﻣﺜﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺗﻢ و ﯾﺎ ﻧﲑوی ﺟﺎذﺑﻪ ،ﺧﻮﺑﯽ
اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ اوﻻً اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺲ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﻌﲔ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻠﻤﯽ
١٠

ﻻ
ﺑﺮﺳﺪ ،ﺛﺎﻧﯿﺎً در ﻋﻤﻞ ﻓﺎﯾﺪهٔ آﻧﺮا ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ .ﺛﺎﻟﺜﺎً ذﻫﻦ ازﮐﺸﻒ آن اﺣﺴﺎس آراﻣﺶ ﻧﺴﺒﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ وﱃ آن اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ او ً
ﻫﯿﭻ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻠﻤﯽ ﯾﮏ اﺻﻞ ﺛﺎﺑﺖ و ﭘﺎﯾﺪار »ﺣﻖ« ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﯿﺴﺖ و اﺻﻞ ﻧﺴﺒﯿّﺖ ﺑﺮ آن ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ .ﺛﺎﻧﯿﺎً ﻋﻠﻢ

ﮐﻮر اﺳﺖ و ﺧﻮد راه ﺧﻮﯾﺶ را ﻧﻤﯽداﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺟﻬﺖ دادن ﮐﺎر ﻋﻘﻞ و ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻣﺬﻫﺐ و ﻣﮑﺘﺐ اﺳﺖ .ﺛﺎﻟﺜ ًﺎ

ﻏﺎﯾﺖ ﺳﻌﺎدت اﻧﺴﺎن را ﺑﯿﺎن ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .راﺑﻌﺎً ﺗﻨﻬﺎ ﻗﻮاﻧﲔ ﺟﻬﺎن ﻣﺎدی را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﻈﺮ دارد و از ﻓﻬﻢ

ﻗﻮاﻧﲔ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﻬﺎن ﻣﺎدی و ﻋﻮاﻟﻢ ﻣﺎوراء ﻃﺒﯿﻌﺖ اﻧﺴﺎن ﻋﺎﺟﺰ اﺳﺖ و از ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ درﺑﺎرهٔ ﺑﻮد و ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﻋﺎﻟﻢ ﺷﻮد ﺳﺮﺑﺎز ﻣﯽزﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻻ ادری« ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﻧﯿﺴﺖ ﯾﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﯾﺎ ﻫﻨﻮز ﻋﻠﻢ ﺑﺂن

ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
آﻧﺎﻧﮑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﻋﻠﻢ و آداب ﺷﺪﻧﺪ

در ﺟﻤﻊ ﮐﻤﺎل ﺷﻤﻊ اﺻﺤﺎب ﺷﺪﻧﺪ

ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻓﺴﺎﻧﻪای و در ﺧﻮاب ﺷﺪﻧﺪ

ره زﯾﻦ ﺷﺐ ﺗﺎرﯾﮏ ﻧﱪدﻧﺪ ﺑﺮون

و از آن ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ،ﯾﮏ ﺟﻬﺎن ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭘﺸﺘﻮاﻧﮥ ﻋﻤﻞ وﮐﺮدار ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﯽﺳﺎزد.
ﺣﺎل ﮔﺎم ﻓﺮاﺗﺮ ﻣﯽﻧﻬﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮﯾﻢ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ

ﻣﺪّﻋﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﻠﯿّﺎت ﻧﻈﺮ دارد و از ﺣﻘﯿﻘﺖ و ﺑﻮد و ﻫﺴﺘﯽ ﻣﻄﻠﻖ ﺧﱪ ﻣﯽدﻫﺪ و ﻗﻮاﻧﲔ ﮐﻠّﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﻮاﻧﲔ

ﻣﺴﻠّﻢ ﻋﻠﻤﯽ و اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت ﻋﻘﻠﯽ را از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﯿﺎس و اﺳﺘﻘﺮاء و ﺗﻤﺜﯿﻞ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ و اﮔﺮﮐﺴﯽ ﻓﮑﺮ را ﺑﺮ اﺻﻮل
ﻗﻮاﻧﲔ ﻣﻨﻄﻖ ﭘﺮورش دﻫﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺳﺘﻨﺘﺎج ﺻﺤﯿﺢ و درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺠﻬﻮﻻت از ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻧﺎﯾﻞ آﯾﺪ ﭼﻪ ﻓﻼﺳﻔﻪ
ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎر ﺧﻮد را ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﻬﺎر اﻣﺮ ﻣﯽداﻧﻨﺪ۱ .ـ ﻋﻠﻢ و ارزش و ﺣﺪود آن ۲ـ وﺟﻮد و ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ آن

»ﻣﺎدّه و ﺟﺎن و روان« ۳ـ واﺟﺐ اﻟﻮﺟﻮد و راﺑﻄﮥ او ﺑﺎ ﻣﻮﺟﻮدات۴ .ـ اﻧﺴﺎن و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﻋﻘﻞ و
اراده و آزادی و اﺧﺘﯿﺎر و ﺣﻖ و ﺗﮑﻠﯿﻒ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﺎن ﭼﻮن ﻧﯿﺴﺖ ﮔﺮاﯾﺎن ﻣﻨﮑﺮ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻋﻠﻤﯽ و
ﻓﻠﺴﻔﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻏﲑه ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و ﺷﮑﺎﮐﺎن ﻣﻨﮑﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻘﯿﻘﺖ از ﻫﺮ ﻃﺮﯾﻘﻨﺪ وﱃ اﯾﺪه آﻟﯿﺴﺘﻬﺎ »ﭘﲑوان اﺻﺎﻟﺖ

ﺗﺼﻮر« ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺻﻮرت ذﻫﻨﯽ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻧﻤﻮد ﺧﺎرﺟﯽ ،و ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺷﯿﺎء ﻫﻤﺎن ادراک ﻣﺎﺳﺖ ﻧﻪ
درک ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻋﺎﻟﻢ ﺧﺎرج .و ﺑﻌﻀﯽ ﭼﻮن ﮐﺎﻧﺖ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻧﻤﻮد را ﻣﻨﮑﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻋﻠﻢ ﻓﻘﻂ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﻇﻮاﻫﺮ
ﯾﺎ ﻋﻮارض ﯾﺎ ﻋﺪدﻫﺎﺳﺖ و اﯾﻦ ﻧﻤﻮدﻫﺎ ﻧﺎﺷﯽ از ذرات ﯾﺎ ﺑﻮدﻫﺎ ﯾﺎ ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ درک آن ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ.
ور آﻟﯿﺴﺖﻫﺎ »واﻗﻊ ﮔﺮاﯾﺎن« ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ذﻫﻦ ﺑﺎ واﻗﻊ و ﺧﺎرج ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﻧﻈﺮ آﻧﺎن ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺸﺎﺋﲔ اﺳﺖ ﮐﻪ

ﻋﻠﻢ را ﺣﺼﻮل ﺻﻮرت ﺷﻴﺌﯽ در ذﻫﻦ داﻧﺴﺘﻪ ﺗﺼﻮّرات و ﺗﺼﺪﯾﻘﺎت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺪرﮐﺎت را اﺻﺎﻟﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .و
ﭘﺮاﮔﻤﺎﺗﯿﺴﺖﻫﺎ »ﭘﲑوان اﺻﺎﻟﺖ ﻋﻤﻞ« ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮدن در ﻋﻤﻞ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮔﺮ ﭼﻪ در ﺷﯿﻮه رآﻟﯿﺴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻧﺴﯿﺒﯿﻮن ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻋﻠﻤﯽ را اﻣﺮی ﻧﺴﺒﯽ و ﻋﺮﺿﯽ و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽداﻧﻨﺪ .در ﺣﺎی ﮐﻪ

در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻋﻠﻢ ﻋﻠﻤﺎی اﺳﻼم ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ» :اﻟﻌﻠﻢ ﻫﻮاﻟﯿﻘﲔ اﻟّﺬی ﻻﯾﺪﺧﻠﻪ اﻻﺣﺘﻤﺎل« ﯾﻌﻨﯽ :ﻋﻠﻢ آن اﺳﺖ ﮐﻪ
اﺣﺘﻤﺎل در آن داﺧﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺑﺎ وﺟﻮدی ﮐﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻓﻠﺴﻔﯽ اﮔﺮ ﺑﺎ روش ﺻﺤﯿﺢ و ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدد ﺑﺴﯿﺎر

ارزﻧﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﻗﻀﯽ ﮐﻪ ﻓﻼﺳﻔﻪ در ﻋﻘﺎﯾﺪﺷﺎن اﻇﻬﺎرﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﻌﻠﺖ ﻇﻬﻮر ﻣﮑﺎﺗﺐ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻣﺘﻀﺎد

و ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ و اﻋﱰاف آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﺠﺰ در درک ﺑﻮد و ﺣﻘﯿﻘﺖ ذات و »ﻻادری« ﮔﻔﱳ آﻧﺎن در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از
ﻏﻮاﻣﺾ ،و اﯾﻨﻪ ﮔﺎه دﭼﺎر دور و ﺗﺴﻠﺴﻞ ﺑﺎﻃﻞ و ﯾﺎ ﻋﺪم ﺗﻘﺪس و ﻧﺒﻮد اﯾﻤﺎن و ﻋﺸﻖ و ﻏﲑه ﺷﺪهاﻧﺪ ﻟﺬا ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ

وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ وﱃ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺑﮑﺎم ﺗﺸﻨﻪ ﮐﺎﻣﺎن ﺣﻘﯿﻘﺖ آب ﮔﻮارا و ﺻﺎف و زﻻل ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﺮﯾﺰﻧﺪﮐﻪ ﻫﻢ

ﻏﺬای ﻓﮑﺮ و ذﻫﻦ و روح و ﺟﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢ آﺗﺶ ﺷﻮر و ﺷﻮق دروﻧﯽ را ﺷﻌﻠﻪور ﺳﺎزد و ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻟﺬت ﺑﺨﺶ در

ﺟﻬﺖ ﺳﲑی ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ و ﺣﯿﺎت ﺑﺨﺶ ﭘﺪﯾﺪ آورد .ﻟﺬا ﺑﻌﻀﯽ از ﻓﻼﺳﻔﻪ ﺧﻮد ﻃﻮﻋﺎً و ﮐﺮﻫﺎً ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪﮐﻪ ﺑﺮ ﻓﺮاز
ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻓﯿﺴﻔﯽ ﮐﻪ ﭘﺎی ﭼﻮﺑﲔ دارد ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎل ﭘﺮواز دارد و آن ﻣﻌﺮﻓﺖ ﮐﺸﻒ و ﺷﻬﻮدی اﺳﺖ ﮐﻪ

١١

دﯾﺪن ﮐﻨﻪ اﺳﺖ ﻧﻪ آﺛﺎر ﻣﺘﻐﲑ ﻓﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪه و ﻧﻪ ﺷﻨﯿﺪن ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺷﺪن ﺣﻘﯿﻘﺖ »ﺷﻨﯿﺪن ﮐﯽ ﺑﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﺪن«.
اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﺎﺑﯽ را ﻣﻌﺮﻓﺖ ،و ﺣﺎﺻﻞ آﻧﺮا ﻋﺮﻓﺎن و واﺻﻞ ﺑﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﺷﻨﺎﺧﺖ را ﻋﺎرف ،و ﺳﺎﻟﮏ

اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ را ﺑﺪﻟﯿﻞ روش ﺗﺼﻔﯿﮥ ﺑﺎﻃﻦ ،ﺻﻮﻓﯽ ﻧﺎم ﻧﻬﺎدهاﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ» :اﻫﻞ اﻟﻌﻘﻮل اﻫﻞ درﺟﺎت و اﻫﻞ

اﻟﻌﻠﻮم اﻫﻞ اﻟﻔﻀﺎﺋﻞ و اﻟﺤﺴﺎﻧﺖ و اﻫﻞ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻫﻞ اﻟﺤﺮﻣﺔ و اﻟﮑﺮاﻣﺎت« ۲ـ ﯾﻌﻨﯽ :ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺧﺮد و

دارﻧﺪﮔﺎن ﻋﻘﻞ »ﻋﻘﻞ ﻗﺪﺳﯿﻪ و ﻋﻘﻞ ﻣﺴﺘﻔﺎد« دارای درﺟﺎﺗﻨﺪ و اﻫﻞ ﻋﻠﻢ دارای ﻓﻀﯿﻠﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻫﻞ

ﻣﻌﺮﻓﺖ دارای ﺣﺮﻣﺖ وﮐﺮاﻣﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ .و ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ واﻻی آﻧﻬﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮدد ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻌﻀﯽ ﻗﺒﻮل ﻋﺒﺎدات

ﺑﯿﺶ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و اﯾﺸﺎن ﻋﺒّﺎد ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﺑﻌﻀﯽ ﻗﺒﻮل اﺧﻼق و اﻋﻤﺎل ﺑﯿﺶ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و اﯾﺸﺎن زﻫّﺎد ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﺑﻌﻀﯽ

ﻗﺒﻮل اﻋﻤﺎل و اﺧﻼق و اﺣﻮال ﻫﻤﻪ داﺷﺘﻨﺪ و اﯾﺸﺎن ﺻﻮﻓﯿﺎن ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﮑﻤﺎل ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ رﺳﻮل ﷺ اﺳﺘﻌﺪاد ﺗﻤﺎم

ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ۳ـ ﻋﺎرﻓﺎن ﺑﺎﻟﻠّﻪ دﻟﯿﻞ و ﺑﺮﻫﺎن را ﻧﻪ ﺑﺮای ﮐﺸﻒ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﻣﻄﻠﺐ ﻻزم داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ
اﻋﺘﻘﺎدﻧﺪﮐﻪ » ﻳُﺆﺗِﯽ اﻟْﺤِﻜْﻤَﺔَ ﻣَﻦ ﻳَﺸَﺎءُ وَﻣَﻦ ﻳُﻮْٔتَ اﻟْﺤِﻜْﻤَﺔَ ﻓَﻘَﺪْ أُوﺗِﻲَ ﺧَﻴْﺮًا ﻛَﺜِﻴﺮًا« ﺑﻘﺮه آﯾﻪ  ۲۶۹ﯾﻌﻨﯽ :ﺧﺪا ﻫﺮ

ﮐﻪ را ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺣﮑﻤﺖ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﻬﺮﮐﻪ ﺣﮑﻤﺖ دﻫﺪ ﺧﲑ ﺑﺴﯿﺎر داده .و ﺣﺼﻮل اﻧﺮا ﺑﺎﺧﻼص داﻧﺴﺘﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ:
»ﻣﻦ اﺧﻠﺺ ﻟﻠّﻪ ارﺑﻌﲔ ﺻﺒﺎﺣﺎً ﻇﻬﺮت ﯾﻨﺎﺑﯿﻊ اﻟﺤﮑﻤﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻪ ﻋﻠﯽ ﻟﺴﺎﻧﻪ« ۴ـ ﯾﻌﻨﯽ :ﻫﺮ ﮐﻪ ﭼﻬﻞ ﺻﺒﺎح

»ﺑﺎﻣﺪاد« ﺧﻮد را ﺑﺮای رﺿﺎی ﺧﺎ ﺧﺎﻟﺺ ﮐﻨﺪ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪﻫﺎی ﺣﮑﻤﺖ از داﻧﺶ ﺑﺮ زﺑﺎﻧﺶ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد .و
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ »ﻟﯿﺲ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﮑﺜﺮت اﻟﺘّﻌﻠﯿﻢ و اﻟﺘﻌﻠّﻢ اﻟﻌﻠﻢ ﻧﻮر ﯾﻘﺬﻓﻪ اﻟﻠّﻪ ﻓﯽ ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﯾﺸﺎء« ۵ـ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻠﻢ و

داﻧﺶ ﺑﻪ زﯾﺎدی ﯾﺎد دادن و آﻣﻮﺧﱳ ﻧﯿﺴﺖ .ﻋﻠﻢ ﻧﻮرﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻬﺮ دﱃ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﯿﺎﻧﺪازد.

وﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎﻧﯽ آﯾﺖ ﮐﱪای اﻟﻬﯽ و ﻓﯿﺾ ﻣﻘﺪّس و ﻣﻨﺒﺴﻂ ﺑﺮﮐﻞ ﻣﺎﻫﯿﺎت و ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺮاﺗﺐ ﮐﻠﯿﮥ ﺷﺸﮕﺎﻧﻪ و

ﺣﻀﺮات ﺧﻤﺲ ۶ـ ﺑﻮده ﻋﺎﻟﻢ ﮐﺒﲑ در او ﻣﻨﻄﻮی اﺳﺖ ﭘﺲ ﻫﻤﮥ ﻋﻮاﻟﻢ ﻏﯿﺐ و ﺷﻬﺎده وﮐﺒﲑ و ﺻﻐﲑ در ﻧﺰد او

ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ و ﺣﻀﺮت اﻧﺴﺎن ﭼﻮن ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﻣﻌﯿّﺖ داﺷﺘﻪ و ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﯿّﺖ ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻋﻠﻤﺶ ﻧﻪ از ﻣﻘﻮﻟﮥ
ﮐﯿﻒ اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﻼﺻﺪرا ﮔﻔﺘﻪ .و ﻧﻪ ﻣﻘﻮﻻت ﻋﺮﺿﯽ دﯾﮕﺮ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﺤﻘﻖ دواﻧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ۷ .ـ و ﻧﻪ ﺣﺼﻮل
ﺻﻮرت ﺷﯿﺌﯽ در ذﻫﻦ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﺸﺎﺋﯿﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ .و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﺿﺎﻓﮥ اﺷﺮاﻗﯿﻪ ﮐﻪ اﺷﺮاﻗﯿﻮن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ از ﻣﻘﻮﻟﮥ

اﺗﺤﺎد ﻋﺎﻟﻢ و ﻣﻌﻠﻮم و ﻋﺎﻗﻞ و ﻣﻌﻘﻮل و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺣﻀﻮر ﻣﺠﺮّداﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ ﺣﻀﻮری ﺑﺎﺷﺪ۸ .

اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻨﮑﺮ ﻋﻠﻢ ﺣﺼﻮﱃ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺪرﮐﺎت ﺣﺴّﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ وﱃ آﻧﺮا ﻣﺨﺼﻮص ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﻬﺎن ﻣﺎدی ﻣﺤﺴﻮس و ﻋﺎﻟﻢ
ﻧﻤﻮد ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،ﻧﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻮد و ﻣﻌﻘﻮﻻت ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ وﮐﻠﯿﺎت ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪوده ﻋﻘﻮل ﺑﺸﺮی .اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ در

اﺻﻞ اﻓﺎﺿﻪاﯾﺴﺖ وﱃ در ﻓﻌﻠﯿﺖ ﺟﻨﺒﮥ ﺣﻀﻮری و اﺣﺎﻃﻪای و ﻣﻌﯿّﺖ را داراﺳﺖ زﯾﺮا وﻗﺘﯽ ﺧﺪای ﺗﻌﺎﱃ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻫﻮ ﻣﻌﮑﻢ اﯾﻨﻤﺎ ﮐﻨﺘﻢ« او ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺳﺖ ﻫﺮ ﺟﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﭘﺲ ﻋﻠﻢ وﺳﺎﯾﺮ ﺻﻔﺎت اوﮐﻪ ﻋﲔ ذات اﺳﺖ ﻧﯿﺰ
ﻫﻤﯿﺸﻪ و در ﻫﻤﻪ ﺣﺎل ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺎ ﻣﺎﺳﺖ .اﻣﺎ ﻋﻠﺖ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﻢ اﻓﺎﺿﯿﻪاﯾﺴﺖ از اﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ:

۱ـ در اﺻﻄﻼح ﻓﻼﺳﻔﻪ در ﺟﺎن و روان اﻧﺴﺎن زﻣﯿﻨﮥ ﺷﻌﻮر ،و ﺷﻌﻮر ﺑﻪ ﺷﻌﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻮﻋﯿﻪ و ﺣﻘﺎﯾﻖ و ﻣﺜﻞ
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎ درک ﻣﺤﺴﻮس ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﻌﺒﲑ و ﺗﻔﺴﲑ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﮥ ﻋﻠﻢ ﺣﺼﻮﱃ ﻣﯽرﺳﺪ و ﻋﻠﻢ ﺣﻀﻮری
ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﻣﺒﻨﺎی ﻋﻠﻢ ﺣﺼﻮﱃ اﺳﺖ ﭼﻮن اﻧﺴﺎن ﻣﺠﺮّد از ﺣﻮّاس و ﻣﻌﻠﻖ در ﻓﻀﺎ ﺑﻪ ﻗﻮل اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ﻧﯿﺰ درک ذات

ﺧﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪهٔ دﮐﺎرت ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﺪ ﭘﺲ ﻫﺴﺖ ﻟﺬا اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ذات و ﺻﻔﺎت اﻓﻌﺎل ﺧﻮد ﻋﻠﻢ ﺣﻀﻮری
دارد و اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺟﻮﻫﺮهٔ ﻋﻘﻼﻧﯽ و ﻧﻮر ﺟﺎن ﻣﺤﺴﻮﺳﺎت را ﺑﮑﺎر اﻧﺪاﺧﺘﻪ و ﻣﺤﺴﻮﺳﺎت را ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻋﻠﻢ ﺣﻀﻮری
ﺧﻮﯾﺶ از ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺗﺼﻮر و ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﺠﺮﯾﺪ و ﻋﺘﻌﻤﯿﻢ و ﺣﮑﻢ و اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻓﻠﺴﻔﯽ
ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ.

۲ـ ﭘﯿﺎﻣﱪان اﻟﻬﯽ ﺑﺪون ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻋﻠﻢ ﺣﺼﻮﱃ و اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ ﻣﻨﺒﻊ ﻓﯿﺎض ﻋﻠﻢ و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻮده و ﭘﺮده از اﺳﺮار ﻋﺎﻟﻢ
ﺑﺮداﺷﺘﻪاﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ درﺑﺎرهٔ ﺣﻀﺮت آدم ﻓﺮﻣﻮده» :و ﻋﻠّﻢ اﻵدم اﻻﺳﻤﺎء ﮐﻠّﻬﺎ« ﺑﻘﺮه ۲۹ -و ﻓﺮﻣﻮد:
١٢

»اﻟﺮّﺣﻤﻦ ﻋﻠّﻢ اﻟﻘﺮآن ﺧﻠﻖ اﻻﻧﺴﺎن ﻋﻠّﻤﻪ اﻟﺒﯿﺎن« ﯾﻌﻨﯽ :ﺧﺪای ﺑﺨﺸﻨﺪه در ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮهٔ رﺣﻤﺎﻧﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮآن
ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻠﻤﻪ اﻟﻠّﻪ ﮐﻪ ﮐﻤﺎل اوﻟﯿّﻪ اﺳﺖ و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺸﯿّﺖ و ﺣﮑﻤﺖ و ﻋﻠﻢ اوﺳﺖ ﻇﻬﻮر داد و ﺳﭙﺲ اﻧﺴﺎن را آﻓﺮﯾﺪ و
او را ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﺧﺎصّ ﺑﯿﺎن وﮔﻔﺘﺎر ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﻠﻢ و ﻧﻄﻖ آراﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻠﻮهٔ ﻣﺤﺴﻮس ﻋﻠﻢ ﺧﺪا وﮐﻠﻤﮥ اﻟﻠّﻪ ﺑﺎﺷﺪ و آﻧﺮا

ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﻇﻬﻮر ﭘﺲ ﻋﻠﻢ ﺣﻘﯿﻘﯽ در اﻧﺴﺎن ﻗﺒﻞ از ﻇﻬﻮر ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و درﺑﺎرهٔ ﭘﯿﻐﻤﱪ اﮐﺮم ﷺ آﻣﺪه» :وَﻣَﺎ ﻛُﻨﺖَ ﺗَﺘْﻠُﻮ
ﻣِﻦ ﻗَﺒْﻠِﻪِ ﻣِﻦ ﻛِﺘَﺎبٍ وَﻟَﺎ َﺗﺨُﻄﱡﻪُ ﺑِﻴَﻤِﻴﻨِﻚَ إِذًا ﻟﱠﺎرْﺗَﺎبَ اﻟْﻤُﺒْﻄِﻠُﻮنَ« ﯾﻌﻨﯽ :و ﺗﻮ ﻫﻴﭻ ﻛﺘﺎﺑﻰ را ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ

ﻧﻤﻰﺧﻮاﻧﺪى و ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮد ﻧﻤﻰﻧﻮﺷﺘﻰ وﮔﺮ ﻧﻪ ﺑﺎﻃﻞاﻧﺪﻳﺸﺎن ﻗﻄﻌﺎ ﺑﻪ ﺷﻚ ﻣﻰاﻓﺘﺎدﻧﺪ» ،ﺳﻮره ﻋﻨﮑﺒﻮت آﯾﮥ «۴۷
ﺑﺎﻃﻞ ﮐﯿﺸﺎن درﺑﺎرهٔ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺷﮏ ﮐﻨﻨﺪ؟ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ در ﻋﻠﻢ ﺣﻀﻮری و ﻟﺪﻧﯽ و وﺣﯽ ﺣﻀﺮت ﺷﮏ ﮐﺮده و
ﻋﻠﻢ آﻧﺠﻨﺎب را ﺣﺼﻮﱃ و اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﺎن ﻋﻠﻢ ﻟﺪﻧﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻇﻬﻮر ﺣﻘﺎﯾﻖ از ﻗﻠﺐ ﺑﺮ زﺑﺎن
آﻧﺤﻀﺮت ﺷﺪه ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:

ﺑﻪ ﻏﻤﺰهٔ ﻣﺴﺄﻟﻪ آﻣﻮز ﺻﺪ ﻣﺪرّس ﺷﺪ

ﻧﮕﺎر ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﻤﮑﺘﺐ ﻧﺮﻓﺖ و ﺧﻂ ﻧﻨﻮﺷﺖ

و اﻧﺸﺎء اﻟﻠّﻪ در ﺟﻠﺪ دوم ﮐﻪ ﺷﺮح ﺳﻮاﻧﺢ اﺳﺖ درﺑﺎرهٔ ارزش و ﺣﺪود ﻋﻠﻢ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﯿﺸﱰ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﻣﺎ ﺳﺨﻦ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﺼﻮل ﭼﻨﲔ ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪﮐﺮد؟ اﮔﺮ از ﺷﯿﻮهﻫﺎی راﯾﺞ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن ﺑﻬﺮهٔ ﺟﻮﺋﯿﻢ ﺑﻪ
ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﯽآﺋﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺤﺎﺳﻦ و ﻧﻘﺎﺋﺺ آن ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ و اﮔﺮ از ﻃﺮﯾﻖ اﺻﻮل ﻣﻨﻄﻖ ﻓﮑﺮ را از ﺧﻄﺎ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ﺑﺎز
داﺷﺘﻪ ﺑﺮ اﺻﻮل ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﯾﺪ و ﺗﻌﻤﯿﻢ و ﺣﮑﻢ و اﺳﺘﺪﻻل ﺑﺮﭙدازﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻧﺎﺋﻞ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ
آﻧﻬﻢ ﺑﺎ واﺳﻄﮥ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﻘﺪﻣﮥ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺘﻨﺘﺎج اﺳﺖ و ﺿﻤﻨﺎً ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ و ﺑﻮد ﻫﻢ راه

ﻧﻤﯽﺑﺮد و ﺷﻮقاﻧﮕﯿﺰ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ آﻓﺮﯾﻦ و ﻋﺸﻖاﻓﺰا ﻧﺒﻮده ﺟﻮﯾﻨﺪه را ﮔﺎه در ﺳﺮ درﮔﻤﯽ و ﭘﻮﭼﯽ و ﺧﺸﮑﯽ و ﺟﻤﻮد
و دﻟﻤﺮدﮔﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ »و ﻓﯽ ﮐﻞ واد ﯾﻬﯿﻬﻮن« ﭘﺲ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﯾﻘﯿﻨﯽ و ﻗﻄﻌﯽ و ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻫﻤﺎن

ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻬﻮدی اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﻠﻢ ﺣﻀﻮری ﻣﯽﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ .در اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺮوس ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺮﻗﻊ

از رخ ﻣﯽﮔﺸﺎﯾﺪ ،و ﺟﻤﺎل را ﺑﯽﭘﺮده ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪ و آﺗﺶ ﻋﺸﻖ و ﺷﻮق را در دﻟﻬﺎ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﻮﻟﻮی
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﮔﺮ زﻧﺎم و ﺣﺮف ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﮕﺬری

ﭘﺎک ﮐﻦ ﺧﻮد را ز ﺧﻮد ﻫﺎن ﯾﮑﺴﺮی

ﺧﻮﯾﺶ را ﺻﺎﻓﯽ از او ﺻﺎف ﺧﻮد

ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯽ ذات ﭘﺎک ﺻﺎف ﺧﻮد

ﻫﻤﭽﻮ آﻫﻦ زآﻫﻨﯽ ﺑﲑﻧﮓ ﺷﻮ

ﺑﯿﻨﯽ

اﻧﺪر

ﺑﯽﺻﺤﯿﺤﲔ

دل

اﺣﺎدﯾﺚ

ﻋﻠﻮم
و

در

اﻧﺒﯿﺎء

رﯾﺎﺿﺖ

ﺑﯽﮐﺘﺎب

ﺑﻠﮑﻪ

روات

و

اﻧﺪر

آﯾﻨﻪ

ﺑﯽزﻧﮓ

ﺑﯽﻣﻌﲔ

ﻣﺸﺮب

و

آب

ﺷﻮ

اوﺳﺘﺎ

ﺣﯿﺎت

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

ﺟﺰ ز دل ﻫﻢ ﺑﯽﻋﺪد ﻫﻢ ﺑﺎ ﻋﺪد

ﻋﮑﺲ ﻫﺮ ﻧﻘﺸﯽ ﻧﺘﺎﺑﺪ ﺗﺎ اﺑﺪ

ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ

ﺗﺎ اﺑﺪ ﻧﻮ ﻧﻮ ﺻﻮر ﮐﺂﯾﺪ ﺑﺮ او

راﯾﺖ

ﻧﻘﺶ و ﻗﺸﺮ ﻋﻠﻢ را ﺑﮕﺬاﺷﺘﻨﺪ
ﮔﺮ ﭼﻪ ﻧﺤﻮ وﻓﻘﻪ را ﺑﮕﺬاﺷﺘﻨﺪ

ﺑﯽﺣﺠﺎﺑﯽ

ﻋﻢ

اﻟﯿﻘﲔ

اﻧﺪر

او

اﻓﺮاﺷﺘﻨﺪ

ﻟﯿﮏ ﻣﺤﻮ و ﻓﻘﺮ را ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ »«۹

و اﻣﺎ ﻧﺘﻮان ﭼﻬﺮهٔ آن زﯾﺒﺎ روی را ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ دﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺤﺮم ﺷﺪ

ﻫﺮﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﺪاﻧﺴﺖ در اﻧﮑﺎر ﺑﻤﺎﻧﺪ

ﻫﺮ ﮐﻪ ﺷﺪ ﻣﺤﺮم دل در ﺣﺮم ﯾﺎر ﺑﻤﺎﻧﺪ

و ﺷﺮط ﻣﺤﺮﻣﯿّﺖ ﻓﻨﺎی ﻋﺎﺷﻖ در ﻣﻌﺸﻮق اﺳﺖ

١٣

ﻣﺮ زﺑﺎن را ﻣﺸﱰی ﺟﺰ ﮔﻮش ﻧﯿﺴﺖ

ﻣﺤﺮم اﯾﻦ ﻫﻮش ﺟﺰ ﺑﯿﻬﻮش ﻧﯿﺴﺖ

ﺣﺎل اﮔﺮ ﺟﺎذﺑﮥ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻌﺸﻮق ﻣﻌﺮﻓﺖ در آﻏﻮش ﻋﺎﺷﻖ ﻋﺎرف ﺑﯿﺎراﻣﺪﮐﻤﺎل ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
دﯾﮕﺮان ﻫﻢ ﺑﮑﻨﻨﺪ آﻧﭽﻪ ﻣﺴﯿﺤﺎ ﻣﯽﮐﺮد

ﻓﯿﺾ روحاﻟﻘﺪس ار ﺑﺎز ﻣﺪد ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ

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

ﺗﻌﻠﻘﺎﺗﺶ را ﻗﺮﺑﺎن ﻧﮑﻨﺪ و اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻨﻬﺪ ،ﯾﻮﺳﻒوار زﻧﺪان ﺑﺠﺎن ﻧﺨﺮد و ﭼﻮن ﻣﺤﻤﺪ ﷺ ﻓﻘﺮ و

ﻓﻨﺎ و ﻋﺰﻟﺖ و رﯾﺎﺿﺖ ﭘﯿﺸﻪ ﻧﮑﻨﺪ و ﻋﻠﯽوار ﺣﺠﺎﺑﻬﺎ را ﺑﺎ رﯾﺎﺿﺖ و زﻫﺪ و ورع و ﺗﻘﻮی و دوام ذﮐﺮ و ﻓﮑﺮ و

ﻋﺒﻮدﯾﺖ ﻧﺴﻮزاﻧﺪ و آﺋﯿﻨﮥ دﻟﺶ ﺻﺎﻓﯽ ﻧﺸﻮد ،و ﺟﺎﻧﺶ از رﺳﻮﺑﺎت دﯾﺪهﻫﺎ و ﺷﻨﯿﺪهﻫﺎ ﭘﺎک و ﻣﺼﻔّﺎ ﻧﮕﺮدد ،ﯾﻮﺳﻒ

روح ،ﻣﺎﻧﺪه در ﭼﺎه ﻋﺪاوت و ﺣﺴﺪ ،ﻃﻠﻮع ﻧﮑﻨﺪ و ﺟﻠﻮه ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﺮ وﺟﻮد ﻧﺎﺋﻞ ﻧﺸﻮد.

دﯾﻮ ﭼﻮ ﺑﲑون رود ﻓﺮﺷﺘﮥ درآﯾﺪ

ﺧﻠﻮت دل ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺎی ﺻﺤﺒﺖ اﻏﯿﺎر

از اﯾﻦ رو ﭘﯿﺎﻣﱪان ﺧﺪا و اوﻟﯿﺎء اﻟﻬﯽ و ﻋﺎرﻓﺎن ﺑﺎﻟﻠّﻪ اﮔﺮ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺎ ﺟﺎذﺑﮥ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻣﺘﺤﻮّل ﺷﺪهاﻧﺪ وﱃ ﺑﺮای
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺣﻀﻮری و ﺷﻬﻮدی اﺳﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺰﮐﯿﮥ ﻧﻔﺲ و ﺗﻄﻬﲑ دل ﻣﺆﯾﺪ وﻣﻮﻓّﻖ در

ﻣﻘﺎم ﺧﺎﺻّﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﮐﻤﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ وﮐﺘﺐ ﻋﺮﻓﺎء آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﻧﺒﯿﺎء ﻣﻈﻬﺮ ﻣﻘﺎﻣﯽ از ﻧﻮح در
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺳﻠﻮک ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ آدم ﷷ ﻣﻈﻬﺮ ﻣﻘﺎم ﺗﻮﺑﻪ و ﺗﻌﻠﯿﻢ اﺳﻤﺎء و ﺻﻔﻮت ،و ﻧﻮح در ﻣﻘﺎم ﻧﺠﺎت ،و

اﺑﺮاﻫﯿﻢ در ﻣﻘﺎم ﺧﻠّﺖ ،و ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﮐﺮم ﺟﺎﻣﻊ ﻫﻤﮥ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻧﺒﯿﺎء ﭘﯿﺶ از ﺧﻮد ﺑﻮد .و ﺑﺮ ﻫﻤﲔ اﺳﺎس اﺳﺖ

ﮐﻪ ﺳﯿﺪاﻟﻄّﺎﺋﻔﻪ ﺟﻨﯿﺪ ﺑﻐﺪادی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﻨﺎی ﺗﺼﻮّف ﺑﺮ ﻫﺸﺖ ﺧﺼﻠﺖ اﺳﺖ .اﻗﺘﺪا ﺑﺮ ﻫﺸﺖ ﭘﯿﻐﻤﱪ ،ﺳﺨﺎوت
ﺑﺎﺑﺮاﻫﯿﻢ ،رﺿﺎ ﺑﺎﺳﺤﻖ ،ﺻﱪ ﺑﺎﯾﻮّب ،اﺷﺎرت ﺑﻪ زﮐﺮﯾّﺎ ،ﻏﺮﺑﺖ ﺑﻪ ﯾﺤﯿﯽ ،ﺳﯿﺎﺣﺖ ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ ،ﻟﺒﺲ ﺻﻮف ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ
ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ﺟﺎﻣﻪﻫﺎی او ﭘﺸﻤﯽ ﺑﻮد ،و ﻓﻘﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﷺ« .ﺑﻪ ﻫﻤﲔ دﻟﯿﻞ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ درﺑﺎرهٔ ﺗﺰﮐﯿﻪ و ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن

ﺑﻤﻌﺮﻓﺖ ﺷﻬﻮدی ﻓﺮﻣﻮده» :ﻫُﻮَ اﻟﱠﺬِي ﺑَﻌَﺚَ ﻓِﻲ اﻟْﺎُٔﻣﱢﻴﱢﲔَ رَﺳُﻮﻟًﺎ ﻣﱢﻨْﻬُﻢْ ﻳَﺘْﻠُﻮ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢْ آﻳَﺎﺗِﻪِ وَﻳُﺰَﻛﱢﻴﻬِﻢْ وَﻳُﻌَﻠﱢﻤُﻬُﻢُ
اﻟْﻜِﺘَﺎبَ وَاﻟْﺤِﻜْﻤَﺔَ وَإِن ﻛَﺎﻧُﻮا ﻣِﻦ ﻗَﺒْﻞُ ﻟَﻔِﻲ ﺿَﻠَﺎلٍ ﻣﱡﺒِﲔٍ« ﺟﻤﻌﻪ -آﯾﻪ  ۲ﯾﻌﻨﯽ» :اوﺳﺖ آن ﻛﺲ ﻛﻪ در ﻣﻴﺎن

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

و اﻟﻬﺎم ﻫﻤﺎن ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻬﻮدی روش ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ ﮐﺎﻣﻞ و ﺟﺎﻣﻊ و ﺳﲑه اﻧﺒﯿﺎء اﻟﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺮﻓﺎ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه را ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه

و در ان ﺑﻪ ﺳﲑ و ﺳﻠﻮک ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﺻﻠﯽ ﻋﻨﺎﯾﺖ و اﻓﺎﺿﮥ رﺑّﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﭼﻪ از ﺑﲔ ﻫﺰاران ﺑﻨﺪﮔﺎن
ﻣﺨﻠﺺ ﺧﺪا ﮐﻪ ﺟﺎن در ﮐﻮرهٔ رﯾﺎﺿﺖ و ﻋﺸﻖ ﺳﻮﺧﺘﻪاﻧﺪ ﻋ ّﺪهای را ﺧﺪا ﺑﺮﻣﯽﮔﺰﯾﻨﺪ و ﺑﺎر اﻣﺎﻧﺖ وﻻﯾﺖ را ﺑﺮ

دوش آﻧﺎن ﻣﯽﻧﻬﺪ و در ﺗﺤﻘّﻖ ﻋﯿﻨﯽ آن ﻧﺒﻮّت را در ﺟﻨﺒﮥ ﺗﺸﺮﯾﻊ اﺣﮑﺎم ﻇﻬﻮر ﻣﯽدﻫﺪ و ﭘﺲ از ﺧﺎﺗﻤﯿﺖ ﻧﺒﻮّت،

وﻻﯾﺖ ﮐﻠﯿّﻪ را در ﺧﻠﯿﻔﻪ اﻟﻠﻬﯽ و اﻣﺎﻣﺖ ﻋﻠﯽ ﷷ ﺗﻌﯿّﻦ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ﺗﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮده ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ» :اﻧﯽ ﺟﺎﻋﻞ ﻓﯽ

اﻻرض ﺧﻠﯿﻔﻪ« و »اﻧّﯽ ﺟﺎﻋﻠﮏ ﻟﻠﻨّﺎس اﻣﺎﻣﺎً« را اﺳﺘﻤﺮار ﺑﺨﺸﺪ و آﻧﺎﻧﺮا ﭼﻮن اﻧﺒﯿﺎء ﻫﺎدی ﺧﻠﻖ ﻗﺮار دﻫﺪ ﺗﺎ
ﮐﻤﺎل ﻓﺮدی و ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺸﺮ ﺗﺤﻘّﻖ ﯾﺎﺑﺪ و از اﯾﲊو ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :اﻧﺒﯿﺎ ﻫﺎدی ﺧﻠﻖ ﻗﺮار دﻫﺪ ﺗﺎ ﮐﻤﺎل ﻓﺮدی و ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺸﺮ

ﺗﺤﻘّﻖ ﯾﺎﺑﺪ و از اﯾﲊو ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻓَﻤَﻦ ﺗَﺒِﻊَ ﻫُﺪَايَ ﻓَﻼَ ﺧَﻮْفٌ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢْ وَﻻَ ﻫُﻢْ ﻳَﺤْﺰَﻧُﻮن« ﺑﻘﺮه -آﯾﮥ  ۳۸ﯾﻌﻨﯽ :ﻫﺮ
ﮐﻪ از ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﻦ »و ﻫﺎدی« ﭘﲑوی ﮐﻨﺪ ﺑﯿﻢ و اﻧﺪوﻫﯽ ﺑﺮ او ﻧﯿﺴﺖ .ﻟﺬا ﭘﺲ از اﻧﺒﯿﺎء راه ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﻫﺪاﯾﺖ ﺑﺮ
روی ﺑﺸﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﺎن ﺷﯿﻮهٔ ﺧﺎص ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ اﻧﺒﯿﺎء ﮐﻪ ﺷﯿﻮﻫٔﺸﻬﻮد ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ ﺗﺼﻔﯿﮥ روﺣﯽ وﮐﻤﺎل اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ

اﺳﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺑﺸﺮی ﻫﻤﻮاره ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮده و اداه دارد .و اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺷﻬﺮ

١٤

ﻋﻠﻢ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﺨﻮاﻧﺪ و دروازه آﻧﺮا ﻣﺴﺪودﮐﻨﺪ زﯾﺮا ﻣﻘﺎم وﻻﯾﺖ ﺑﺎب ﻋﻠﻢ ﻧﺒﻮّت اﺳﺖ و اﺧﺬ ﻋﻠﻢ از ﺑﺎﻃﻦ و ﻇﺎﻫﺮ
و ﺣﺎل و ﻓﻌﻞ و ﻗﻮل وﻟّﯽاﻟﻠّﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ وﺻﻮل ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ اﻟﻠّﻪ اﺳﺖ ،و ﭼﻮن ﻋﻠﻢ وﻟّﯽ اﻟﻠّﻪ ﻫﻤﺎن ﻗﺮآن و ﺳﻨّﺖ

رﺳﻮلاﻟﻠّﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ دﯾﺪ و ﻋﯿﺎن اﺳﺖ ﭘﺲ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﺂ دو ﺛﻘﻞ »ﮐﺘﺎب و ﻋﱰت« ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﻮد ﮔﻤﺮاه ﻧﮕﺮدد ،و

ﺑﻤﻌﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻏﺮض از ﺧﻠﻘﺖ اﺳﺖ ﻧﺎﺋﻞ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺷﻬﻮد ﮔﺮاﺋﯽ »ﻋﺮﻓﺎن و ﺗﺼﻮّف« در ﻋﻬﺪ رﺳﻮل اﮐﺮم ﷺ

در زﻣﺎن رﺳﻮل ﺧﺪا ﷺ ﺑﲔ ﻧﻘﻞ و ﻋﻘﻞ وﮐﺸﻒ در ﻣﯿﺎن اﺻﺤﺎب اﺧﺘﻼﻓﯽ ﻧﺒﻮد

زﯾﺮا ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ﷺ ﺟﺎﻣﻊ ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﻃﺮﯾﻘﺖ و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻮد ﻟﺬا ﺟﻮﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﻌﺎرف اﻟﻬﯿّﻪ ﮐﻪ ﻃﺎﻟﺐ ﻧﻮﺷﯿﺪن

آب از ﺳﺮﭼﺸﻤﮥ زﻻل ﻧﺒﻮّت و وﻻﯾﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺛﺮوت اﻧﺪوزی و ﻗﺪرت ﻧﺮﻓﺘﻪ و ﻓﻘﺮ را ﺑﺮ ﺛﺮوت ،و ﻣﻌﺮﻓﺖ را

ﺑﺮ ﻗﺪرت ﺗﺮﺟﯿﺢ داده ﺗﺮک ﺗﻌﻠّﻘﺎت ﻧﻤﻮده ﭘﺮواﻧﻪوار ﮔﺮد ﺷﻤﻊ وﺟﻮد وﱃّ ﺧﺪا ﻣﯽﮔﺸﺘﻨﺪ و ﺑﺮ ﺻﻔّﮥ ﻣﺴﺠﺪ
ﻣﯽﺧﻮاﺑﯿﺪﻧﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از اﻓﺎﺿﺎت اﻟﻬﯿّﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﺑﻨﺎ ﺑﺪﺳﺘﻮر آﻧﺠﻨﺎب از ﻋﻠﯽ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﷷ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ

رﺳﻮل ﺧﺪا ﷺ ﺑﻮد ﻫﻢ ﻣﻌﺎرف ﺣﻘّﻪ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .اﯾﻨﺎن ﭼﻮن ﺑﺮ ﺻﻔّﮥ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﯽﺧﻮاﺑﯿﺪﻧﺪ ﺑﺎﻫﻞ ﺻﻔّﻪ و ﻓﻘﺮا
ﻣﻌﺮوف ﺑﻮدﻧﺪ«۱۰» .

ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺻﺎﺣﺐ ﺗﻔﺴﲑ ﮐﺸﻒاﻻﺳﺮار» :ﭼﻮن اﺑﻮﺟﻬﻞ و اﺻﺤﺎب وی و ﺟﻤﻌﯽ از اﺷﺮاف ﺑﻨﯽ ﻋﺒﺪﻣﻨﺎف ﺑﺮ
اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ﺷﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ اﯾﻦ ارازل و اوﺑﺎش و ﺳﻔﻠﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﯽ ﺑﺮادرزادهٔ ﺗﻮاﯾﺴﺘﺎدهاﻧﺪ،؟! اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ،او را

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

اﺷﺮاف ﻗﺮﯾﺶ و ﺳﺎدات ﻋﺮب ﺗﺮا روی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ربّ اﻟﻌﺎﻟﻤﲔ ﺑﺠﻮاب اﯾﺸﺎن آﯾﺖ ﻓﺮﺳﺘﺎد» :وَﻻَ ﺗَﻄْﺮُدِ اﻟﱠﺬِﻳﻦَ
ﻳَﺪْﻋُﻮنَ رَﺑﱠﻬُﻢ ﺑِﺎﻟْﻐَﺪَاةِ وَاﻟْﻌَﺸِﻲﱢ ﻳُﺮِﻳﺪُونَ وَﺟْﻬَﻪُ ﻣَﺎ ﻋَﻠَﻴْﻚَ ﻣِﻦْ ﺣِﺴَﺎﺑِﻬِﻢ ﻣﱢﻦ ﺷَﻲْءٍ وَﻣَﺎ ﻣِﻦْ ﺣِﺴَﺎﺑِﻚَ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢ ﻣﱢﻦ

ﺷَﻲْءٍ ﻓَﺘَﻄْﺮُدَﻫُﻢْ ﻓَﺘَﻜُﻮنَ ﻣِﻦَ اﻟﻈﱠﺎﻟِﻤِﲔَ« اﻧﻌﺎم آﯾﮥ  ۵۲و ﻣﺮان اﯾﺸﺎﻧﺮا ﮐﻪ ﺧﺪای ﺧﻮﯾﺶ را ﻫﺮ ﺑﺎﻣﺪاد و ﺷﺎﻣﮕﺎه
ﺐ اﻟﻬﯽ ،ﻧﻮر ﻣﻌﺮﻓﺖ ،ﺗﻌﯿّﻦ وﺟﻪ در ﻣﻘﺎم وﻻﯾﺖ
ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ اﯾﺸﺎن ﺑﮑﺮدار ﺧﻮﯾﺶ وﺟﻪ ﺧﺪای »ﺗﻮﺟّﻪ ﺧﺪا و ﺣ ّ
و «...را ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮ ﺗﻮ از ﺷﻤﺎر اﯾﺸﺎن ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﭘﺲ اﮔﺮ اﯾﺸﺎﻧﺮا ﺑﺮاﻧﯽ از ﺳﺘﻤﮑﺎران ﺑﺎﺷﯽ«۱۱».

در ﺗﻔﺴﲑﮐﺸﻒاﻻﺳﺮار و ﺳﺎﯾﺮ ﺗﻔﺎﺳﲑ ﻧﺎم آﻧﺎﻧﺮا اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ،ﺑﻼل ،ﻋﻤّﺎر ،ﺻﻬﯿﺐ ،ﺳﻠﻤﺎن ،ﺟﻨﺪب ،اﺑﻮذرﻏﻔّﺎری،
ﻣﻘﺪاد ،ﺳﺎﻟﻢ ،ﻣﻬﺠﻊ و ﻏﲑه ذﮐﺮﮐﺮدهاﻧﺪ «۱۲» .ﻫﺠﻮﯾﺮی ﻧﺎم  ۲۱ﺗﻦ را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺣﺎدﯾﺜﯽ در ﺷﺄن آﻧﺎن آورده و

آﻧﺎﻧﺮا ﺑﺼﻔﺖ ﻓﻘﺮای ﻣﺠﺎﻫﺪ و رﻓﯿﻖ ﭘﯿﻐﻤﱪ در آﺧﺮت ذﮐﺮ ﮐﺮده «۱۳» ،و ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در ﺣﻠﯿﺔ اﻻوﻟﯿﺎء ﺷﺮح

ﺣﺎل  ۵ﺗﻦ را آورده اﺳﺖ «۱۴» .ﺑﻬﺮ ﺣﺎل ﻧﺎم ﺳﻠﻤﺎن و اﺑﺎذر و ﻣﻘﺪاد و ﻋﻤّﺎر و ﺑﻼل و ﺻﻬﯿﺐ در ﻫﻤﮥ ﻣﺂﺧﺬ
ﻣﺸﱰک اﺳﺖ اﯾﻨﺎن ﭼﻮن ﻫﻤﻮاره ﺧﻮاﻫﺎن درک ﻣﻌﺎرف اﻟﻬﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮔﺮد ﻋﻠﯽ ﷷ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه و از او در ﮐﺴﺐ

ﻣﻌﺮﻓﺖ ﭘﲑوی ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ از ﺷﻌﺎع ﺷﻌﻠﮥ ﻋﻠﻢ وی ﮔﺮم ﺷﻮﻧﺪ ﻟﺬا ﺑﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﻋﻠﯽ ﷷﻣﻌﺮوف ﺷﺪﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺟﺎﺑﺮ

ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪﮐﻪ :ﻧﺰد ﭘﯿﻐﻤﱪ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ ﷷ از دور ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﺪ ﭘﯿﻐﻤﱪ ﷺ ﻓﺮﻣﻮد :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻢ ﺑﻪ

دﺳﺖ اوﺳﺖ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ و ﺷﯿﻌﯿﺎﻧﺶ در ﻗﯿﺎﻣﺖ رﺳﺘﮕﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .اﺑﻦ ﻋﺒّﺎس ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :وﻗﺘﯽ آﯾﻪّ »إِنﱠ اﻟﱠﺬِﻳﻦَ

ﻛَﻔَﺮُوا ﻣِﻦْ أَﻫْﻞِ اﻟْﻜِﺘَﺎبِ وَاﻟْﻤُﺸْﺮِﻛِﲔَ ﻓِﻲ ﻧَﺎرِ ﺟَﻬَﻨﱠﻢَ ﺧَﺎﻟِﺪِﻳﻦَ ﻓِﻴﻬَﺎ أُوْﻟَﺌِﻚَ ﻫُﻢْ ﺷَﺮﱡ اﻟْﺒَﺮِﻳﱠﺔِ« ﺑﯿّﻨﻪ -آﯾﻪ  ۶ﯾﻌﻨﯽ:

آﻧﻬﺎﺋﯿﮑﻪ اﯾﻤﺎن آوردﻧﺪ و ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﮐﺮدﻧﺪ آﻧﺎن ﺑﻬﱰﯾﻦ ﺧﻠﻘﻨﺪ ،ﻧﺎزل ﺷﺪ ﭘﯿﻐﻤﱪ ﺑﻪ ﻋﻠﯽ ﷷ ﻓﺮﻣﻮد ﻣﺼﺪاق اﯾﻦ
آﯾﻪ ﺗﻮ وﺷﯿﻌﯿﺎﻧﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪﮐﻪ در ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺧﻮﺷﻨﻮد ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد و ﺧﺪا ﻫﻢ از ﺷﻤﺎ راﺿﯽ اﺳﺖ «۱۵» .و در ﺗﺎرﯾﺦ
ﯾﻌﻘﻮﺑﯽ » «۱۶و ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻮاﻟﻔﺪاء » «۱۷و ﻣﺮوّج اﻟﺬّﻫﺐ » «۱۸آﻣﺪه ﮐﻪ :ﻋﻠﯽ و ﻫﻮاداران او ﻣﺎﻧﻨﺪﻋﺒﺎس و زﺑﲑ و

ﺳﻠﻤﺎن و اﺑﺎذر و ﻣﻘﺪاد و ﻋﻤﺎر »ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﻫﻞ ﺻﻔﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺟﺰ ﻋﺒﺎ و زﺑﲑ« ﭘﺲ از ﻓﺮاغ از دﻓﻦ ﭘﯿﻐﻤﱪ اﮐﺮم ﷺ و

١٥

اﻃﻼع از ﺟﺮﯾﺎن اﻣﺮ »اﻧﺘﺨﺎب اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺨﻼﻓﺖ در ﺳﻘﯿﻔﻪ ﺑﻨﯽﺳﺎﻋﺪه« در ﻣﻘﺎم اﻧﺘﻘﺎد ﺑﺮآﻣﺪه ﺑﻪ ﺧﻼﻓﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ
وﮐﺎرﮔﺮداﻧﺎن اﻋﱰاض ﻧﻤﻮده اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﯽ ﻧﯿﺰﮐﺮدﻧﺪ وﱃ ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻨﯿﺪﻧﺪﮐﻪ ﺻﻼح ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻫﻤﲔ ﺑﻮد؟! »«۱۹

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ذﮐﺮ ﺷﺪه ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد اﻫﻞ ﺻﻔّﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻋﻠﯽ ﷷ ﺑﻮدﻧﺪ و اﮐﺜﺮ آﻧﺎن ﺷﯿﻌﮥ ﻋﻠﯽ ﷷ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و
اﮔﺮ ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻇﺎﻫﺮی ﻫﻢ ﺗﻦ در دادﻧﺪ ﻃﺒﻖ اﺳﻨﺎد ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻃﺎﻋﺖ اﻣﺮ ﻣﻮﻻﯾﺶ ﻋﻠﯽ ﷷ

ﺑﻮده ﺗﺎ وﺣﺪت ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺣﻔﻆ و ﺟﻬﺎد ﺗﺤﻘﻖ و اﺣﮑﺎم اﺳﻼﻣﯽ اﺟﺮا ﮔﺮدد .اﻟﺒﺘﻪ اﻃﻼق ﮐﻠﻤﮥ ﻓﻘﲑ ﺑﺮ ا ﻫﻞ ﺻﻔّﻪ
ﺑﻪ دو ﻋﻠّﺖ ﺑﻮده اول ﻓﻘﺮ ﻣﺎدی ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﻋﻼﻗﮥ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ و ﺗﺮک آن ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻋﻘﺒﯽ .ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﻣﺼﺪاق آن ﻧﺰول اﯾﻦ

آﯾﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :وَﻳُﻮْٔﺛِﺮُونَ ﻋَﻠَﻰ أَﻧﻔُﺴِﻬِﻢْ وَﻟَﻮْ ﻛَﺎنَ ﺑِﻬِﻢْ ﺧَﺼَﺎﺻَﺔٌ وَﻣَﻦ ﻳُﻮقَ ﺷُﺢﱠ ﻧَﻔْﺴِﻪِ ﻓَﺎُٔوْﻟَﺌِﻚَ ﻫُﻢُ

اﻟْﻤُﻔْﻠِﺤُﻮنَ« ﺣﺸﺮ -آﯾﮥ  ۹ﯾﻌﻨﯽ :و آﻧﺎن ﮐﻪ اﯾﺜﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﲔ ﺧﻮدﺷﺎن وﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎن اﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ ،و آﻧﮑﻪ ﺧﻮد را از
ﺑﺨﻞ ﻧﮕﻬﺪارد او از رﺳﺘﮕﺎران اﺳﺖ.

ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺳﻪ ﺑﺮﯾﺎن از ﺑﺮای ﯾﮑﯽ از دروﯾﺸﺎن ﺻﺤﺎﺑﻪ »ﻓﻘﺮای اﻫﻞ ﺻﻔّﻪ« آوردﻧﺪ آﻧﺮا ﺑﻪ

دروﯾﺸﯽ ﮐﻪ از او ﻣﺤﺘﺎجﺗﺮ ﺑﻮد ﻓﺮﺳﺘﺎد او ﺑﺮای دﯾﮕﺮی اﯾﺜﺎر ﻧﻤﻮد ،ﻫﻤﭽﻨﲔ ﺗﺎ ﻧﻪ ﻧﻔﺮ از ﻓﻘﺮا ﺑﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﯾﺜﺎرﮐﺮدﻧﺪ

و اﯾﻦ آﯾﻪ در ﺷﺄﻧﺸﺎن ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس آﯾﻪ را در ﺷﺄن ﻋﻠﯽ ﷷ داﻧﺴﺘﻪ » «۲۰و ﭼﻮن ﻋﻠﯽ ﷷ اﻣﺎم و

رﻫﱪ و دوﺳﺖ و ﯾﺎور و ﻣﻮﱃ و اﺳﻮهٔ ﻓﻘﺮای اﻫﻞ ﺻﻔّﻪ ﺑﻮده آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﻋﻠﯽ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮدهاﻧﺪ .اﻣﺎ ﻋﻠﺖ دوم ﮐﻪ دﻟﯿﻞ
اﺻﻠﯽ اﻃﻼق ﻓﻘﺮ ﺑﺮ آﻧﺎن اﺳﺖ ،ﯾﮑﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﯾﻦ آﯾﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻳَﺎ أَﻳﱡﻬَﺎ اﻟﻨﱠﺎسُ أَﻧﺘُﻢُ اﻟْﻔُﻘَﺮَاء إِﻟَﻰ اﻟﻠﱠﻪِ

وَاﻟﻠﱠﻪُ ﻫُﻮَ اﻟْﻐَﻨِﻲﱡ اﻟْﺤَﻤِﻴﺪُ« ﻓﺎﻃﺮ -آﯾﮥ  ۱۵ﯾﻌﻨﯽ :ای ﻣﺮدﻣﺎن ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان ﺑﺨﺪاﺋﯿﺪ و ﺧﺪا ﺗﻨﻬﺎ ﺑﯽﻧﯿﺎز و ﺳﺘﻮده

اﺳﺖ .و دﯾﮕﺮ ﺗﻮﺟّﻪ ﺑﻪ آﯾﮥ  ۲۷۳ﺳﻮرهٔ ﺑﻘﺮه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻟِﻠْﻔُﻘَﺮَاء اﻟﱠﺬِﻳﻦَ أُﺣﺼِﺮُواْ ﻓِﻲ ﺳَﺒِﻴﻞِ اﻟﻠّﻪِ ﻻَ
ﻳَﺴْﺘَﻄِﻴﻌُﻮنَ ﺿَﺮْﺑًﺎ ﻓِﻲ اﻻَٔرْضِ ﻳَﺤْﺴَﺒُﻬُﻢُ اﻟْﺠَﺎﻫِﻞُ أَﻏْﻨِﻴَﺎء ﻣِﻦَ اﻟﺘﱠﻌَﻔﱡﻒِ ﺗَﻌْﺮِﻓُﻬُﻢ ﺑِﺴِﻴﻤَﺎﻫُﻢْ « ﯾﻌﻨﯽ» :از ﺑﺮای

دروﯾﺸﺎﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎز داﺷﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ در راه ﺧﺪا ،اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ آﻧﺮا ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ در زﻣﲔ ﺑﻪ ﺳﲑ ﭘﺮدازﻧﺪ ﻧﺎداﻧﺎن ﺗﻮاﻧﮕﺮ
ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ ﺑﻌﻠﺖ ﻋﻔﺖ ورزﯾﺪن وﱃ آﻧﺎﻧﺮا ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺎﻧﯿﺸﺎن ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯽ« .ﭘﺲ اﯾﻦ ﻓﻘﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻠﺐ ﻋﻼﻗﮥ دﻧﯿﻮی و

ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﺑﺨﺪاﺳﺖ .و ﺑﺎ ﺣﺪﯾﺚ »اﻟﻔﻘﺮ ﻓﺨﺮی« » «۲۱و ﺣﺪﯾﺚ »اﻟﻠﻬّﻢ اﺣﯿﻨﯽ ﻣﺴﮑﯿﻨﺎً و اﻣﺘﻨﯽ ﻣﺴﮑﯿﻨﺎً و

اﺣﺸﺮﻧﯽ ﻣﻦ زﻣﺮة اﻟﻤﺴﺎﮐﲔ« » «۲۲ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﷺ ﻓﺮﻣﻮده و ﺗﻄﺒﯿﻖ دارد و ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ آﯾﺎت و اﺣﺎدﯾﺚ

ﺑﺎ آﯾﮥ  ۲۸ﺳﻮرهٔ ﮐﻬﻒ ﻣﻨﻄﺒﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :وَاﺻْﺒِﺮْ ﻧَﻔْﺴَﻚَ ﻣَﻊَ اﻟﱠﺬِﻳﻦَ ﻳَﺪْﻋُﻮنَ رَﺑﱠﻬُﻢ ﺑِﺎﻟْﻐَﺪَاةِ وَاﻟْﻌَﺸِﻲﱢ
ﻳُﺮِﻳﺪُونَ وَﺟْﻬَﻪُ وَﻟَﺎ ﺗَﻌْﺪُ ﻋَﻴْﻨَﺎكَ ﻋَﻨْﻬُﻢْ ﺗُﺮِﻳﺪُ زِﻳﻨَﺔَ اﻟْﺤَﻴَﺎةِ اﻟﺪﱡﻧْﻴَﺎ وَﻟَﺎ ﺗُﻄِﻊْ ﻣَﻦْ أَﻏْﻔَﻠْﻨَﺎ ﻗَﻠْﺒَﻪُ ﻋَﻦ ذِﻛْﺮِﻧَﺎ وَاﺗﱠﺒَﻊَ
ﻫَﻮَاهُ وَﻛَﺎنَ أَﻣْﺮُهُ ﻓُﺮُﻃًﺎ« ﯾﻌﻨﯽ :و ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را ﺑﺎ آﻧﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪای را در ﻫﺮ ﺑﺎﻣﺪاد و ﺷﺒﺎﻧﮕﺎه ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺎﯾﺪار و

ﺛﺎﺑﺖ و ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ و ﺷﮑﯿﺒﺎ دار ،آﻧﺎن وﺟﻪ »ﺗﻮﺟّﻪ ﺧﺪا ،ﻣﻬﺮ و ﻋﺸﻖ او ،ﻣﻘﺎم وﻻﯾﺖ ،ﺟﻠﻮات ﺣﻖّ« او را ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ

و ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ را ﺑﺴﻮی آﻧﺎن ﻣﺪوزﮐﻪ زﯾﻨﺖ زﻧﺪﮔﯽ دﻧﯿﺎ را ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ و از آﻧﮑﻪ دﻟﺶ را از ﯾﺎد ﺧﺪا ﻏﺎﻓﻞ ﮔﺮداﻧﯿﺪﯾﻢ

ﮐﻪ ﭘﲑوی ﻫﻮی و ﻫﻮس ﺧﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﻣﺮ او ﺗﺒﺎه اﺳﺖ ﭘﲑوی ﻣﮑﻦ .ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﮐﻼم اﯾﻨﮑﻪ اﻫﻞ ﺻﻔّﻪ »ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻨﺎ
ﺑﮕﻔﺘﮥ زﻣﺨﺸﺰی در اﺳﺎس اﻟﺒﻼﻏﻪ ،ﺻﻔّﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﻓﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ« ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎً اﻫﻞ ﻓﻘﺮ و ذﮐﺮ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻤﺴّﮏ

ﺑﻪ وﻻﯾﺖ ،ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺎم داﺷﺘﻨﺪ در زﻣﺎن ﺧﻮد ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ دﯾﻦ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻧﻔﺮوﺧﺘﻨﺪ و ﺟﻮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ و

ﮐﺸﮑﺶ ﻗﺪرت ،آﻧﺎﻧﺮا از ﻃﺮﯾﻖ وﻻﯾﺖ و ﻫﺪاﯾﺖ ﻧﻠﻐﺰاﻧﺪ و ﻋﻠﻢ و ﻣﻌﺮﻓﺖ را اﺻﻞ ﻗﺮار داده ﺑﺎ ﺗﻤﺴﮏ ﺑﻪ ﻗﺮآن و

ﺳﻨﺖ و ﻋﱰت و اﺗﺼﺎل ﺑﯿﻌﺖ و ﺗﻤﺴﮏ ﺑﻪ ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ و ﻋﱰت و اﺗﺼﺎل ﺑﯿﻌﺖ و ﺗﻤﺴﮏ ﺑﻮﻻﯾﺖ و اﺟﺮای ذﮐﺮ

و زﻫﺪ و ﻋﺒﺎدت ﺗﻨﻬﺎ رﺿﺎی ﺧﺪا و ﻣﻌﺮﻓﺖاﻟﻠّﻪ را ﮐﻪ ﻫﺪف ﺧﻠﻘﺖ و ارﺳﺎل رﺳﻞ ﺑﻮد ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮ اﯾﻨﻄﺮﯾﻖ رﻓﺘﻨﺪ.
و ﺑﺎ وﺟﻮدی ﮐﻪ آﻧﺎن وﻻﯾﺖ را اﺻﻞ داﻧﺴﺘﻪ و ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﻌﻨﻮی ﻋﻠﯽ ﷷ را ﺑﺮای ﺣﺼﻮل ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻻزم
ﻣﯽﺷﻤﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﻼﻓﺖ ﻇﺎﻫﺮی اﻋﺘﻨﺎﺋﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ »زﯾﺮا از ﻧﻈﺮ آﻧﺎن ﺧﻼﻓﺖ ﻧﻪ وﻻﯾﺖ ﺑﻮد ﻧﻪ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ«

وﱃ ﺟﻬﺖ اﺟﺮای اﺣﮑﺎم ﻇﺎﻫﺮی ﺷﺮع و ﺣﻔﻆ وﺣﺪت دوش ﺑﺪوش ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺻﻒ ﺟﻤﺎﻋﺖ و ﺟﻤﻌﻪ و
١٦

ﺟﻬﺎد ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﷷ ﮐﻪ در رأس آﻧﺎن و ﻣﻮﻻﯾﺸﺎن ﺑﻮد در ﻣﻮارد ﺿﺮوری اﮐﺜﺮﯾﺖ را ﺑﻨﻔﻊ
اﺳﻼم راﻫﻨﻤﺎﺋﯽ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ «۲۳» .ﺣﺎﮐﻤﺎن وﻗﺖ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﺧﺒﺎر اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﻊ ﻣﺮدم ﻧﺮﺳﺪ اﺣﺎدﯾﺚ را

آﺗﺶ زدﻧﺪ «۲۴» ،و ﻧﻮﺷﺘﱳ اﺣﺎدﯾﺚ ﭘﯿﻐﻤﱪ اﮐﺮم را ﺑﮑﻠﯽ ﻗﺪﻏﻦ ﮐﺮدﻧﺪ و اﮔﺮ درﺟﺎﺋﯽ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﮑﺘﻮب ﮐﺸﻒ و ﯾﺎ

از ﮐﺴﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ آﻧﺮا ﺿﺒﻂ ﮐﺮده ﻣﯽﺳﻮزاﻧﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﺳﺎﻧﺴﻮر »ﺟﺰ در ﺧﻼﻓﺖ ﻇﺎﻫﺮی ﻋﻠﯽ ﷷ« ﺗﺎ ﻋﻬﺪ
ﻋﻤﺮﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺧﻠﯿﻔﮥ اﻣﻮی » «۱۰۲ -۹۹اﺳﺘﻤﺮار داﺷﺖ «۲۵» .وﱃ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻣﺘﺴﻤﮏ ﺑﻪ وﻻﯾﺖ ،ﺑﺎ ﺑﯿﻌﺖ ﺑﻪ

وﱃّ زﻣﺎن و ﻃﺐ دوران و اﺧﺬ ﺣﺪﯾﺚ و درک ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺎت ﻗﺮآن از ﻃﺮﯾﻖ آﻧﺎن ﮐﻪ راﺳﺨﻮن در ﻋﻠﻢ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺑﻮدﻧﺪ ،در اﺟﺮای ﺳﻠﻮک ﻇﺎﻫﺮی و ﺑﺎﻃﻨﯽ ﻃﺮﯾﻖ زﻫﺪ و ﻋﺒﺎدت ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﻢ ﺧﻮد ﺑﺸﻨﺎﺧﺖ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﻼم و
ﻫﺴﺘﯽ ﻧﺎﺋﻞ آﻣﺪه و ﻫﻢ ﭼﺮاﻏﯽ در ﺳﺮ راه دﯾﮕﺮان ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﺮﮔﺎه ﮐﻪ وﱃّ زﻣﺎن ﻓﺮﻣﺎن ﻗﯿﺎم ﻇﺎﻫﺮی ﻣﯿﻔﺮﻣﻮد ﻗﯿﺎم

ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و اﮔﺮ ﺣﮑﻢ ﺑﺮ ﻗﻌﻮد ﺑﻮد ﻗﻌﻮد ﻣﯽورزﯾﺪﻧﺪ .از ﻃﺮﻓﯽ ﻣﺒﻨﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن دﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻬﺖ

درک و ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺳﺎم ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﲔ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ »ﮐﻪ ﮔﺬر از ﻋﻠﻢ اﻟﯿﻘﲔ ﺑﻪ ﺣﻖ اﻟﯿﻘﲔ اﺳﺖ« و

آﮔﺎﻫﯽﻫﺎی ﻧﺎﻗﺼﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪن اﻓﮑﺎر اﻧﺤﺮاﻓﯽ ﺧﻮارج و ﻣﺮﺟﺌﻪ و ﻇﺎﻫﺮﯾّﻮن و اﻫﻞ ﺣﺪﯾﺚ و ﮐﻼم
ﺑﺪاﻧﺎن ﻣﺘﻮﺳﻞ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪای ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﺎر ﮐﻪ اﻫﻞ ﺣﺪﯾﺚ و ﮐﻼم ﺑﺪاﻧﺎن ﻣﺘﻮﺳﻞ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ

ﻣﻘﺎﺑﻠﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﺪام و ﺑﺎ ﺳﻮﺧﱳ و ﺳﺎﺧﱳ و ﺷﺪن ﺗﻮأم و ﻧﺘﯿﺠﻪاش در ﻋﻤﻞ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮد و ﺑﺎ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻣﻨﻄﺒﻖ،
ﻋﻠﻢ اﻟﯿﻘﲔ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺲ ادﻋﺎ ﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻋﲔ اﻟﯿﻘﲔ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﻣﺨﻠﺼﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﺪ و ﺣﻖ اﻟﯿﻘﲔ ﺑﻮد ﮐﻪ

ﻣﺨﻠﺼﺎن ﺑﺪان ﻣﺘﺤﻘّﻖ ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻋﺸﻖ و ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ دﯾﻦ و ﺣﻘﯿﻘﺖ و اﯾﺜﺎر و ﮔﺬﺷﺖ و اﻧﻌﻄﺎف و ﻧﺮم ﺧﻮﺋﯽ در

زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮارج ﺑﺎ ﺗﻌﺼّﺐ ﺧﺸﮏ و ﺧﺸﻦ ﻫﺮﮐﺲ را ﺑﺰﻋﻢ ﺧﻮد ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎه ﮐﺒﲑه ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪﮐﺎﻓﺮ داﻧﺴﺘﻪ
ﻗﺘﻠﺶ را واﺟﺐ ﻣﯽؤﻣﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﺮدم ﺑﯿﮕﻨﺎه ﮐﻤﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .و اﻣﻮﯾﺎن ﮐﻪ اﺻﻮﻻً ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﻪ

ﺧﺪاﺋﯽ ﻫﺴﺖ و ﻧﻪ ﺑﻌﺜﺖ اﻧﺒﯿﺎء و ﻧﻪ روز ﺟﺰا ،ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﻨﯽ ﻫﺎﺷﻢ ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﺑﺎزی ﮐﺮدﻧﺪ ﺣﺎل ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎزی

ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺷﺮاﻗﯿﺖ ﻗﻮﻣﯽ ،اﻋﻤﺎل ﺿ ّﺪ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺿ ّﺪ اﺳﻼﻣﯽ را
اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادﻧﺪ و ﻇﺎﻫﺮﯾﻮن اﻫﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺎ ﻓﺮوﺧﱳ ﺧﻮد ﺑﺪﺳﺘﮕﺎه ﺟﱪ اﻣﻮﯾﺎن دﯾﻦ ﺑﺪﻧﯿﺎ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﺟﻌﻠﯽ
ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻨﺪ وﱃ اﺣﺎدﯾﺚ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ را ﻣﯽﺳﻮزاﻧﺪﻧﺪ .و ﻣﺮﺟﺌﻪ از اﻫﻞ ﮐﻼم ﯾﮑﺒﺎره ﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻓﺮاﯾﺾ را ﺷﺮط اﯾﻤﺎن

داﻧﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ اﻣﺎم و اﻃﺎﻋﺖ از ﭘﯿﺸﻮا را ،ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻮام ﻓﺮﯾﺒﺎﻧﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺎ اﻣﺮ ﻣﺮدم را ﺑﺨﺪا وا ﻣﯿﮕﺬارﯾﻢ ﮐﻪ
ﺧﺪا آﻧﺎﻧﺮا ﺑﯿﺎﻣﺮزد« .ﺑﺎﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ راه اﻋﱰاض ﺑﺮ ﻫﺮ ﻋﻤﻞ زﺷﺘﯽ را ﺑﺴﺘﻨﺪ .و ﺟﱪﯾّﻪ از ﻏﺎﯾﺖ دراﻧﺪﮔﯽ ﻓﮑﺮی و

ﺷﺎﯾﺪ ﺷﮑﺴﺖ روﺣﯽ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺟﱪی داﻧﺴﺘﻪ و ﻣﺮدم را از اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﻋﻤﻞ ﺗﱪﺋﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﻣﻔﻮﺿّﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﻮﯾﺾ ﮐﻞ
اﻣﻮر ﺑﺎﻧﺴﺎن و اراده و اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻄﻠﻖ رای دادﻧﺪ ،و اﻫﻞ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻢ و ﺷﻬﻮت ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ،وﱃ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻃﻮری ﺑﻮد ﮐﻪ

ﻫﻤﻪ ﺑﻨﻮﻋﯽ در ﺗﺤﮑﯿﻢ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻇﺎﻟﻤﺎن ﺗﺄﺛﲑ داﺷﺘﻨﺪ و ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪﮐﻪ در ﺳﻤﺖ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ »و ﯾﺤﺴﺒﻮن
ان ﯾﺼﻨﻌﻮن ﺻﻨﻌﺎ« .وﱃ ﻓﻀﻞ اﻟﻬﯽ در ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻤﺮار ﺧﻼﻓﺖ اﻟﻬﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی »اﻧﯽ ﺟﺎﻋﻞ ﻓﯽ اﻻرض ﺧﻠﯿﻔﻪ«

اﺳﺘﻮار ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ آﻧﺎﻧﯿﮑﻪ ﺗﻮﻓﯿﻖ اﻟﻬﯽ ﻣﺪد ﮐﺎرﺷﺎن اﺳﺖ ﻋﻠﯽ ﮔﻮﻧﻪ و ﺳﻠﻤﺎنوار ﺑﻪ ﺳﲑ و ﺳﻠﻮک ﺧﻮد اداﻣﻪ

دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﯿﻮهٔ اﻧﺒﯿﺎء واﺋﻤﻪ ﻫﺪی در ﻃﺮﯾﻘﻪ درک ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻬﻮدی از ﺑﲔ ﻧﺮود .ﻟﺬا ﺳﺎﻟﮑﺎن اﱃ اﻟﻠّﻪ ﻫﻤﺎن ﺷﯿﻮهٔ ﺳﲑ

و ﺳﻠﻮﮐﯽ را ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﻗﺒﻞ از ﺑﻌﺜﺖ در ﻃﺮﯾﻖ اﺧﺬ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻬﻮدی و ﭘﺬﯾﺮش وﺣﯽ ﺑﮑﺎر ﻣﯽﺑﺴﺖ »ﻣﺎﻫﻬﺎ ﺑﻪ

ﮐﻮه ﺣﺮا ﻣﯽرﻓﺖ و ﺑﺎ ﺷﯿﻮه ﻣﺠﺎﻫﺪت و رﯾﺎﺿﺖ اﻧﺒﯿﺎء ﺳﻠﻒ ﺑﻪ زﻫﺪ و ﻋﺒﺎدت ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ« و ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﺑﻌﻨﻮان

اﺳﻮه ﺣﺴﻨﻪ ﻗﻮﻻً و ﻓﻌﻼً اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺤﻪ و ﺣﺴﻨﻪ را در ﺟﻬﺖ وﺻﻮل ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ اراﺋﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﺑﮑﺎر ﺑﺴﺘﻨﺪ و اﻧﻬﻢ

ﺟﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺪرون وﮔﺮﯾﺰ از ﻫﻮای و ﻫﻮس و ﺳﲑ اﱃ اﻟﻠّﻪ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺒﻮد ﭼﻪ ﺧﺪای ﺗﻌﺎﱃ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ» :ﻓَﻔِﺮﱡوا إِﻟَﻰ
اﻟﻠﱠﻪِ إِﻧﱢﻲ ﻟَﻜُﻢ ﻣﱢﻨْﻪُ ﻧَﺬِﻳﺮٌ ﻣﱡﺒِﲔٌ« اﻟﺬارﯾﺎت -آﯾﮥ  ۵۰ﯾﻌﻨﯽ :ﻫﻤﻪ ﺑﺴﻮی ﺧﺪا ﺑﮕﺮﯾﺰﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺗﺮﺳﺎﻧﻨﺪه

آﺷﮑﺎری ﻫﺴﺘﻢ .از اﯾﲊو ﺳﺎﻟﮑﺎن اﱃ اﻟﻠّﻪ ﺟﻬﺖ آﻧﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻬﻮدی ﻧﺎﺋﻞ آﯾﻨﺪ ﻣﻮﻇّﻒ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﻤﺎم اﺑﻌﺎد
١٧

رﺳﺎﻟﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا را ﺑﮑﺎر ﺑﻨﺪﻧﺪ »ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﻈﺎﻫﺮ آن اﮐﺘﻔﺎ ﮐﺮده و از ﺑﻄﻦ آن ﮐﻪ اﯾﻤﺎن و ﻋﻤﻞ
ﺻﺎﻟﺢ و اﺟﺮای ﻃﺮﯾﻘﺖ و ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺎ ﻣﻘﺎم وﻻﯾﺖ ﺑﻮد ﻏﺎﻓﻞ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ« زﯾﺮا رﺳﻮل ﺧﺪا ﷺ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد:

ﺐ
»اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻗﻮاﱃ ،و اﻟﻄّﺮﯾﻘﺔ اﻓﻌﺎﱃ ،و اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ اﺣﻮاﱃ ،و اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ راس ﻣﺎﱃ و اﻟﻌﻘﻞ دﯾﻨﯽ ،و اﺣ ّ

اﺳﺎﺳﯽ ،و اﻟﺸﻮق ﻣﺮﮐﺒﯽ ،و اﻟﺨﻮف رﻓﯿﻘﯽ ،و اﻟﻌﻠﻢ ﺳﻼﺣﯽ ،و اﻟﻌﻠﻢ ﺻﺎﺣﺒﯽ ،و اﻟﺘﻮﮐﻠﯽ رداﺋﯽ ،و
اﻟﻘﻨﺎﻋﺔ ﮐﻨﺰی ،و اﻟﺼﺪّق ﻣﻨﺰﱃ ،و اﻟﯿﻘﲔ ﻣﺎواﺋﯽ ،و اﻟﻔﻘﺮ ﻓﺨﺮی ،واﻓﺘﺨﺮ ﻋﻠﯽ ﺳﺎﺋﺮ اﻻﻋﻤﺎل« »«۲۶

ﯾﻌﻨﯽ :ﮔﻔﺘﺎرم ﺷﺮﯾﻌﺖ ،ﮐﺮدارم ﻃﺮﯾﻘﺖ ،ﺣﺎﻻﺗﻢ ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪام ﻣﻌﺮﻓﺖ ،دﯾﻨﻢ ﻋﻘﻞ ،اﺳﺎس ﮐﺎرم ﻋﺸﻖ و ﻣﺤﺒﺖ،

ﻣﺮﮐﺒﻢ ﺷﻮق ،دوﺳﺘﻢ ﺧﻮف از ﺧﺪا ،اﺳﻠﺤﻪام داﻧﺶ ،ﻫﻤﻨﺸﯿﻨﻢ ﺑﺮدﺑﺎری ،ﻟﺒﺎﺳﻢ ﺗﻮﮐّﻞ ،ﮔﻨﺠﻢ ﻗﻨﺎﻋﺖ ،ﻣﻨﺰﻟﻢ راﺳﺘﯽ،

ﻣﺄواﯾﻢ ﯾﻘﲔ ،و اﻓﺘﺨﺎرم ﺑﺮ ﻓﻘﺮ و دروﯾﺸﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎ آن ﺑﺮ ﺳﲑ اﻋﻤﺎل اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽﮐﻨﻢ.

اﯾﻦ دﯾﻨﺪاران راﺳﺘﲔ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺧﻮد را در ﭘﻮﺳﺘﻪ و ﻇﺮف ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﻘﯿّﺪ ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮ آن ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﭼﻮن رﺳﻮل ﺧﺪا
ﷺ ﺑﻪ ﻫﺮ ﭘﺎﻧﺰده ﻣﻮرد ﻣﺬﮐﻮر و ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻔﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮای ﺧﻮدداری از ﺗﻄﻮﯾﻞ ﮐﻼم ﻧﻔﺮﻣﻮده اﺳﺖ

ﻣﺘﺤﻘّﻖ و ﻣﺘﺨﻠّﻖ ﺷﻮﻧﺪ .وﱃ وﺻﻮل ﺑﺂن ﺑﻠﻔﻆ ﻧﺒﻮد ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻗﺮآن ﻓﺮﻣﻮد» :و ﻟﮑﻢ ﻓﯽ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ اﺳﻮة
ﺣﺴﻨﻪ« ﯾﻌﻨﯽ» :ﺑﺮای ﺷﻤﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا اﺳﻮه ﻧﯿﮑﻮﺳﺖ «.در ﭘﯽ اﺳﻮه ﺣﺴﻨﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ارﺷﺎد و اﻣﺎﻣﺖ و ﻫﺪاﯾﺖ

و وﻻﯾﺖ او و اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺎﻣﻞ از آن اﻧﺴﺎن ﮐﺎﻣﻞ و وﱃّ دوران و ﻗﻄﺐ وﻗﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﮑﻤﺎل ﻧﻔﺲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم

ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻧﺎﺋﻞ ﺷﻮﻧﺪ .آﻧﺎن ﺿﻤﻦ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ رﺳﻮل ﺧﺪا ﷺ ﻋﻠﯽ ﷷرا ﭘﯿﺸﻮای ﻃﺮﯾﻘﺖ و ﻫﻤﺎن
ﺴﻼم ﺑﻪ زﻫﺪ و ﻋﺒﺎدت و ﺗﺰﮐﯿﻪ ﻧﻔﺲ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
اﺳﻮه ﺣﺴﻨﻪ داﻧﺴﺘﻪ و از ﻃﺮﯾﻖ وی ﻓﺮزﻧﺪان و ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﺎﻧﺶ ﻋﻠﯿﻬﻢ اﻟ ّ
و ﻣﺎ در ﻓﺼﻞ دوم اﯾﻦ ﺳﲑ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.

١٨

ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت ﻓﺼﻞ اوّل
۱ـ ﺣﺪﯾﺚ ﻗﺪﺳﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺜﻨﻮی ﻓﺮوزاﻧﻔﺮ ص  ۲۹ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد.

۲ـ ﻃﺮاﺋﻖ ج  ۱در ﻣﺒﺤﺚ ﻋﻠﻢ.
۳ـ ﻣﺼﺒﺎح اﻟﻬﺪاﯾﻪ ص .۶۱

۴ـ ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺼﻐﲑ ج  ۲ص  -۱۶۰رﺳﺎﺋﻞ ﺷﺎه ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻠّﻪ ص  .۲۲۷ﺿﻤﻨﺎ در ﺳﻔﯿﺔاﻟﺒﺤﺎر ج  ۱ص  ۴۰۸ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺪﯾﻦ

ﺻﻮرت آﻣﺪه» :ﻗﺎل اﻟﻨﺒﯽ ﷺ :ﻣﻦ اﺧﻠﺺ اﻟﻠّﻪ ارﺑﻌﲔ ﯾﻮﻣﺎً ﻓﺠﺮی اﻟﻠّﻪ ﯾﻨﺎﺑﯿﻊ اﻟﺤﮑﻤﻪ ﻣﻦ ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﯾﺸﺎء«.

۵ـ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ در ﻣﻌﺮاج اﻟﺴّﻌﺎده ص  ۶۵ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت آﻣﺪه» :ﻟﯿﺲ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﮑﺜﺮة اﻟﺘﻌﻠّﻢ و اﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻧﻮر ﯾﻘﺬﻓﻪ ﻓﯽ
ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﯾﺸﺎء«.

۶ـ در رﺳﺎﺋﻞ ﺷﺎه ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻠّﻪ وﱃ »ﺟﻠﺪ  ۱ص ۳۵۷و  «۳۵۸درﺑﺎره ﺣﻀﺮات ﺧﻤﺲ آﻣﺪه ﮐﻪ» :ﻣﺮاﺗﺐ ﮐﻠﯿّﻪ ﺷﺶ

اﺳﺖ و ﻣﺠﻠﯽ ﭘﻨﺞ ۱ـ وﺣﺪت و ﺟﻤﻊ اﺳﺖ و ﺑﺂن ﻣﻘﺎم »اوداﻧﯽ« و ﻃﺎﻗّﻪ اﻟﮑﱪی و ﺣﻘﯿﻘﻪ اﻟﺤﻘﺎﯾﻖ و ﻏﺎﯾﻪ

اﻟﻐﺎﯾﺎت ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ۲ .ـ ﺑﺮزﺧﯿّﺖ اوﱃ ﮐﻪ ﺑﺂن ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ و ﻣﻘﺎم ﻗﺎب ﻗﻮﺳﲔ و ﺣﻀﺮت اﻟﻬﯿّﻪ ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ۳ .ـ ﻋﺎﻟﻢ
ﺟﱪوت۴ .ـ ﻣﻠﮑﻮت۵ .ـ ﻣُﻠﮏ

ﻧﯿﮑﻮ ﻣﺠﻠﯽ و ﺧﻮش ﻣﺮاﺗﺐ

ﻣﺠﻠﯽ ﭘﻨﺞ اﺳﺖ و ﺷﺶ ﻣﺮاﺗﺐ

ﻣﺮﺗﺒﻪ اوﱃ ﻣﺮﺗﺒﻪ اﺣﺪﯾّﺖ ،ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ اﻟﻬﯿّﺖ ،ﺛﺎﻟﺜﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ارواح ﻣﺠﺮده ،راﺑﻌﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﻠﮑﻮت ،ﺧﺎﻣﺴﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﻠﮏ،
ﺳﺎدﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﮐﻮن ﺟﺎﻣﻊ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻣﺮاﺗﺐ و ﻣﻈﻬﺮ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻈﺎﻫﺮ و ﻣﺮآت ﺣﻀﺮﺗﲔ اﺳﺖ و ذات اﺣﺪﯾّﺖ ﻣﺠﻠﯽ

ﻏﲑ ﻧﯿﺴﺖ و ﺣﻖ از اﺣﺪﯾّﺖ ذات ﺗﺠﻠﯽ ﻧﻔﺮﻣﺎﯾﺪ اﻻّ ﺑﺮ اﻧﺴﺎن ﮐﺎﻣﻞ«.
۷ـ ﻃﺮاﺋﻖ ج  ۱ص  ۱۲و ﺷﻮاﻫﺪ اﻟﺮّﺑﻮﺑﯿّﻪ ﺑﺎب اﻟﻌﻠﻢ.
۸ـ ﻃﺮاﺋﻖ ج ۱ص ۲۱ -۵

۹ـ ﻣﺜﻨﻮی ﺧﻂ ﻣﲑﺧﺎﻧﯽ ﺟﻠﺪ اول »دﻓﱰ اوّل« ص .۱۹
۱۰ـ ﮐﺸﻒ اﻟﻤﺤﺠﻮب.
۱۱ـ ﮐﺸﻒاﻻﺳﺮار ج  ۳ص .۲۶۲

۱۲ـ ﮐﺸﻒاﻻﺳﺮار ج  ۳ص .۲۶۲
۱۳ـ ﮐﺸﻒاﻟﻤﺤﺠﻮب ص  ۹۷ﻃﻬﻮری ۱۳۵۷
۱۴ـ ﺣﻠﯿﻪ اﻻوﻟﯿﺎء ﭼﺎپ ﺑﲑوت ج  ۱ص  ۳۳۷ﺗﺎ ۳۸۵

۱۵ـ اﻟﺪّر اﻟﻤﻨﺜﻮر ج ص  ۳۷۹و ﻏﺎﯾﻪ اﻟﻤﺮام ص  ۳۲۶و ﺷﯿﻌﻪ در اﺳﻼم.
۱۶ـ ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﻌﻘﻮﺑﯽ ج  ۲ص  ۱۰۳ﺗﺎ .۱۰۶
۱۷ـ ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻮاﻟﻔﺪاء ج  ۱ص  ۱۶۶ﺗﺎ .۱۶۵

۱۸ـ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺮوج اﻟﺬﻫﺐ ج  ۲ص .۳۰۷ -۳۵۲

۱۹ـ ذﺧﺎﺋﺮ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻃﱪی ﻗﺎﻫﺮه و ﻏﺎﯾﺔ اﻟﻤﺮام ص  ۱۰۳در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب  ۲۴ﺣﺪﯾﺚ ازﮐﺘﺐ ﻋﺎﻣّﻪ و  ۱۹ﺣﺪﯾﺚ ازﮐﺘﺐ
ﺧﺎﺻّﻪ در ﺷﺂن ﻧﺰول آﯾﻪ وﻻﯾﺖ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ وﮐﻼّ درﺑﺎره اﻣﺎﻣﺖ ﻋﻠﯽ ﷷ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﻌﻘﻮﺑﯽ ج  ۲ص ۲۶ -۳۱
و ﺳﲑه اﺑﻦ ﻫﺸﺎم ج  ۲ص  ۲۲۳ -۲۷۱ﻏﺎﯾﺖ اﻟﻤﺮام ص  ۶۶۴و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب اﺣﻘﺎق اﻟﺤﻖ ج  ۲ص  ۳۹۹ﮐﻪ از ۸۵

ﮐﺘﺎب اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺳﻨﺪ وﻻﯾﺖ ﻋﻠﯽ ﷷ را آورده و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب اﻟﻐﺪﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد.
١٩

۲۰ـ ﺗﻔﺴﲑ آﯾﻪ  ۹ﺳﻮره ﺣﺸﺮ در ﺣﺎﺷﯿﻪ اﮐﺜﺮ ﻗﺮآﻧﻬﺎ آﻣﺪه.
۲۱ـ ﺟﺎﻣﻊ اﻻﺧﺒﺎر و ﻣﺠﻤﻊاﻟﺒﺤﺮﯾﻦ

۲۲ـ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ در ﻧﻬﺞاﻟﻔﺼﺎﺣﻪ ص  ۹۵ﺑﺎﯾﻦ ﺻﻮرت آﻣﺪه »اﻟﻠّﻬﻢ اﺣﯿﻨﯽ ﻣﺴﮑﯿﻨﺎً و ﺗﻮﻓﻨﯽ ﻣﺴﮑﯿﻨﺎً و اﺣﺸﺮﻧﯽ ﻓﯽ
زﻣﺮة اﻟﻤﺴﺎﮐﲔ«.

۲۳ـ ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﻌﻘﻮﺑﯽ ص  ۱۱۱و  ۱۲۶و .۱۲۹
۲۴ـ ﮐﻨﺰاﻻﻋﻌﻤﺎل ج  ۵ص .۲۳۷

۲۵ـ ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﯽ اﻟﻔﺪاء ج  ۱ص  ۱۵۱و ﺷﯿﻌﻪ در ا ﺳﻼم.

۲۶ـ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ در ﮐﺘﺎب ﻣﺠﻠﯽ از اﺑﻦ ﺟﻤﻬﻮر اﺣﺴﺎﺋﯽ ص  ۴۸۰آﻣﺪه اﺳﺖ.

٢٠

ﻓـﺼﻞ دوّم

٢١

ﺳﲑ ﻋﺮﻓﺎن از زﻣﺎن ﺣﻀـﺮت رﺳـﻮل ﺧﺪا ﷺ
ﺗﺎ ﻋﻬـﺪ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺟﻌﻔـﺮ ﺻـﺎدق ﷷ
ﺑﺎ وﺟﻮدﯾﮑﻪ آﻏﺎز ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻬﻮدی را ﺑﺎﯾﺪ از ﺣﻀﺮت آدم ﷷ داﻧﺴﺖ و ﻫﻤﻪ اﻧﺒﯿﺎء را ﺣﻠﻘﺎت اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺷﻤﺮد

وﱃ ﭼﻮن ﺧﺎﺗﻢاﻟﻨﺒﯿﲔ ﺟﺎﻣﻊ ﻫﻤﻪ ﭘﯿﺎﻣﱪان اﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی »ﻧﺎم اﺣﻤﺪ ﻧﺎم ﺟﻤﻠﮥ اﻧﺒﯿﺎء اﺳﺖ« از آن ﺣﻀﺮت آﻏﺎز

ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.

۱ـ ﺳﯿﺪاﻟﻤﺮﺳﻠﲔ و رﺣﻤﻪﻟﻠﻌﺎﻟﻤﲔ اﺷﺮف اﻟﻨّﺒﯿﯿّﻦ اﻟﻤﺘﻤﮑّﻦ ﻓﯽ ﻣﻘﺎم اوادﻧﯽ اﻟﻤﻘﺮّب اﱃ اﻟﻠّﻪ ﺣﺘﯽ ﺗﺪ ّﻟﯽ ﺳﯿﺪﻧﺎ ﻓﯽ
اﻟﻮﺟﻮد ﺻﺎﺣﺐ ﻟﻮاء اﻟﺤﻤﺪ و اﻟﻤﻘﺎم اﻟﻤﺤﻤﻮد ﺣﺒﯿﺐ اﻟﻠّﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﯽ اﻟﻠّﻪ ﻋﻠﯿﻪ و آﻟﻪ و ﺳﻠّﻢ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد:

»اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻗﻮاﱃ ،و اﻟﻄّﺮﯾﻘﺔ اﻓﻌﺎﱃ ،و اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ اﺣﻮاﱃ« ﺧﻮد ﭘﯿﺸﻮای ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﻃﺮﯾﻘﺖ و ﺣﻘﯿﻘﺖ و ﻣﺄﺧﺬ
و ﻣﺮﺟﻊ ﻫﻤﻪ ﻋﻠﻮم ﻇﺎﻫﺮی و ﺑﺎﻃﻨﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﻌﺮﻓﺖ و اﺳﺮار ﻫﺴﺘﯽ در وﺟﻮد او ﺑﺸﻬﻮد رﺳﯿﺪه و ﺑﺰﺑﺎن

وﺣﯽ ﺟﺎری ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .و ﭼﻮن ﻣﻘﺎم وﻻﯾﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ را ﮐﻪ ﻧﺒﻮّت و رﺳﺎﻟﺖ و اﻣﺎﻣﺖ ﺗﺠ ّﻠﯽ ﻇﻬﻮری آن اﺳﺖ

داﺷﺘﻪ درﺑﺎرهاش »ﻟﻮﻻک ﻣﺎ ﺧﻠﻘﺖ اﻓﻼک« و »ﺧﻠﻘﺖ اﻻﺷﯿﺎء ﻻ ﺟﻠﮏ و ﺧﻠﻘﮏ ﻻﺟﻠﯽ« »ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎ را
ﺑﺮای ﺗﻮ آﻓﺮﯾﺪم و ﺗﺮا ﺑﺮای ﺧﻮدم« ﻧﺎزل ﺷﺪ و آن ﺣﻀﺮت در ﻣﻌﺮاﺟﻬﺎی روﺣﺎﻧﯽ و ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻫﻤﻪ اﺳﺮار ﻫﺴﺘﯽ را
ﯽ ﻣﺮاﺣﻞ روﺣﺎﻧﯽ و ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﯿﺎن دﯾﺪه و ﺑﺪان ﻣﺘﺤﻘّﻖ ﺷﺪه ﻟﺬا ﭘﯿﺸﻮای ﻋﻠﻮم ﻧﻘﻠﯽ و
ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺑﺼﲑت و ﻃ ّ

ﻋﻘﻠﯽ و ﺷﻬﻮدی ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .و ﻫﺮ ﭼﻪ اﯾﻦ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ » ﻣﺤ ّﺪﺛﲔ -ﺣﻤﺎ -ﻋﺮﻓﺎ« ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ از ﺑﺮﮐﺖ وﺟﻮد ﺣﻀﺮت

اﯾﺸﺎن و وﺣﯽ ﻣﻨﺰﻟﻪ و اﺣﺎدﯾﺚ ﻗﺪﺳﯿّﻪ و اﺧﺒﺎر وارده از آﻧﺠﻨﺎب ﺑﻮده اﺳﺖ .و ﭼﻮن در ﻣﻘﺎم ﺣﻖ اﻟﯿﻘﲔ ﻗﺮار

داﺷﺖ ﻓﺮﻣﻮد » :ﻣﻦ رآﻧﯽ ﻓﻘﺪ رآی اﻟﺤﻖّ« ﯾﻌﻨﯽ» :ﻫﺮﮐﻪ ﻣﺮا دﯾﺪ ﺣﻖ را دﯾﺪه اﺳﺖ «.ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺟﻨﯿﺪ ﺑﻐﺪادی

ﻣﯽ ﮔﻮﺳﺪ :ﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﺼﻮف را ﺑﻪ ﻗﯿﻞ و ﻗﺎل و ﺟﻨﮓ وﮐﺎرزار ﺑﺪﺳﺖ ﻧﯿﺎوردهاﯾﻢ .و اﯾﻦ راه را ﮐﺴﯽ ﺑﺎﯾﺪﮐﻪ ﻣﺘﺎب

ﺧﺪا ﺑﺮ دﺳﺖ راﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﻨﺖ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﷺ ﺑﺮ دﺳﺖ ﭼﭗ ،و در روﺷﻨﺎﺋﯽ اﯾﻦ دو ﺷﻤﻊ ﻣﯽرود«۱» «.
۲ـ و ﺳﺮّ اﻻﺳﺮار و ﻣﺸﺮق اﻻﻧﻮار ﺣﻘﯿﻘﻪ اﻟﻨﻄﻘﻪ اﻟﺒﺎﺋﯿﻪ و اﺻﻞ اﻟﻤﺎﺋﯿﻪ اﻻﺳﻢ اﻻﻋﻈﻢ واﻟﻤﻈﻬﺮ ﺑﺎب اﻟﻠّﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻠﻮم

اﻻﻧﺒﯿﺎء و ﻣﺮﺟﻊ ﺳﻼﺳﻞ اﻟﻮﻟﯿﺎء ﻣﻈﻬﺮاﻟﻌﺠﺎﺋﺐ و ﻣﻈﻬﺮ اﻟﻐﺮاﺋﺐ واﻟﻨﺠﻢ اﻟﺜّﺎﻗﺐ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ ﺻﻠﻮات
اﻟﻠّﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻈﻬﺮ ﺗﺎم وﻻﯾﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎ اﺑﻼغ رﺳﻮل ﺧﺪا وﻻﯾﺖ ﺷﺨﺼﯿّﻪاش ﺗﺤﻘﻖ ﻋﯿﻨﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .و ﭼﻮن

وﱃّ ﻫﻤﮥ ﻋﺎﻟﻢ وﺟﻮد و ﻋﻠﻤﺶ اﺣﺎﻃﻪای و ﺣﻀﻮری ﺑﻮده ﻟﺬا ﭘﯿﺎﻣﱪ اﮐﺮم ﷺ ﻓﺮﻣﻮده :ﻣﻦ ﺷﻬﺮ داﻧﺸﻢ و ﻋﻞ در
اوﺳﺖ و ﻋﻠﯽ ﷷ ﺧﻮد ﻓﺮﻣﻮد» :ﺳﻠﻮﻧﯽ ﻗﺒﻞ ان ﺗﻔﻘﺪوﻧﯽ« و ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﻦ ﺑﺮاﻫﻬﺎی آﺳﻤﺎن از زﻣﲔ آﮔﺎﻫﱰم .و

ﻓﺮﻣﻮد» :و ﻟﻮﮐﺸﻒ اﻟﻐﻄﺎ ﻣﺎ ازددت ﯾﻘﯿﻨﺎ« و ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﺎ راﯾﺖ ﺷﯿﺌﺎ اﻻّ راﯾﺖ اﻟﻠّﻪ ﻗﺒﻠﻪ و ﺑﻌﺪه و ﻣﻌﻪ« »«۲
و ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ و دﻋﺎﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺟﺎتﻫﺎی آن ﺣﻀﺮت ﻣﺸﺤﻮن از ﻣﻌﺎرف ﻋﻘﻠﯽ و ﺷﻬﻮدی اﺳﺖ .و ﻫﻤﭽﻨﲔ اﺣﺎدﯾﺜﯽ

ﮐﻪ در ﺷﺄن ﻣﻮﱃ اﻟﻤﻮﺣﺪﯾﻦ و ﭘﯿﺸﻮای ﻋﺎرﻓﺎن ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ ﻫﻤﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺮ وﻻﯾﺖ ﺗﺎﻣّﻪ ﺣﻀﺮﺗﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ

ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ و از ﺟﻤﻠﮥ اﻧﻬﺎ ﺣﺎﻓﻆ اﻟﱪﺳﯽ در ﻣﺸﺎرق اﻻﻧﻮار ﭼﻨﺪ ﺧﻄﺒﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ و اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﭼﻨﺪ آورده اﺳﺖ.
ﻣﺜﻼً از ﻗﻮل اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪﮐﻪ رﺳﻮل اﮐﺮم ﷺ ﻓﺮﻣﻮد» :ﯾﺎ ﻋﻠﯽ اﻧﺖ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺠﻨﺎن و ﻗﺴﯿﻢاﻟﻤﯿﺰان«

» «۳و ﻫﻤﭽﻨﲔ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺣﺐّ ﻋﻠﯽ ﺣﺴﻨﺔ ﻻ ﯾﻀﺮّ ﻣﻌﻬﺎ ﺳﯿّﺌﻪ« ﯾﻌﻨﯽ دوﺳﺘﯽ ﻋﻠﯽ ﺧﲑی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺑﺪی آﻧﺮا
زﯾﺎن ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﮑﺎن ﻣﻌﺮﻓﺖاﻟﻠّﻪ و ﺻﻮﻓﯿﺎن ﺻﻔﺎ ﭘﯿﺸﻪ و ﺻﻔﺎ ﺧﻮاه و

ﻋﻠﻤﺎ و ﺣﮑﻤﺎ و ﻋﺮﻓﺎ رﯾﺰهﺧﻮار ﺧﻮان ﻣﻌﺮﻓﺖ آﻧﺤﻀﺮت ﺑﻮده از روش ﺳﲑ و ﺳﻠﻮک آﻧﺤﻀﺮت ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺼﻔﯿﻪ

دل و ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﻌﺒﻮد و ﻣﺤﺒﻮب و ﻓﻨﺎ در ﻋﻠﻢ و ﺣﻖّ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻮده ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺗﻤﺴﮏ ﺑﻮﻻﯾﺖ و
٢٢

ﻃﺮﯾﻘﺖ آﻧﺤﻀﺮت ﷷ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﺒﲔ و ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺣﺒﻞاﻟﻠﻪ و ﻋﺮوهٔ و ﺛﻘﺎی اﻟﻬﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﻤﺎل رﺳﯿﺪهاﻧﺪ.
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺷﯿﺦاﻟﻄﺎﺋﻔﻪ ﺟﻨﯿﺪ ﺑﻐﺪادی ﮔﻔﺖ» :ﺷﯿﺦ ﻣﺎ در اﺻﻮل و ﻓﺮوع و ﺑﻼ ﮐﺸﯿﺪن اﻣﲑاﻟﻤﺆﻣﻨﲔ ﻋﻠﯽ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﷷ

اﺳﺖ« و ﺑﺎز ﺟﻨﯿﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺮﺗﻀﯽ را در ﮔﺰراﻧﺪن ﺣﺮﺑﻬﺎ از او ﭼﯿﺰﻫﺎ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﻃﺎﻗﺖ ﺷﻨﯿﺪن آﻧﺮا
ﻧﺪارد ﮐﻪ او اﻣﲑی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺪای ﺗﻌﺎﱃ او را ﭼﻨﺪان ﻋﻠﻮّ ﺣﮑﻤﺖ وﮐﺮاﻣﺖ داده ﺑﻮد .اﮔﺮ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﯾﮏ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ
ﮐﺮاﻣﺖ ﻧﮕﻔﺘﯽ اﺻﺤﺎب ﻃﺮﯾﻘﺖ ﭼﻪ ﮐﺮدﻧﺪی «۴» «.اﺑﻮﻧﺼﺮﺳﺮاج در اﻟﻠﻤﻊ ﮐﻪ ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ﺗﺬﮐﺮه ﺻﻮﻓﯿﺎن اﺳﺖ

آورده اﺳﺖ ﮐﻪ» :اﻣﲑاﻟﻤﺆﻣﻨﲔ ﷷ در ﺑﲔ اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا ﷺ ﺑﻤﻌﺎﻧﯽ ﺟﻠﯿﻞ و اﺷﺎرت ﻟﻄﯿﻒ و اﻟﻔﺎظ
ﺑﯽﻧﻈﲑ و ﯾﮕﺎﻧﻪ و ﻋﺒﺎرات و ﺑﯿﺎن ﺗﻮﺣﯿﺪ و ﻣﻌﺮﻓﺖ و اﯾﻤﺎن و ﻋﻠﻢ و ﻏﲑه ﻣﺨﺼﻮص اﺳﺖ و اﻫﻞ ﺣﻘﺎﯾﻖ از ﺻﻮﻓﯿّﻪ

در ﺧﺼﻠﺖﻫﺎی ﺷﺮﯾﻒ ﺑﺎو ﺗﻌﻠّﻖ ورزﯾﺪه و ﺗﺨﻠﻖ ﺑﻪ اﺧﻼق وی ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ» «۵» «.ﺻﻮﻓﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎﻟﮏ ﻣﻌﺮﻓﻪ

اﻟﻠّﻪ ﺑﻄﺮﯾﻘﻪ ﮐﺸﻒ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺼﻔﯿﻪ و ﺻﻔﺎی ﺑﺎﻃﻦ ﺑﻪ آن ﻣﻘﺎم ﺑﺮﺳﺪ .و ﻋﺎرف ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ

اﻟﻠّﻪ رﺳﯿﺪه« ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﻘﺎم وﻻﯾﺖ را ﻫﻤﻪ ﺑﺰرﮔﺎن ﺗﺼﻮّف ﺧﺎص ﻋﻠﯽ ﷷ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻨﺼﺐ ﺧﻠﯿﻔﻪ
اﻟﺮﺳﻮل و ﺻﻔﺎت ﺣﻤﯿﺪهٔ ﭼﻨﺪی ﺑﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﷺ ﻧﺴﺒﺖ دادهاﻧﺪ و ﭼﻮن اﺻﻞ ﺗﺸﯿﻊ و ﺗﺼﻮف وﻻﯾﺖ

اﺳﺖ ﭘﺲ ﺻﻮﻓﯽ ﻫﻤﺎن ﺷﯿﻌﯽ و ﺷﯿﻌﯽ ﻫﻤﺎن ﺻﻮﻓﯽ اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻔﺎوت در ﻧﺤﻮه ﺳﲑ و ﺳﻠﻮک و درک ﻣﻌﺮﻓﺖ

ﺐ و وﻻ »ﺗﺼﻮف و ﻋﺮﻓﺎن« ﺑﻌﺪ از رﺳﻮل ﺧﺪا ﷺ
اﺳﺖ و ﻧﻮع ﺗﱪّا .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ ﭘﯿﺸﻮای ﻃﺮﯾﻘﺖ و زﻫﺪ و ﺣ ّ
ﻋﻠﯽ ﷷ اﺳﺖ .ﭼﻪ ﺗﻤﺎم اﻧﺒﯿﺎء اﻟﻬﯽ ﭘﺮدهای از رﺧﺴﺎر ﺳﺮّ ﻣﮑﻨﻮن وﻻﯾﺖ را ﮐﻨﺎر زدﻧﺪ و ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺧﻮد را ﺑﻌﻨﻮان

ﭘﻮﺳﺘﮥ ﺣﺎﻓﻆ آن ﺳﺮّ ﻣﮑﻨﻮن و راﻫﻨﻤﺎی ﮔﻨﺠﯿﻨﮥ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻏﺮض از ﺧﻠﻘﺖ اﺳﺖ ﻗﺮار دادﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻀﺮت

ﻣﺤﻤﺪ ﷺ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎن »ﺑﻠّﻎ« ﺳﺮّ ﻣﺨﻔﯽ را ﺑﺼﻮرت آورد و ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎﺧﺖ وﱃ ﻣﻌﻨﯽ و ﺣﻘﯿﻘﺖ آن را ﮐﻪ ﻋﻠﻮﯾّﺖ ﻋﻠﯽ
ﷷ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﻨﻮراﻧﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﺲ از رﻓﻊ وﮐﺸﻒ ﺣﺠﺎﺑﻬﺎ ﻇﻬﻮر ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،ﻣﻮﮐﻮل و ﻣﻨﻮط ﺑﻪ وﻻﯾﺖ ﻋﻠﯽ ﻧﻤﻮد.

ﭘﺲ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺮّ ﻣﺨﻔﯽ وﻻﯾﺖ و ﻟﺰوم آن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﺎﺷﺪ در ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ ،ﻋﺎرف ،و در ﺑﻌﺪ ﭘﲑوی از ﻣﻘﺎم
وﻻﯾﺖ ،ﺻﻮﻓﯽ و ﺷﯿﻌﯽ اﺳﺖ .ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻮدﻧﺪ وﱃ ﺑﻌﻠﺖ ﺟ ّﻮ اﺧﺘﻨﺎق و ﻋﻮاﻣﻞ
ﺳﯿﺎﺳﯽ روز ﺑﯿﮑﯽ از ﻣﺬاﻫﺐ اﻫﻞ ﺳﻨّﺖ ﮐﻪ ﻣﺬﻫﺐ ﺧﻠﻔﺎ و ﺳﻼﻃﲔ ﺑﻮد از ﺑﺎب ﺗﻘﯿّﻪ ﻣﺘﻈﺎﻫﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﺑﻮدﻧﺪ

ﺷﯿﻌﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﻮه ﻧﻘﻠﯽ ﻋﻠﯽ ﷷ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و ﺧﻮد را زﻣﺮه ﻧﺤﻠﮥ ﺗﺸﯿﻊ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ وﱃ ﺗﻮان آﻧﺮا ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪﮐﻪ ﺧﻮد
را در ﮐﻮرهٔ رﯾﺎﺿﺖﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ ﷷ ﮐﺸﯿﺪ و ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﺷﻬﻮد واﺻﻞ ﺷﺪ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ﻟﺬا ﺑﺂن ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺻﻮﻓﯽ اﻃﻼق
ﻧﺸﺪ وﱃ ﮐﻼً ﺗﺼﻮف ﺑُﻌﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺷﯿﻌﻪ اﺳﺖ و ﺑﻬﻤﲔ دﻟﯿﻞ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

»ﺻﻮﻓﯿﻪ از ﺷﯿﻌﻪ ﻣﺘﺄﺛﺮ اﺳﺖ و در دﯾﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﻣﺬﻫﺐ آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻃﺮﯾﻘﻪ ﺧﻮد را در ﭘﻮﺷﯿﺪن ﺧﺮﻗﻪ از

ﻋﻠﯽ ﷷ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ وی ﺣﺴﻦ ﺑﺼﺮی را ﺧﺮﻗﻪ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ و ﺑﺎ او ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺴﺖ ﮐﻪ ﻃﺮﯾﻘﺖ او ﻋﻠﯽ ﷷ را ﺟﺎری
ﺳﺎزد و اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻘﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﯿﺪ ﮐﻪ از ﺷﯿﻮخ آﻧﺎن ﺑﻮد ﻣﺘﺼﻞ ﮔﺸﺖ «۶» .ﻟﺬا آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ و ﺗﺼﻮف را ﺷﯿﻮه

ﺧﺎصّ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﲔ وﮐﻢ اﻃﻼع ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﭼﻪ ﺣﺎﻓﻆ اﺳﺮار اﻟﻬﯽ ﺗﻨﻬﺎ وﱃّ ﺧﺪاﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﲔ ﺳﺮّ و

اﻣﺎﻧﺖ اﻟﻬﯽ اﺳﺖ و او ﺑﻪ ﺧﺎﺻﺎن از راه ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺎﻧﺪازه وﺳﻌﺘﺸﺎن اﻟﻘﺎء ﻧﻤﻮده و آن ﻣﺄذون در ﻣﺮﺗﺒﻪ ﭘﺎﺋﲔﺗﺮ ﺑﺪﯾﮕﺮان

اﻟﻘﺎء ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻟﺬا آن ﺳﺮّ و ﻟﻄﯿﻔﻪ ﻓﻘﻂ در ﺷﯿﻌﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ وﻻﯾﺖ را ﺑﺎ ﺑﯿﻌﺖ و اﺧﺬ ﺳﺮّ از ﺑﺎﻃﻦ وﱃ ﺧﺪا و ﻣﺠﺎزان
اوﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ وﺟﻮد دارد و ﻏﲑ از اﯾﻦ اﮔﺮ ﭼﻪ ﻋﺒﺎدت ﺛﻘﻠﲔ ﻧﻤﻮدهﺑﺎﺷﺪ او ﺻﻮﻓﯽ ﺑﺪﱃ و ﻋﺎرف ﻧﻤﺎﺳﺖ ﻧﻪ ﺻﻮﻓﯽ

ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ و ﻋﺎرف ﺑﺎﻟﻠّﻪ ﮐﻪ آن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﻫﻞ ﺳﺮّ اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد.

ﺟﻼﺑﯽ ﻫﺠﻮﯾﺮی در ﮐﺸﻒاﻟﻤﺤﺠﻮب ﺑﺎ وﺟﻮدی ﮐﻪ از ﺻﺤﺎﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﮑﺮﯾﻢ ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮد وﱃ ﮐﻠﻤﻪ ﻣﻘﺘﺪای اوﻟﯿﺎء
و اﺻﻔﯿﺎء را ﻓﻘﻂ درﺑﺎرهٔ ﻋﻠﯽ ﷷ ﺑﮑﺎر ﺑﺮده و ﭘﺲ از آن ﺑﺬﮐﺮ ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن وﻻﯾﺖ و ﺗﺼﻮف و ﻋﺮﻓﺎن ﮐﻪ اﺋﻤﻪ ﻫﺪﱝ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﭘﯿﻐﻤﱪ آﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻬﺎرت اﺻﻠﯽ ﻣﺨﺼﻮﺻﻨﺪ ﻫﺮ ﯾﮑﯽ را اﻧﺪر اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻗﺪری

ﺗﻤﺎم اﺳﺖ و ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺪوه »ﭘﯿﺸﻮای« اﯾﻦ ﻃﺎﯾﻔﻪ ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﺗﺎ اﻣﺎم ﺷﺸﻢ ﺑﺮ ﺷﻤﺮده.
٢٣

۳ـ واﻟﻨﻮر اﻟﻼﻣﻊ و اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺠﻤﺎل اﻻﺑﲔ و ﻣﺠﻠﯽ ﺳﺮّ ﺣﻀﺮت ذیاﻟﻤﻦ و اﻟﻘﻮس اﻟﻄﺎﻟﻊ ﻣﻦ اﻻﯾﻤﻦ اﺑﯽ
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺴﻦ ﷷ :ﻫﺠﻮﯾﺮی درﺑﺎره آﻧﺤﻀﺮت ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ وﯾﺮا در ﻃﺮﯾﻘﺖ ﻧﻈﺮی ﺗﻤﺎم ﺑﻮده و در دﻗﺎﯾﻖ ﻋﺒﺎرات

ﺣﻈﯽ واﻓﺮ ﺗﺎ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ اﻧﺪر ﺣﺎل وﺻﯿﺖ» :ﻋﻠﯿﮑﻢ ﺑﺤﻔﻆ اﻟﺴّﺮاﺋﺮ ﻓﺎن اﻟﻠّﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻣﻄّﻠﻊ ﻋﻠﯽ اﻟﻀّﻤﺎﺋﺮ« ﯾﻌﻨﯽ:
»ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎدﮐﻪ رازﻫﺎ را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﺪﮐﻪ ﺧﺪای ﺗﻌﺎﱃ ﺑﻪ ﻧﻬﺎﻧﮕﺎﻫﻬﺎی دل ﻫﺮﮐﺲ آﮔﺎه اﺳﺖ« از اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻣﻌﻠﻮم

ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﻔﻆ ﺳﺮّ و ﺗﻘﯿﻪ در ﻧﺰد اﻫﻞ ﻋﺮﻓﺎن و ﺗﺼﻮف ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﺨﻦ ﻋﻠﯽ ﷷ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :اﺳﱰ

ذﻫﺒﮏ و ذﻫﺎﺑﮏ و ﻣﺬﻫﺒﮏ «.ﯾﻌﻨﯽ :ﻣﺎل و ﻃﺮﯾﻖ و آﺋﲔ ﺧﻮد را ﭘﻮﺷﯿﺪهدار .و ﺳﺮّ ﻫﻤﺎن ﻣﯿﺜﺎق اﻟﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ

ﻣﻘﺎم وﻻﯾﺖ و ﺑﺎﻃﻨﯿﺖ اﻣﺎم ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ آﻧﺴﺖ و ﺑﺎز درﮐﺸﻒ اﻟﻤﺤﺠﻮب آﻣﺪه ﮐﻪ» :ﺣﺴﻦ ﺑﺼﺮی ﻧﺎﻣﻪای ﺑﺂن ﺣﻀﺮت

ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﺿﻤﻦ وﺻﻒ وﺻﻒ اﻋﻼم اﻟﻬﺪی و اﻣﺎﻣﺎن دﯾﻦ ،درﺑﺎره ﻗﺪر ﺳﺆال ﻧﻤﻮد .آﻧﺤﻀﺮت ﺟﻮاب داد ﻫﺮﮐﻪ ﺑﻪ

ﻗﺪر » «۷از ﺧﺪای اﯾﻤﺎن ﻧﯿﺎوردﮐﺎﻓﺮ اﺳﺖ و ﻫﺮﮐﻪ اﻧﺪر ﻣﻌﺎﺻﯽ ﺑﺪو ﺣﻮاﻟﻪ ﮐﻨﺪ ﻓﺎﺟﺮ .اﻧﮑﺎر ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻣﺬﻫﺐ ﻗﺪر

ﺑﻮد و ﺣﻮاﻟﺖ ﻣﻌﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﺧﺪای ،ﻣﺬﻫﺐ ﺟﱪ «۸» .ﭘﺲ ﺑﻨﺪه ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ اﻧﺪر ﮐﺴﺐ ﺧﻮد ﺑﻤﻘﺪار اﺳﺘﻄﺎﻋﺘﺶ.
» «۹اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ اﺳﺎس ﻣﮑﺘﺐ ﺷﯿﻌﻪ اﺳﺖ «۱۰» .ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﻋﺒﺎرت »ﻻﺟﱪ و ﻻ ﺗﻔﻮﯾﺾ ﺑﻞ اﻣﺮ ﺑﲔ اﻻﻣﺮﯾﻦ«
» «۱۱ﮐﻪ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق ﷷ ﻓﺮﻣﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺳﻮﻣﯽ در اﺳﻼم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در

اﺻﻮل از اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﮑﺘﺐ اﺳﺎﺳﯽ »اﺷﺎﻋﺮه ،ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ و ﺷﯿﻌﻪ« ﭘﲑوی ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﮑﺘﺐ اﺷﺎﻋﺮه ﺑﺮ ﺟﱪ و ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ﺑﺮ
اﺧﺘﯿﺎر و ﺷﯿﻌﻪ ﺑﺮ ﺑﯿﻨﺎﺑﲔ اﯾﻦ دو ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﻮد وﱃ ﺻﻮﻓﯿﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﻼﻣﯽ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﻋﻘﻞ و ﻧﻘﻞ روﺑﺮو ﻧﺸﺪﻧﺪ

ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﺣﺎﻻت ﺷﻬﻮدی و ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻃﺮﯾﻘﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ »اﻻﻣﺮ ﺑﲔ اﻻﻣﺮﯾﻦ« را در ﻧﺴﺒﺖ اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﻮﻟﻮی اﯾﻦ ﺳﺮﮔﺸﺘﮕﯽ ﺻﻮﻓﯿﺎﻧﻪ را ر اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ »ﺑﲔ زﻣﲔ و آﺳﻤﺎن« در
ﮐﻪ از زﻣﲔ ﺗﺎ آﺳﻤﺎن ﺑﻮد ﻃ ّ
دﻓﱰ اول ﺗﺤﺖ ﻧﺎم ﺟﻬﺪ و ﺗﻮﮐﻞ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻋﻤﻠﯽ آن ﻧﻈﺮﯾﻪ اﺳﺖ آورده و ﺣﺪود ﻫﺮ ﯾﮏ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده .ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ
ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﻓﺼﻞ ﻣﺒﺴﻮﻃﯽ در ﻣﺼﺒﺎح اﻟﻬﺪاﯾﻪ ﺑﺎﺛﺒﺎت اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺒﺬول داﺷﺘﻪ ،از اﯾﲊو ﻧﻈﺮ ﺻﻮﻓﯿﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻈﺮ ﺷﯿﻌﻪ

در اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﺳﺖ ﺑﻌﻼوه ﺑﺮ اﺻﻮل ﻣﺬﮐﻮر ﮐﻪ در ﺑﺎب اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﷷ آﻣﺪه ﺻﻔﺎت ﺣﻠﻢ و اﯾﺜﺎر و رﺿﺎﺋﯽ ﮐﻪ
ﺣﻀﺮت ﺑﺂن آراﺳﺘﻪ ﺑﻮد ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﺻﻔﺎت در زاﻫﺪان و ﻋﺎﺑﺪان و ﺻﻮﻓﯿﺎن ﮔﺮدﯾﺪﮐﻪ ﻫﺠﻮﯾﺮی در ﮐﺸﻒ
اﻟﻤﺤﺠﻮب ﺻﻔﺤﻪ  ۸۸ﺑﺪان اﺷﺎره ﮐﺮده و در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻣﺪه اﺳﺖ.

۴ـ ﻇﻬﻮر اﻟﻌﺸﻖ اﻻﻋﻠﯽ و اﻟﻤﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﻟﻬّﻤﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻣﻘﺼﺪاﻟﻌﺮﻓﺎء و اب اﻻوﻟﯿﺎء و ﺧﺎﻣﺲ اﺻﺤﺎب اﻟﮑﺴﺎء و ﺳﯿﺪ
اﻟﺸﻬﺪاء ﺳﺮاﻟﻠّﻪ اﻻﺗﻢ و ﺛﺎراﻟﻠّﻪ اﻻﻋﻈﻢ اﻟﻤﻘﺪس ﻋﻦ اﻟﺸﲔ اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ اﻟﺤﺴﲔ ﷷ.

ﺟﻠّﺎﺑﯽ ﻫﺠﻮﯾﺮی درﺑﺎره آﻧﺤﻀﺮت ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :از ﻣﺤﻘﻘﺎن اوﻟﯿﻪ و ﻗﺒﻠﮥ اﻫﻞ ﺑﻼ ﺑﻮد ﭼﻪ وﯾﺮا ﮐﻼم ﻟﻄﯿﻒ اﺳﺖ اﻧﺪر

ﻃﺮﯾﻘﺖ ﺣﻖ ،و رﻣﻮز ﺑﺴﯿﺎر و ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻧﯿﮑﻮ «۱۲» .اﮔﺮ ﭼﻪ ﻫﺠﻮﯾﺮی ﻓﻘﻂ اﺷﺎره ﮐﺮده وﱃ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺪﻋﺎی ﻋﺮﻓﻪ
و ﺳﺎﯾﺮ دﻋﺎﻫﺎ و ﺳﺨﻨﺎن ﻋﺎرﻓﺎﻧﻪ و ﻣﻌﺎﻣﻼت او ﺑﺎ ﺣﻖ و ﻋﺸﻘﯽ ﮐﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎﻣﺶ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت و وﺻﺎل رﺳﯿﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ

ﺑﻌﻨﻮان اﻧﺴﺎن ﮐﺎﻣﻞ و ﻋﺎﺷﻖ ﭘﺎﮐﺒﺎز در ﺟﻬﺎن ﺑﺸﻤﺎر آﻣﺪه .اﻫﻞ ﺗﺼﻮف و ﻃﺮﯾﻘﺖ اﻗﺪا آﻧﺤﻀﺮت را اوج ﻋﺮﻓﺎن
ﻋﻤﻠﯽ داﻧﺴﺘﻪ و ﺑﺮای اﻫﻞ ﻓﺘﻮت ﻏﺎﯾﺖ و ﻫﺪف ﻫﺮ ﻓﺘﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ .و آﻧﭽﻪ ﻣﻨﺼﻮر ﺣﻼج ﻣﯽﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ» :رﮐﻌﺘﺎن ﻓﯽاﻟﻌﺸﻖ ﻻ ﯾﺼﺢ وﺿﻮﺋﻬﻤﺎ اﻻ ﺑﺎﻟﺪّم« ﯾﻌﻨﯽ :دو رﮐﻌﺖ در ﻋﺸﻖ وﺿﻮی آن ﺟﺰ ﺑﺎ ﺧﻮن
ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ .ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ ﻣﻮﻟﻮی:

ﺗﺎ ﮔﺮﯾﺰد ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﲑوﻧﯽ ﺑﻮد

ﻋﺸﻖ از اول ﺳﺮﮐﺶ و ﺧﻮﻧﯽ ﺑﻮد
رﻗﺺ و ﺑﺎزی ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﯿﺪان ﮐﻨﻨﺪ
ﺣﺎﻓﻆ ﮔﻮﯾﺪ:

رﻗﺺ اﻧﺪر ﺧﻮن ﺧﻮد ﻣﺮدان ﮐﻨﻨﺪ
ﺑﻘﻮل ﻣﻔﺘﯽ ﻋﺸﻘﺶ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﻧﻤﺎز

ﻃﻬﺎرت ار ﻧﻪ ﺑﺨﻮن ﺟﮕﺮ ﮐﻨﺪ ﻋﺎﺷﻖ

٢٤

ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ اﻣﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺎس ﻣﮑﺘﺐ ﻋﺸﻖ از ﺣﺴﲔ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﷷ اﺳﺖ و آﻧﭽﻪ ﻧﺎﻣﺶ را ﺗﺼﻮف ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻧﺎم
ﻧﻬﺎدهاﻧﺪ ﺗﻤﺜﻞ ﺑﺂن ﺣﻀﺮت اﺳﺖ.

۵ـ ﺳﯿﺪاﻟﻤﺠﺮدﯾﻦ و زﯾﻦاﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ و ﺳﯿﺪ اﻟﺰّاﻫﺪﯾﻦ و ﮐﺎﺷﻒ اﺳﺮار اﻟﻌﺮﻓﺎن و اﻧﺴﺎن اﻟﻌﲔ و ﻋﲔ اﻻﻧﺴﺎن ﻣﺠﻤﻊ

اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ اﻟﻤﻘﺪّس ﻋﻦ اﻟﺸﲔ اﻻﻣﺎم ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﲔ ﷷ .ﺑﻘﻮل ﺟﻼﺑﯽ ،وارث ﻧﺒﻮت و ﭼﺮاغ اﻣﺖ ﺳﯿﺪ ﻣﻈﻠﻮم و

اﻣﺎم ﻣﺤﺮوم ،وﱃ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﮐﺸﻒ ﺣﻘﺎﺋﻖ وﻧﻄﻖ دﻗﺎﯾﻖ ﺑﻮد .و ﺳﭙﺲ ﻫﺠﻮﯾﺮی ﻣﻘﺎم ﺣﻀﺮت را در ﺑﻼ ﮐﻪ ﻣﻘﺎم ﻧﻬﻢ

اﻫﻞ ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺖ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ «۱۳».اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺪت ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻬﺎدت ﭘﺪر و ﺧﻮﯾﺸﺎن و ﻧﺰدﯾﮑﺎﻧﺶ ﺑﻪ او و ﻫﻤﻪ

ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن رﺳﯿﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﮐﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻈﻬﺮ ﺑﺎرزی از زﻫﺪ از ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺰاران ﺗﺼﻮف ﺑﺸﻤﺎر آﯾﺪ (۱۴) .راﺑﻌﮥ ﻋﺪوﯾﻪ
ﺐ اﻟﻬﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎﻧﺎت آﻧﺤﻀﺮت ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺗﺎم دارد و ﺑﻘﻮل ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻠﯿﺔ اﻻوﻟﯿﺎء از آن ﻧﻮﻋﯽ ﻓﻨﺎ
آﻧﭽﻪ در ﺣ ّ

ﻣﯽﺗﺮاود «۱۵» .آن اﻣﺎم از ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﺗﻮﮐﻞ ﺑﺸﻤﺎر رﻓﺘﻪ و ﺻﻮﻓﯿﻪ در ﺑﺎب ﺗﻮﮐﻞ ﺑﺪو اﻗﺘﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺷﻌﺮی از او در
ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺟﻪ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻧﻬﺎﺋﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ «۱۶» .و ﺻﺤﯿﻔﮥ ﺳﺠﺎدﯾﻪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺟﺎت ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ و ﻋﺎرﻓﺎﻧﻪ آن ﺣﻀﺮت
اﺳﺖ ﻣﺨﺰن ﻣﻌﺎرف اﻟﻠّﻪ و ﻣﻌﺪن ﺳﻮز وﮔﺪاز ﻋﺸﻖ اﻟﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره راﻫﮕﺸﺎی ﻋﺎﺷﻘﺎن و ﻣﺤﺒﺎن از ﺻﻮﻓﯿﻪ و

ﻏﲑه ﺑﻮده اﺳﺖ.

۶ـ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﻌﺎرج اﻟﯿﻘﲔ و وارث ﻋﻠﻮم اﻟﻤﺮﺳﻠﲔ و اﻟﻨﺒﺎٔ اﻟﻌﻈﯿﻢ و اﻟﺼﺮاط اﻟﻤﺴﺘﻘﯿﻢ و ﮐﺎﺷﻒ ﺣﻘﺎﯾﻖ اﻟﺒﻮاﻃﻦ و
اﻟﻈﻮاﻫﺮ و ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻠﻮم اﻻواﺋﻞ واﻻواﺧﺮ اﻻﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﷷ.

ﺑﻘﻮل ﺟﻼﺑﯽ» :ﺣﺠﺖ ﺑﺮ اﻫﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﺖ و ﺑﺮﻫﺎن ارﺑﺎب ﻣﺸﺎﻫﺪت اﻣﺎم اوﻻد ﻧﺒﯽ ،وﯾﺮا ﮐﺮاﻣﺎت ﻣﺸﻬﻮد ﺑﻮد و آﯾﺎت
ﻞ » :ﻓَﻤَﻦْ ﻳَﻜْﻔُﺮْ ﺑِﺎﻟﻄﱠﺎﻏُﻮتِ وَﻳُﻮْٔﻣِﻦ ﺑِﺎﻟﻠّﻪِ « ﺑﻘﺮه آﯾﻪ  ۲۵۶ﺑﻨﮕﺮ ﺗﺎ ﺑﻪ
ازﻫﺮ ،وﮔﻔﺖ اﻧﺪر ﺗﻔﺴﲑﮐﻼم ﺧﺪای ﻋﺰّو ﺟ ّ

ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﺤﺠﻮﺑﯽ ،ﺑﺪان ﺣﺠﺎب ﺑﺎزدارﻧﺪهای ،و آن ﺣﺠﺎب ﺗﺴﺖ ﺑﱰک آن ﺣﺠﺎب ﺑﮕﻮی ﺗﺎ ﺑﮑﺸﻒ اﻧﺪر« ،ﻟﺬا
ﭼﻮن ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﺠﺎب و رﻓﻊ ﺣﺠﺎب وﮐﺸﻒ از اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻋﺮﻓﺎن ﻧﻈﺮی و ﻃﺮﯾﻘﻪ رﻓﻊ آن اﺳﺎس ﺳﲑ و
ﺳﻠﻮک اﺳﺖ ،ﭘﺲ ا ﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ ﷷ ﭘﯿﺸﺮو ﺳﺎﻟﮑﺎن و ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻬﻮدی اﺳﺖ و ﻫﻤﺎه ﺷﯿﻮه ﺑﻨﺎم ﻃﺮﯾﻘﻪ ﺷﻬﻮد ﯾﺎ
ﺷﯿﻮهٔ ﻋﺮﻓﺎ و ﻣﺘﺼﻮﻓﲔ ﻣﻌﺮوف ﺷﺪه اﺳﺖ .آﻧﺤﻀﺮت در ﻋﺮﻓﺎن ﻋﻤﻠﯽ ﭼﻮن ﭘﺪر اﻣﺠﺪ ﻃﺮﯾﻖ زﻫﺪ ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ و

ﺑﮑﺎء »اﺷﮏ« ﺣﺎﺻﻞ از ﺧﻮف را ﺑﺮ آن اﻓﺰود .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﮐﻼﺑﺎدی و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ و ﻋﻄﺎر » «۱۷ﺑﻪ ﻧﻘﻞ

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

ﻃﺮﯾﻘﮥ ﺧﻮف و ﺑﮑﺎء ﮐﻪ ﻣﮑﺘﺐ زاﻫﺪان ﮐﻮﻓﻪ ﺑﻮده ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻃﺮﯾﻘﻪ ﺣﻀﺮت ﺳﺠﺎد و ﺑﺎﻗﺮ ﷷ ﺑﻮده اﺳﺖ «۱۸» .و
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ادﻫﻢ از آن ﺣﻀﺮت ﺗﻠﻘﲔ ذﮐﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺳﻠﺴﻠﻪ ادﻫﻤﯿﻪ از آن ﺣﻀﺮت آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد.

۷ـ واﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﻮاج واﻟﺴّﺮاج اﻟﻮﻫّﺎج ﻣﺠﺪداﻻﺳﻼم و ﻧﺎﺷﺮ دﯾﻦ ﺧﲑاﻻﻧﺎم اﻟﻘﺮآن اﻟﻨﺎﻃﻖ اﻻﻣﺎم ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ
ﻣﺤﻤﺪاﻟﺼﺎدق ﷷ

ﻫﺠﻮﯾﺮی ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :وﯾﺮا ﮐﺘﺐ ﻣﻌﺮوف اﻧﺪر ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻘﺖ از وی رواﯾﺖ ﻣﯽآورﻧﺪﮐﻪ ﮔﻔﺖ »ﻣﻦ ﻋﺮف اﻟﻠّﻪ
ﻋﻤﺎ ﺳﻮاه« ﯾﻌﻨﯽ :ﻋﺎرف ﻣﻌﺮض ﺑُﻮَد از ﻏﲑ و ﻣﻨﻘﻄﻊ از اﺳﺒﺎب «۱۹» .و ﭼﻮن اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ درﺑﺎره ﻋﺎرف ،ﺧﻮد

ﺗﻌﯿﲔ ﮐﻨﻨﺪهٔ ﻫﺪف و ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﻋﺮﻓﺎن اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺂن و ﺳﲑ ﺳﺨﻨﺎن آن ﺣﻀﺮت و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺳﺎﻟﮑﺎن ﻣﻌﻠﻮم
ﻣﯽﺷﻮد آن ﺣﻀﺮت ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﺘﻮاری ﺑﻨﯿﺎن ﮐﻼم و ﺑﺮﭘﺎﺋﯽ ﻓﻘﻪ ﺷﯿﻌﯽ ،ﻋﺮﻓﺎن و ﺗﺼﻮف ﺣﻘﯿﻘﯽ را از ﺗﺼﻮف

اﻧﺤﺮاﻓﯽ ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﻌﲔ ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ ﻟﺬا درﺑﺎره اﯾﻦ اﻣﺎم ﺑﺮ ﺣﻖ و ﻋﺎرف ﺑﻪ ﻣﻌﺎرف اﻟﻬﯽ »از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﻠﻢ ﻟﺪﻧﯽ و

ﺷﻬﻮدی« ﺑﺤﺚ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪای اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد.

ﭼﻮن ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺳﲑ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ ﻧﺎﭼﺎر اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ ﺗﺎ ﺷﯿﻮهٔ ﺳﻠﻮک ﺳﺎﻟﮑﺎن و ﻋﺎرﻓﺎﻧﯽ از ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺗﺎﺑﻌﲔ را ﮐﻪ از ﻋﻬﺪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﷺ ﺗﺎ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺻﺎدق ﷷ ﮐﺎخ ﻋﻈﯿﻢ ﻋﺮﻓﺎن را ﭘﯽ اﻓﮑﻨﺪه و ﺑﺎ اراﺋﻪ
٢٥

ﻣﻌﺎرف ﺷﻬﻮدی ﺧﻮﯾﺶ راه را ﺑﺮای ﻃﺎﻟﱭ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﮔﺸﻮدﻧﺪ و اﺳﺎس ﺗﺼﻔﯿﮥ دل و ﺗﺰﮐﯿﻪ ﺟﺎن را ﻗﺒﻞ از
ﺐ و ﻋﺸﻖ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ و راﻫﮕﺸﺎی ﺗﺼﻮف ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ
ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻋﻤﻼً ﺑﺎ زﻫﺪ و ﻋﺒﺎدت واﺧﻼص و ﺣ ّ

ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺘﻮاری ﻣﮑﺘﺐ را ﻧﺸﺎن دﻫﯿﻢ.

ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪﮐﻪ ﺳﻠﻮک اﱃ اﻟﻠّﻪ و ﻃﺮﯾﻘﺖ اﻧﺒﯿﺎء از آدم ﺗﺎ ﺧﺎﺗﻢ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﺗﺎ اﻧﻘﺮاض ﻋﺎﻟﻢ اداﻣﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ از ﻗﺮن دوم ﻫﺠﺮی ﯾﮑﺒﺎره ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه و ﺟﺎﻣﮥ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﻋﺮﻓﺎﻧﯿﺎﯾﺮاﻧﯿﺎن و ﻫﻨﺪوان و

ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن و ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

۱ـ ﺣﺎرٍﺛﻪ ،ﯾﺎ زﯾﺪ ﺑﻦ ﺣﺎرﺛﻪ :آﻧﭽﻪ از اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﺪ وی ﯾﮑﯽ از اﻫﻞ ﺑﺼﲑت وﮐﺸﻒ ﺑﻮده و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﭘﯿﻐﻤﱪ
ﺐ ان ﯾﻨﻈﺮ اﱃ ﻋﺒﺪ ﻧﻮراﻟﻠّﻪ ﻗﻠﺒﻪ ﻓﻠﯿﻨﻈﺮوا اﱃ ﺣﺎرﺛﻪ« ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮﮐﺴﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ
ﺧﺪا ﷺ ﻓﺮﻣﻮده» :ﻣﻦ اﺣ ّ

ﺑﻪ ﺑﻨﺪهای ﺑﻨﮕﺮد ﮐﻪ ﻗﻠﺐ او را ﺧﺪا ﻧﻮراﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﺎرﺛﻪ ﺑﻨﮕﺮد .اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﮐﻼﺑﺎدی ﺿﻤﻦ آوردن
ﺣﺪﯾﺚ ﻓﻮق یﮔﻮﯾﺪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﭘﯿﻐﻤﱪ اﮐﺮم از ﺣﺎرﺛﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻤﺎن ﺗﻮ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را از دﻧﯿﺎ ﮐﻨﺎر

زدم روز را ﺑﺎ ﺗﺸﻨﮕﯽ و ﺷﺐ را ﺑﺎ ﺑﯿﺪاری ﮔﺬراﻧﺪم ،ﮔﻮﺋﯽ ﺑﻄﻮر آﺷﮑﺎر ﺑﻌﺮش ﺧﺪاوﻧﺪی ﻣﯽﻧﮕﺮم ،اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ را

ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را زﯾﺎرت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و دوزﺧﯿﺎن را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ﺣﺎل ﺳﺘﯿﺰه وﮔﻼوﯾﺰی ﻫﺴﺘﻨﺪ ).(۲۰

اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﻫﺠﻮﯾﺮی در ﮐﺸﻒ اﻟﻤﺤﺠﻮب ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺣﺎرﺛﻪ ﻧﺴﺒﺖ داده وﱃ در واﻗﻊ ﻫﻤﺎن زﯾﺪ ﺑﻦ ﺣﺎرﺛﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻏﻼم ﺧﺪﯾﺠﻪ ﺑﻮد و وی او را ﺑﻪ ﭘﯿﻐﻤﱪ اﮐﺮم ﷺ ﺑﺨﺸﯿﺪ و ﭘﯿﻐﻤﱪ اﮐﺮم ﷺ او را آزاد ﻓﺮﻣﻮد وﱃ او ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﱪ

اﮐﺮم ﷺ ﻣﺎﻧﺪ و ﭘﺴﺮ ﺧﻮاﻧﺪه ﭘﯿﺎﻣﱪ ﺧﺪا ﷺ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺟﺰء ﻧﺨﺴﺘﲔ ﻣﻮﻣﻨﺎن ﺑﻪ اﺳﻼم و از ﺻﺤﺎﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﷺ

ﺑﻮد و ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﻏﺰوه ﻣﻮﺗﻪ ﺑﺴﺎل ﻫﺸﺘﻢ ﻫﺠﺮی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ رواﺣﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﯿﺪ
و اﻃﻼق ﺣﺎرﺛﻪ در ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ زﯾﺪ از ﺟﻬﺖ ﻧﺴﺒﺖ او ﺑﻪ ﭘﺪر و ﻣﻌﺮوﻓﯿﺖ وی ﺑﻨﺎم ﭘﺪر ﺑﻮده و در واﻗﻊ اﺑﻦ ﺣﺎرﺛﻪ
ﺑﻮده اﺳﺖ از اﯾﲊو ﻣﻮﻟﻮی ﺟﺮﯾﺎن ﻓﻮق را ﺑﻪ زﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ«۲۱» :
ﮔﻔﺖ ﭘﯿﻐﻤﱪ ﺻﺒﺎﺣﯽ زﯾﺪ را

ﮐﯿﻒ اﺻﺒﺤﺖ ای رﻓﯿﻖ ﺑﺎ ﺻﻔﺎ
ﮐﻮ ﻧﺸﺎن از ﺑﺎغ اﯾﻤﺎن ﮔﺮ ﺷﮕﻔﺖ

ﮔﻔﺖ ﻋﺒﺪاً ﻣﻮﻣﻨﺎً ﺑﺎز اوش ﮔﻔﺖ
ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

ﻓﺎش ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﻋﯿﺎن از ﻣﺮد و زن

ﺟﻤﻠﻪ را ﭼﻮن روز رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﻣﻦ

ﻟﺐ ﮔﺰﯾﺪش ﻣﺼﻄﻔﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺲ

ﻫﲔ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﯾﺎ ﻓﺮو ﺑﻨﺪم ﻧَﻔَﺲْ

ﻣﺴﻠﻤﺎً اﯾﻦ ﺷﻬﻮد از ﻋﻠﻢ اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ ﻧﺒﻮده و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ از ﺗﺰﮐﯿﻪ دل و زﻫﺪ و ﻋﺒﺎدت و ﺳﲑ و ﺳﻠﻮک ﺑﺎﻃﻦ
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺎت و اﻓﺎﺿﺎت و اﺷﺮاﻗﺎت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺣﻀﺮت و ﻧﻮﺷﯿﺪن از ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﺗﻤﺴﮏ ﺑﻪ ﻋﺮوة وﺛﻘﺎی
وﻻﯾﺖ و ﺷﻬﻮد ﺑﺎﻃﻦ اﻣﺎم ﮐﻪ ﺳﺮّ ﻣﺨﻔﯽ و ﺟﻮﻫﺮه و ﻇﻬﻮر رﺑﻮﺑﯿﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻮده اﺳﺖ.

۲ـ ﺳﻠﻤﺎن ﻓﺎرﺳﯽ »ﻣﺘﻮﻓّﲐ ﺑﺴﺎل  ۳۶ﻫﺠﺮی ﺑﻨﺎ ﺑﻨﻘﻞ اﺑﻦ اﺛﲑ و ﯾﺎﻓﻌﯽ« :ﺷﯿﺦ ﻃﻮﺳﯽ در ﮐﺘﺎب اﻣﺎﱃ از ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻦ
روﻣﯽ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﻣﺎم ﺻﺎدق را ﮔﻔﺘﻢ ای ﻣﻮﻻی ﻣﻦ ذﮐﺮ ﺳﻠﻤﺎن ﻓﺎرﺳﯽ را ﻓﺮاوان از ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺷﻨﻮم

ﺳﺒﺐ آن ﭼﯿﺴﺖ؟ در ﺟﻮاب ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﮕﻮ ﺳﻠﻤﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﮕﻮ ﺳﻠﻤﺎن ﻣﺤﻤﺪی زﯾﺮا ﭘﯿﻐﻤﱪ ﺧﺪا ﷺ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد:

»ﺳﻠﻤﺎن ﻣﻨّﺎ اﻫﻞ اﻟﺒﯿﺖ« ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻠﻤﺎن از اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﻣﻦ اﺳﺖ .و ﺳﺒﺐ آﻧﮑﻪ ﻣﻦ او را ﻓﺮاوان ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ

ﮐﻪ در اوس ﺳﻪ ﺧﺼﻠﺖ ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن آراﺳﺘﻪ ﺑﻮد ،اول آﻧﮑﻪ اﺧﺘﯿﺎر ﻫﻮای اﻣﲑاﻟﻤﺆﻣﻨﲔ ﷺ ﺑﺮ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد
ﮐﺮد .دﯾﮕﺮ دوﺳﺖ داﺷﱳ او ﻓﻘﺮا را واﺧﺘﯿﺎر او اﯾﺸﺎﻧﺮا .ﺳﻮم آﻧﮑﻪ ﻣﺤﺒﺖ او ﺑﻌﻠﻢ و ﻋﻠﻤﺎ» .ان ﺳﻠﻤﺎن ﮐﺎن ﻋﺒﺪاً

ﺻﺎﻟﺤﺎً ﺣﻨﯿﻔﺎً ﻣﺴﻠﻤﺎً و ﻣﺎ ﮐﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮﮐﲔ« ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻨﺪه ﺻﺎﻟﺢ ﺣﻖ ﮔﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮد و از ﻣﺸﺮﮐﲔ ﻧﺒﻮد

) .(۲۲درﺑﺎره ﻣﻘﺎم واﻻی ﻋﺮﻓﺎن و ﻣﺮاﺗﺐ ﮐﺸﻒ و ﺷﻬﻮد او ﺑﺴﯿﺎرﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ از ﺟﻤﻠﻪ:

٢٦

ﺳﻠﻤﺎن از اﻫﻞ ﺑﯿﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﺪ.
ﺳﻠﻤﺎن از اﺻﺤﺎب ﺻﻔّﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻤﺎﻻت آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ ﺷﻤﺮدﯾﻢ و ﺿﻤﻨﺎً از ﻣﻠﺤﻘﺎت دﻧﯿﻮی ﺟﺒّﻪ ﭘﺸﻤﯽ »ﺻﻮف«
داﺷﺖ ».«۲۳

ﺳﻠﻤﺎن اﻫﻞ ذﮐﺮ و ﻓﻘﺮ ﺑﻮد و دوﺳﺘﺎن ﻓﻘﺮا ﺑﻮد ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ.

ﺳﻠﻤﺎن ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻮد و از اﺻﺤﺎب ﻋﻠﯽ ﷷ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ و ﻗﻮل اﺑﻦ ﻗﺘﯿﺒﻪ و ﺷﯿﺦ ﻃﻮﺳﯽ و ﺷﯿﺦ ﺑﻬﺎﺋﯽ وﺷﯿﺦ

ﺣﯿﺪر آﻣﻠﯽ و ﻗﺎﺿﯽ ﺷﻮﺷﱰی ﻣﺆﯾﺪ آﻧﺴﺖ ».«۲۴

در ﻣﺮاﺗﺐ ﺷﻬﻮد ﻣﻘﺎم ﺑﺎﻻﺋﯽ داﺷﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﭘﯿﻐﻤﱪ ﷺ ﻓﺮﻣﻮد» :آﻧﭽﻪ را ﺳﻠﻤﺎن ﻣﯽداﻧﺪ اﮔﺮ اﺑﻮذر ﻣﯽداﻧﺴﺖ

ﮐﺎﻓﺮ ﻣﯽﺷﺪ« .و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ ﷷ ﺑﺎﻣﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ﷺ ﺑﻪ ﺳﻠﻤﺎن ﻣﺮﺣﻤﺖ ﻓﺮﻣﻮده وﺳﺎﯾﺮ اﺣﺎدﯾﺚ و

ﻧﻘﻞ ﮐﺮاﻣﺎت و اﺧﺬ ﻋﻠﻢ و ﻣﻌﺮﻓﺖ از ﻋﻠﯽ ﷷ و ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻌﺎرف اﻟﻬﯽ از آﻧﺤﻀﺮت ﷷ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ ) .(۲۵و
اﺑﻦ ﻋﺮﺑﯽ در ﺣﺪ ﺳﻠﻤﺎن ﻏﻠﻮﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻋﻠﯽ ﷷ وراﺛﺖ روﺣﺎﻧﯽ را ﺑﺎ ﮔﻔﱳ »ﺳﻠﻤﺎن ﻣﻨﺎ و اﻟﯿﻨﺎ ﻫﻞ
ﺑﯿﺖ« ﺑﻨﺎ ﮐﺮد ﭘﺲ اﻣﯿﺪ از ﻋﻘﺐ ﻋﻘﯿﻞ و ﺳﻠﻤﺎن اﯾﻦ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﻦ ﷷ و ﺣﺴﲔ ﷷ واﻗﻊ ﮔﺮدﯾﺪ ﺑﺮ آﻧﺎن

وارد آﯾﺪ » .«۲۶و ﺑﻬﺮ ﺣﺎل زﻫﺪ و ﻋﺮﻓﺎن و اﺧﻼص و ﭘﺎی ﺑﺮﺟﺎی ﭘﺎی رﺳﻮل ﺧﺪا ﷺ ﻧﻬﺎدن و از ﭘﲑوان ﻋﻠﯽ

ﷷ ﺑﻮدن و ﺑﻪ آن ﺣﻀﺮت ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮدن و از ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺎرف اﻟﻬﯽ ﮔﺮﻓﱳ ﻣﻘﺎم او را ﺑﺪاﻧﺠﺎ رﺳﺎﻧﺪﮐﻪ ﻣﺨﻤﺴﯿّﻪ از

ﻏﻼت ﺷﯿﻌﻪ ﻣﻘﺎم ﺧﺪاﺋﯽ و ﯾﺎ ﻣﻈﻬﺮﯾﺖ ﺑﺮای وی ﻗﺎﺋﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻟﻮﺋﯽ

ﻣﺎﺳﯿﻨﯿﻮن اﺑﺮاز دارد :اﺳﺎس اﺧﻼص ﺷﯿﻌﻪ را ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻘﯿﻘﺖ »اﻣﺎﻣﺖ« و ﻣﻬﺪی ﻣﻨﺘﻈﺮ و ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﺼﻮف
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ روح زﻫﺪ را اﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﺮ ﭼﺸﻤﻪﻫﺎی اﺻﻠﯿﺸﺎن ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ در ﺳﻠﻤﺎن ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ».«۲۷

۳ـ اﺑﻮذر ﻏﻔﺎری :ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ارﮐﺎن ﺗﺸﯿﻊ و ﺳﲑ و ﺳﻠﻮک »ﺗﺼﻮف« اﺑﺎذر اﺳﺖ .و رﺳﻮل ﺧﺪا ﻓﺮﻣﻮد :آﺳﻤﺎن

ﺑﻠﻨﺪ ﺳﺎﯾﻪ ﻧﯿﻔﮑﻨﺪه ﺑﺮﮐﺴﯽ و زﻣﲔ ﺗﲑه ﺑﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺳﺨﻦ ﮔﻮﺋﯽ ﮐﻪ راﺳﺘﮕﻮﺗﺮ از اﺑﻮذر ﺑﺎﺷﺪ و ﻓﺮﻣﻮد :اﺑﻮذر در اﻣﺖ

ﻣﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻦ ﻣﺮﯾﻢ در زﻫﺪش ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و از اﻣﲑﻣﺆﻣﻨﺎن ﷷ درﺑﺎره اﺑﻮذر ﻧﻘﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد :او ﻣﺮدی
اﺳﺖ در ﻋﻠﻮم دﯾﻦ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﯾﻘﲔ آﻧﭽﻪ ﻓﻬﻤﯿﺪه و ﺣﻔﻆ ﮐﺮده دﯾﮕﺮان از ﻓﻬﻢ آن ﻋﺎﺟﺰﻧﺪ » .«۲۸و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ

ﮐﻠﯿﻨﯽ درﺑﺎه ذمُاﻟﺪّﻧﯿﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺪﺛﲔ از زﻫﺪ و ﭘﻮﺷﯿﺪن ﺻﻮف »ﻟﺒﺎس ﭘﺸﻤﯿﻨﻪای ﮐﻪ زاﻫﺪان ﻣﯽﭘﻮﺷﯿﺪﻧﺪ« درﺑﺎره
وی رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﺎ وﺟﻮدی ﮐﻪ رﺳﻤﺎً ﺻﻮﻓﯿﻪ ﺑﺎو ﻣﻨﺴﻮب ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ »زﯾﺮا اﺑﺎذر و ﺳﻠﻤﺎن و ﻣﻘﺪاد و ﻋﻤﺎر در ﺣﯿﺎت

وﱃّ زﻣﺎن و ﻗﻄﺐ دوران ﺧﻮد ﻋﻠﯽ ﷷ رﺣﻠﺖ ﮐﺮدﻧﺪ« وﱃ ﺑﻪ اﺑﺎذر و ﺳﻠﻤﺎن و ﻣﻘﺪاد و ﻋﻤﺎر ﺗﺸﺒّﻪ ﻧﻤﻮده زﻫﺪ و

ﺻﻮف ﭘﻮﺷﯽ را از آﻧﺎن ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.

۴ـ ﻣﻘﺪاد اﺑﻦ اﺳﻮد .رﺳﻮل ﺧﺪا ﷺ ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﺮا ﺑﺎری ﺗﻌﺎﱃ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﺑﻪ دوﺳﺘﯽ ﭼﻬﺎر ﺗﻦ اﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ ﻣﻘﺪاد
اﺑﻦ اَﺳْﻮَدْ و اﺑﻮذر ﻏﻔّﺎری و ﺳﻠﻤﺎن ﻓﺎرﺳﯽ.

۵ـ ﻋﻤﺎر ﯾﺎﺳﺮ :ﭘﯿﺎﻣﱪ اﮐﺮم ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﻮد» :ﻗﻮﻣﯽ ﺳﺘﻤﮑﺎر ﺗﺮا ﺧﻮاﻫﻨﺪﮐﺸﺖ« و در ﺟﻨﮓ ﺻﻔﲔ ﺷﻬﯿﺪ ﺷﺪ.

۶ـ ﺳﻬﻞ اﺑﻦ ﺧﯿﻒ۷ .ـ ﺣﺬﯾﻔﻪ ﺑﻦ اﻟﯿﻤﺎن۸ .ـ اﺑﻮاﻟﻤﯿﺜﻢ ﺑﻦ ﺗﯿﻬﺎن۹ .ـ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ۱۰.ـ ﻋﺒﺎده ﺑﻦ ﺻﺎﻣﺖ۱۱ .ـ اﺑﻮ
اﯾﻮب اﻧﺼﺎری۱۲ .ـ ﺧﺰﯾﻤﻪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ۱۳ .ـ اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ اﻟﺤﺪری.«۲۹» ...

در ﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ ﺣﻀﺮت رﺿﺎ ﷷ ﺑﻪ ﻣﺄﻣﻮن ﻧﻮﺷﺖ » «۳۰در آن ﯾﺎدآور ﺷﺪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ روش رﺳﻮل ﺧﺪا ﷺ رﻓﺘﻨﺪ

و ﺗﺮدﯾﺪی در آن راه ﻧﺪادﻧﺪ ﺳﻠﻤﺎن و اﺑﻮذر و ﻣﻘﺪاد و »ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺰرﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺎم ﺑﺮدﯾﻢ« ﺑﻮدﻧﺪ...

ﺐ و وﻻ و
ﻟﺬا ﻫﺮﮐﺪام از آﻧﺎن ﺑﻌﻨﻮان اﺳﻮهﻫﺎی زﻫﺪ و ﺳﻠﻮک و اﯾﻤﺎن و ﯾﻘﲔ و اﺳﺘﻮاری ﺑﺮ ﺑﯿﻌﺖ و ﻋﻬﺪ و ﺣ ّ

ﮐﺸﻒ و ﺷﻬﻮد و ﺣﺘﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪن ﺟﺎﻣﻪ ﺧﺸﻦ و درﺷﺖ ﭘﺸﻤﯿﻨﻪ ﻣﻌﺮوف ﺑﻮدﻧﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﲔ دﻟﯿﻞ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ

ﮐﺘﺎب ﺑﺸﺎره اﻟﻤﺼﻄﻔﯽ ﭘﯿﻐﻤﱪ ﷺ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻦ اراد »ﻣﻦ ﺳﺮّه« ان ﯾﺠﻠﺲ ﻣﻊ اﻟﻠّﻪ ﻓﻠﯿﺠﻠﺲ ﻣﻊ اﻫﻞ

اﻟﺘﺼﻮف« .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪﮐﻪ ﺗﺼﻮف در زﻣﺎن ﭘﯿﻐﻤﱪ اﮐﺮم ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺣﻀﺮت اﯾﻦ ﭼﻨﲔ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﺪ ،ﺟﻮاب اﯾﻦ
٢٧

اﺳﺖ ﮐﻪ اوﻻً در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﻫﻢ ﺑﻌﻀﯽ از اﺻﺤﺎب ﺻﻔّﻪ ﻟﺒﺎس ﭘﺸﻤﯿﻨﻪ ﻣﯽﭘﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺳﻠﻤﺎن ﻓﺎرﺳﯽ
دﻻﯾﻞ ﻣﻌﺘﱪ ﻧﻘﻞ ﺷﺪ .ﺛﺎﻧﯿﺎً از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﯾﺴﺎر ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﭘﯿﺶ از اﺳﻼم ﮔﺎه ﻣﯽﺷﺪﮐﻪ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺑﻪ ﻃﻮاف

ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻌﺒﻪ ﻧﻤﯽآﯾﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﺻﻮﻓﯽ از ﺷﻬﺮﻫﺎی دور ﺑﺮای ﻃﻮاف ﻣﯽآﯾﺪ و ﺑﺮﻣﯽﮔﺸﺖ »اﻟﻠﻤﻊ ص  ۲۲ﭼﺎپ
ﻟﯿﺪن« ﺛﺎﻧﯿﺎً اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮد رﺳﻮل اﮐﺮم و ﻋﻠﯽ ﷷ و ﺻﺤﺎﺑﻪ ﻟﺒﺎس ﻣﺮﻗﻌﻪ و ﭘﺸﻤﯿﻨﻪ ﮔﻬﮕﺎه ﻣﯽﭘﻮﺷﯿﺪﻧﺪ »ﮐﺸﻒ

اﻟﻤﺤﺠﻮب ﺑﺎب ﻣﺮﻗﻌﻪ داﺷﱳ« راﺑﻌﺎً اﺑﻦ اﺑﯽ ﺟﻤﻬﻮر اﺣﺴﺎﺋﯽ در ﮐﺘﺎب ﻏﻮاﱃ اﻟﻠﺌﺎﱃ از ﻗﻮل ﻋﻠﯽ ﷷ رواﯾﺖ

ﻓﺮﻣﻮده ﮐﻪ ﺗﺼﻮف ﺑﺮ ﭼﻬﺎر ﺣﺮف اﺳﺖ :ﺗﺎ ،ﺻﺎد ،واو ،ﻓﺎء -ﺗﺎء :ﺗﺮک دﻧﯿﺎ و ﺗﻮﺑﻪ و ﺗﻘﻮی .ﺻﺎد :ﺻﱪ و ﺻﺪق و

ﺻﻔﺎ .واو :ودّ و ورد و وﻓﺎ .ﻓﺎء :ﻓﺮد و ﻓﻘﺮ و ﻓﻨﺎ .ﭘﺲ ﺿﺮورﺗﯽ ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺮای اﻃﻼق ﺗﺼﻮف ﺑﺮ

ﺳﺎﻟﮑﺎن ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺻﻮف ﭘﻮﺷﯽ و ﺳﲑ و ﺳﻠﻮک ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم و در زﻣﺎن رﺳﻮل ﺧﺪا ﷺ ﻫﻢ

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

»ﻣﺎﺿﯽ ﺻﻔﺎت« ﻣﯽداﻧﺪ واو ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در ﺧﱪ اﺳﺖ ﮐﻪ روزی ﭘﯿﺎﻣﱪ اﮐﺮم ﷺ ﺑﲑون آﻣﺪ آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ روی ﻣﺒﺎرک

ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد ﮔﻔﺖ ﺻﻔﺎوت دﻧﯿﺎ ﺷﺪ و ﺗﲑﮔﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ اﻣﺮوز ﻣﺮگ ﻣﻮﻣﻦ را ﻫﺪﯾﻪ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻧﺎم ﻏﻠﺒﻪ ﯾﺎﻓﺖ .ﺳﺎدﺳﺎً
ﺑﻌﻀﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺻﻮﻓﯽ از ﺻﻔّﻪ ﻣﺸﺘﻖ اﺳﺖ ،ﭘﺲ اﻫﻞ ﺻﻔﻪ را ﺻﻔﯽ و ﺻﻮﻓﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ .ﻟﺬا ﺣﺪﯾﺚ »ﻣﻦ اراد ﻣﻦ
ﺳﺮه« ان ﯾﺠﻠﺲ ﻣﻊ اﻟﻠّﻪ ﻓﻠﯿﺠﻠﺲ ﻣﻊ اﻫﻞ اﻟﺘﺼﻮف« و ﻧﯿﺰ ﺣﺪﯾﺚ »ﻻ ﺗﻘﻨﻄﻮ ﻋﻠﯽ اﻫﻞ ﺗﺼﻮف واﻟﺨﺮق

ﻓﺎن اﺧﻼﻗﻬﻢ اﺧﻼق اﻻﻧﺒﯿﺎء و ﻟﺒﺎﺳﻬﻢ ﻟﺒﺎس اﻻﻧﺒﯿﺎء« را ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب ﺑﺸﺎرت اﻟﻤﺼﻄﻔﯽ ﺗﺎﻟﯿﻒ ﻋﻤﺎداﻟﺪﯾﻦ
اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ...ﻧﻘﻞ ﺷﺪه و ﻣﻮﻟﻮی ﻫﻮ ﺣﺪﯾﺚ اول را ﺑﻪ ﻧﻈﻢ ﮐﺸﯿﺪه »ﻃﺮاﺋﻖ ج  ۱ﺻﻔﺤﻪ «۱۹۴
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﺪ و ﻃﺒﻖ ﺑﯿﺎن ﻧﯿﮑﻠﺴﻮن راﻫﺒﺎن ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻫﻢ ﺻﻮﻓﯽ »ﭘﺸﻤﯿﻨﻪﭘﻮش« ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﺲ اﯾﻦ واژه

»ﺻﻮﻓﯽ« وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﻌﺪ از ﺻﺤﺎﺑﻪ از اﻫﻞ ﺻﻔّﻪ و ﻏﲑ ﻫﻢ ﺳﲑ و ﺳﻠﻮک و زﻫﺪ و ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺑﺎﻃﻦ در ﺑﲔ ﺧﻮاص ﺗﺎﺑﻌﲔ ﻫﻢ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻮده
و ﺷﺨﺼﯿﺘﻬﺎ ﻣﻌﺮوﻓﯽ از ﺗﺎﺑﻌﲔ در زﻫﺪ و ﻋﺒﺎدت و اﺧﻼص و ﺻﻔﺎ و ﻓﻨﺎ و از ﭘﯿﺶ ﮐﺴﻮﺗﺎن ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻬﻮدی

ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﮥ آﻧﺎن ﻣﺎﻟﮏ اﺷﱰ ،ﻣﯿﺜﻢ ﺗﻤّﺎر ،ﻗﻤﱪ ﻏﻼم اﻣﲑاﻟﻤﺆﻣﻨﲔ ،ﺳﻌﯿﺪاﺑﻦ ﺟﺒﲑ ،اوﯾﺲ ﻗﺮﻧﯽ ،ﺣﺴﻦ

ﺑﺼﺮی ،و ﮐﻤﯿﻞ زﯾﺎد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﻪ ﺗﻦ از آﻧﺎن اﮐﺘﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ۱ .ـ اوﯾﺲ ﻗﺮﻧﯽ :ﻃﺒﻖ

ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﺎت رﺳﻮل ﺧﺪا ﷺ »ﺧﲑ اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﺑﺎﺣﺴﺎن و ﻋﻄﻒ« و ﻃﺒﻖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺗﺬﮐﺮه اﻻوﻟﯿﺎء :ﻗﺒﻠﻪ ﺗﺎﺑﻌﲔ ،آﻓﺘﺎب
ﭘﻨﻬﺎن و ﻧَﻔَﺲ اﻟﺮﺣﻤﻦ ،ﺳﻬﯿﻞ ﯾﻤﻦ آﻧﭽﻨﺎن در ﻣﺤﺒﺖ و ﻋﺸﻖ رﺳﻮل ﺧﺪا ﻣﺴﺘﻐﺮق ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻘﻮل ﻣﻮﻟﻮی:
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﺮ ﻧﺒﯽ را از ﯾﻤﻦ

ﮔﻔﺖ ﺑﻮی ﺑﻮاﻟﻌﺠﺐ آﻣﺪ ﺑﻤﻦ

از

ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﮔﻔﺖ ﺑﺮ دﺳﺖ ﺻﺒﺎ

ﯾﻤﻦ

ﻣﯽآﯾﺪم

ﺑﻮی

ﺧﺪا

و در ﺣﺒﯿﺐ اﻟﺴﲑ آﻣﺪه :روزی اوﯾﺲ ﻗﺮﻧﯽ ﺑﺮ ﮐﻨﺎر آب ﻓﺮات وﺿﻮ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﮔﺎه آواز ﺑﻠﺒﻠﯽ ﺑﮕﻮش او

رﺳﯿﺪ ،ﭘﺮﺳﯿﺪﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﻪ ﺻﺪاﺳﺖ؟ آواز ﻃﺒﻞ ﺷﺎه وﻻﯾﺖ ﭘﻨﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺮب ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﻣﯽرود .اوﯾﺲ گ :ﻫﯿﭻ
ﻋﺒﺎدت ﻧﺰد ﻣﻦ ﻓﺎﺿﻠﱰ از ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ ﻋﻠﯽ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻧﯿﺴﺖ » .«۳۱و ﻃﺒﻖ ﻧﻘﻞ ﺣﺒﯿﺐاﻟﺴّﲑ و اﻋﺜﻢ ﮐﻮﻓﯽ و
اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻟﯿﻠﯽ در ﺟﻨﮓ ﺻﻔﲔ ﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﷷ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮد و ﺟﺎﻧﺒﺎزی ﻧﻤﻮد و آﻧﻘﺪر ﺟﻨﮕﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ

ﺷﻬﺎدت رﺳﯿﺪ .اوﯾﺲ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻣﺤﺒﺎن و ﻋﺎﺷﻘﺎن رﺳﻮل ﺧﺪا ﷺ و ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻋﻠﯽ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺑﻮد در ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻬﻮدی
ﺐ ﺑﺮﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﺠﺎﺋﯽ رﺳﯿﺪﮐﻪ ﭼﻮن دﻧﺪان ﭘﯿﺎﻣﱪ ﷺ در ﻏﺰوه اﺣﺪ ﺷﮑﺴﺖ وی آﻧﺮا اﺣﺴﺎس ﮐﺮده دﻧﺪان
وﺣ ّ

ﺧﻮد را ﺷﮑﺴﺖ در ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﺤﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ» :ﻣﻦ ﻋﺮف اﻟﻠّﻪ ﻻ ﯾﺨﻔﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺷﯽٔ« ﯾﻌﻨﯽ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا را ﺷﻨﺎﺧﺖ،

ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﺮ او ﻣﺨﻔﯽ ﻧﯿﺴﺖ .و ﺷﯿﺦ ﻋﻄﺎر در ﺗﺬﮐﺮه از ﻣﻘﺎم ﻋﺒﻮدﯾﺖ و اﻧﻔﺎق و اﺧﻼص او ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ
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ارزش آورده ﮐﻪ ﺟﻼﻟﺖ ﻗﺪراﯾﻦ ﻋﺎرف و ﻋﺎﺷﻖ ﺷﯿﻌﯽ و ﻣﻘﺘﺪای ﺻﻮﻓﯿﺎن ﺑﻌﺪی را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪﮔﺮﭼﻪ ﺳﻠﺴﻠﻪای
رﺳﻤﺎً ﺑﺎو ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد وﱃ اوﯾﺴﯿﺎن از اﻫﻞ ﺳﲑ و ﺳﻠﻮک روش او ار ﻃﺮﯾﻘﺖ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه و اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻫﺮم
ﺑﻦ ﺣﯿﺎن و رﺑﯿﻊ ﺑﻦ ﺧﯿﺜﻢ از رﺟﺎل ﻣﻌﺮوف ﺷﯿﻌﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت او را ذﮐﺮﮐﺮدهاﻧﺪ».«۳۲

۲ـ ﮐﻤﯿﻞﺑﻦ زﯾﺎد .ﺑﻘﻮل ﻗﺎﺿﯽ ﻧﻮراﻟﻠّﻪ ﺷﻮﺷﱰی در ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﻮﻣﻨﲔ :ﺷﯿﺦ ﮐﺎﻣﻞ اﻟﻤﮑﻤﻞ ﮐﻤﯿﻞ ﺑﻦ زﯾﺎد ﻧﺨﻌﯽ از

ﻣﮑﻤﻞ ﻣﻮﺣﺪﯾﻦ و ﺻﺎﺣﺐ ﺳﺮّ اﻣﲑاﻟﻤﻮﻣﻨﲔ ﷷ اﺳﺖ و آن ﺣﻀﺮت را رﺳﻢ ﺑﻮدی ﮐﻪ ﭼﻮن ﻋﻠﻮم و اﺳﺮار در ﺑﺎﻃﻦ
ﻣﻮج زدی و ﺧﻮاﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﻫﺮ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﺑﲑون اﻧﺪازد ﮐﻤﯿﻞ را ﭘﯿﺶ ﺧﻮد ﻧﺸﺎﻧﺪی و ﺑﺮ او ﺟﻮاﻫﺮ اﺳﺮار اﻓﺸﺎﻧﺪی.

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

آﯾﺎ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﺳﺮّ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺘﻢ و ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻠﯽ ﺗﻮ ﺻﺎﺣﺐ ﺳﺮّ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯽ وﻟﯿﮑﻦ ﭼﻮن دﯾﮓ ﺳﯿﻨﻪ ﻣﻦ ﺑﺠﻮش
ﻣﯽآﯾﺪ آﻧﭽﻪ از ﺳﺮ ﻣﯽرﯾﺰد ﺗﺮا ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد .ﮐﻤﯿﻞ ﻋﺮض ﮐﺮد :آﯾﺎ ﻣﺜﻞ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮﮐﺮﯾﻤﯽ ﺳﺎﺋﻞ را ﻧﻮﻣﯿﺪ و ﻣﺤﺮوم

ﮐﺮدهاﻧﺪ؟ اﻣﲑاﻟﻮﻣﻨﲔ ﷷ ﻓﺮﻣﻮد :ﺣﻘﯿﻘﺖ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﻧﻮار ﻋﻈﻤﺖ ذات اﻟﻬﯽ ﻇﺎﻫﺮ و ﻣﻨﮑﺸﻒ ﮔﺮدد ﺑﯽﮐﻢّ و

ﮐﯿﻒ .ﮐﻤﯿﻞ ﻋﺮض ﮐﺮد :روﺷﻦﺗﺮﮐﻦ ﮐﻪ ﻓﻬﻢ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ .ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد :ﺣﻘﯿﻘﺖ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺜﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﻮد ﻣﻮﻫﻮم
دارﻧﺪ در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺤﻮ ﻣﻌﻠﻮم در ﻇﻬﻮر ﻧﻮر ﺗﺠﻠﯽ ﺣﻖ ﻣﺤﻮ و ﻣﺘﻼﺷﯽ ﮔﺮدﻧﺪ و ﻏﲑ ﺣﻖ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻋﺒﺎرت از

اﯾﻦ ﻣﻘﺎم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ وﻻﯾﺖ و ﻗﺮب اﺳﺖ .وی ﮔﻔﺖ :زﯾﺎدﺗﺮ ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻣﺎ .ﻓﺮﻣﻮد :از ﺑﲔ رﻓﱳ ﭘﺮده و ﺣﺠﺎب در

ﻏﻠﺒﻪ ﺳﺮّ اﻟﻬﯽ .ﻋﺮض ﮐﺮد ﺑﯿﺸﱰ .ﻓﺮﻣﻮد :ﺟﺬب اﺣﺪﯾﺖ در ﺻﻔﺖ ﺗﻮﺣﯿﺪ را روﺷﻦ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﭘﺲ ﮐﻤﯿﻞ ﮔﻔﺖ
زﯾﺎدﺗﺮﮐﻦ .ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد :ﭼﺮاغ را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻦ ﺻﺒﺢ دﻣﯿﺪ »«۳۳
ﺑﺎ ﻧﮕﺮش ﺑﻪ دﻋﺎی ﮐﻤﯿﻞ ﮐﻪ اﻟﺤﻖ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻌﺎرف اﻟﻬﯽ و ﺳﻮز وﮔﺪاز ﻋﺎرﻓﺎﻧﻪ اﺳﺖ و دﯾﮕﺮ ادﻋﯿﻪ و ﻣﻨﺎﺟﺎت و اﺷﻌﺎر
ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﻋﻠﯽ ﷷ و ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ ﺑﻄﻮر ﻗﻄﻊ و ﯾﻘﲔ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﺳﺎﻟﮑﺎن ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻬﻮد »ﺻﻮﻓﯿﺎن

ﻣﺼﻔﺎ« ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺷﺮاب ﻃﻬﻮر ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪﮐﻪ ﻋﻠﯽ ﷷ در ﮐﺎم آﻧﺎن ﻗﻄﺮهﻫﺎﺋﯽ ﭼﺸﺎﻧﺪه اﺳﺖ و در ﭘﯽ ﻋﻠﯽ ﷷ
و ﻓﺮزﻧﺪان آن ﺣﻀﺮت ﷷ ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬار ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻬﻮدی ﺑﻮدهاﻧﺪﮐﻪ ﺑﻨﺎی آن ﺑﺮ درک ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ واﻗﻌﯿﺖ و ﺣﻘﯿﻘﺖ از

ﻃﺮﯾﻖ ﺳﲑ اﻧﻔﺴﯽ و آﻓﺎﻗﯽ و ﺷﻬﻮد ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺪون ﻇ ّ
ﻦ و ﮔﻤﺎن اﺳﺖ .اﻣﺎ رﺳﻤﺎً ازﮐﻤﯿﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪای ﻣﻨﺸﻌﺐ ﻧﺸﺪ وﱃ

ﺟﺎﻣﯽ در ﻧﻔﺤﺎت ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺧﺮﻗﻪ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ اﻣﲑاﻟﻤﻮؤﻣﻨﲔ ﻋﻠﯽ ﷷ را و وی ﻣﺮ ﺣﺴﻦ ﺑﺼﺮی را وﮐﻤﯿﻞ
ﺑﻦ زﯾﺎد را و ﺳﻠﺴﻠﮥ ﮐﻤﯿﻠﯿﻪ ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﮐﻤﯿﻞ اﺳﺖ و ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮرﺑﺨﺶ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺧﻮد »ﻧﻮرﺑﺨﺸﯿﻪ« را ﺑﻪ ﮐﻤﯿﻞ

رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ ».«۳۴

۳ـ ﺣﺴﻦ ﺑﺼﺮی :ﯾﮑﯽ از رﺟﺎل ﺣﺪﯾﺚ و اﻫﻞ زﻫﺪ و ﮐﺸﻒ ﺑﻮده وی ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﮐﺸﻒ اﻟﻤﺤﺠﻮب اﻣﺎم ﻋﺼﺮ و

ﻓﺮﯾﺪ دﻫﺮ ﺑﻮده ...وﯾﺮا ﻗﺪری و ﺧﻄﺮی ﺑﺰرگ اﺳﺖ ﻧﺰدﯾﮏ اﻫﻞ اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﺑﻞ ﮐﻠﯽ ﻋﻠﻮم ،و ﻟﻄﯿﻒ اﻻﺷﺎره ﺑﻮدﺳﺖ
اﻧﺪر ﻣﻌﺎﻣﻠﺖ » .«۳۵در رﺳﺎﻟﻪ ﻗﺸﺮﯾﻪ ﺷﺮح ﺣﺎل او ﻧﯿﺎﻣﺪه وﱃ در ﺗﺬﮐﺮة اﻻوﻟﯿﺎء ﭼﻬﺮهٔ اوﮐﺎﻣﻼً ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه در

آن ﮐﺘﺎب ﺷﯿﺦ ﻋﻄﺎر ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :ارادت ﺑﻪ ﻋﻠﯽ ﷷ داﺷﺖ و ﺧﺮﻗﻪ از اوﮔﺮﻓﺖ ﺑﺪاﻧﺠﺎ رﺳﯿﺪﮐﻪ ﯾﮏ روز ﮐﺴﯽ
ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ وﮔﻔﺖ ﭼﺮا ﺣﺴﻦ ﻣﻬﱰ و ﺑﻬﱰ ﻣﺎﺳﺖ؟ ﺑﺰرﮔﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮد وﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺟﻬﺖ آﻧﮑﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻼﯾﻖ را ﺑﻪ ﻋﻠﻢ
او ﺣﺎﺟﺖ اﺳﺖ و او را ﺟﺰ ﺑﺤﻖ اﺣﺘﯿﺎج ﻧﯿﺴﺖ ﻫﻤﻪ ﺧﻠﻖ در دﯾﻦ ﻣﺤﺘﺎﺟﻨﺪ و او در دﻧﯿﺎ از ﻫﻤﻪ ﻓﺎرغ .ﻣﻬﱰی و
ﺑﻬﱰی او از آﻧﺠﺎ ﺑﻮد...

اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﯽ و ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﺣﺴﻦ ﺑﺼﺮی ﻗﻄﺮهای ﺑﻮده اﺳﺖ از ﻓﯿﻀﺎن وﺟﻮدی ﺳﺮور ﻋﺎرﻓﺎن ﻋﻠﯽ ﷷ و

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

ﺳﺨﻨﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﱪ ﺑﻪ ﻣﻦ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﻣﺮﺗﻀﯽ ﷷ او را ﻣﻨﻊ ﻧﮑﺮد وﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺟﻮان ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺳﺨﻦ
٢٩

اﺳﺖ .و ﭘﺲ ﺑﺮﻓﺖ و ﺣﺴﻦ او را ﺑﻔﺮاﺳﺖ ﺑﺸﻨﺎﺧﺖ و از ﻣﻨﱪ ﻓﺮود آﻣﺪ و ﻋﻘﺐ او روان ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺪو رﺳﯿﺪﮔﻔﺖ :از
ﺑﻬﺮ ﺧﺪا ﻣﺮا ﻃﻬﺎرت ﮐﺮدن ﺑﯿﺂﻣﻮز ...ﻃﺸﺖ آوردﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺴﻦ را وﺿﻮﮐﺮدن ﺑﯿﺎﻣﻮﺧﺖ و ﺑﺮﻓﺖ».«۳۶

ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ ﺟﺎی ﺗﺄﻣﻞ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎً ﺣﺴﻦ ﺑﺼﺮی ﻣﺤﺪث و واﻋﻆ ﻣﻌﺮوف وﺿﻮ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻪ و اﯾﻨﮑﻪ
از ﻋﻠﯽ ﷷ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺗﺎ وی را ﻃﻬﺎرت ﺑﯿﺎﻣﻮزد ﻣﺴﻠﻤﺎً ﺟﻨﺒﮥ ﺑﺎﻃﻨﯽ ﻃﻬﺎرت و وﺿﻮ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺳﺮّ آن در ﻧﺰد وﱃّ ﺧﺪا

و ﺳﺮور ﻋﺎرﻓﺎن ﺑﻮده و از ﻃﺮﻓﯽ اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻋﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺟﻪ دادن ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ

ﻋﻠﻢ و ﻣﻌﺮﻓﺖ در ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺑﺘﺪاﺋﯽ ﻫﻢ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ اﻣﲑ ﻣﺆﻣﻨﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﺣﺴﻦ ﭘﲑو ﻋﻠﯽ ﷷ و ﻣﺮﯾﺪ

وی اﺳﺖ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻃﺒﻖ ﺧﻮاﺳﺖ و اراده و ﺳﲑه آن ﺣﻀﺮت اﺳﺖ.

ﺣﺴﻦ ﺑﺼﺮی ﺷﺎﮔﺮدان و ﻣﺮﯾﺪان ﺑﺴﯿﺎری را ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﮥ آﻧﻬﺎ ﺳﻌﯿﺪاﺑﻦ ﺟﺒﲑ آن ﺷﻬﯿﺪ ﺑﺰرﮔﻮار ﺷﯿﻌﻪ

اﺳﺖ و دﯾﮕﺮی راﺑﻌﻪ آن زن ﻋﺎرﻓﻪای ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭼﻮن ﺧﻮرﺷﯿﺪ در آﺳﻤﺎن ﻋﺎرﻓﺎن ﻣﯽدرﺧﺸﯿﺪ و درس ﻋﺸﻖ و

ﺐ و وﻻء ﻣﯽدﻫﺪ و ﻣﺎﻟﮏ دﯾﻨﺎر آن زاﻫﺪ ﻋﺎرف ﭘﺎﮐﺒﺎز ﮐﻪ از ﭼﻬﺮهﻫﺎی درﺧﺸﺎن زﻫﺪ و ﻋﺮﻓﺎن ﺑﻮده ﻟﺬا
ﺣ ّ
ﺳﻠﺴﻠﻪﻫﺎی ﺗﺼﻮف ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺧﺮﻗﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﺴﻦ ﺑﺼﺮی و از او ﺑﻪ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ.

ﺑﻌﻀﯽ اﯾﻦ اﻧﺘﺴﺎب را ﺑﺎ وﺟﻮد ﺣﯿﺎت اﺋﻤﻪ ﻫﺪی ﷷ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﺎن ﻋﻠﯽ ﷷ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ و

ﺣﺴﲔ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ و ﺣﻀﺮت ﺳﺠﺎد واﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ ﷷ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ،زﯾﺮا اﻧﺘﺴﺎب ﺑﺎ وﱃ زﻣﺎن و ﻗﻄﺐ دوران اﺳﺖ
ﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﺦ و ﻣﺄذون .و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻫﻢ ﻫﺴﺖ زﯾﺮا ﺑﯿﻌﺖ ﻫﺮ ﻣﺄذوﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ اذن ﻣﺘﻌﻠّﻖ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد او و ﻫﺮ

داﻋﯽ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ دﻋﻮت ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و از ﻃﺮﻓﯽ ﺣﺴﻦ ﺑﺼﺮی ﺑﻪ ﭘﺮورش ﻧﺨﺴﺘﲔ آﻧﻬﺎ اﻫﺘﻤﺎم ورزﯾﺪه ﺗﺎ آﻧﺮا ﻣﺴﺘﻌﺪ

وﺻﻮل وﻻﯾﺖ و اﺧﺬ ﻣﻌﺮﻓﺖ از ﺑﺎﻃﻦ وﱃ زﻣﺎن و اﻣﺎم دوران ﻧﻤﺎﯾﺪ ﭼﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﺪﯾﺪﻧﺪ از اوﻟﯿﺎی
ﺧﺪا ﺟﺰ ﮐﺎﻟﺒﺪ ﺑﺸﺮی و اﻟﻔﺎظ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮑﺮدﻧﺪ و ﺧﻮد آن ﺑﺰرﮔﻮاران ﺑﺪﻻﯾﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗﻘﯿﻪ ﻧﻤﻮدن واﻣﺮ ﺑﻪ ﺗﻘﯿﻪ

ﮐﺮدن و ﺣﺘﯽ ﺑﻌﺪ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﻫﻤﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎن را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻋﻠﻢ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ﻟﺬا

در ﺣﺪﯾﺚ و ﮐﻼم و ﻋﺮﻓﺎن ﺷﺎﮔﺮداﻧﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺷﺎﮔﺮدان دﯾﮕﺮی را ﺑﻨﺎ ﺑﺎﺳﺘﻌﺪاد ﭘﺮورش ﻣﯽدادﻧﺪ و
ﺑﻌﻀﯽ اﻫﻞ ﺳﺮّ آن ﺑﺰرﮔﻮاران ﺑﻮدهاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻃﺮﯾﻘﮥ ﺣﺴﻦ ﺑﺼﺮی ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ زﻫﺪ و ﺧﻮف و ﮔﺮﯾﺴﱳ و ﻣﺠﺎﻫﺪه

ﻣﺘﻮﻓﯽ ﺑﺴﺎل ۱۵۳ﺑﻮد ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدﯾﺪﮐﻪ ﻣﮑﺘﺐ زﻫﺪ ﺑﺼﺮﯾﺎن ﭘﺪﯾﺪ آﯾﺪ و ﺣﺴﻦ ﺑﺼﺮی ﺑﺎﻧﯽ ﻣﮑﺘﺐ ﺗﺼﻮف ﺑﺼﺮی

اﺳﺖ ﮐﻪ زﻫﺪ و ﺧﻮف و ﮔﺮﯾﺴﱳ و ﻣﺠﺎﻫﺪه را در ﻃﺮﯾﻘﺖ اﺻﻞ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺿﻤﻨﺎً ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻠﯽ ﺑﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ
دﺳﺘﮕﺎه ﺣﺎﮐﻢ ﻇﺎﻟﻢ و ﻣﺴﺮف ،ﭼﻪ ﺑﻌﺪ از ﺷﻬﺎدت ﺣﺴﲔ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﷷ ﻃﺎﯾﻔﻪ ﺑﮑّﺎﺋﲔ و ﺗﻮاﺑﲔ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪﻧﺪﮐﻪ از

ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﷷ و ﻋﺪم ﻫﺮاﻫﯽ ﺑﺎ اﻣﺎم ﺣﺴﻦ واﻣﺎم ﺣﺴﲔ ﷷ ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﺪه و ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎم از ﺧﻮد و ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ و

زاری ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﻟﺬا زﻫﺪی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﺎﻟﻪﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﻮف ﺧﺪا و ﻣﺠﺎﻫﺪت ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪﮐﻪ از ﺟﻨﺒﻪ دروﻧﯽ
اﻧﺘﻘﺎم از ﺧﻮﯾﺸﱳ ﮔﻨﻬﮑﺎر ﺧﻮد ﺑﻮد و در ﺟﻨﺒﻪ ﺑﲑوﻧﯽ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزه ﻣﻨﻔﯽ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻣﺎﻣﺸﺎن ﺣﻀﺮت
ﺳﺠﺎد آﻧﺮا اداﻣﻪ ﻣﯽدادﻧﺪ و اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻄﻮر ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ در زﻫﺪ و ﻋﺮﻓﺎن ﭘﺪﯾﺪ

آﻣﺪﻧﺪﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﯾﮑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻮاﺟﺪﺑﻦ زﯾﺪ »ﻣﺘﻮﻓﯽ ﺑﻪ ﺳﺎل  «۱۷۷ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﻄﺎﺑﺎت ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ و
ﺣﻀﺮت ﺳﺠﺎد ﷷ ﻣﺮدم را از ﻋﺬاب آﺗﺶ ﻣﯽﺗﺮﺳﺎﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻫﺮﮐﻪ از ﺷﻮق دﯾﺪار آﻗﺎی ﺧﻮد ﺑﮕﺮﯾﺪ از دﯾﺪار

او ﻣﺤﺮوم ﻧﮕﺮدد .و ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻟﮏ دﯾﻨﺎرﮐﻪ ﻣﻮﻋﻈﻪﻫﺎی ﻋﻠﯽ ﷷ را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﯽﮔﻔﺖ و ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ ﺑﻦ ﻋﻮن » ۱۳ﻫـ.ق«

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

ﺐ و ﻋﺸﻖ ﺑﻌﻠﺖ ﻫﻤﺎن ﺗﺄﺳﻒ و ﺗﺄﺛﺮ و ﺧﻮدآزاری و ﻣﺒﺎرزه ﻣﻨﻔﯽ و ﺟﻬﺎد ﺑﺎ ﻧﻔﺲ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪﮐﻪ ﮔﻬﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه
ﺣ ّ
ﺐ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ و ﻋﺸﻖ ﺑﺨﺪا ﻫﺮ روز در دل ﺑﯿﺸﱰ ﻣﯽﺷﺪ ﺣﺒّﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﻮﺧﱳ در آﺗﺶ
ﻣﺜﺒﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﺪ و ﮐﻼً ﺣ ّ

ﺐ و وﻻ ﮐﻪ زﻫﺪ و ﻋﺒﺎدت را ﭘﯿﺸﻪ ﺧﻮد ﮐﺮده و از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻇﺎﻟﻤﺎن ﺗﱪی ﻣﯽﺟﺴﺘﻨﺪ
ﺣﺴﺮت و ﻧﺪاﻣﺖ .ﻟﺬا اﻫﻞ ﺣ ّ
٣٠

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

ﻫﻤﭽﻨﲔ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی »ﻗﻞ ﻻ اﺳﺌﻠﮑﻢ ﻋﻠﯿﻪ اﺟﺮاً اﻻ اﻟﻤﻮدة ﻓﯽ اﻟﻘﺮﺑﯽ« » «۳۸ﯾﻌﻨﯽ :ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮ آن ﭘﺎداﺷﯽ
ﺟﺰ دوﺳﺘﯽ در ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی .و اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﺴﯿﺎری ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره رﺳﯿﺪه ﺑﻮد » ،«۳۹اﻫﻞ ﺑﯿﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ﷺرا
ﺐ و وﻻء راب ا ﻋﻤﻞ ﺧﻮﯾﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ دادﻧﺪ.
دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﻟﺬا ﻣﮑﺘﺐ زﻫﺪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺣ ّ

ﻧﺨﺴﺘﲔ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ دارﻧﺪ ﻋﺎﻣﺮﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ ،ﻋﺒﺪ ﻗﯿﺲ و ﺧﻠﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ اﻟﻘﺼﺮی و ﻟﻬﻤﺲ
ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﻗﯿﺴﯽ» ۱۴۹ه« و ﻋﺘﺒﻪ ﻏﻼم ،ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻮاﺣﺪﯾﻦ زﯾﺪ و در رأس آﻧﻬﺎ ﻋﺎرﻓﮥ ﺑﺰرگ راﺑﻌﻪ ﻋﺪوﯾﻪ

»ﻣﺘﻮﻓﯽ ﺑﺴﺎل  ۱۸۰ﯾﺎ  ۱۸۵ﯾﺎ  ۱۹۵ه و «...ﺑﻮد .آﻧﺎن ﻣﮑﺘﺐ ﺣﺐ و ﺑﮑﺎء »دوﺳﺖ داﺷﱳ وﮔﺮﯾﺴﱳ« را ﭘﯽ اﻓﮑﻨﺪﻧﺪ

» «۴۰ﮐﻪ ﻣﮑﺘﺐ ﻋﺮﻓﺎن و ﺗﺼﻮف ﮐﻮﻓﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،وﱃ ﺑﺘﺪرﯾﺞ اﯾﻦ دو ﻣﮑﺘﺐ ﺑﺼﺮه وﮐﻮﻓﻪ ﺑﻬﻢ آﻣﯿﺨﺖ و ﺧﻮف و
رﺟﺎء و ﺣﺐ و ﺑﮑﺎء و ﻣﺠﺎﻫﺪت ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ روح اﺳﻼم و ﻃﺮﯾﻘﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻮد ﺑﺸﮑﻞ ﻣﮑﺘﺐ ﺑﻐﺪاد ﺑﺎ ﺷﮑﻞ

ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﮐﻪ رﯾﺸﻪاش در ﺟﺎن اﻧﺴﺎن و ﺳﺎﺧﺘﺎرﮐﻤﺎﻟﯿﻪاش در ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﻋﺎﻟﯿﻪ اﺳﻼم ﺑﻮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻪ
اﺳﻼﻣﯿﺖ ﺟﻮﻫﺮهٔ آن و اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ و ﻫﻨﺪی و اﯾﺮاﻧﯽ ﻇﻮاﻫﺮ آن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪ.
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ﺗـﻌﻠﯿﻘﺎت ﻓـﺼﻞ دوّم
۱ـ اﯾﻦ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻋﺒﺎرت را ﻓﯿﺾ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺳﺨﻨﺎن آﻧﺤﻀﺮت در ﮐﻠﻤﺎت ﻣﮑﻨﻮﻧﻪ آورده اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ

ﺻﻔﺤﺎت ۲و  ۳و ۱۴۸

۲ـ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺒﻮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺎری در ج  ۴ص  ۱۳۵ﻣﺴﻠﻢ در ج  ۷ص  ۵۴آورده اﺳﺖ.
۳ـ ﻣﺸﺎرق اﻧﻮاراﻟﯿﻘﲔ ﻓﯽ اﺳﺮار اﻣﲑاﻟﻤﻮﻣﻨﲔ ص .۱۸۱
۴ـ ﺗﺬﮐﺮه اﻻوﻟﯿﺎء ﺗﺼﺤﯿﺢ اﺳﺘﻌﻼﻣﯽ -ﭼﺎپ زوار  ۱۳۶۳ص .۴۲۰

۵ـ اﻟﻠﻤﻊ ص .۱۲۹

۶ـ ﻣﻘﺪﻣﻪ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ص .۳۲۲
۷ـ ﻗﺪرﯾّﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﺮ ﻗﺪرت اﻧﺴﺎن در اﻧﺠﺎم ﺧﲑ و ﺷﺮﻧﺪ و ﭼﻮن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﻣﻮر ﺑﺎﻧﺴﺎن ﻣﻔﻮض ﺷﺪه ﻟﺬا ﺑﻪ آﻧﻬﺎ

ﻣﻔﻮّﺿﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و ﭼﻮن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﯽ آﻧﺮا ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎﺧﺖ ،واﺻﻞ ﺑﻦ ﻋﻄﺎ ،ﻣﻌﺘﺰﱃ ﺷﺎﮔﺮد ﺣﺴﻦ

ﺑﺼﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯽ اﻓﮑﺎر اﺳﺘﺎد از او ﺟﺪا ﺷﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ اﻫﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﮐﻪ ﺣﺴﻦ ﺑﺼﺮی از
ﺟﻤﻠﻪ آﻧﺎن ﺑﻮد ﻣﮑﺘﺐ ﮐﻼم را ﺑﻨﯿﺎد ﻧﻬﺎد .ﺑﻪ ﻣﮑﺘﺐ ﮐﻼﻣﯽ وی ﻣﮑﺘﺐ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ .وی ﭘﻨﺞ ﻣﺴﺎﻟﻪ را اﺻﻮل ﮐﻼم
ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ﻗﺮار دادﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

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

ج :وﻋﺪه و وﻋﯿﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ وﻋﺪه ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻮﻋﯿﺪ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و ﺑﺪون ﺗﻮﺑﻪ ازﮔﻨﺎه ﮐﺴﯽ
ﻧﻤﯽﮔﺬرد.
د :ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺑﲔ اﻟﻤﻨﺰﻟﲔ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎه ﮐﺒﲑه ﻧﻪ ﻣﻮﻣﻦ اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﺮﺟﺌﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪ و ﻧﻪ ﮐﺎﻓﺮ اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﻮارج

ﭘﻨﺪارﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻓﺎﺳﻖ اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﻫﻢ ﻫﻤﲔ ﻋﻘﯿﺪه را دارد.

ه :آزادی و اراده و ﺣﺴﻦ و ﻗﺒﺢ ﻋﻘﻠﯽ .ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺴﺎن آزادی اﺧﺘﯿﺎر و اﻧﺘﺨﺎب دارد و ﻋﻘﻠﺶ ﺣ ّﺪ آﻧﺮا ﻣﺸﺨﺺ و
ﺣﺴﻦ و ﻗﺒﺢ اﻋﻤﺎل را ﺗﻌﯿﲔ و ﺷﺨﺺ را ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ اﺟﺮای آن ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺿﻤﻨﺎً آﻧﻬﺎ رؤﯾﺖ ﺧﺪا را ﻣﻨﮑﺮﻧﺪ.

۸ـ ﻣﺬﻫﺐ ﺟﱪ -اﻫﻞ ﺣﺪﯾﺚ و اﻫﻞ اﻟﺴﻨّﻪ ﻫﻤﻪ اﻣﻮر از ﺧﲑ و ﺷﺮ را ﺑﺨﺪا ﺣﻮاﻟﺖ ﻣﯽدادﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻏﯿﻼن دﻣﺸﻘﯽ
آﻧﺮا ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ دﻻﯾﻞ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد و اﺳﺎس ﻣﮑﺘﺐ ﺟﱪ را رﯾﺨﺖ و در اواﺧﺮ ﻗﺮن ﺳﻮم و اواﯾﻞ ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم

اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ اﺷﻌﺮی ﮐﻪ ﺧﻮد ﺷﺎﮔﺮد ﻗﺎﺿﯽ ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر ﻣﻌﺘﺰﱃ ﺑﻮد ﻣﮑﺘﺐ ﺟﱪ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﯾﮏ ﻣﮑﺘﺐ ﺟﱪ را ﺑﻪ

ﺷﮑﻞ ﯾﮏ ﻣﮑﺘﺐ ﮐﻼﻣﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻨﻄﻖ و اﺳﺘﺪﻻل ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ اﺻﻮل آن درﺳﺖ ﺧﻼف ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﻌﺘﺰﻟﯿﺎن ﺑﻮد ،و
ﺻﻔﺎت ﺣﻖ را از ذات او و ﻗﻀﺎی اﻟﻬﯽ را در ﻫﻤﻪ اﻣﻮر ﺳﺎری داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺮور را ﻫﻢ از ﺣﻖ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ و اﻧﺴﺎﻧﺮا

ﻣﺠﺒﻮر و ﺣﺴﻦ و ﻗﺒﺢ اﻣﺮ را ﻫﻢ ﺷﺮﻋﯽ ﻗﺮار داده و ﻓﺎﺳﻖ را ﻣﺆﻣﻦ ﺧﻮاﻧﺪ ،و رؤﯾﺖ ﺣﻖ را ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد .ﭘﺲ از او

اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺎﻗﻼﻧﯽ و اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ اﺳﻔﺮاﯾﻨﯽ و اﻣﺎم اﻟﺤﺮﻣﲔ ﺟﻮﯾﻨﯽ و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﱃ و اﻣﺎم رازی اﯾﻦ ﻣﮑﺘﺐ را

ﺗﻮﺳﻌﻪ دادﻧﺪ.

۹ـ ﮐﺸﻒ اﻟﻤﺤﺠﻮب ص ۸۸و ۸۹
۱۰ـ ﺷﯿﻌﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻮﺣﯿﺪ ذاﺗﯽ و ﻋﺒﺎدی ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل اﺷﺎﻋﺮه و ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺻﻔﺎﺗﯽ »ﺻﻔﺎت ﻋﲔ

ذات اﺳﺖ« و ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻓﻌﺎﱃ »ﻓﻌﻞ ﺑﻨﺪه ﺑﻪ ﻓﻌﻞ ﺣﻖ ﻗﺎﺋﻢ اﺳﺖ« و ﺑﻪ ﻋﺪل »اﺳﺘﺤﻘﺎق ﻗﺒﻠﯽ و ذاﺗﯽ« و ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎر

و آزادی ﻣﺤﺪود و ﺣﺴﻦ و ﻗﺒﺢ ذاﺗﯽ و ﻋﻘﻠﯽ و رؤﯾﺖ ﺣﻖ ﺑﺎ دل و ﻣﻮﻣﻦ ﺑﻮدن ﻓﺎﺳﻖ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ.
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۱۱ـ در ﺳﻔﯿﻨﺔ اﻟﺒﺤﺎر ج  ۱ص  ۱۴۰ﻫﻢ »اﻻﻣﺮ ﺑﲔ اﻻﻣﺮﯾﻦ« و ﻫﻢ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺑﲔ اﻟﻤﻨﺰﻟﲔ آﻣﺪه ﺑﺎ اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﺴﯿﺎر اﺛﺒﺎت
ﺷﺪه.

۱۲ـ ﮐﺸﻒ اﻟﻤﺤﺠﻮب ص  ۸۸و .۸۹
۱۳ـ ﮐﺸﻒ اﻟﻤﺤﺠﻮب ص .۹۰

۱۴ـ ﺷﺮح ﺗﻌﺮف ﮐﻼﺑﺎدی ص .۱۱

۱۵ـ ﺣﻠﯿﻠﺔ اﻻوﻟﯿﺎء ﺟﻠﺪ  ۲ص .۱۳۳
۱۶ـ ﺗﺸﯿﻊ و ﺗﺼﻮف ص  ۲۳ﺑﺎﺳﺘﻨﺎد از روﺿﺎت اﻟﺠﻨﺎن و ﻓﺘﻮﺣﺎت ﻣﮑﯿّﻪ.

۱۷ـ ﺗﻔﺴﲑ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ص  ،۴۱۶اﻟﺘﻌﺮف ص  .۱۱ﺣﻠﯿﻠﻪ اﻻوﻟﯿﺎء ج  ۳ص  ۱۸۱و ﺗﺬﮐﺮه اﻟﻮﻟﯿﺎء ﺷﺮح ﺣﺎل اﻣﺎم

ﺑﺎﻗﺮ ﷷ.

۱۸ـ ﺗﺸﯿﻊ و ﺗﺼﻮف ص .۲۱
۱۹ـ ﮐﺸﻒ اﻟﻤﺤﺠﻮب ص .۹۵

۲۰ـ ﻣﺜﻨﻮی ﻣﻌﻨﻮی »ﻣﲑﺧﺎﻧﯽ« ج ص.۹۲

۲۲ـ اﻻﺻﺎﺑﻪ ﻓﯽ اﺣﻮال اﻟﺼﺤﺎﺑﻪ.
۲۳ـ ﻣﺮوج اﻟﺬّﻫﺐ.

۲۴ـ ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﺆﻣﻨﲔ ﭼﺎپ ﺳﻮم  ۱۳۶۵ص  ۲۰۵ﺗﺎ  ۲۰۸ج .۱
۲۵ـ ﻃﺮاﺋﻖ ج  ۲ص  ۶و درج اﻟﺪر.
۲۶ـ ﻓﺘﻮﺣﺎت ﻣﮑﯿّﻪ ج ص.۲۵۶

۲۷ـ ﺳﻠﻤﺎن ﭘﺎک از ﻟﻮﺋﯽ ﻣﺎﺳﯿﻨﯿﻮن ص  ۱۵۹و ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﻮﻣﻨﲔ ج  ۱ﭼﺎپ ﺳﻮم  ۱۳۶۵ص  ۲۰۵ﺗﺎ .۲۰۸
۲۸ـ ﻃﺮاﺋﻖ ﺗﻤﺎم ص .۱۵

۲۹ـ ﺑﺮای اﻃﻼع از زﻧﺪﮔﯽ آن ﺑﺰرﮔﻮاران ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم و رﺟﺎل ﺷﯿﻌﻪ و ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﻮﻣﻨﲔ و ﻧﯿﺰ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد

ﺑﻪ ﺣﺒﯿﺐ اﻟﺴﲑ ج  ۱ص  ۵۵۵درﺑﺎره ﻋﻤﺎر ﯾﺎﺳﺮ و ﺷﻬﺎدت او در ﺟﻨﮓ ﺻﻔﲔ.
۳۱ـ ﺣﺒﯿﺐ اﻟﺴﲑ ج ۱ص .۵۵۶
۳۲ـ ﺗﺬﮐﺮة اﻻوﻟﯿﺎء ﺷﺮح ﺣﺎل اوﯾﺲ ﻗﺮن ص .۲۹-۱۹

۳۳ـ ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﻮﻣﻨﲔ ﭼﺎپ اﺳﻼﻣﯽ  ۱۳۶۵ج  ۲ص  ۱۰و ۱۱و....
۳۴ـ ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﻮﻣﻨﲔ ج  ۲ص  ۱۱و ﻃﺮاﺋﻖ ج  ۲ص  ۸۳ﺗﺎ .۹۲

۳۵ـ ﮐﺸﻒ اﻟﻤﺤﺠﻮب ص  ۱۰۳ﺗﺎ .۱۰۶

۳۶ـ ﺗﺬﮐﺮة اﻻوﻟﯿﺎء ﺷﺮح ﺣﺎل ﺣﺴﻦ ﺑﺼﺮی ص .۴۸ -۳۰
۳۷ـ ﻃﺮاﺋﻖ ﺳﺎل وﻓﺎت ﺣﺒﯿﺐ ﻋﺠﻤﯽ را  ۱۴۱و ﺧﺰﯾﻨﻪ اﻻﺻﻔﯿﺎء ﺳﺎل  ۱۵۶ذﮐﺮﮐﺮده.
۳۸ـ ﮐﻞ آﯾﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ» :ذَﻟِﻚَ اﻟﱠﺬِي ﻳُﺒَﺸﱢﺮُ اﻟﻠﱠﻪُ ﻋِﺒَﺎدَهُ اﻟﱠﺬِﻳﻦَ آﻣَﻨُﻮا وَﻋَﻤِﻠُﻮا اﻟﺼﱠﺎﻟِﺤَﺎتِ ﻗُﻞ ﻟﱠﺎ أَﺳْﺎَٔﻟُﻜُﻢْ ﻋَﻠَﻴْﻪِ أَﺟْﺮًا إِﻟﱠﺎ

اﻟْﻤَﻮَدﱠةَ ﻓِﻲ اﻟْﻘُﺮْﺑَﻰ وَﻣَﻦ ﻳَﻘْﺘَﺮِفْ ﺣَﺴَﻨَﺔً ﻧﱠﺰِدْ ﻟَﻪُ ﻓِﻴﻬَﺎ ﺣُﺴْﻨًﺎ إِنﱠ اﻟﻠﱠﻪَ ﻏَﻔُﻮرٌ ﺷَﻜُﻮرٌ« »آﯾﻪ  ۲۳ﺳﻮره ﺷﻮرﱝ«.
۳۹ـ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻏﺪﯾﺮ و ﺷﺒﻬﺎی ﭘﯿﺸﺎور و اﺻﻮل ﮐﺎﻓﯽ و ﺳﺎﯾﺮﮐﺘﺐ ﺷﯿﻌﻪ.
۴۰ـ اﻟﮑﻮاﮐﺐ اﻟﺪرﯾﻪ ج  ۱ص  ۱۲۹وﮐﺘﺎب ﺗﺸﯿﻊ و ﺗﺼﻮف ص  ۲۱ﺑﻪ ﺑﻌﺪ.

٣٣

ﻓـﺼﻞ ﺳـﻮّم

٣٤

دوران ﺷﮑﻮﻓﺎﺋﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﺎ وﺟﻮدﯾﮑﻪ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﻟﻘﻮّه در ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻗﺮآن و ﺳﻨّﺖ و ﺳﲑهٔ ﭘﯿﺎﻣﱪ اﮐﺮم و ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﺎن آن ﺣﻀﺮت

وﺟﻮد داﺷﺖ وﱃ اﯾﻦ ﺗﻤﺪن ﺑﺎﻟﻘﻮّه ﺑﻌﻠﺖ ﮐﺸﻤﮑﺸﻬﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻓﺴﺎد دورهٔ اﻣﻮی و ﻋﺪم ارﺗﺒﺎﻃﺎت

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

ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮد .از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎه ﮐﺒﲑه ﮐﺎﻓﺮ اﺳﺖ »ﺧﻮارج« ﯾﺎ ﻣﺆﻣﻦ اﺳﺖ »ﻣﺮﺟﺌﻪ« ﯾﺎ

ﺑﲔاﻟﻤﻨﺰﻟﲔ اﺳﺖ »ﺷﯿﻌﻪ«؟ و آﯾﺎ اﻧﺴﺎن ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ »ﻣﺠﱪّه« ﯾﺎ ﻣﺨﺘﺎر »ﻣﻔﻮﺿﻪ و ﻗﺪرﯾّﻪ« و ﯾﺎ ﺑﲔ ﺟﱪ و اﺧﺘﯿﺎر
اﺳﺖ »ﺷﯿﻌﻪ«؟ و آﯾﺎ ﻋﻠﻢ ﻣﻨﺤﺼﺮ در ﻣﻨﻘﻮﻻت اﺳﺖ »اﻫﻞ ﺣﺪﯾﺚ و ﺳﻨّﺖ« و ﯾﺎ ﻋﻘﻞ ﺣﻖ اﺳﺘﻨﺒﺎط دارد »ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ

و ﻣﻔﻮﺿﻪ« و ﯾﺎ ﻋﻘﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻣﺎم ﻣﻌﺼﻮم راﻫﮕﺸﺎ اﺳﺖ »ﺷﯿﻌﻪ«؟ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ

ﻫﻤﮥ آﻧﻬﺎ ﻣﺒﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺗﻘﺪم ﺗﺰﮐﯿﻪ ﺑﺮ ﻋﻠﻢ ،و اﯾﻤﺎن ﺑﺮ ﻋﻘﻞ ،و ﺗﺼﻔﯿﻪ دل ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ زﻫﺪ وﻋﺒﺎدت ﺑﺎ ﺗﻤﺴﮏ ﺑﻪ

وﻻﯾﺖ »ﻣﮑﺘﺐ ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺗﺎﺑﻌﲔ و زﻫﺎد و ﻋﺒﺎدﮐﻪ ﺳﺎﻟﮑﺎن ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻗﻠﺒﯽ و ﺷﻬﻮدی ﺑﻮدﻧﺪ« اﯾﻦ ﺑﺤﺚﻫﺎ ﺑﯿﺸﱰ در
ﺑُﻌﺪ ﻋﻘﯿﺪه و ﻧﻈﺮ ﺑﻮد وﱃ ﺑﺎ ﺿﻌﻒ اﻣﻮﯾﺎن ﮐﻪ دوران آزادی ﻧﺴﺒﯽ ﻓﺮا رﺳﯿﺪ و اواﺋﻞ ﻋﺒﺎﺳﯿﺎن ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎً دوران

آزادی اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﻮد در ﺳﺎﯾﮥ ﻫﻤﲔ آزادی ﻧﺴﺒﯽ و ﺗﺴﺎﻣﺢ ،ﺗﻔﮑﺮ ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺖ وﮐﺘﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ از زﺑﺎﻧﻬﺎی ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ و

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

در ﭘﲑوان ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻬﻮدی ﻧﯿﺰ ﺗﺤﻮل ﺗﺎزهای رخ داد دﯾﮕﺮ ﺗﻨﻬﺎ زﻫﺪ و ﭘﺎرﺳﺎﺋﯽ آﻏﺎزﯾﻦ ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺗﺎﺑﻌﲔ ﭼﻮن
ﺳﻠﻤﺎن ،اﺑﺎذر ،اوﯾﺲ ،ﮐﻤﯿﻞ ،ﺣﺴﻦ ﺑﺼﺮی و ﻣﺎﻟﮏ دﯾﻨﺎر راﻫﮕﺸﺎی ﺣﻘﯿﻘﺖ و ﺷﻬﻮد ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺤﺒﺖ و ﻋﺸﻖ و
ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ راﺑﻌﻪ ﻋﺪوﯾﻪ و ﺗﺮک ﺗﻌﻠﻘﺎت و ﺳﺮ ﺑﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﮔﺬراﻧﺪن ﺑﻮدا ﮔﻮﻧﮥ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ادﻫﻢ و اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﻣﺤﺒﺖ و

ﻋﺸﻖ و اﺷﺮاق ذواﻟﻨﻮن ﻣﺼﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ و ﻧﻮ اﻓﻼﻃﻮﻧﯽ ﻧﺰدﯾﮑﯽ داﺷﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی
وﺣﺪت وﺟﻮدی ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ ،ﺣ ّﻠﺎج ﮐﺎﺧﯽ از ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎﻧﺶ ﺑﺮ ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ و وﻻﯾﺖ اﺳﺘﻮار و ﻣﺤﮑﻢ

ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺎ ﺑﻮداﺋﯿﺴﻢ و ﻣﺰداﺋﯿﺴﻢ و ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ و ﻧﻮ اﻓﻼﻃﻮﻧﯽ در ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺒﺎﻫﺖ داﺷﺖ وﱃ از ﻧﻈﺮ

ﻣﺮاﺗﺐ ﮐﻤﺎﻟﯿﻪ »ﻣﯿﺎن ﻣﺎه ﻣﻦ ﺗﺎ ﻣﺎه ﮔﺮدون ﺗﻔﺎوت از زﻣﲔ ﺗﺎ آﺳﻤﺎن اﺳﺖ« .اﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺘﻌﺎﱃ ﺑﺰودی ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮد

ﮐﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻬﻮدی را ﺣ ّﺪ و ﻣﺮزی ﻧﯿﺴﺖ و وﺳﻌﺖ آن ﺑﻪ ﻋﻈﻤﺖ ﻫﺴﺘﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮔﺴﱰدﮔﯽ ذﻫﻦ و ﻗﺪرت

ﺑﺼﲑت ﺑﻄﻮر ﻗﻄﻊ و ﯾﻘﲔ از ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﻋﺎﻟﯿﻪ ﻗﺮآن ﺑﻮﯾﮋه ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺎت آن ﮐﻪ ﺳﺮّ اﻋﻈﻢ وﻣﺨﺰن ﻣﻌﺎرف اﺳﺖ ﻧﺨﺴﺖ

ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ راﺳﺨﻮن ﻓﯽاﻟﻌﻠﻢ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ ﷷ و ﻣﺠﺎزان و ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﺎن آﻧﺤﻀﺮت ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ،و ﺳﲑﮐﻤﺎﱃ ﺧﻮﯾﺶ

ﺑﺤﺮﮐﺖ اﻓﺘﺎ .ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﻣﻮر ﻇﺎﻫﺮی اﺣﮑﺎم و ﺳﻨﺖ اﮐﺘﻔﺎ ﻧﮑﺮده و ﻫﻤﻮاره ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ از ﻣﻨﻘﻮﻻت

ره ﺑﻪ ﻣﻌﻘﻮﻻت و از ﻣﻌﻘﻮﻻت ره ﺑﻪ ﻣﮑﺸﻮﻓﺎت ﺑﺮﻧﺪ واﺑﺮاﻫﯿﻢ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻗﻠﺒﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺮﺑﻪ ﺑﺎﻃﻨﯽ و
ﺷﻬﻮد ﻋﯿﻨﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ ﻟﺬا ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی »اﻃﻠﺒﻮاﻟﻌﺎﻟﻢ وﻟﻮﺑﺎﻟﺼّﲔ« ﺑﻪ ﻫﺮﺟﺎی ﻋﺎﻟﻢ اﺳﻼم و ﺣﺘﯽ ﻏﲑ ﻋﺎﻟﻢ اﺳﻼم ﺳﻔﺮ
ﮐﺮده ﺑﻪ ﺧﻮﺷﻪ ﭼﯿﻨﯽ ﻋﻠﻢ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ وﱃ ﺑﺎز ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ را ﺑﻌﻨﻮان اﺻﻞ و ﻣﻨﺸﺄ ﻣﻌﺎرف

ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ .ﮔﺮﭼﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن اﻣﺎﻣﯿّﻪ ﻋﻠﯽ ﷷ و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ را ﺟﺎﻧﺸﲔ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﯿﺎﻣﱪ اﮐﺮم »ﺧﻠﯿﻔﻪ« و ﻫﻢ ﻣﺮﺟﻊ ﻋﻠﻢ
و ﻣﻌﺮﻓﺖ »اﻣﺎم« ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ وﱃ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺗﻔﻀﯿﻠﯿّﻪ ﭼﻮن ﮐﯿﺴﺎﻧﯿّﻪ » «۱و زﯾﺪﯾّﻪ » «۲ﮔﺮ ﭼﻪ در ﻣﻮﺿﻮع ﺳﯿﺎﺳﯽ

ﻋﯿﻨﺎً ﻣﺜﻞ اﻣﺎﻣﯿّﻪ ﻧﺒﻮدﻧﺪ وﱃ در ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﺮﺟﻌﯿّﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎ آﻧﺎن ﻫﻤﺮاه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ از ﻓﺮق ﻣﺮﺟﺌﻪ » «۳ﻧﯿﺰ از

اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﮔﺮوه ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﺣﺘﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﻮم ﻧﻘﻠﯽ را از ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺻﺎدق ﷷ » «۴ﯾﺎ
٣٥

اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ »۵ن ﯾﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ اﻧﺲ » «۶ﯾﺎ ﺷﺎﻓﻌﯽ » «۷ﯾﺎ اﺣﻤﺪ ﺣﻨﺒﻞ » «۸ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ وﱃ در اﺻﻮل ﻧﻪ ﺟﱪی و
ﻧﻪ ﺗﻔﻮﯾﻀﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ »اﻣﺮ ﺑﲔ اﻻﻣﺮﯾﻦ« ﮐﻪ از اﺻﻮل ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻮد ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮده و وﻻﯾﺖ را ﺿﺮوری
ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ .ﭘﲑوان وﮐﺘﺐ ﺷﻬﻮدی از اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﺎن ﻣﻌﺎرف ﻧﻘﻠﯽ اﺑﺘﺪاﺋﯽ را از اﺋﻤﻪ اﻫﻞ
ﺳﻨﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ وﱃ ﻓﯽاﻟﻮاﻗﻊ در اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﮐﻪ زﯾﺮﺑﻨﺎی دﯾﻦ اﺳﺖ از ﻣﮑﺘﺐ ﻋﻠﯽ و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﷷ

ﭘﲑوی ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ از ﺟﻬﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺻﻮﱃ ،ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻟﺬا ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﮐﺴﯽ در ﻓﻘﻪ ﺣﻨﻔﯽ و در

ﮐﻼم ﻣﻌﺘﺰﱃ ﺑﺎﺷﺪ .از ﻃﺮﻓﯽ ﻋﺪه ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻬﺖ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺷﺎﻓﻌﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﻌﯽ ﺑﻮﯾﮋه در ﺟ ّﻮ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺎﻓﻌﯽ ،ﺧﻮد را
ﺷﺎﻓﻌﯽ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﯿﮑﺮ ﺷﯿﻌﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺟﺎﻣﻪ ﺷﺎﻓﻌﯽ ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪﻧﺪ و ﯾﺎ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺻﻮﻓﯽ را ﻣﺬﻫﺒﯽ

ﻧﯿﺴﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻬﺎر ﻣﺬﻫﺐ ﻣﻌﻤﻮل و ﻣﺠﺎز از ﻧﻈﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ »ﺣﻨﻔﯽ ،ﺷﺎﻓﻌﯽ ،ﺣﻨﺒﻠﯽ و ﻣﺎﻟﮑﯽ« را ﻧﺪارد ﭘﺲ
ﻣﺬﻫﺒﺸﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻣﺴﻠﻤﺎً ﺷﯿﻌﻪ ﯾﺎ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﺮا ﻣﺬﻫﺐ و ﻣﻠﺖ ﺧﺪاﺳﺖ و ﺧﺪا ﻫﻢ در ﻣﻈﻬﺮﯾﺖ ﻋﻠﯽ ﷷ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل
ﻫﻤﻪ ﮐﻪ ﺗﺼﻮف ﺑﺪون ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺪون ﺳﺘﻮن اﺳﺖ.

ﺑﻬﺮ ﺣﺎل آﻧﺎن ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺒﺎرزهٔ ﻣﻨﻔﯽ ﮐﻪ ﻧﻔﯽ ﺗﻌﻠﻘﺎت و اﺟﺮای ﺗﻘﻮﱝ و ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎﺋﯽ ﺑﻪ ارزﺷﻬﺎی ﻣﻮﻫﻮم ﺑﻮد ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎً اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ از اﻓﺮاط و ﺗﻔﺮﯾﻂ در اﻣﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ آﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ از ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ وﻻﯾﺖ دور ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ

ﮔﻬﮕﺎه وﺳﯿﻠﻪ را ﻫﺪف ﻗﺮار داده و ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ دﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ زﻫﺪ ﺑﺴﯿﺎر و رﯾﺎﺿﺖ و ﺗﺮﻫّﺐ و اﺷﮏ رﯾﺨﱳ و
ﭘﺸﻤﯿﻨﻪ ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻫﯿﺸﮕﯽ »ﭘﯿﺎﻣﱪ اﮐﺮم ﷺ ﮔﺎﻫﯽ ﭘﺸﻤﯿﻨﻪ ﻣﯽﭘﻮﺷﯿﺪ وﱃ ﺑﺪان ﻣﻘﯿﺪ ﻧﺒﻮد« ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎن ﺷﯿﻮه ﮐﻪ در

رﻫﺒﺎﻧﯿﺖ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﻮده .ﻟﺬا اﻣﺎم ﺻﺎدق ﷷ ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﺳﺮّ اﻟﻬﯽ و ﻣﻌﺎرف ﻏﯿﺒﯽ و اﻣﺎم ﻃﺮﯾﻘﺖ و ﺷﺮﯾﻌﺖ و

ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻮدﻧﺪ اﯾﻦ ﮔﻤﺮاﻫﺎن را ﮐﻪ وﺳﯿﻠﻪ را ﺑﺠﺎی ﻫﺪف ﻧﺸﺎﻧﺪه و ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﻌﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم وﻻﯾﺖ واﺧﺬ ذﮐﺮ
ﺑﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﭘﺮدازﻧﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒﺎس اﻫﻞ ﺻﻔﺎ ﻣﺒﺎدرﯾﺖ ورزﯾﺪه و ﺧﻮد را ﺑﻐﻠﻂ ﺻﻮﻓﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده

ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار دادﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﺼﻮف و ﻋﺮﻓﺎن ﺣﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺑﯿﻌﺖ ﺑﻪ وﱃ ﺣﻘﯿﻘﯽ و »اﻣﺎم وﻗﺖ« و اﺟﺮای
ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﻃﺮﯾﻘﺖ ﻇﻬﻮر ﯾﺎﺑﺪ از ﺗﺸﺒﻪ ﺑﺪان و راه ﺑﺎﻃﻞ ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮدد .ﭼﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺑﯿﻌﺖ ،ﺳﺮّ اﻟﻬﯽ از ﻣﺮاد ﺑﻪ
ﻣﺮﯾﺪ و از ﺷﯿﺦ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﮏ اﻟﻘﺎء و اﻓﺎﺿﻪ ﺷﺪه و اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺳﻠﺴﻠﮥ اوﻟﯿﺎء و اﻧﺒﯿﺎء ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﮔﺮدد .ﻟﺬا وﻇﯿﻔﻪ ﺳﺎﻟﮏ
ﺣﻘﯿﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ وﱃ وﻗﺖ ﺑﺪﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪ وﻻﯾﺖ و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آن ﭼﺸﻤﻪﻫﺎی ﻓﯿﺎض ﻣﻌﺮﻓﺖ در

وﺟﻮدش ﺑﻪ ﺟﻮﺷﺶ آﯾﺪ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ادﻫﻢ »ﻣﺘﻮﻓﯽ ﺑﺴﺎل  «۱۶۱ﺧﺪﻣﺖ اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ و اﻣﺎم ﺻﺎدق ﷷ رﺳﯿﺪه و
اﺧﺬ ﻣﻌﺎرف اﻟﻬﯽ ﻧﻤﻮده »» «۹زﯾﺮا ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ اﻟﻬﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻠﯿﺪش ﺑﺪﺳﺖ آن ﺑﺰرﮔﻮاران ﺑﻮده« .ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ

ﺑﺴﻄﺎﻣﯽ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺳﯿﺪ ﺣﯿﺪر آﻣﻠﯽ در ﺟﺎﻣﻊ اﻻﺳﺮار و ﻓﺨﺮ رازی در ارﺑﻌﲔ و ﻋﻄﺎر در ﺗﺬﮐﺮه اﻻوﻟﯿﺎء و ﻗﺎﺿﯽ
ﻧﻮراﻟﻠّﻪ ﺷﻮﺷﱰی در ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﺆﻣﻨﲔ و ﺻﺎﺣﺐ ﻃﺮاﺋﻖ و ﻏﲑه اﺑﺘﺪا ﺳﻘﺎی ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق ﷷ ﺑﻮده و

ﺑﻬﻠﻮل ﺑﻦ ﻋﻤﺮو »ﻣﺠﻨﻮن ﻋﺎﻗﻞ« ﻧﯿﺰ از ﺷﺎﮔﺮدان اﻣﺎم ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق ﺑﻮد ،و ﺑﺸﺮ ﺑﻦ ﺣﺎرث ﮐﻮﻓﯽ ﺑﺪﺳﺖ اﻣﺎم

ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﷷ ﺗﻮﺑﻪ ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ وادی ﺳﲑ و ﺳﻠﻮک ﺷﺘﺎﻓﺖ » .«۱۰ﮔﺮﭼﻪ ﻃﺒﻖ آﻧﭽﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ﻫﺮ ﺻﻮﻓﯽ ﺑﻌﻠﺖ

ﺑﯿﻌﺖ ﺑﻮﻻﯾﺖ در اﺻﻞ و ﻣﺒﻨﲐ ﺷﯿﻌﻪ اﺳﺖ وﱃ ﮐﺴﺎﻧﯽ از ﺳﺎﻟﮑﺎن ﻫﻢ ﺑﻮدﻧﺪﮐﻪ ﺑﺪون ﺗﻘﯿّﻪ ﺷﯿﻌﯽ ﺑﻮدن ﺧﻮد را
اﻇﻬﺎرﮐﺮدﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﻌﻠﺖ ﺗﻘﯿﺪ ﺗﺎم در ﻓﺮوع ﺑﻪ ﺷﯿﻌﯽ ﻣﻌﺮوف ﺷﺪﻧﺪ .از آﻧﺠﻤﻠﻪ ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻦ ﻋﻤﺎر ﺑﻮﺳﻨﺠﯽ و ﻣﺎﻟﮏ

دﯾﻨﺎر و ﻃﺎووس ﺑﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﺠﻠﯿﻞ رازی ﺷﯿﻌﯽ ﺑﻮدﻧﺪ «۱۱» .ﻣﺼﻄﻔﯽ اﻟﺸﯿﺒﯽ در ﮐﺘﺎب اﻟﺼﻠﻪ

ﺑﲔ اﻟﺘﺼﻮّف واﻟﺸﯿﻊ » «۱۲ﻃﺒﻖ ﻣﺄﺧﺬ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻌﺘﱪ ﺧﻮد از ﻋﻠﻮﯾﺎن ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮی را ﮐﻪ ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ ﺻﻮﻓﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺎم
ﻣﯽﺑﺮد ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

۱ـ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺼﻮﻓﯽ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺮ اﻻﻃﺮاف ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ ﷷ ﮐﻪ در زﻧﺪان ﻫﺎرون
اﻟﺮﺷﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﯿﺪ.

۲ـ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻮﻓﯽ ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﲔ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ ﷷ.
٣٦

۳ـ اﺑﯽﺑﮑﺮ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ﻋﻠﻮی ﺻﻮﻓﯽ از ﻓﺮزﻧﺪان اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﷷ.
۴ـ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ اﺑﻦ ﺻﻮﻓﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۲۵۶ه در

ﻣﺼﺮ ﻗﯿﺎم ﮐﺮد.

ﺑﻌﻼوه زﯾﺪﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﲔ ﷷ در زﻫﺪ و ﺑﮑﺎء ﮐﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺗﺼﻮف اﺳﺖ ﺑﯽﻧﻈﲑ ﺑﻮد و ﻫﻤﭽﻨﲔ ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ ﺑﻦ
ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ ﮐﻪ ﻟﺒﺎس ﺻﻮف »ﭘﺸﻤﯿﻨﻪ« ﭘﻮﺷﯿﺪه و ﻫﻢ او ﺑﺎﺳﻨﺎد ﺧﻮد آورده ﮐﻪ  :از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ

ﺟﻌﻔﺮ اﻟﺼﺎدق رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ وﻗﺘﯽ اوﺑﺮای ﻧﻤﺎز از ﻣﮑﻪ ﺑﲑون ﻣﯽآﻣﺪ دوﯾﺴﺖ ﻣﺮد از ﺟﺎرودﯾﻪ » «۱۳ﮐﻪ ﻟﺒﺎس
ﺻﻮف ﺑﺮ ﺗﻦ داﺷﺘﻨﺪ و از ﺳﯿﻤﺎﯾﺸﺎن ﺧﲑ و ﺻﻼح ﻫﻮﯾﺪا ﺑﻮد ﻫﻤﺮاﻫﺶ ﺑﲑون ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ».«۱۴

اﻣﺎ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ از اواﺳﻂ ﻗﺮن ﻫﺠﺮی ﺻﻮﻓﯽ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻋﺎم ﮔﺸﺖ و ﺑﻘﻮل ﻧﯿﮑﻠﺴﻮن اوﻟﲔ ﺷﺨﺺ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺻﻮﻓﯽ
ﻣﻌﺮوف ﺷﺪ اﺑﻮﻫﺎﺷﻢ ﮐﻮﻓﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﺑﻮﻫﺎﺷﻢ ﺻﻮﻓﯽ ﻣﻌﺮوف ﺷﺪ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ:

۱ـ ﺑﺎ وﺟﻮدﯾﮑﻪ ﻟﺒﺎس ﭘﺸﻤﯿﻨﻪ ﺑﻌﻨﻮان اﺳﺘﺤﺒﺎب ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل راﻫﺒﺎن ﺑﻮده ﭘﻮﺷﯿﺪن آﻧﺮا ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا و ﻋﻠﯽ ﷷ و

ﺳﻠﻤﺎن و دﯾﮕﺮ ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺗﺎﺑﻌﲔ زاﻫﺪ و ﻋﺎﺑﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدادﻧﺪ وﱃ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ ﺗﺎ ﻗﺮن دوم ﻣﻌﻤﻮل و

ﻣﺮﺳﻮم ﻧﺒﻮد و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻌﻀﯽ از زاﻫﺪان ﻣﺘﮑﻠﻒ ﺻﻮف ﻣﯽﭘﻮﺷﯿﺪﻧﺪ زﯾﺮا ﺣﺪﯾﺜﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه

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

۲ـ زاﻫﺪان و ﻋﺎﺑﺪان ﻧﺨﺴﺘﲔ ﮐﻪ از ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺗﺎﺑﻌﲔ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺤﻠﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ از اﻫﻞ ﺣﺪﯾﺚ و ﮐﻼم و ﻓﻘﻪ
ﺗﺸﺨﺺ رﺳﻤﯽ ﺧﺎص ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺗﺸﺨﺺ ﻓﺮﻗﻪای »ﻏﲑ از اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و ﺷﯿﻌﻪ و ﺧﻮارج و ﻣﺮﺟﺌﻪ« از ﻗﺮن
دوم ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻋﻘﯿﺪه ﻣﻌﺮوف ﺷﺪﻧﺪ ﻣﺜﻞ ﺟﱪﯾّﻪ و ﻗﺪرﯾّﻪ و ﻣﻔﻮّﺿﻪ و ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ و ﻣﺮﺟﺌﻪ و

ﺑﻌﻀﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻋﻘﯿﺪه ﻣﻌﺮوف ﺷﺪﻧﺪ ﻣﺜﻞ :ﻋﻠﻮﯾﺎن ،ﮐﯿﺴﺎﻧﯿﻪ ،زﯾﺪ ّﯾﻪ ،اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﻪ » «۱۵اﻓﻄﺤﯿّﻪ » ،«۱۶ﺟﻌﻔﺮﯾّﻪ،
ﺣﻨﻔﯿّﻪ ،ﻣﺎﻟﮑﯿّﻪ ،ﺷﺎﻓﻌﯿّﻪ ،و ﺑﻌﻀﯽ ﺗﺤﺖ ﻧﺎم ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺜﻞ ﻣﺒﯿﻀﯿّﻪ »ﺳﻔﯿﺪ ﺟﺎﻣﮕﺎن« » «۱۷ﻣﺴﻮّده »ﺳﯿﺎه ﺟﺎﻣﮕﺎن«

» «۱۸ﻣﺤﻤّﺮه »ﺳﺮخ ﺟﺎﻣﮕﺎن » «۱۹ﺻﻮﻓﯿّﻪ »ﭘﺸﻤﯿﻨﻪ ﭘﻮﺷﺎن« .اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻮع ﭘﻮﺷﺶ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻋﻘﯿﺪه و ﻣﮑﺘﺐ ﺑﻮد

ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺳﯿﺎه ﺟﺎﻣﮕﺎن ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺳﻮﮔﻮاری ﺣﺴﲔ ﷷ و ﺗﻈﺎﻫﺮ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎم ﺧﻮن ﭘﺎک آن ﺣﻀﺮت ﺳﯿﺎه ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﺪ .و

ﺳﺮخ ﺟﺎﻣﮕﺎن ﺑﻌﻨﻮان ﻫﺪف اﻧﺘﻘﺎم ﺧﻮﻧﲔ و ﻏﲑه...و ﺻﻮﻓﯿﻪ ﯾﺎ ﭘﺸﻤﯿﻨﻪ ﭘﻮﺷﺎن ﺑﻌﻨﻮان زﻫﺪ و ﺗﺮک دﻧﯿﺎ و اﻣﺮ ﺑﻪ
ﻣﻌﺮوف ﻋﻤﻠﯽ ﺻﻮف ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺳﻬﺮوردی در ﻋﻮارف اﻟﻤﻌﺎرف ﭘﺲ از ﻧﻘﻞ اﺧﺒﺎری درﺑﺎره ﺻﻮف

ﭘﻮﺷﯿﺪن ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ و ﻋﯿﺴﯽ ﷷ و ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ﷺ و اﺻﺤﺎب ﺻﻔّﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻃﺎﯾﻔﻪای از اﻣﺖ ﻣﺘﻔﺮد
ﺷﺪ ﺑﺎﻣﺎﻧﺖ و ﺻﯿﺎﻧﺖ و ﻫﺪاﯾﺖ وﮐﻔﺎﯾﺖ و ﺑﻪ ﺻﺪق ﻋﺰﯾﻤﺖ ﺗﺮک دﻧﯿﺎ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ زﺧﺎرف و آراﯾﺶ او اﻟﺘﻔﺎت
ﻧﮑﺮدﻧﺪ ...و ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﻘﺎم اﺧﻼص ﺑﺠﺎی آوردﻧﺪ«۲۰» .

ﭘﺲ ﭘﺸﻤﯿﻨﻪ ﭘﻮﺷﯽ ﻣﺒﺎرزهای ﻋﻠﯿﻪ اﺷﺮاﻗﯿّﺖ و ﻏﺮور ﺣﺎﺻﻞ از ﻟﺒﺎس ﻓﺎﺧﺮ در درون و ﺑﺮون ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻏﺮض آن
ﺑﻮد ﺗﺎ ﻓﻘﺮ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺛﺮوت ،و ﺗﺮک دﻧﯿﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻮﺟﻪ و ﻋﺎدت ﺑﻪ ﻗﺪرت و ﻧﻔﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ را در ﺑﺮاﺑﺮ واﺑﺴﺘﮕﯽ
ﺑﺨﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ و ارزشﻫﺎی ﻣﻮﻫﻮﻣﯽ ﮐﻪ اﻫﻞ دﻧﯿﺎ ﺑﺪان ﻣﻐﺮور ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ اﺻﺎﻟﺖ ﺑﺨﺸﻨﺪ .آﻧﺎن در ﺟﻬﺖ ﻣﺒﺎرزه ﻣﻨﻔﯽ

و اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﻧﻘﻼب دروﻧﯽ و ﺧﻮدﺳﺎزی در ﻣﮑﺘﺐ ﻓﮑﺮی ﺷﯿﻌﻪ ﮐﻪ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺎد دروﻧﯽ و ﺗﺼﻔﯿﻪ دل و ﭘﺬﯾﺮش

ﺐ ﺗﻔﺮﻗﻪ آﻣﯿﺰ رو آوردﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﺪون
وﻻﯾﺖ ﺑﻮد ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﻇﻮاﻫﺮ ﻣﺬﻫﺐ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻟﻌﻦ و ﺳ ّ
رﺿﺎﯾﺖ اﻣﺎم ﺑﻪ ﺟﻨﮓﻫﺎی ﺑﯿﻔﺎﯾﺪهای ﮐﻪ ﺟﺰ ﻧﺎﺑﻮدی ﻣﮑﺘﺐ ﻓﺎﯾﺪهای ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﺮﭙدازﻧﺪ ﺑﺎ اﻫﺘﻤﺎم ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ
ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ دﯾﻦ در ﺑﻌﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺧﻮدﺳﺎزی ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﮐﺎخ اﻧﺪﯾﺸﻪای را ﺑﻨﺎ ﮐﺮدﻧﺪﮐﻪ ﻫﯿﭽﮕﺎه ﺧﺮاب ﻧﮕﺮدد.
اﻟﺒﺘﻪ وﺟﻮﻫﯽ ﮐﻪ در وﺟﻪ ﺗﺴﻤﯿﮥ ﮐﻠﻤﮥ ﺗﺼﻮف ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﮑﻪ از ﺳﻮﻓﯿﺎی ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﯾﺎ از ﺻﻔﺎ ﯾﺎ ﺻﻔﻮ ﯾﺎ ﺻﻔّﻪ و

ﻏﲑه ﻣﺸﺘﻖ اﺳﺖ ﻫﻤﻪ ﺗﺄوﯾﻞ ﮐﻠﻤﻪ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺑﯿﺎن ﺣﻘﯿﻘﺖ آن ،و آن ﻫﻤﻪ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﮐﻪ از ﭘﺸﻤﯿﻨﻪ ﭘﻮﺷﯽ و ﻣﺮﻗﻊ ﭘﻮﺷﯽ
٣٧

در آﺛﺎر ﺻﻮﻓﯿّﻪ اﺳﺖ ﻏﲑ از ﻣﻌﻨﺎی ﻟﻐﻮی ،ﺧﻮد دﻟﯿﻞ ﺻﻮف ﭘﻮﺷﯽ آﻧﺎن اﺳﺖ ،ﭼﻪ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻮدن ﻟﺒﺎس ﻣﺨﺼﻮص
درﻫﺮ ﻋﺼﺮ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻈﻬﺮ اﻧﺪﯾﺸﮥ ﺧﺎص اﻣﺮی ﮐﺎﻣﻼً ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﺎﻓﺮادی ﮐﻪ ﻋﻤّﺎﻣﻪ ﻣﯽﻧﻬﻨﺪ ﻣﻌﻤّﻢ

ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و ﺑﻪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻼه ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ﺑﻪ ﻏﻠﻂ ﻣﮑﻠّﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ و ﺑﻪ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺠﺎب را رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺤﺠﺒﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .ﺣﺎل اﮔﺮﮐﺴﯽ اﺻﻼً ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻢ دﯾﻨﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ وﱃ ﻋﻤّﺎﻣﻪ داﺷﺘﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎز ﺑﻨﻈﺮ ﻋﺪهای ﻋﺎﻟﻢ ﻣﯽآﯾﺪ،

ﻟﺬا از ﻫﻤﺎن آﻏﺎز ﺑﻪ ﻣﺘﺸﺒﻬﲔ ﺗﺼﻮف ﮐﻪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﻘﺮ ﻣﺎدی و ﯾﺎ ﺑﻌﻠﺖ رﯾﺎ و ﺧﻮدﻧﻤﺎﺋﯽ ﭘﺸﻤﯿﻨﻪ ﻣﯽﭘﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ

ﺧﻮد را در زﻣﺮهٔ ﺳﺎﻟﮑﺎن ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻬﻮدی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ ﺻﻮﻓﯽ اﻃﻼق ﻣﯽﺷﺪ ﭼﻪ ﺑﺮ ﺳﺒﯿﻞ اﻃﻼق

ﺐو
ﺟﺎﻣﻪ ،و ﭼﻪ ﺑﺮ ﺳﺒﯿﻞ ﺗﺴﺎﻣﺢ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺳﻔﯿﺎن ﺛﻮری ﺑﺎ ﻫﻤﮥ اﻓﺮاط در زﻫﺪ ﭼﻮن ﺗﺼﻮر ﻣﯽﻧﻤﻮد ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺪون ﺣ ّ

وﻻء و ﺑﯿﻌﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻤﻘﺎم ﻋﺮﻓﺎن ﻧﺎﺋﻞ آﻣﺪه ﻋﺎرف ﺑﺎﻟﻠﻪ ﮔﺮدد ﻟﺬا ﺑﺮ اﯾﻦ ﮔﻤﺎن روزی ﺑﺮ وﱃّ زﻣﺎن و ﭘﯿﺸﻮای

ﻃﺮﯾﻘﺖ و اﻧﺴﺎن ﮐﺎﻣﻞ دوران ﺧﻮد ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺻﺎدق ﷷ اﯾﺮادﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻟﺒﺎس ﻓﺎﺧﺮ ﻣﯽﭘﻮﺷﺪ .ﺣﻀﺮت
ﻟﺒﺎس رو را ﮐﻨﺎر زد و ﺑﻪ او ﺟﺒّﮥ ﭘﺸﻤﯿﻨﻪ »ﺻﻮف« را ﻧﺸﺎن داد و ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺻﻮف ﻣﯽﭘﻮﺷﯽ وﱃ ﻣﻦ

ﺑﺮای ﺧﺪا پ ﺳﭙﺲ ﻣﻄﻠﺒﯽ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪﮐﻪ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ».«۲۱

اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻮدهاﻧﺪﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﺣﻖّ ﺟﺎﻣﮥ ﺻﻮف را ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻓﻘﺮ اﱃ اﻟﻠّﻪ و زﻫﺪ و ﻗﻨﺎﻋﺖ ﺑﻮد اﻟﺤﻖ ادا ﮐﺮدﻧﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ

ﺻﻮف ﻧﭙﻮﺷﯿﺪﻧﺪ از ﻫﺮ ﺻﻮﻓﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﮏ راه ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﻮد ﺻﻮﻓﯽﺗﺮ »ﯾﻌﻨﯽ ﺻﻔﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪﺗﺮ« ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﻓﻨﺎء و

ﺑﻘﺎء رﺳﯿﺪﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ ﻫﻢ ﺻﻮف ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﺪ وﱃ ﺑﻪ ﺻﻔﺎت ﻓﻘﺮ و ﺻﻔﺎ ﻣﺘﺼﻒ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﻟﺬا ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺰرﮔﺎن ﺑﻌﻨﻮان ﻃﻨﺰ
اﻓﺮاد ﻣﺘﺸﺒﻪ ﺑﺘﺼﻮف و ﻋﺮﻓﺎن را ﺻﻮﻓﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪهاﻧﺪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﺪﻋﯿﺎن داﻧﺶ ﻫﻢ داﻧﺸﻤﻨﺪ اﻃﻼق ﺷﺪه .و

اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﻧﺎ آﮔﺎﻫﺎن ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺼﻮف ﺑﺪ اﺳﺖ و ﻋﺮﻓﺎن ﺧﻮب ،اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻣﺒﻨﺎی درﺳﺘﯽ ﻧﺪارد زﯾﺮا ﺻﻮﻓﯽ
ﺳﺎﻟﮏ راه ﻋﺮﻓﺎن اﺳﺖ و ﺗﺎ ﮐﺴﯽ ﺻﻮﻓﯽ »ﺳﺎﻟﮏ راه ﻋﺮﻓﺎن« ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻪ آن ﻣﻘﺎم ﻧﻤﯽرﺳﺪ و اﯾﻦ ﻣﺜﻞ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ
ﮐﺴﯽ ﺑﮕﻮﯾﺪ :داﻧﺸﺠﻮی ﻋﻠﻢ ﺑﺪ اﺳﺖ وﱃ ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻮب اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﻣﻨﻈﻮر ﻟﺒﺎس ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ

ﺑﮕﻮﯾﺪ ﻟﺒﺎس روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺑﺪ اﺳﺖ وﱃ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺧﻮب اﺳﺖ ﭼﻪ ﻟﺒﺎس ﻧﻪ ﺑﺪی دارد و ﻧﻪ ﺧﻮﺑﯽ .اﮔﺮ ﻣﻠﺒﺲ ﺑﻪ ﻟﺒﺎس
ﻣﺨﺼﻮص ﺣﻖ را ﻇﻬﻮر دارد ﺧﻮب اﺳﺖ وﮔﺮﻧﻪ ﺑﺪ .ﺑﻘﻮل ﻟﺴﺎن اﻟﻐﯿﺐ ﺣﺎﻓﻆ ﺷﲑازی:
ﻣﺮد ﺧﺪاﺷﻨﺎس ﮐﻪ ﺗﻘﻮی ﻃﻠﺐ ﮐﻨﺪ

ﺧﻮاﻫﯽ ﺳﻔﯿﺪ ﺟﺎﻣﻪ ﺧﻮاﻫﯽ ﺳﯿﺎه ﺑﺎش

ﺐ و وﻻ ﺑﻪ اﺳﺮار ﻣﻌﺮﻓﺖ دﺳﺖ
و اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮﮐﺴﯽ ﺑﭙﻨﺪارد ﺑﺎ ﭘﺸﻤﯿﻨﻪ ﭘﻮﺷﯽ و ﻟﺒﺎس ﻣﺮﻗﻌﻪ و زﻫﺪ و ﻋﺒﺎدت ﺑﺪون ﺣ ّ
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﺳﺨﺖ در اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ و از اﯾﲊو از ﻫﻤﺎن آﻏﺎز ،ﺻﻮﻓﯿﺎن ﺑﺰرگ ﻋﻠﯿﻪ ﺗﻘﯿﺪ ﺑﻪ ﻟﺒﺎس ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ .ﺟﻼﺑﯽ
ﻫﺠﻮﯾﺮی در ﮐﺸﻒاﻟﻤﺤﺠﻮب ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی ﻣﺮﻗﻌﻪ »ژﻧﺪه و وﺻﻠﻪدار« را از ﺳﻨﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا داﻧﺴﺘﻪ و

ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ﷺ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ» :ﻋﻠﯿﮑﻢ ﺑﻠﺒﺎس اﻟﺼﻮف ﺗﺠﺪون ﺣﻼوة اﻻﯾﻤﺎن ﻓﯽ ﻗﻠﻮﺑﮑﻢ« .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮ

ﺷﻤﺎ ﺑﺎد ﭘﻮﺷﯿﺪن ﭘﺸﻤﯿﻨﻪ ﮐﻪ ﺷﲑﯾﻨﯽ اﯾﻤﺎن را در دﻟﻬﺎ ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﺪ .ﯾﮑﯽ از ﺻﺤﺎﺑﻪ ﮔﻮﯾﺪ »ﮐﺎن اﻟﻨﺒﯽ ﷺ ﯾﻠﺒﺲ

اﻟﺼﻮف و ﯾﺮﮐﺐ اﻟﺤﻤﺎر «.ﭘﯿﺎﻣﱪ ﭘﺸﻤﯿﻨﻪ ﻣﯽﭘﻮﺷﯿﺪ و ﺑﺮ ﺧﺮ ﺳﻮار ﻣﯽﺷﺪ و ﻧﯿﺰ ﻋﺎﯾﺸﻪ را ﮔﻔﺖ »ﻻ ﺗﻀﯿﯿﻌﯽ

اﻟﺜﻮاب ﺣﺘﯽ ﺗﺮﻗﻌﻪ« ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺎﻣﻪ را ﺿﺎﯾﻊ ﻣﮕﺮدان و آﻧﺮا وﺻﻠﻪ ﺑﺰن .و از ﻣﺮﻗﻌﻪای ﮐﻪ داﺷﺖ ﺳﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺮ آن
ﮔﺬاﺷﺖ .و ﺣﺴﻦ ﺑﺼﺮی و ﻣﺎﻟﮏ دﯾﻨﺎر و ﺳﻔﯿﺎن ﺛﻮری واﺑﺮاﻫﯿﻢ ادﻫﻢ را ﺑﻪ ﭘﻮﺷﯿﺪن ﺻﻮف ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده وﱃ ﺗﻘﯿﺪ

ﺑﻪ ﻟﺒﺎس و ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻖ ﻟﺒﺎس را ﻣﺮود اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار داده ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺟﺎﻣﻪ اﯾﺸﺎن اﻧﺪر ﭘﻮﺷﻨﺪ و آن ﺟﺎﻣﻪﻫﺎی
ﺑﯽﻣﻌﺎﻣﻠﺖ ﺑﺮﮐﺬب اﯾﺸﺎن ﻣﯽﺧﺮوﺷﺪ آن ﺛﻮب »ﺟﺎﻣﻪ« زور ﺑﺎﺷﺪ و ﻟﺒﺎس ﻏﺮور ...و اﻧﺪر اﯾﻦ زﻣﺎﻧﻪ »ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ

ﻫﺠﺮی زﻣﺎن ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺘﺎب ﮐﺸﻒ اﻟﻤﺤﺠﻮب« اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﯿﺸﱰﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺧﺮﻗﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮ ﺣﺮﻗﻪ اﺳﺖ »ﺑﻪ

ﺳﻮزاﻧﺪن ﻧﻔﺲ و ﺳﻮزاﻧﺪن ﻋﻠﻘﻪ از ﻣﺎﺳﻮی اﻟﻠّﻪ« اﮔﺮﮐﺴﯽ ﺑﺎ ﻃﺮﯾﻘﺖ آﺷﻨﺎ ﺑﻮد ورا ،ﻗﺒﺎ ﭼﻮن ﻋﺒﺎ ﺑﻮد :و اﮔﺮﮐﺴﯽ
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ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﻮد ﻣﺮﻗﻌﻪ وی رﻗﻌﻪ ادﺑﺎر ﺑﻮد ،و ﻣﻨﺸﻮر ﺷﻘﺎوت ﯾﻮماﻟﻨﺸﻮر ،آن ﭘﲑ ﺑﺰرﮔﻮار را ﮔﻔﺘﻨﺪ ﭼﺮا ﻣﺮﻗﻌﻪ ﻧﭙﻮﺷﯽ؟
ﮔﻔﺖ :از ﻧﻔﺎق ﺑﻮد ﮐﻪ ﻟﺒﺎس ﺟﻮاﻧﻤﺮدان ﺑﭙﻮﺷﯽ و اﻧﺪر ﺗﺤﺖ ﺛﻘﻞ ﺟﻮاﻧﻤﺮدی در ﻧﯿﺎﺋﯽ «۲۲» ...ﺑﻘﻮل ﺣﺎﻓﻆ:
ای ﺑﺴﺎ ﺧﺮﻗﻪ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ آﺗﺶ ﺑﺎﺷﺪ

ﻧﻘﺪ ﺻﻮﻓﯽ ﻧﻪ ﻫﻤﻪ ﺻﺎﻓﯽ و ﺑﯿﻐﺶ ﺑﺎﺷﺪ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ اوﻻً اﺷﺘﻘﺎق ﺗﺼﻮف از ﺻﻮف ﻗﻄﻌﯽ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻐﺖ اﺳﺖ و ﻣﻌﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ از ﺟﻬﺖ

ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف و ﻣﻘﺼﻮد ﺗﺼﻮف راﺑﻄﻪ ﻧﺰدﯾﮏ دارد ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺷﺘﻘﺎق ﻟﻔﻈﯽ .ﺛﺎﻧﯿﺎً از اواﺳﻂ ﻗﺮن ﻣﮑﺘﺐ
ﺗﺼﻮف ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﻧﺸﺄت ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻗﺮآن و ﺣﺪﯾﺚ و ﻣﮑﺘﺐ اﺋﻤﻪ ﻣﻌﺼﻮﻣﲔ و ارﺷﺎدات ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺗﺎﺑﻌﲔ

و زاﻫﺪان و ﻋﺎﺑﺪان ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺮاﻣﺖﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﺑﻮده ،ﻣﺮدم ﻣﺤﺮوم و روﺷﻨﻔﮑﺮ و ﻋﺪاﻟﺘﺨﻮاه را ﺑﺨﻮد ﺟﺬب

ﮐﺮد و آﻧﻬﺎ ﮐﻪ از ﻣﺪﻋﯿﺎن دروﻏﲔ دﯾﻦ و ﺳﯿﺎﺳﺖ و اﻣﲑاﻟﻤﺆﻣﻨﲔﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﺑﺠﺎن آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻗﯿﺎم

ﻣﺄﯾﻮس و از ﻫﺮ ﻣﺪﻋﯽ دﯾﻦ و ﻋﺪاﻟﺖ ﻧﻮﻣﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ در ﭘﯽ ﯾﺎﻓﱳ ﮔﺮﯾﺰ ﮔﺎﻫﯽ آراﻣﺶ ﺑﺨﺶ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ در آن

ﻓﻀﺎی اﻣﻦ اﻟﻬﯽ ﻓﺎرغ اﻟﺒﺎل از ﺷﺮ دوﻟﺘﻤﺮدان ﻓﺎﺳﺪ و ﻇﺎﻟﻢ ،ﺑﻪ ﺗﺼﻔﯿﮥ ﻧﻔﺲ و اﺳﺘﮑﻤﺎل روح ﺑﺮﭙدازﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ

ﺗﺮﺗﯿﺐ داﻣﻨﮥ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ وﺳﻌﺖ ﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻓﺮﻗﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﻋﻢ از اﻫﻞ ﺣﺪﯾﺚ وﮐﻼم ﻧﯿﺰﮐﻪ ﻣﺼﺪاق
آﯾﮥ ﺷﺮﯾﻔﻪ »واﻟﺬﯾﻦ ﺟﺎﻫﺪوا ﻓﯿﻨﺎ ﻟﻨﻬﺪﯾﻨﻬﻢ ﺳﺒﻠﻨﺎ« در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺣﺒﻞاﻟﻤﺘﲔ اﻟﻬﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ داﻣﻦ ﭘﺮ ﻣﻬﺮ ﺗﺼﻮف

و ﻋﺮﻓﺎن ﭘﻨﺎه آوردﻧﺪ .زﯾﺮا اﯾﻦ ﻣﮑﺘﺐ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﻫﺮ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ »ﺧﺎﻧﻘﺎه« آﯾﺪ ﻧﺎﻧﺶ دﻫﯿﺪ و از اﯾﻤﺎﻧﺶ
ﻧﺮﭙﺳﯿﺪ« اﯾﻦ ﺑﺮﺧﻮرد اﺳﻼﻣﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﯿﺎز ﻓﻄﺮت در ﺟﻬﺖ دروﻧﯽ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﻮده و ذوق و ﺷﻮق را ﺑﺮ

ﻣﯽاﻧﮕﯿﺨﺖ و ﭼﻮن ﺑﺎ ﺷﻌﺮ و ادب ﺟﻠﻮه ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ اﯾﺮاﻧﯽ و ﻣﺴﯿﺤﯽ و ﻧﻮ اﻓﻼﻃﻮﻧﯿﺎن رﻧﮓ

آﻣﯿﺰی ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺎﻃﻦ ﮔﺮاﯾﺎن و ﻣﻌﻨﯽﮔﺮاﯾﺎن وﮔﺮوﻧﺪﮔﺎن ﮐﻤﺎل و ﺟﻤﺎل و ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑﻪ زاوﯾﻪ و ﺧﺎﻧﻘﺎه ﺻﻮﻓﯿﺎن ﮐﻪ

ﺟﺰ رﺿﺎی ﺧﺪا و ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﺸﺎﻧﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺿﻤﻦ ﺣﻔﻆ ﻣﲑاثٍ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻮﺟﻪ
روﺷﻨﻔﮑﺮان زﻣﺎن از ﻫﺮ آﺋﲔ و ﻣﺴﻠﮏ را ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺳﻼم ﻣﻌﻄﻮف داﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ آن ﺟﺬاﺑﯿﺖﻫﺎی اﻧﺪﯾﺸﻪ و

ﺗﻔﮑﺮﮐﻪ در آراء ﻫﻨﺪوان و ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن و اﯾﺮاﻧﯿﺎن وﺟﻮد دارد ﻫﻤﻪ در اﺳﻼم ﺑﺮ اﺻﻞ »ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺻﺪ آﻣﺪ ﻧﻮد ﻫﻢ ﻧﺰد

ﻣﺎﺳﺖ« ﺑﻨﺤﻮ اﺗﻢ و اﮐﻤﻞ وﺟﻮد دارد و ﻫﻤﲔ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻘﺎء و اﺳﺘﺤﮑﺎم ﻣﮑﺘﺐ ﺗﺼﻮف ﺷﺪ و ﺟﱪان ﺧﺸﮏ ﻣﻐﺰی

ﻣﺘﻌﺼﺒﺎن را ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺼﺐ ﮐﻮر ﺧﻮد ﻣﺮدم را از اﺳﻼم ﺑﺮی ﮐﺮده ﺑﺪاﻣﺎن ﮐﻔﺮ و زﻧﺪﻗﻪ واﻟﺤﺎد ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ﻧﻤﻮد.
ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ اﻗﺒﺎل ﻣﺮدم ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺳﺨﻨﺸﺎن ﺳﺨﻦ دل و ﻓﻄﺮت و ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﻋﻤﻞ اﺳﺖ و ﺟﺎﻧﺸﺎن را در ﮐﻮره دﯾﻦ

ﺳﻮﺧﺘﻪاﻧﺪ »ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ دﯾﻦ را ﺑﺪﻧﯿﺎ ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ« ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮددﮐﻪ ﻃﺮﻓﺪاران ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ و ﭼﻮن ﻣﮑﺘﺒﯽ ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ ﺗﻘﻠﯿﺪ و ﺗﺸﺒّﻪ ﺑﺪان ﺑﯿﺸﱰ ﻣﯽﺷﻮد .ﻟﺬا ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﻣﺘﺼﻮف و ﻣﺴﺘﺼﻮف در ﺑﲔ ﺻﻮﻓﯿﺎن ﭘﺪﯾﺪ

آﻣﺪﻧﺪ .ﮐﻪ در واﻗﻊ اﺳﺮار ﻧﻤﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﻪ اﺳﺮاردان و ﻣﺘﻌﺎرف ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﻪ ﻋﺎرف و ﺣﺪاﮐﺜﺮ زاﻫﺪ و ﻋﺎﺑﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﻪ

ﻋﺎرف .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺟﻼﺑﯽ ﻫﺠﻮﯾﺮی در ﮐﺸﻒ اﻟﻤﺤﺠﻮب ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﺻﻮﻓﯽ ﻧﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼن وﻻﯾﺖ را ،و
ﻋﺎﺷﻘﺎن اوﻟﯿﺎء را ﺑﺪﯾﻦ ﻧﺎم ﺧﻮاﻧﻨﺪ واﻫﻞ آن در اﯾﻦ درﺟﻪ ﺑﺮ ﺳﻪ ﻗﺴﻢ اﺳﺖ :ﯾﮑﯽ ﺻﻮﻓﯽ و دﯾﮕﺮی ﻣﺘﺼﻮف و ﺳﻪ
دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺘﺼﻮف .و ﺻﻮﻓﯽ آن ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺧﻮد ﻓﺎﻧﯽ و ﺑﻪ ﺣﻖ ﺑﺎﻗﯽ و از ﻗﺒﻀﻪ ﻃﺒﺎﯾﻊ رﺳﺘﻪ و ﺑﺤﻘﯿﻘﺖ ﺣﻘﺎﯾﻖ

ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ .و ﻣﺘﺼﻮف آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺠﺎﻫﺪت اﯾﻦ درﺟﻪ را ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ و ﻣﺴﺘﺼﻮف آﻧﮑﻪ از ﺑﺮای ﻣﺎل و ﺟﺎه و ﺣﻆ دﻧﯿﺎ
ﺧﻮد را ﻣﺎﻧﻨﻨﺪ اﯾﺸﺎن ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ و از اﯾﻦ ﻫﺮ دو از ﻫﯿﭻ ﻣﻌﻨﯽ ﺧﱪ ﻧﺪارد ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﻣﺴﺘﺼﻮف ﻧﺰدﯾﮏ

ﺻﻮﻓﯽ از ﺣﻘﲑی ﭼﻮن ﻣﮕﺲ ﺑﻮد و آﻧﭽﻪ اﯾﻦ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ وی ﻫﻮس ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ دﯾﮕﺮان ﭼﻮن ﮔﺮگ

ﭘﺮﻓﺴﺎدﮐﻪ ﻫﻪ ﻫﻤﺘﺶ درﯾﺪن و ﻟﺨﺘﯽ ﻣﺮدار ﺧﻮردن ﺑﺎﺷﺪ».«۲۳

٣٩

ﻗﺸﲑی ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎﻧﯽ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن دارد و ﻏﺰاﱃ و ﺳﻌﺪی و ﺣﺎﻓﻆ و ﻣﻮﻟﻮی و ﺟﺎﻣﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺰرﮔﺎن ﺻﻮﻓﯿﻪ ﺑﺮای
ﻧﺸﺎن دادن ﺻﻮﻓﯿﺎن ﺣﻘﯿﻘﯽ از ﻣﺘﺼﻮﻓﲔ و ﻣﺴﺘﺼﻮﻓﲔ و ﻣﺘﺸﺒﻬﲔ ﺑﻪ ﺗﺼﻮف و ﻣﺮاﺋﯿﺎن ﺣﮑﺎﯾﺎت ﺟﺎﻟﺐ و ﻃﻨﺰﻫﺎی
ﻧﯿﮑﻮ آوردهاﻧﺪ.

ﻣﺎﺣﺼﻞ ﮐﻼم اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﻟﻮی ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﻣﺎﺑﻘﯽ در ﺳﺎﯾﻪ وی ﻣﯽزﯾﻨﺪ

از ﻫﺰاران ﺗﻦ ﯾﮑﯿﺸﺎن ﺻﻮﻓﯿﻨﺪ

و اﻟﺒﺘﻪ از ﻫﺰاران ﺻﻮﻓﯽ ﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﻋﺎرف ﺑﺎﻟﻠّﻪ ﻣﯽرﺳﺪ و اﻧﺴﺎن ﮐﺎﻣﻞ و ﻗﻄﺐ زﻣﺎن و ﺻﺎﺣﺐ وﻻﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
زاد

داﻧﺸﻤﻨﺪ

آﺛﺎر

زاد ﺻﻮﻓﯽ ﭼﯿﺴﺖ اﻧﻮار ﻗﺪم

ﻗﻠﻢ

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

۱ـ ﭘﯿﻐﻤﱪ اﮐﺮم ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻦ اراد ان ﯾﺠﻠﺲ ﻣﻊ اﻟﻠّﻪ ﻓﻠﯿﺠﻠﺲ ﻣﻊ اﻫﻞ اﻟﺘﺼﻮف« ﯾﻌﻨﯽ :ﻫﺮﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ

ﺧﺪا ﻫﻤﻨﺸﲔ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ اﻫﻞ ﺗﺼﻮف ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ »ﻗﺒﻼً ﺻﺤﺖ ﻋﻘﻠﯽ آن ذﮐﺮ ﺷﺪ« ﻣﻮﻟﻮی ﻫﻤﲔ ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﻨﺤﻮ ﻋﺎﱃ ﺑﻪ
ﻧﻈﻢ ﮐﺸﯿﺪه.

۲ـ اﺑﻦ اﺑﯽ ﺟﻤﻬﻮر اﺣﺴﺎﺋﯽ در ﮐﺘﺎب ﻏﻮاﱃ اﻟﻠﯿﺎﱃ از ﻗﻮل اﻣﲑاﻟﻤﺆﻣﻨﲔ ﷷ آورده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﺗﺼﻮف ﺑﺮ
ﭼﻬﺎر ﺣﺮف اﺳﺖ :ﺗﺎء ،ﺻﺎد ،واو ،ﻓﺎء» ...ﻗﺒﻼً ذﮐﺮ ﺷﺪ«».«۲۴

۳ـ از اﻣﲑاﻟﻤﺆﻣﻨﲔ ﻋﻠﯽ ﷷ درﺑﺎره ﺗﺼﻮف ﺳﺆال ﺷﺪ ﻓﺮود :ﺻﻮﻓﯽ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﺒﺎس ﭘﺸﻤﯿﻨﻪ راﺑﺎ ﺻﻔﺎی ﻗﻠﺐ

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

ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :اﻟﻬﯽ ﻓﺎﻟﯿﻨﺎ ذﮐﺮک ﻣﻦ اﻟﺨﻼء و اﻟﻤﻼء واﻟﯿﻞ واﻟﻨﻬﺎر واﻻﻋﺎن واﻻﺳﺮار و ﻓﯽ اﻟﺴﺮاء
واﻟﻀﺮاء و آﻧﺴﻨﺎ ﺑﺎﻟﺬﮐﺮ اﻟﺨﻔﯽ« ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺪاﯾﺎ ﺧﻮد را در ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ و اﻧﺠﻤﻦ ،روز و ﺷﺐ ،آﺷﮑﺎر و ﭘﻨﻬﺎن ،ﺧﻮﺷﯽ
و ﻧﺎﺧﻮﺷﯽ ،در دل ﻣﺎ اﻧﺪاز و ﻣﺎ را ﺑﻪ ذﮐﺮ ﺧﻔﯽ ﻣﺄﻧﻮس ﮔﺮدان۵ .ـ رﺳﻮل ﺧﺪاﷺ ﻓﺮﻣﻮد »ﻻﺗﻄﻌﻨﻮا اﻫﻞ

اﻟﺘﺼﻮف واﻟﺨﺮق ،ﻓﺎن اﺧﻼﻗﻬﻢ اﺧﻼق اﻻﻧﺒﯿﺎء و ﻟﺒﺎﺳﻬﻢ ﻟﺒﺎس اﻻﻧﺒﯿﺎء« ﯾﻌﻨﯽ :ﻃﻌﻨﻪ ﻧﺰﻧﯿﺪ ﺑﻪ اﻫﻞ ﺗﺼﻮف و

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

ﻓﺨﺮی و ﺑﻪ اﻓﺘﺨﺮ ﻋﻠﯽ ﺳﺎﯾﺮ اﻻﻧﺒﯿﺎء« و ﺣﺪﯾﺚ »اﻟﻠﻬﻢ اﺣﯿﻨﯽ ﻣﺴﮑﯿﻨﺎً و اﻣﺘﻨﯽ ﻣﺴﮑﯿﻨﺎً و اﺣﺸﺮﻧﯽ ﻓﯽ
زﻣﺮه اﻟﻤﺴﺎﮐﲔ« ﻧﯿﺰ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﯾﻌﻨﯽ :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ﻣﺮا زﻧﺪه ﮐﻦ ﺑﻪ ﺑﯿﻨﻮاﺋﯽ و ﺑﻤﲑان ﺑﻤﺴﮑﻨﺖ و ﻣﺮا در زﻣﺮه
ﻣﺴﮑﯿﻨﺎن ﻣﺤﺸﻮر ﮔﺮدان ».«۲۵

در ﻣﺮود اﻫﻞ ذﮐﺮﮐﻪ ﺻﻮﻓﯿﺎﻧﻨﺪ ﺻﺪﻫﺎ آﯾﻪ و ﺣﺪﯾﺚ آﻣﺪه »ﺑﻪ اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻤﻔﻬﺮس ﻗﺮآن و ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺎده ذﮐﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ

ﺷﻮد« ﮐﻪ از آﻧﺠﻤﻠﻪ اﺳﺖ اﯾﻦ آﯾﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ »ﻓﺎﺳﺌﻠﻮا اﻫﻞ اﻟﺬﮐﺮ ان ﮐﻨﺘﻢ ﻻ ﺗﻌﻠﻤﻮن« اﻧﺒﯿﺎء آﯾﻪ  ۷-ﯾﻌﻨﯽ از
اﻫﻞ ذﮐﺮ ﺑﺮﭙﺳﯿﺪ اﮔﺮ ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ.

و در ﻧﮑﻮﻫﺶ آﻧﺎن ﮐﻪ ذﮐﺮ را رﻫﺎ ﮐﻨﻨﺪ آﯾﺎت ﭼﻨﺪی آﻣﺪه از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :اﺳْﺘَﺤْﻮَذَ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢُ اﻟﺸﱠﻴْﻄَﺎنُ

ﻓَﺎَٔﻧﺴَﺎﻫُﻢْ ذِﻛْﺮَ اﻟﻠﱠﻪِ أُوْﻟَﺌِﻚَ ﺣِﺰْبُ اﻟﺸﱠﻴْﻄَﺎنِ أَﻟَﺎ إِنﱠ ﺣِﺰْبَ اﻟﺸﱠﻴْﻄَﺎنِ ﻫُﻢُ اﻟْﺨَﺎﺳِﺮُونَ« »ﻣﺠﺎدﻟﻪ -آﯾﻪ .«۲۰
۷ـ در ﮐﺘﺐ ﻋﺮﻓﺎ ﻣﺒﺤﺚ ﺧﺎﺻﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ درﺑﺎره اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺼﻮف و ﻓﻘﺮ ذﮐﺮ ﺷﺪه از ﺟﻤﻠﻪ در رﺳﺎﻟﻪ ﻗﺸﺮﯾﻪ -ﮐﺸﻒ

اﻟﻤﺤﺠﻮب -ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺼﻮﻓﯿﻪ -ﺷﺮح ﺗﻌﺮف -ﺗﻔﺴﲑﮐﺸﻒ اﻻﺳﺮار -اﻟﻠﻤﻊ -ﻋﻮارف -ﻣﺼﺒﺎح اﻟﻬﺪاﯾﻪ و دﻫﻬﺎ ﮐﺘﺎب

دﯾﮕﺮ و در ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ از ﺻﻮﻓﯽ ﻧﻤﺎﻫﺎ و ﻣﺘﺸﺒﻬﲔ ﺑﻪ ﺗﺼﻮف اﻧﺘﻘﺎد ﺷﺪه ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ در ﻣﺼﺒﺎح اﻟﻬﺪاﯾﻪ

٤٠

و ﺟﺎﻣﯽ در ﻧﻔﺤﺎت ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺮدم از ﻧﻈﺮ دﯾﻨﺪاری ﭘﺮداﺧﺘﻪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ اﺻﻨﺎﻓﯽ ﭼﻨﺪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪﮐﻪ
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از۱ :ـ واﺻﻼن ﮐﺎﻣﻼن ۲ـ ﻣﺠﺬوﺑﺎن ۳ـ ﺻﻮﻓﯿﻪ ۴ـ ﻣﻼﻣﺘﯿﻪ ۵ـ زﻫّﺎد ۶ـ ﻓﻘﺮاء ۷ـ ﺧﺪّام ۸ـ ﻋﺒّﺎد .ﺿﻤﻨﺎً ﻣﺘﺸﺒﻬﻪ
ﻣﺤﻖ ﺑﺼﻮﻓﯿﺎن ﺑﻨﺎم ﻣﺘﺼﻮﻓﻪ و ﻣﺘﺸﺒﻪ ﻣﺒﻄﻞ ﺑﻨﺎم ﺑﺎﻃﻨﯿّﻪ و ﻣﺒﺎﺣﯿّﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪه ».«۲۶

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺷﺎرات ﻓﻮق ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد آﻧﭽﻪ در ﻣﺬﻣﺖ ﺑﻌﻀﯽ ﺻﻮﻓﯿﺎن از زﺑﺎن وﱃّ زﻣﺎن و ﻋﺎرف ﺑﺎﻟﻠﻪ و اﻧﺴﺎن
ﮐﺎﻣﻞ و ﻗﻄﺐ زﻣﺎن ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق ﷷ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺷﺎره ﺑﻪ ﺻﻮﻓﯽ ﻧﻤﺎﻫﺎ و ﻣﺘﺸﺒﻬﲔ ﺑﻪ ﺗﺼﻮف و

رﯾﺎﮐﺎران اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﲑ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن درﺑﺎره ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻣﺆﻣﻦ ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮده و ﺑﺎﯾﻤﺎن ﺗﻈﺎﻫﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ

ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﻓﻖ در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ آﻣﺪه ودر ﺑﯿﺎﻧﺎت ﭘﯿﻐﻤﱪ اﮐﺮم ﷺ و اﺋﻤﻪ ﻫﺪی ﷷ وﺟﻮد دارد و ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺑﺰرگ

ﻧﯿﺰ ﻫﻤﻮاره از آﻧﺎن ﺗﱪی ﺟﺴﺘﻪاﻧﺪ و ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺣﺪود  ۳۰ﺳﺎل ﻫﻤﻪ اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ در ﻣﺪح ﯾﺎ ذم ﺗﺼﻮف ﺑﻮده ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و

آﻧﻬﺎ را ﭘﻬﻠﻮی ﻫﻢ ﻧﻬﺎده و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻧﻤﻮدهام ﻟﺬا ﺑﻄﻮر ﻗﺎﻃﻊ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ» :ﻗﺪح ﺻﻮﻓﯿﻪ از ﻧﻮع ﺷﺒﻬﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ و
ﻣﺼﺪاﻗﯽ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺣﮑﻤﯽ ،و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﺤﺮﻓﲔ از اﺳﺎس ﺗﺼﻮف ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻨﺤﺮﻓﲔ از وﻻﯾﺖ و ﺑﯿﻌﺖ و ﻋﻤﻞ

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

ﻣﺠﺘﻬﺪﯾﻦ و اﺧﺒﺎرﯾﲔ را ﺣﺪ وﺳﻂ داﻧﺴﺘﻪ ﮐﻪ اﮔﺮﮐﻪ ﺑﺎﻓﺮاط و ﺗﻔﺮﯾﻂ ﻧﮑﺸﺪ ﻣﺠﺎز ﺷﻤﺮده ،ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻮم را ﮐﻪ روش
ﻓﻘﻬﺎ و ﺻﻮﻓﯿﻪ اﺳﺖ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻗﺮار داده ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻇﻮاﻫﺮ ﺷﺮع ﻧﺒﻮی ﮐﻨﻨﺪ و
ﺑﻪ ﺳﲍ و ﻣﺴﺘﺤﺒﺎت ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺮک ﻣﮑﺮوﻫﺎت و ﻣﺸﺒﻬﺎت ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻟﺬاﯾﺬ دﻧﯿﺎ ﻧﮕﺮدﻧﺪ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اوﻗﺎت

ﺧﻮد را ﺻﺮف ﻃﺎﻋﺎت و ﻋﺒﺎدات ﮐﻨﻨﺪ و از اﮐﺜﺮ ﺧﻠﻖ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﺷﺮت اﯾﺸﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻠﻒ ﺷﺪن ﻋﻤﺮ اﺳﺖ ﮐﻨﺎره
ﺟﻮﯾﻨﺪ اﯾﺸﺎن را ﻣﺆﻣﻦ ،زاﻫﺪ و ﻣﺘﻘﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ و ﻣﺴﻤّﲐ ﺑﺼﻮﻓﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ ،زﯾﺮا در ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻮد از ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻌﺖ

ﺑﻪ ﭘﺸﻢ ﮐﻪ ﺧﺸﻦﺗﺮ وارزان ﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎﻣﻪﻫﺎﺳﺖ ﻗﻨﺎﻋﺖ ﻣﯽﮐﺮدهاﻧﺪ ،و اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ زﺑﺪه ﻣﺮدﻣﻨﺪ ،وﻟﮑﻦ ﭼﻮن در ﻫﺮ

ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺟﻤﻌﯽ داﺧﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺿﺎﯾﻊ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ود ر ﻓﺮﻗﻪ از ﺳﻨﯽ وﺷﯿﻌﻪ و زﯾﺪی و ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺬاﻫﺐ ﺑﺎﻃﻠﻪ

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺗﻤﯿﺰ ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪﮐﺮد ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻋﻠﻤﺎء ﮐﻪ اﺷﺮاف ﻣﺮدﻣﻨﺪ ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺧﻠﻖ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﯾﮑﯽ از
ﻋﻠﻤﺎء ﺷﯿﻄﺎن اﺳﺖ و ﯾﮑﯽ اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ .و ﻫﻤﭽﻨﲔ ﻣﯿﺎن ﺻﻮﻓﯿﻪ ﺳﻨﯽ و ﺷﯿﻌﻪ و ﻣﻠﺤﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺳﻠﺴﻠﻪء

ﺷﯿﻌﻪ در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ اﻣﺖ از ﺳﻠﺴﻠﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﻤﺘﺎز ﺑﻮدهاﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﲔ ﺳﻠﺴﻠﮥ ﺻﻮﻓﯿﻪ ﺷﯿﻌﻪ از ﻏﲑ اﯾﺸﺎن ﻣﻤﺘﺎز ﺑﻮدهاﻧﺪ
».«۲۷

وﱃ ﺑﻬﱰﯾﻦ ﺳﺨﻦ را ﺷﯿﺦ ﺣﯿﺪر آﻣﻠﯽ آورده ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺷﯿﻌﯽ و ﺻﻮﻓﯽ دو اﺳﻢ ﻣﺘﻐﺎﯾﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮاد از اﯾﺸﺎن

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

اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﺻﻮﻓﯿﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﺗﻔﻀﯿﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﺑﻦ ﻋﺮﺑﯽ ﻫﻢ ﺑﺮای رﻓﻊ اﺷﮑﺎل ﺧﻼﻓﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ اﯾﻦ رأی را

ﭘﺴﻨﻨﺪﯾﺪه ﮐﻪ آن ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﻘﯿﺪه زﯾﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ »اﻣﺎﻣﺖ ﻣﻔﻀﻮل ﺑﺎ وﺟﻮد اﻓﻀﻞ ﺟﺎﺋﺰ اﺳﺖ« و ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺑﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ اﻓﻀﻞ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﻮد ﺧﻼﻓﺖ را ﺑﻪ اﺑﯽﺑﮑﺮ ﺗﻔﻮﯾﺾ ﺗﻔﻮﯾﺾ ﮐﺮد ﺑﺮای ﻣﺼﻠﺤﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن
ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد و ﻗﺎﻋﺪه دﯾﻨﯽ ﮐﻪ آن را رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﺴﮑﲔ آﺗﺶ ﻓﺘﻨﻪ و دﻟﺠﻮﺋﯽ ﻣﺮدم ﺑﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﺳﺨﻦ زﯾﺪ ﻫﻢ

ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻘﯿﻪ و ﺗﻮرﯾﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ وﺣﺪت ﺑﻮده ﺗﺎ ﻗﯿﺎم را ﺑﺎ ﺟﻤﻊ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﺎﻧﺪ وﱃ ﺷﯿﻌﻪ ﻗﺒﻮل ﻧﮑﺮد و
زﯾﺪ ﮔﻔﺖ» :رﻓﻀﺘﻨﯽ« و زان ﭘﺲ ﺑﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ وﺣﺪت راﻓﻀﯽ اﻃﻼق ﺷﺪ ﺑﻬﺮ ﺣﺎل زﯾﺪ ﻟﺒﺎس ﺻﻮف
ﻣﯽﭘﻮﺷﯿﺪ و زاﻫﺪ ﺑﻮد ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻣﻘﺎﺗﻞ اﻟﻄﺎﻟﺒﲔ » «۲۸آﻣﺪه :ﻫﯿﭽﮑﺪام از اﻫﻞ ﻧﺴﮏ ﺑﻪ ﭘﺎی زﯾﺪ ﻧﺮﺳﯿﺪﻧﺪ .و

ﺳﻔﯿﺎن ﺛﻮری »ﻣﺘﻮﻓﯽ ﺑﺴﺎل  «۱۴۱ﯾﮑﯽ از زﻫّﺎد ﻣﻌﺮوف ﮐﻪ از اﺟﻠﻪ ﺻﻮﻓﯿﺎن و از ﯾﺎران زﯾﺪ ﺑﻮد » «۲۹ﻣﯽﮔﻔﺖ ﻫﺮ

ﮔﺎه ﺧﺪا ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺧﲑی ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺖ ﺑﺮﺳﺪ اﻣﺮ اﯾﻦ اﻣﺖ را در اﯾﻦ ﻣﺮد ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ و آﯾﺎ ﺟﺰ ﻋﺪهای ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن
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ﺷﯿﻌﻪ او را درک ﮐﺮدﻧﺪ؟! ...و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻔﯿﺎن ﺛﻮری از زﯾﺪﯾﻪ ﺑﻮد ﺑﻠﮑﻪ اﮔﺜﺮ زﻫﺎد و ﻋﺒﺎد زﻣﺎن ﻃﺮﯾﻘﻪ وی را
ﭘﺴﻨﺪﯾﺪﻧﺪ و ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ ﺑﻦ اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﻧﻔﺲ زﮐﯿّﻪ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻣﻨﺼﻮر ﻗﯿﺎم ﮐﺮد و ﭘﺴﺮ او اﺑﺮاﻫﯿﻢ
ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﺷﻬﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ از روش زﯾﺪ ﭘﲑوی ﮐﺮدﻧﺪ .و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﻣﻘﺎﺗﻞ اﻟﻄﺎﻟﺒﲔ آﻣﺪه » :«۳۰ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ

ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﷷ ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ ﺻﻮﻓﯽ در زﻣﺎن رﺷﯿﺪ ﻗﯿﺎم ﮐﺮد و ﻣﺤﺒﻮس و ﺷﻬﯿﺪ ﺷﺪ و ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻣﺎم

ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق ﺑﺎ  ۲۰۰ﺗﻦ از ﺟﺎرودﯾﻪ ﮐﻪ ﻟﺒﺎس ﺻﻮف ﭘﻮﺷﯿﺪه و ﺑﺮﺧﺮ ﺳﻮار ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و از ﺳﯿﻤﺎﯾﺸﺎن ﺧﲑ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﻮد

در ﺳﺎل دوﺳﺖ در ﻣﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻧﻤﺎز ﺧﺮوج ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ ﮐﻪ ﻟﺒﺎس ﺻﻮف ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺻﻮﻓﯽ
ﻣﻌﺮوف ﺑﻮد از اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن زﯾﺪی ﺑﻮد » .«۳۱ﭘﺲ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﺻﻮﻓﯿﺎن ﺗﻨﺒﻞ و ﺗﻦ ﭘﺮور و ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺟﻬﺎد ﺑﻮدهاﻧﺪ

ﮐﺬب ﻣﺤﺾ اﺳﺖ و ﺗﺎرﯾﺦ درﺳﺖ ﻋﮑﺲ آﻧﺮا ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ زﯾﺮا از ﺟﻨﮕﻠﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﺟﻬﺖ ﻫﻮی ﻧﻔﺲ ﺑﻮده و ﯾﺎ

ﻣﺠﺎز ﺑﺎﺟﺎزه ﻧﺒﻮده و ﯾﺎ در رﮐﺎب ﻃﺎﻏﻮﺗﻬﺎ و ﺧﻠﻔﺎی ﺟﻮر ﺑﻮده ﺧﻮدداری ﮐﺮدهاﻧﺪﮔﺮ ﭼﻪ ﮐﻼﺑﺎدی » «۳۲ﮔﻔﺘﻪ:

»ﮐﻪ ﺻﻮﻓﯿﻪ ﺑﺮ وﻻﯾﺖ »واﱃ« ﺧﺮوج ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ اﮔﺮ ﭼﻪ ﻇﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ« وﱃ در ﻋﻤﻞ ﭼﻨﲔ ﻧﺒﻮده و ﻻاﻗﻞ در ﺑﲔ
ﺻﻮﻓﯿﺎن ﺣﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻮده و از ﻧﻤﺠﻀﺮ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﭼﻨﲔ ﻣﻄﻠﺒﯽ درﺳﺖ ﻧﺒﻮده .واﮔﺮ ﻗﯿﺎم و

ﺟﻬﺎدی ﻧﺒﻮده ﻃﺒﻖ اﻣﺮ وﱃ ﺣﻘﯿﻘﯽ »اﻣﺎم« ﺑﻮده .از ﻃﺮﻓﯽ ﺟﻬﺎدﮐﻪ ﺿﺮورﺗﺎً ﺑﺎ ﺷﻤﺸﲑ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻪ اوﻻً ﺟﻬﺎد اﮐﱪ

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

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در اواﺋﻞ ﻗﺮن دوم آﻧﭽﻨﺎن ﻫﺮج و ﻣﺮج ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ در اﺳﻼم ﭘﺪﯾﺪ آورد ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ

ﻫﯿﭽﻮﺟﻪ ﺑﺎ اﺻﻮل اﺳﺎﺳﯽ اﺳﻼم ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﺪاﺷﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺗﻌﻄﯿﻞ و ﺗﺸﺒﯿﻪ ،ﺟﱪ ﻣﻄﻠﻖ واﺧﺘﯿﺎر ﻣﻄﻠﻖ ،ﺗﺠﺴﻢ
وارﺟﺎء و ﻏﻠﻮ و ﻏﲑه واﻓﮑﺎر اﻟﺤﺎدی ،ﻟﺬا ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻻت واﻓﻌﺎل واﻋﻤﺎل رﺳﻮل ﺧﺪا ﷺ ﮐﻪ در اﺑﻌﺎد
ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﻃﺮﯾﻘﺖ و درک ﺣﻘﯿﻘﺖ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻇﻬﻮر داﺷﺖ ﺿﺮوری ﺑﻮد و ﺻﻮﻓﯿﺎن ﺑﺎﯾﻦ ﺟﻬﺎد ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و

ﺗﺸﺒﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .اﮔﺮ ﭼﻪ اﺧﺘﻨﺎق ﺣﺎﮐﻢ و ﻋﺪم اﺟﺎزه ﺣﺎﮐﻤﺎن ﺑﻪ ﺟﻤﻊ و ﺗﺎﺑﺖ ﺣﺪﯾﺚ و ﺟﻮ ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺒﯽ

ﺣﺎﮐﻢ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻠﻔﺎ ﻣﺎﻧﻊ از آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻈﺎن ﻣﺨﺼﻮص ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﮐﻪ ﻋﱰت ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻮﻇﯿﻔﻪ وﻻﯾﺖ
ﺗﺸﺮﯾﻌﯽ و ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺧﻮد ﺟﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ ﭘﻮﺷﻨﺪ وﱃ ﺿﻌﻒ اﻣﻮﯾﺎن و ﻣﺤﯿﻂ ﻧﺴﺒﺘﺎً آزاد اواﺋﻞ ﻗﺮن دوم ﻫﺠﺮی

ﻣﺠﺎﱃ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ و اﻣﺎم ﺻﺎدق ﷷ ﻓﺮاﻫﻢ آورد و ﻗﺪرت ﯾﺎﻓﱳ ﻋﺒﺎﺳﯿﺎن ﮐﻪ ﺧﻮد را
ﺷﯿﻌﻪ واﻧﻤﻮد ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ ﺷﯿﻌﻪ ﭘﺮ و ﺑﺎﱃ ﯾﺎﺑﺪ و از ﻃﺮﻓﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﺒﺎﺳﯿﺎن اﻣﺎ ﺷﺸﻢ را ﺑﻌﻠﺖ

ﭘﯿﺸﮕﻮﺋﯽ ﮐﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﺒﺎﺳﯿﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽﮔﲑﻧﺪ و آﻧﻬﻢ ﺑﺼﺤﺖ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺑﻪ ﻟﻘﺐ ﺻﺎدق ﺳﺘﻮده و

دﺳﺘﻬﺎی ﺣﻀﺮت را ﺟﻬﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ »ﻧﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ« در اواﺋﻞ ﺗﺎ ﺣﺪی ﺑﺎزﮔﺬارﻧﺪ .ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺷﺸﻢ ﺑﺎ داﺋﺮ

ﮐﺮدن ﮐﻼس درس ،ﻋﻠﻤﯽ را ﮐﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﻪ ﻋﺪد آﻧﻬﺎ را ﮐﻼًّ ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﺗﻦ

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

رﺳﯿﺪﻧﺪ وﱃ ﻋﺮﻓﺎن ﭼﻮن اﻓﺎﺿﻪای ﺑﻮد از ﺑﺎﻃﻦ اﻣﺎم و ﺟﻨﺒﻪ ﺷﻬﻮدی و ﻋﯿﻨﯽ داﺷﺘﻪ و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ و ﺷﺪت

زﻫﺪ و ﻋﺸﻖ و ﺗﺼﻔﯿﻪ دل و رﯾﺎﺿﺎت و ﻧﻮر ﺑﺎﻃﻦ ﺑﻮد ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮاص ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از آن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺪﯾﮕﺮان
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﻟﺬا در ﺑﲔ آﻧﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ ﺑﺴﻄﺎﻣﯽ و ﺟﺎﺑﺮﺑﻦ ﺣﯿﺎن و ﺷﻔﯿﻖ ﺑﻠﺨﯽ و اﺑﻦ ﺳﲑﯾﻦ و ﺑﻬﻠﻮل

ﻋﺎﻗﻞ درﺧﺸﯿﺪﻧﺪ و زﻣﺨﺸﺮی در رﺑﯿﻊ اﻻﺑﺮار ﺑﻌﺪ از ﺑﯿﺎن ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ اﻣﺎم ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق ﷷ او را ﭘﯿﺸﻘﺪم

ﻋﺮﻓﺎن ﻣﯽداﻧﺪ وﱃ در واﻗﻊ ﭘﯿﺸﻮای ﻃﺮﯾﻘﺖ و ﻋﺮﻓﺎن ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﷷ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ و ﭘﺲ از آن ﺣﻀﺮت
ﻓﺮزﻧﺪان اﯾﺸﺎن .وﱃ ﺻﻮﻓﯿﺎن رﺳﻤﯽ از ﻋﻬﺪ ﺣﻀﺮت ﺑﺎﻗﺮ ﷷ ﻣﻌﺮوف ﺷﺪﻧﺪ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ آن ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﯿﻢ ادﻫﻢ
را ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﺮد .ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﮐﻼم اﯾﻨﮑﻪ از ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺻﺎدق ﷷ ﻣﮑﺘﺐ ﺑﺼﺮه وﮐﻮﻓﻪ ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺷﺪ و ﺑﻘﻮل ﺻﺎﺣﺐ
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ﮐﺘﺎب ﺻﻮاﻋﻖ اﻟﻤﺤﺮﻗﻪ آن ﺣﻀﺮت ﮐﻠﻤﺎت ﺑﺴﯿﺎری در ﺳﻠﻮک و ﻣﻌﺎرف داﺷﺘﻪ «۳۳» ،و ﺑﻨﺎ ﺑﻨﻮﺷﺘﮥ ﺣﻠﯿﻪ اﻻوﻟﯿﺎء
» «۳۴اﺑﻮﻋﻠﯽ رودﺑﺎری و ﺳﻔﯿﺎن ﺛﻮری ﺳﻨﺪ رواﯾﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎو رﺳﺎﻧﺪهاﻧﺪ .و ﺿﻤﻨﺎً ﻣﮑﺘﺐ زﻫﺪ ﺑﺼﺮه وﮐﻮﻓﻪ از

وی و ﺣﻀﺮت ﺳﺠﺎد ﻧﺸﺄت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺻﻮﻓﯿﺎن ،ﺗﻮﮐﻞ وﺗﻮاﺿﻊ را ﺑﺎو ﻣﻨﺴﻮب داﺷﺘﻪاﻧﺪ «۳۵» .ﻫﺠﻮﯾﺮی ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:

ﺳﯿﻒ ﺳﻨﺖ و ﺟﻤﺎل ﻃﺮﯾﻘﺖ و ﻣﻌﱪ ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﻣﺰﯾﻦ ﺻﻔﻮت اﺑﻮﻣﺤﻤﺪ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﲔ ﺑﻦ
ﻋﻠﯽ اﻟﺼﺎدق .وﯾﺮا اﺷﺎرت ﺟﻤﯿﻞ اﺳﺖ اﻧﺪر ﺟﻤﻠﮥ ﻋﻠﻮم ...و وﯾﺮا ﮐﺘﺐ ﻣﻌﺮﻓﺖ اﻧﺪر ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻘﺖ .از وی

رواﯾﺖ ﻣﯽآورﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﻋﺮف اﻟﻠّﻪ ﻋﺮض ﻣﻤّﻦ ﺳﻮاه« ﯾﻌﻨﯽ :ﻋﺎرف ﻣﻌﺮض ﺑﻮد از ﻏﲑ و ﻣﻨﻘﻄﻊ از
اﺳﺒﺎب .ﭘﺲ ﻋﺎرف از ﺧﻠﻖ ﮔﺴﺴﺘﻪ ﺑﻮد و ﺑﺤﻖ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ،ﻏﲑ را اﻧﺪر دﻟﺶ ﻣﻘﺪار آن ﻧﺒﺎﺷﺪﮐﻪ ﺑﺪان اﻟﺘﻔﺎت ﮐﻨﺪ ...و
ﻫﻢ از وی رواﯾﺖ آرﻧﺪﮐﻪ ﮔﻔﺖ» :ﻻ ﯾﺼﺢّ اﻟﻌﺒﺎدة اﻻﺑﺎﺗﻮﺑﻪ« ﻋﺒﺎدت ﺟﺰ ﺑﺘﻮﺑﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﻧﯿﺎﯾﺪ .ﺗﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﱃ

ﻣﻘﺪم ﮐﺮد ﺗﻮﺑﻪ را ﺑﺮ ﻋﺒﺎدت زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﺑﺪاﯾﺖ ﻣﻘﺎﻣﺎت و ﻋﺒﺎدت ﻧﻬﺎﯾﺖ آن ...و داود ﻃﺎﺋﯽ ﺑﻨﺰدﯾﮏ وی آﻣﺪ و

ﮔﻔﺖ ﯾﺎ ﭘﺴﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ﻣﺮا ﭘﻨﺪی ده ﮐﻪ دﻟﻢ ﺳﯿﺎه ﺷﺪه اﺳﺖ «۳۶» .ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد ﺻﻮﻓﯿﺎن آن زﻣﺎن ﻫﻤﮥ
ﻋﻠﻮم و ﻣﻌﺎرف ﺣﻘﯿﻘﯽ را از آن ﺣﻀﺮت داﺷﺘﻪاﻧﺪ

ﺷﯿﺦ ﻋﻄﺎر در ﺗﺬﮐﺮه اﻻوﻟﯿﺎ ﻋﺮﻓﺎن ﻋﻤﻠﯽ را از ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻣﻨﺸﻌﺐ داﻧﺴﺘﻪ »ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺼﻮف رﺳﻤﯽ ﻗﺮن

دوّم اﺳﺖ« ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ را ﺷﺎﮔﺮد او ﻣﯽداﻧﺪ و ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻼﻗﺎت و ﺗﺤﺼﯿﻞ وی را ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ » «۳۷و ﺑﻄﻮر ﮐﻠّﯽ

ﻋﺪهای از ﻣﻮ ّرﺧﲔ و ﮐﻼًّ ﺻﻮﻓﯿﺎن ﺷﯿﻌﯽ ﻋﻘﯿﺪه دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﭘﺲ از اﺟﺪاد ﻃﺎﻫﺮﯾﻦ از اوﻟﲔ ﻋﺮﻓﺎی دﻧﯿﺎی

اﺳﻼﻣﯽ ﯾﺎ ﺟﺰو اوﻟﲔ ﻋﺮﻓﺎی ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪود ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻘﻪ و ﻋﺮﻓﺎن را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده اﺳﺖ و
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻏﲑ ﻣﺴﻠﻤﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﺻﺎﺋﺒﲔ ﻫﻢ داﺷﺘﻪ و ﺑﻌﻀﯽ ﺟﺎﺑﺮﺑﻦ ﺣﯿّﺎن را ﺻﺎﺋﺒﯽ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ «۳۸» .و

ﺷﯿﺦ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺧﺮﻗﺎﻧﯽ ﺣﻀﺮت را ﭘﯿﺸﻮای ﻋﺎرﻓﺎن ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﮐﺎﻓﺮ در ﻣﺤﻀﺮ درس ﺟﻌﻔﺮ

ﺻﺎدق ﷷ ﺣﻀﻮر ﺑﻬﻢ رﺳﺎﻧﺪه و از ﺧﻮان ﻓﻀﻠﺶ ﺑﻬﺮﻣﻨﺪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ« ﻣﺼﻄﻔﯽ اﻟﺸﯿﺒﯽ در ﮐﺘﺎب اﻟﺼﻠﻪ ﺑﲔ
اﻟﺘﺼﻮف و اﻟﺘﺸﯿﻊ ﺑﺎ آوردن اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﺴﯿﺎر از آن ﺣﻀﺮت او را ﭘﯿﺸﻮای ﺗﺼﻮف ﭘﺲ از ﻋﻠﯽ ﷷ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮده
» «۳۹ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از آﻧﺮا ﮐﻪ ﻣﺤﻮر اﻓﮑﺎر ﺻﻮﻓﯿﺎن ﺑﻮده ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﻢ:

۱ـ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق ﷷ ﻓﺮﻣﻮد :ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ﺑﺮ ﭼﻬﺎر ﭼﯿﺰ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ :ﻋﺒﺎدت و اﺷﺎرت و ﻟﻄﺎﺋﻒ و

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

و ﺣ ّﺪ و ﻣﻄﻠﻊ .ﭘﺲ ﻇﺎﻫﺮ ،ﺗﻼوت آن و ﺑﺎﻃﻦ ،ﻓﻬﻢ آن و ﺣﺪّ ،اﺣﮑﺎم ﺣﻼل و ﺣﺮام و ﻣﻄﻠﻊ ،ﻣﺮاد ﺧﺪاﯾﺘﻌﺎﱃ از
ﺑﻨﺪه ﻫﻤﺎن اﺳﺖ «۱۸» .و ﻧﯿﺰ ﺣﻀﺮت ﻣﻮﱃ اﻟﻤﻮﺣﺪﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﻦ ﻗﺮآن ﻧﺎﻃﻘﻢ و ﻣﻦ ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ...ﮐﻪ ﻫﻤﺎن
ﺟﻨﺒﮥ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ و ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻤﺴﮏ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ واﺳﺎس ﺗﺄوﯾﻞ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﻃﻦ ﻗﺮآن را ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

۲ـ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق ﷷ از ﭘﯿﺎﻣﱪ اﮐﺮم ﷺ ﻧﻘﻞ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ »ﻧﺤﻦ ﻣﻌﺎﺷﺮ اﻻﻧﺒﯿﺎء ﺗﮑﻠﻢ اﻟﻨّﺎس ﻋﻠﯽ
ﻗﺪر ﻋﻘﻮﻟﻬﻢ« » «۴۱ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺼﻮف درﺣﻔﻆ ﺑﯿﺎن اﺳﺮار و ﺑﯿﺎن آن ﺑﺎﻧﺪازهٔ ﻋﻘﻮل اﺳﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺣﻀﺮت

اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ ﷷ ﻫﻢ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ» :ﻧﺤﻦ اﻣﺮﻧﺎ ﻟﻨﮑﻠّﻢ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﯽ ﻗﺪر ﻋﻘﻮﻟﻬﻢ« » «۴۲و ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺻﺎدق
ﷷ از ﻗﻮل رﺳﻮل ﺧﺪا ﻓﺮﻣﻮد» :انّ ﺣﺪﯾﺚ آل ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻌﺐ ﻣﺴﺘﺼﻌﺐ ﻻ ﯾﺤﻤﻠﻪ اﻻ ﻣﻠﮏ ﻣﻘﺮب او ﻧﺒﯽ

ﻣﺮﺳﻞ او ﻋﺒﯿﺪ اﻣﺘﺤﻦ اﻟﻠّﻪ ﻗﻠﺒﻪ ﻟﻼﯾﻤﺎن« «۴۳» .و ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻋﻈﻤﺖ ﻣﻄﻠﺐ و ﻋﺪم درک دﯾﮕﺮان و ﻣﺴﺎﺋﻞ

ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺣﻀﺮت دﺳﺘﻮر ﺑﻪ ﺗﻘﯿّﻪ و ﺣﻔﻆ ﺳﺮّ و راز دادﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﯾﻌﻘﻮر ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ از اﺑﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ
»اﻣﺎم ﺻﺎدق« ﷷ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺗﻘﯿﻪ ﺗﺮس ﻣﺆﻣﻦ و ﺗﻘﯿّﻪ ﺣﺮز ﻣﺆﻣﻦ اﺳﺖ واﯾﻤﺎن ﻧﺪارد ﺑﻨﺪهای ﮐﻪ ﺗﻘﯿّﻪ

ﻧﺪارد و ﻓﺮﻣﻮد» :ﺗﺴﺒﯿﺢ و ﻫﻤﺖ ﺑﺎﻣﺮ ﻣﺎ ﻋﺒﺎدت وﮐﺘﻤﺎن ﺳﺮّ ﻣﺎ ﺟﻬﺎد در راه ﺧﺪاﺳﺖ «۴۴» «.و ﺣﻔﺾ اﻣﺎﻧﺖ

اﻟﻬﯽ و ﺳﺮّ ﻣﮑﻨﻮن ﻫﻤﺎﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد» :اﻣﺮ ﻣﺎ ﺻﻌﺐ ﻣﺴﺘﺼﻌﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﺟﺰ ﻣﻠﮏ ﻣﻘﺮب وﻧﺒﯽ
٤٣

ﻣﺮﺳﻞ و ﺑﻨﺪه ﻣﺆﻣﻨﯽ ﮐﻪ ﻗﻠﺐ او ﺑﺎﯾﻤﺎن آزﻣﻮده ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺲ ﻫﺮﮔﺎه ﺳﺮّی ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﮐﺸﻒ ﮔﺮدﯾﺪ واﻣﺮی ﺑﺮ
ﺷﻤﺎ آﺷﮑﺎر ﺷﺪ ﺑﻪ آن رو آورﯾﺪ و ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎزﯾﺪ واﻻ از ﺑﺮوز آن ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ »ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮐﻤﯿﻞ و ﺳﻠﻤﺎن از اﺻﺤﺎب

ﺳﺮّ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﷷ ﺑﻮدﻧﺪﮐﻪ ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﺗﺼﻮف وﻋﺮﻓﺎﻧﻨﺪ« » «۴۵و اﻣﺎ ﺗﻘﯿﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﺳﺮّ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ﮐﻪ

اﻣﺮی ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﺘﯽ و ﻣﻮﺿﻌﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺻﺎدق ﷷ در وﻫﻠﮥ اول ﺑﺤﻔﻆ ﺳﺮّ در ﻫﻤﯿﺸﻪ اوﻗﺎت و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ اﻣﺮ ﻣﻮﻗﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻈﺮ

داﺷﺘﻪ و ﺻﻮﻓﯿﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻃﺒﻖ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﷷ ﻫﯿﭽﮕﺎه ﺳﺮّ را ﻓﺎش ﻧﮑﺮده و در ﻣﺴﺄﻟﮥ ﺳﯿﺎﺳﯽ

ﻧﯿﺰ ﺗﻘﯿﻪ ﻧﻤﻮده ﺗﺸﯿﻊ ﺧﻮد را ﺗﺎ زﻣﺎن ﺷﯿﺦ ﺻﻔﯽاﻟﺪﯾﻦ اردﺑﯿﻠﯽ و ﺷﺎه ﻧﻌﻤﺖاﻟﻠّﻪ وﱃ و ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮرﺑﺨﺶ و

ﺳﺮﺑﺪاران ﯾﻌﻨﯽ در ﻗﺮن ﻫﺸﺘﻢ و ﻧﻬﻢ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺴﺎط ﺧﻼﻓﺖ ﻋﺒﺎﺳﯿﺎن ﻣﺘﻌﺼﺐ ﺑﺮ اﻓﺘﺎده ﺑﻮد آﺷﮑﺎر ﻧﮑﺮدﻧﺪ.

۳ـ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدقﷷ ﺳﺨﻨﯽ درﺑﺎره ﻋﺒﺎدت ﻓﺮﻣﻮده ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﯿﺎن ﺟﺪش ﻋﻠﯽ ﷷ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﻣﻨﺎﺟﺎت ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد» :اﻟﻬﯽ ﻣﺎ ﻋﺒﺪﺗﮏ ﺧﻮﻓﺎً ﻣﻦ ﻧﺎرک و ﻻ ﻃﻤﻌﺎً ﻓﯽ ﺟﻨّﺘﮏ ﻟﮑﻦ وﺟﺪﺗﮏ اﻫﻼً ﻟﻠﻌﺒﺎدة

ﻓﻌﺒﺪﺗﮏ« ﯾﻌﻨﯽ :ﺑﺎرﺧﺪاﯾﺎ ﺗﺮا ﻧﻪ از روی ﺗﺮس از دوزخ و ﻧﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻃﻤﻊ ﺑﻬﺸﺖ ﺗﻮ ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﻢ ﺑﻠﮑﻪ از آﻧﺠﻬﺖ ﺗﺮا
ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﻢ و ﻋﺒﺎدت ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮥ ﭘﺮﺳﺘﺶ و ﻋﺒﺎدﺗﯽ «۴۶» .و ﻫﻤﺎن اﺳﺎس اﺧﻼص ﺻﻮﻓﯿﺎن ﮔﺮدﯾﺪ و اﮐﺜﺮ

ﻋﺮﻓﺎ ﻫﻤﺎن ﻋﺒﺎرت را ﺑﺎ ﺗﻐﯿﲑ ﺻﻮری آورده و اﺳﺎس ﻣﮑﺘﺐ ﺗﺼﻮف وﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮﯾﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ.

ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺻﺎدق ﷷ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :اﻟﻌﺒﺎد ﺛﻼﺛﻪ ﻗﻮم ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻋﺰّ و ﺟﻞّ ﺧﻮﻓﺎً ﻓﺘﻠﮏ ﻋﺒﺎدة اﻟﻌﺒﯿﺪ و ﻗﻮم

ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺗﺒﺎرک و ﺗﻌﺎﱃ ﻃﻠﺒﺎً ﻟﻠﺜﻮاب ﻓﺘﻠﮏ ﻋﺒﺎدة اﻻ ﺟﺮاء و ﻗﻮم ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ ﺗﻌﺎل ﺣﺒﺎ ﻓﺘﻠﮏ ﻋﺒﺎدة اﻻﺣﺮار

و ﻫﯽ اﻓﻀﻞ اﻟﻌﺒﺎدة« » «۴۷ﯾﻌﻨﯽ :ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﺧﺪای را ﻋﺒﺎدت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺳﻪ ﻃﺎﯾﻔﻪاﻧﺪ ﯾﮏ ﻃﺎﯾﻔﻪ ﺧﺪاﯾﺘﻌﺎﱃ را از
ﺗﺮس ﻋﺒﺎدت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻋﺒﺎدت ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺑﺮدﮔﺎن اﺳﺖ ،ﻃﺎﯾﻔﮥ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺛﻮاب آﺧﺮت ﻋﺒﺎدت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ
ﻋﺒﺎدت ﻣﺰدوران اﺳﺖ .ﻃﺎﯾﻔﮥ ﺳﻮم آن ﮐﺴﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪای را ﺑﺮای دوﺳﺘﯽ ﺧﺪا ﻋﺒﺎدت ﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ ﻋﺒﺎدت آزادﮔﺎن
اﺳﺖ و اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻋﺒﺎدت ﺑﻬﱰﯾﻦ و ﻓﺎﺿﻠﱰﯾﻦ ﻋﺒﺎدﺗﻬﺎﺳﺖ.
۴ـ ﻋﺪم ﺗﻘﯿّﺪ ﺑﻪ ﻟﺒﺎس ﺧﺎصّ .اﻟﺒﺘﻪ ﺣﻀﺮت ﭼﻮن ﺧﻮد ﭘﯿﺸﻮای ﺗﺼﻮف و ﻋﺮﻓﺎن ﺑﻮد ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﲑی از اﻧﺤﺮاف و

ﺗﻘﯿّﺪ ﺑﻪ ﻟﺒﺎس ﮐﻪ اﻣﺮی ﻇﺎﻫﺮی ﺑﻮده ﺧﻮد ﻟﺒﺎس ﺧﺰ ﻣﯽﭘﻮﺷﯿﺪ و ﺳﻔﯿﺎن ﺛﻮری ﺑﺤﻀﺮت اﻋﱰاض ﮐﺮد ﮐﻪ ﻟﺒﺎس
ﺻﻮف را ﮐﻪ ﭘﻮﺷﺶ اﺟﺪادت ﺑﻮد ﭼﺮا ﺗﺮک ﮐﺮدی؟ ﺣﻀﺮت ﻟﺒﺎس ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎی ﺧﻮد را ﮐﻨﺎر زد و ﺟﺎﻣﮥ ﺻﻮف ﮐﻪ
ﺑﺮای ﺧﺪا در زﯾﺮ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮد ﻧﺸﺎن داد«۴۸» .

۵ـ ﻋﻠﻢ ﮐﯿﻤﯿﺎ و ﻋﻠﻢ ﺟﻔﺮ و ﻋﻠﻢ اﻋﺪادﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﻓﺮق ﺻﻮﻓﯿﮥ در آن ﻏﻮر ﮐﺮدﻧﺪﮔﺮﭼﻪ ﺗﻮﺳﻂ رﺳﻮل اﮐﺮم ﷺ و

ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﷷ و اﺋﻤﻪ ﻣﻌﺼﻮﻣﲔ ﺑﺨﻮاص ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﺷﺪ وﱃ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺻﺎدق ﷷ ﺑﮑﻤﺎل ﺧﻮد
رﺳﯿﺪه ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺟﺎﺑﺮﺑﻦ ﺣﯿﺎن ﮐﻪ ﺻﻮﻓﯽ ﺑﻮد ﯾﮑﯽ ازز ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﺎص ﺣﻀﺮت ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﻠﻢ ﮐﯿﻤﯿﺎ را ﻧﺰد آن ﺣﻀﺮت

آﻣﻮﺧﺖ و اﯾﻦ ﻧﻌﻤﺖ از ﻃﺮف ﺧﺪاﯾﺘﻌﺎﱃ و ﺗﻮﺳﻂ آن ﺣﻀﺮت ﺑﺎﯾﺸﺎن اﻋﻄﺎ ﮔﺮدﯾﺪ زﯾﺮا ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻫﺮﮐﺲ

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

۶ـ ﻋ ّﺪهای از ﺻﻮﻓﯿﺎن ﺣﻘﯿﻘﯽ از ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺻﺎدق ﷷ ﻫﻢ اﺧﺬ ﻃﺮﯾﻘﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪﮔﺮ ﭼﻪ ﮐﻤﯿﻠﯿّﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻤﯿﻞ
ﺑﻪ ﻋﻠﯽ ﷷ ﻣﻨﺴﻮب و ادﻫﻤﯿﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ادﻫﻢ ﺑﻪ اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ ﷷ ﻣﻨﺘﺴﺒﻨﺪ وﱃ ﺑﻘﯿﻪ ﺳﻠﺴﻠﻪﻫﺎ ﺑﻪ اﻣﺎم ﺷﺸﻢ و
اﻣﺎم ﻫﺸﺘﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻃﯿﻔﻮرﯾّﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ ﺑﻪ اﻣﺎم ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق ﷷ ﻣﯽرﺳﺪ .و ﺑﻌﻀﯽ از ﯾﺎران

ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺟﻮاد ﷷ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺟﻨﯿﺪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و در ﺗﺬﮐﺮه اﻻوﻟﯿﺎء ﻫﻢ ﻃﻮری ﺷﺮح ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﻢ
ﺳﻘّﺎی ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺻﺎدق اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﺑﺴﺎل  ۱۴۸رﺣﻠﺖ ﻧﻤﻮده و ﻫﻢ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺟﻨﯿﺪ اﺳﺖ و وﻓﺎت او ﺑﻨﺎ

ﺑﻘﻮل ﺟﺎﻣﯽ ﺑﺴﺎل  ۲۶۳ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ دو ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ وﱃ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺤﻘﻘّﲔ ﻣﻌﻠﻮم داﺷﺘﻪ ﮐﻪ دو ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ
٤٤

ﻣﻌﺮوف ﺑﻮدهاﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ دو ﺷﯿﺦ ﺷﻬﺎباﻟﺪﯾﻦ و دو اﺣﻤﺪ ﻏﺰاﱃ .و ﺣﺘﯽ ﺻﺎﺣﺐ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﺎماﻟﻔﯿﻞ ﭼﻬﺎر ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ
ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻌﺠﻢاﻟﺒﻠﺪان در ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺑﺴﻄﺎم ﻧﺎم دو ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ ﺑﻨﺎمﻫﺎی ﻃﯿﻔﻮر ﺑﻦ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻦ ﺳﺮوﺷﺎن »ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ
اﮐﱪ« و ﻃﯿﻔﻮر ﺑﻦ آدم ﺑﻦ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ زاﻫﺪ ﺑﺴﻄﺎﻣﯽ »ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ اﺻﻐﺮ« ﻧﺎم ﺑﺮده و ﺻﺎﺣﺐ ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺰﯾﺪه ﺳﺎل

ﻓﻮت ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ اﮐﱪ را  ۲۳۴و وﻻدﺗﺶ را  ۱۳۱داﻧﺴﺘﻪ .و ﻓﻮت ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ اﺻﻐﺮ را در  ۲۶۱ﻧﻮﺷﺘﻪ «۴۹» .اﮔﺮ ﺗﺎرﯾﺦ وﻓﺎت

 ۲۳۴درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ اﺷﮑﺎل اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ اﮐﱪ در ﺟﻮاﻧﯽ ﺧﺪﻣﺖ اﻣﺎم ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق ﷷ رﺳﯿﺪه و آن درﺳﺖ

ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﻬﺮ ﺣﺎل اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ اﮐﱪ ﺧﺪﻣﺖ اﻣﺎم ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق ﷷ رﺳﯿﺪه و آن درﺳﺖ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﻬﺮ ﺣﺎل

اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ اﮐﱪ ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮت ﺻﺎدق ﷷ رﺳﯿﺪه ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﻪ ﻫﻤﮥ ﻣﺤﻘﻘﲔ ﺻﻮﻓﯿﻪ اﺳﺖ ﺣﺎل ﭼﻪ ﺗﺎرﯾﺦ وﻓﺎت

او  ۲۳۴ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻔﺤﺎت در ﺳﺎل  ۱۷۴در ﺧﺘﻼن ﺷﻬﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ وﱃ ﺗﺎرﯾﺦ وﻓﺎت در ﺳﺎل ۲۶۱

ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺻﺎدق ﷷ و ﺷﻘﯿﻖ ﺑﻠﺨﯽ » ۱۵۳ه« درﺳﺖ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت در

ﺗﺎرﯾﺦ اﺣﺘﻤﺎل ﺳﻬﻮ اﺳﺖ وﱃ ذﮐﺮ ﻧﺎم اﻓﺮادی ﭼﻮن اﻣﺎم ﺻﺎدق ﷷ و ﺷﻘﯿﻖ ﺑﻠﺨﯽ را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺗﺎرﯾﺦ
داﻧﺴﺖ .ﺣﯿﺪر ﺑﻦ ﻋﻠﯽ آﻣﻠﯽ در ﮐﺘﺎب ﺟﺎﻣﻊاﻻﺳﺮار و ﻣﻨﺒﻊ اﻻﻧﻮار ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ ﺗﻠﻤﯿﺬ و ﺳﻘّﺎی ﺣﻀﺮت اﻣﺎم

ﺻﺎدق ﷷ ﺑﻮده » «۵۰و ﻗﺎﺿﯽﻧﻮراﻟﻠّﻪ ﺷﻮﺷﱰی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺳﻠﻄﺎن ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ در اواﯾﻞ اﯾﺎم ﺳﻌﺎدت از ﻫﺮﮐﺲ ﭼﯿﺰی

ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ آﯾﻪ ﻗﻞ ﻻ اﺳﺌﻠﮑﻢ ﻋﻠﯿﻪ اﺟﺮاً اﻻ اﻟﻤﻮدة ﻓﯽ اﻟﻘﺮﺑﯽ »اﻟﺸﻮری آﯾﻪ  «۲۲رﺳﯿﺪ و ﺣﺪﯾﺚ »اﻧﯽ
ﺗﺎرک ﻓﯿﮑﻢ اﻟﺜﻘﻠﲔ «...ﺷﻨﯿﺪ ﭘﺲ دﺳﺖ ﺗﻤﺴّﮏ و اﻋﺘﺼﺎم ﺑﻪ ﻋﺮوة اﻟﻮﺛﻘﺎی ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ زد و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮐﻌﺒﻪ

آﻣﺎل و ﻋﺎﺷﻖ ﺻﺎدق اﻣﺎم ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق ﷷ ﺷﺪ و ﻣﺪﺗﯽ در ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺎﯾﺴﺘﺎد و ﺣﻖ آن ﺑﻮاﺟﺒﯽ ﮔﺰارد ﺗﺎ روزی

ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﷷ ﺑﺎو ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ آن ﮐﺘﺎب را ﺑﯿﺎرﮐﻪ ﺑﺮ ﻃﺎق ﺻﻔّﻪ ﻧﻬﺎده اﺳﺖ ﺷﯿﺦ ﻋﺮض ﮐﺮد ﮐﺪام ﻃﺎق؟
اﻣﺎم ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﺪاری ﻃﺎق ﻧﺪﯾﺪهای؟ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺎرهٔ ﻃﺎق و رواق ﻧﯿﺎﻣﺪهام
ﻣﺮا ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻗﺒﻠﮥ ﺣﻖ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ دل ﺷﻤﺎ .اﻣﺎم در وی ﻧﻈﺮ ﻓﺮﻣﻮد وﮔﻔﺖ :ﻣﻦ در ﺗﻮ ﻣﺠﺎﻫﺪﺗﯽ و ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ

»ﻣﺠﺎﻫﺪه ﺳﲑ ﺑﻨﺪه اﺳﺖ و ﻣﺴﺎﻋﺪه ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺣﻖ اﺳﺖ ﭘﺲ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺠﺎﻫﺪه ﺳﯿﺎر ﺑﺎﺷﺪ و ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻨﺎﯾﺖ
ﻃﯿﺎر««۵۱».

اﯾﻦ داﺳﺘﺎن را ﻋﻄﺎر در ﺗﺬﮐﺮه اﻻوﻟﯿﺎء ﻧﯿﺰ ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ ﻣﻮﺳّﺲ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻃﯿﻔﻮرﯾﻪ » «۵۲و

ﺷﻄﺎرﯾﻪ » «۵۳ﮐﻪ ﺷﻌﺒﻪای از آن اﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺳﻠﺴﻠﮥ ﻧﻘﺶ ﺑﻨﺪﯾﻪ » «۵۴ﻧﯿﺰ ﺑﺎ دو ﺷﺠﺮه ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ

ﻣﻨﺴﻮب ﻣﯿﺪارﻧﺪ ﺑﻌﻼوه ﻣﮑﺘﺐ ﺗﺼﻮف و ﻋﺮﻓﺎن ﺧﺮاﺳﺎن را ﮐﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ادﻫﻢ ﺑﺎ ﻋﺸﻖ و ﺷﻮق و ﺗﺮک ﺗﻌﻠﻘﺎت ﭘﯽ

اﻓﮑﻨﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ ﺑﺎوج اﻋﺘﻼء رﺳﺎﻧﺪ و ﺑﺠﺎﺋﯽ رﺳﯿﺪﮐﻪ ﮔﻔﺖ» :ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ ﻣﺎ اﻋﻈﻢ ﺷﺄﻧﯽ ،و ﻟﯿﺲ ﻓﯽ ﺟﺒّﺘﯽ

اﻻ اﻟﻠّﻪ« ﮐﻪ ﻣﻘﺎم ﺑﻘﺎء ﺑﻌﺪ از ﻓﻨﺎ ﺑﺮاﯾﺶ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﯾﺪ و وﺣﺪت ﺷﻬﻮد او ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﻬﻮد وﺣﺪت وﺟﻮد ﮔﺮدﯾﺪ.

»در ﺟﺎی ﺧﻮد ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺧﻮاﻫﻢ داد« و ﺑﺪرﺟﻪای رﺳﯿﺪﮐﻪ ﺟﻨﯿﺪ ﺑﻐﺪادی ﮐﻪ ﺷﯿﺦ اﻟﻄﺎﯾﻔﻪ ﻟﻘﺐ داﺷﺖ و از ﺑﺰرﮔﺎن

ﻣﮑﺘﺐ ﺗﺼﻮف ﺑﻐﺪاد ﺑﻮد ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﭼﻮن ﺟﱪﺋﯿﻞ اﺳﺖ در ﻣﯿﺎن ﻣﻼﺋﮑﻪ .و ﮔﻔﺖ :ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﯿﺪان

روﻧﺪﮔﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪ در آﯾﻨﺪ ﺑﺪاﯾﺖ ﻣﯿﺪان ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ اﺳﺖ .اﺑﻮﺳﻌﯿﺪاﺑﻮاﻟﺨﲑﮔﻔﺖ» :ﻫﺠﺪه ﻫﺰار ﻋﺎﻟﻢ از ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ ﭘﺮ
ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ« .ﻣﻘﺎم ﻓﻨﺎءو ﻣﺤﻮ او را ذواﻟﻨﻮن ﻣﺼﺮی ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن ﺑﯿﺎن داﺷﺖ ﮐﻪ :ﺧﺪای ﺑﺮادرم ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ را ﺑﯿﺎﻣﺮزد ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻞ ﮔﻢ ﺷﺪهاﻧﺪ او ﻧﯿﺰﮔﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ ﮐﻪ در ﺧﺪای ﻋﺰّ و ﺟ ّ

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

ﮔﺬرا ﺑﻪ ﺳﲑ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ورود اﺳﻼم در آن ﺳﺮزﻣﲔ اﻧﺪاﺧﺘﻪ و زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ذوﻗﯽ و اﺷﺮاﻗﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺧﺮاﺳﺎن و

ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﺬﯾﺮش اﺳﻼم در ﺑﲔ آﻧﺎن را ﻣﺮود ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻋﻠﻞ و ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﮑﺘﺐ ﺗﺼﻮف و
ﻋﺮﻓﺎن ﺧﺮاﺳﺎن را ﺑﺼﻮرت ﻣﮑﺘﺒﯽ ﭘﻮﯾﻨﺪه در آورد ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد و ﺿﻤﻨﺎً ﺗﺄﺛﲑ ﻣﮑﺘﺐ ﺑﻐﺪادﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﺎ ﺣﺼﻞ زﻫﺪ
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اﻓﺮاﻃﯽ ﮐﻮﻓﻪ و ﺑﺼﺮه و ﺧﻂ ﺳﻮﻣﯽ از ﻣﯿﺎن ﻏﻮﻏﺎی ﺟﱪ و اﺧﺘﯿﺎر و ﮐﻔﺮ و اﯾﻤﺎن و ﺳﻨﺖ واﻣﺎﻣﺖ و ﺧﻮف و رﺟﺎ
ﺑﻮد ﺑﺮ ﻣﮑﺘﺐ ﺧﺮاﺳﺎن ﮐﻪ ﺟﻠﻮهﻫﺎی ﻋﺸﻖ و ﺷﻮرﯾﺪﮔﯽ و ﺳﮑﺮ ﺑﺮ آن ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮد ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد.

ﺧﺮاﺳﺎن در ﻋﻬﺪ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻪ ﺳﺎل  ۳۰ﻫﺠﺮی ﺑﺘﺼﺮف ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن درآﻣﺪ ﻣﺮدم روﺷﻨﻔﮑﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺮﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﮑﺘﺐ ﻧﻮر
زرﺗﺸﺖ و اﺷﺮاق ﺣﮑﻤﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻌﻠﺖ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ ﺑﺎ ﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻨﺪوان و ﺑﻮداﺋﯿﺎن ژرﻓﱰﯾﻦ
اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ را از ﻃﺮﯾﻖ وادﻫﺎ و اﭘﺎﻧﯿﺸﺎدﻫﺎ و آﺛﺎر ﺑﻮداﺋﻴﺎن ﺷﻨﯿﺪه وذﻫﻦ را ﭘﺮورش داده ﺑﻮدﻧﺪ اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﺑﺎ

ﻣﮑﺘﺐ ﺟﺎﻣﻊ اﺳﻼم ﮐﻪ ﺿﻤﻦ اﺷﺘﻤﺎل ﺑﺮ ﻫﻤﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺎﱃ و ﺑﺴﺎﻃﺖ داﻣﻨﻪ و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﻮدن ﺑﺮوﺣﯽ و ﺷﻬﻮد و
ﺗﻌﻠﻖ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﺎصّ ﺳﺎﻣﯽ را ﻫﻢ ﻫﻤﺮاه آورده ﺑﻮد روﺑﺮو ﮔﺸﺘﻨﺪ .آن ﺗﺸﻨﮕﺎن ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﻌﻠﺖ دارا ﺑﻮدن ﻣﺎﯾﻪﻫﺎی

ﺗﻔﮑﺮ ﻓﻠﺴﻔﯽ و ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ،ﺳﻌﯽ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺳﻼم ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﺳﻼم را در ﻗﺎﻟﺐ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﭘﺨﺘﮥ ﺧﻮد رﯾﺨﺘﻨﺪ

و ﺑﺎ زﺑﺎن ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﻮﯾﺶ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﭼﻮن از ﻣﺮﮐﺰ ﺣﮑﻮﻣﺖ دور ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ اﺳﻼم ﺑﲑﻧﮓ را ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ ﻋﺮب ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻬﺎﺟﻤﺎن ﺑﻨﺎم اﺳﻼم وارد ﻣﯽﺷﺪ اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ ،زﯾﺮا آﯾﻨﮥ ﺻﺎﻓﯽ داﺷﺘﻨﺪ و ﻣﺮدﻣﯽ
داﺷﺘﻨﺪ و ﻣﺮدی روﺷﻨﻔﮑﺮ و آزاده ﺑﻮدﻧﺪ ﻟﺬا ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ از ﺳﺎل ﭼﻬﻠﻢ ﻫﺠﺮی ﮐﻪ ﻋﻠﯽ ﷺ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻋﺪاﻟﺘﺨﻮاﻫﯽ و

رﻓﻊ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﯿﺪ ﻣﺮدم ﺧﺮاﺳﺎن ﮐﻪ آﻧﺤﻀﺮت را دادﮔﺮ و ﺣﻖﻃﻠﺐ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﻋﻠﻢ و ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺟﺎﻧﺸﲔ
ﺑﺤﻖ رﺳﻮل ﺧﺪا ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ اﻧﻘﻼﺑﺎت و ﺷﻮرشﻫﺎﺋﯽ » «۵۶ﻋﻠﯿﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﻗﻮﻣﯽ و

ﻧﮋادﭘﺮﺳﺖ و ﺧﻮد ﮐﺎﻣﻪ اﻣﻮﯾﺎن ﺑﺮاه اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺷﻮرشﻫﺎ ﻧﺨﺴﺖ در ﮐﻮﻓﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻮاﻟﯿﺎن »اﯾﺮاﻧﯿﺎن« و ﺳﭙﺲ در

ﺧﺮاﺳﺎن آﻏﺎز ﺷﺪ ،ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺣﺪود ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدم ﺑﺼﺮه وﮐﻮﻓﻪ را ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﺪاﻧﺠﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎد ».«۵۷
ﺗﺎ ﺟﻠﻮ ﺷﻮرشﻫﺎ و اﻧﻘﻼﺑﺎت ﻣﺮدم ﻋﺪاﻟﺘﺨﻮاه ﺧﺮاﺳﺎن را ﺑﮕﲑد ،ﺑﻌﺪ از ﺷﻬﺎدت ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺣﺴﲔ ﷺ اﯾﻦ
ﺷﻮرشﻫﺎ ﺑﯿﺸﱰ ﺷﺪ .ﻣﻮاﱃ ﮐﻮﻓﻪ ﺑﻪ ﻣﺨﺘﺎرﮐﻤﮏ ﮐﺮدﻧﺪ وﱃ ﭘﺲ از ﺳﻘﻮط ﻣﺨﺘﺎر ﻣﺼﻌﺐ ﺑﻦ زﺑﲑ ﺣﺪود  ۴۰ﻫﺰار

ﺗﻦ ﻣﻮاﻟﯿﺎن را ﮔﺮدن زد وﱃ ﺧﺮاﺳﺎن دور از درﮔﲑی ﺑﻮد .ﮔﺮﭼﻪ ﻫﺸﺎم ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ ﺣﺪود  ۲۰ﻫﺰار ﺗﻦ از ﻣﺮدم

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

دﻋﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎدﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻞّ ﺑﻦ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﻮد ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﺧﺮاﺳﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ و دﺳﺖ ﺑﻪ
ﺷﻮرشﻫﺎﺋﯽ زدﻧﺪ و ﻧﯿﺰ وﻗﺘﯽ ﯾﺤﯿﯽ ﻓﺮزﻧﺪ زﯾﺪﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﲔ ﷺ ﺑﻪ ﺧﺮاﺳﺎن رﻓﺖ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﺧﺮاﺳﺎن

ﺑﺪو ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ ﺑﺎ وﺟﻮدی ﮐﻪ ﯾﺤﯿﯽ در ﺳﺎل  ۱۲۵ه ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﯿﺪ وﱃ ﺣﺮﮐﺖ اداﻣﻪ داﺷﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﺑﻮﻣﺴﻠﻢ

ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روح ﺗﺸﯿﻊ و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺎﻣﺎﻣﺖ اﺑﺮاﻫﯿﻢ اﻣﺎم ﻋﺒﺎﺳﯽ و اﻧﮕﯿﺰه ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻇﻠﻢ

اﻋﺮاب ﺑﭙﺎ ﺧﺎﺳﺖ و از ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺻﺎدق ﷺ دﻋﻮت ﺑﺨﻼﻓﺖ ﮐﺮد .وﱃ ﭼﻮن ﻗﯿﺎم ﺟﻨﺒﻪ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻫﻤﺮاه

ﺧﻮد داﺷﺖ ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش ﺣﻀﺮت ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ زﯾﺮا اﺳﻼم آﺋﻴﻨﯽ ﺟﻬﺎن ﺷﻤﻮل و ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮﺗﺮی ﻧﮋادی
و ﻗﻮﻣﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻟﺬا ﻋﺒﺎﺳﯿﺎن ﮐﻪ ﺑﻨﺎم ﺷﯿﻌﻪ و وﻋﺪاﻟﺖ ﻗﯿﺎم ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺰودی ﻋﻠﯿﻪ آن ﮐﻤﺮ ﺑﺴﺘﻪ و

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

ﺑﻨﺎم ﻗﯿﺎم ﻋﻠﻮﯾﺎن و اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺷﻮرﺷﻬﺎﺋﯽ ﺑﭙﺎ داﺷﺘﻨﺪ وﱃ ﻫﺮ ﺑﺎر ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ و ﺧﯿﺎﻧﺖ روﺑﺮو ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﻟﺬا ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺎ

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﻘﯿﻪ ﺷﯿﻌﯽ و ﺿﺮورت ﺧﻮدﺳﺎزی ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﺟﻨﮓ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ

ارزش ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻇﺎﻟﻢ ﻃﺎﻏﻮت را ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزه ﻣﻨﻔﯽ ﺿﺪ ارزش ،ﺧﻨﺜﯽ و ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﻼم را در ﻋﻤﻞ ﻇﻬﻮر دﻫﻨﺪ و

ﭼﻮن اﯾﻦ ﺟﻬﺎد اﮐﱪ ﺧﻮد ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺒﺎرزه ﻣﻨﻔﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎرزش زﻫﺪ و ﻋﺒﺎدت درﺳﺖ ﻧﻘﻄﻪ

ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻈﺎم ارزﺷﯽ و ﻋﺼﯿﺎن و اﺳﺮاف و ﻃﻐﯿﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻠﻔﺎ و ﺣﮑﺎم ﺑﺪان ﻋﺼﺮ ﺑﻪ دو ﺷﮑﻞ ﻇﻬﻮر داﺷﺖ

ﻣﮑﺘﺐ زﻫﺪ ﮐﻮﻓﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺤﻮر ﻣﺠﺎﻫﺪه و ﺧﻮف از ﺧﺪا ﺑﻮد و زﻫﺪ ﺑﺼﺮی ﮐﻪ ﻣﺤﻮر ﺣﺐ و ﮔﺮﯾﺴﱳ ﺑﻮد و
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ﺧﺮاﺳﺎﻧﯿﺎن »اﯾﺮاﻧﯿﺎن« آن زﻫﺪ اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻌﻨﻮان اﺻﻞ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ زﯾﻮر ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺧﺎص ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺻﻞ ﻧﻮر ﺑﻮد آراﺳﺘﻨﺪ و ﻧﯿﺰ ﻧﻔﯽ ﺗﻌﻠﻘﺎت ﺑﻮداﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻣﻌﺒﺪ ﺑﻮداﺋﯽ ﻧﻮ ﺑﯿﻬﺎر »ﻧﻮﺑﻬﺎر« ﺑﻪ ﺳﻤﻊ ﻣﺮدم

رﺳﯿﺪه ﺑﻮد در اوج زﻫﺪ اﺳﻼﻣﯽ و ﻧﻬﺎد ﺷﯿﻌﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﭘﺬﯾﺮا ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ .و ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ ﺑﻦ ﻣﺒﺎرک ﺑﺎ وﺟﻮدی ﮐﻪ در

ﺧﺮاﺳﺎن ﺛﺮوت و ﻣﻨﺰﻟﺘﯽ داﺷﺖ ﻫﻤﻪ را رﻫﺎ ﮐﺮده ﺑﻪ ﮐﻮﻓﻪ ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﻮد و ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ زﻫﺪ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ را ﺑﺎ

ﺗﺸﯿﻊ ﮐﻮﻓﯽ ﺑﻬﻢ آﻣﯿﺨﺖ و اﺑﺮاﻫﯿﻢ ادﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﺮک ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﻠﺦ و ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﺮ وﺟﻮد ﯾﺎﻓﺖ ،او ﺑﺎ
ﮔﺮﯾﺰ از ﺗﺎج و ﺗﺨﺖ و ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒﺎس ﺻﻮف و ﭘﺬﯾﺮش ﻓﻘﺮ ﮐﻪ ﺷﻌﺎر زاﻫﺪان ﮐﻮﻓﻪ ﺑﻮد ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ،راه
ﻣﱪازه ﺑﺎ ﻧﻔﺲ وﺟﻬﺎد اﮐﱪ و اﺻﻐﺮ را ﻧﺸﺎن داد و ﻣﮑﺘﺐ ﺧﺮاﺳﺎن وﮐﻮﻓﻪ را ﺑﻬﻢ ﭘﯿﻮﺳﺖ.

ﮔﻮﯾﻨﺪ روزی اﺑﺮاﻫﯿﻢ ادﻫﻢ ﮐﻨﺎر درﯾﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد و ﮐﻔﺶ ﭘﺎره ﺧﻮد را ﻣﯽدوﺧﺖ در ﺟﻮاب ﻏﺎﻓﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺒﯿﻞ
ﻣﺴﺨﺮه ﮔﻔﺖ» :ﺛﺮوت دﻧﯿﺎ را رﻫﺎ ﮐﺮدی ﮐﻪ ﭼﻨﲔ ﺑﺎﺷﯽ؟« ﺟﻮاب داد اﮔﺮ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻣﺎ در

ﭼﻪ ﻧﻌﻤﺖ و ﺳﺮوری ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎ ﺷﻤﺸﲑ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ»«۵۹

دﮔﺮ ازﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺟﻬﺖ اﺗﺼﺎل ﺗﺼﻮف و ﺗﺸﯿﻊ ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﻘﯿﻖ ﺑﻠﺨﯽ و ﻓﻀﯿﻞ ﻋﯿﺎض ﺑﻮدﻧﺪ .ﺷﻘﯿﻖ ﺑﻠﺨﯽ

»۱۹۴ه« ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﺎدش اﺑﺮاﻫﯿﻢ ادﻫﻢ ﺗﺮک ﺗﻌﻠﻘﺎت ﮔﻔﺘﻪ ﺗﺠﺎرت را رﻫﺎ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﮐﻮﻓﻪ آﻣﺪ و زﻫﺪ ﺧﺮاﺳﺎن و

ﺗﺸﯿﻊ ﮐﻮﻓﻪ را ﺑﻬﻢ ﭘﯿﻮﺳﺖ» .«۶۴و از ﻣﺤﻀﺮ ﭘﺮ ﻓﯿﺾ اﻣﺎم ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﷺ ﺑﺮهﻣﻨﺪ ﺷﺪ از او رواﯾﺖ ﮐﺮد و
ﺑﻌﺪاً در ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ ﺑﻪ ﺗﻬﻤﺖ رﻓﺾ »ﺷﯿﻌﻪای ﮐﻪ ﺳﺐ ﺧﻠﻔﺎء ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ« ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﯿﺪ .در ﺗﺬﮐﺮه اﻻوﻟﯿﺎء ﺟﺮﯾﺎن
ﻣﻼﻗﺎت وی را ﺑﺎ ﻫﺎرون اﻟﺮﺷﯿﺪ ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪ » «۶۵و ﻧﺼﺎﯾﺢ او ﺑﻪ ﻫﺎرون را ﮐﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺮ ﻋﻈﻤﺖ روﺣﯽ وی و

ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺷﻤﺮدن ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓﺖ ﻇﺎﻫﺮی ﻫﺎرون ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ آورده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺷﻘﯿﻖ ﺑﻠﺨﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﭘﺲ ﭼﻪ ﻧﺎزی
ﺑﻪ ﻣﻠﮑﯽ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺘﺶ ﯾﮏ ﺷﺮﺑﺖ آب ا ﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﻮری و از ﺗﻮ آﯾﺪ و در ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﻧﻘﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﻣﮑﻪ رﻓﺖ و

از آﻧﺠﺎ ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﺮ وی ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺖ :اﯾﻨﺠﺎ ﺟﺴﱳ روزی ﺟﻬﻞ اﺳﺖ وﮐﺎرﮐﺮدن از ﺑﻬﺮ روزی ﺣﺮام .اﺑﺮاﻫﯿﻢ
ادﻫﻢ ﺑﻪ وی اﻓﺘﺎد ﺷﻘﯿﻖ ﮔﻔﺖ :ای اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﯽ در ﮐﺎر ﻣﻌﺎش؟ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﭼﯿﺰی رﺳﺪ ﺷﮑﺮﮐﻨﻢ و اﮔﺮ ﻧﺮﺳﺪ

ﺻﱪﮐﻨﻢ .ﺷﻘﯿﻖ ﮔﻔﺖ ﺳﮕﺎن ﺑﻠﺦ ﻫﻢ اﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪﮐﻪ ﭼﻮن ﯾﺎﺑﺪ ﻣﺮاﻋﺎت ﮐﻨﻨﺪ و دﻧﺒﺎل ﺟﻨﺒﺎﻧﻨﺪ و اﮔﺮ ﻧﯿﺎﺑﻨﺪ ﺻﱪﮐﻨﻨﺪ.

اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ ﺷﻤﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﻨﯽ؟ ﮔﻔﺖ اﮔﺮ ﻣﺎ را ﭼﯿﺰی رﺳﺪ اﯾﺜﺎر ﮐﻨﯿﻢ و اﮔﺮ ﻧﺮﺳﺪ ﺷﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ .اﺑﺮاﻫﯿﻢ
ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺳﺮ او ﺑﺒﻮﺳﯿﺪ و ﮔﻔﺖ :ﺑﺨﺪا ﺗﻮ اﺳﺘﺎدی »«۶۶
و اﻣﺎ ﻓﻀﯿﻞ ﻋﯿﺎض ﮐﻪ راﻫﺰﻧﯽ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺮده و در ﺻﻒ زاﻫﺪان و ﻋﺎرﻓﺎن درآﻣﺪه ﺑﻮد او ﻧﯿﺰ ﭼﻮن ﺷﻘﯿﻖ ﺑﻠﺨﯽ ﻫﻤﻪ

ﭼﯿﺰ رارﻫﺎ ﮐﺮده و ﺗﺮک ﺗﻌﻠﻘﺎت ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﻃﺒﻖ ﻧﻘﻞ ﺗﺬﮐﺮت اﻻوﻟﯿﺎء ﻫﺎروناﻟﺮﺷﯿﺪ را ﺑﺨﺎﻧﻪ ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﭼﻮن
ﺧﻮد آﻣﺪ ﭼﺮاغ ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮد ﺗﺎ روی او را ﻧﻪ ﺑﺒﯿﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻧﺼﺎﯾﺢ ﻧﯿﺶدار ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﺎرون ﮔﻔﺖ :دﯾﺎر اﺳﻼم

ﭼﻮن ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺴﺖ ،و اﻫﻞ آن ﺧﺎﻧﻪ ﻋﯿﺎل ﺗﻮ ،و ﻣﻌﺎﻣﻠﺖ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﭼﻨﺎن ﮐﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺪر و ﺑﺮادر و ﻓﺮزﻧﺪ ...وﮔﻔﺖ:
ﺑﱰس از ﺧﺪای و ﺟﻮاب ﺧﺪا را ،ﻫﺸﯿﺎر ﺑﺎش روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺣﻖ ﺗﻌﺎﱃ از ﯾﮑﯽ ﯾﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎز ﭘﺮﺳﺪ و اﻧﺼﺎف
ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﻄﻠﺒﺪ اﮔﺮ ﺷﺒﯽ ﭘﲑ زﻧﯽ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﻨﻮا ﺧﻔﺘﻪ ﻓﺮدا داﻣﻦ ﺗﻮ ﺑﮕﲑد و ﺑﺮ ﺗﻮ ﺧﺼﻤﯽ ﮐﻨﺪ»«۶۷
ﻣﮑﺘﺐ ﺑﻐﺪاد:

ﻣﮑﺘﺐ ﮐﻮﻓﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ زﻫﺪ و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺎ ﺣﺐ و ﺑﮑﺎء »دوﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﺧﺪا واوﻟﯿﺎء ﮔﺮﯾﺴﱳ از ﺧﻮف ﺧﺪا« ﺷﺮوع ﺷﺪه ﺑﻮد در
اواﺳﻂ ﻗﺮن دوم ﻫﺠﺮی ﺻﻮف ﭘﻮﺷﯽ ﺷﮑﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد را رﺳﻤﺎً ﻧﺸﺎن داد .ﺟﺎﺑﺮﺑﻦ ﺣﯿﺎن و ﻫﺎﺷﻢ ﮐﻮﻓﯽ و
ﻋﺒﺪک ﺻﻮﻓﯽ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﯿﺪن ﺟﺎﻣﮥ ﭘﺸﻤﲔ ﺻﻮﻓﯽ ﻟﻘﺐ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ » «۶۸اﻟﺒﺘﻪ درﺑﺎرهٔ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﺣﯿﺎن اﺣﻮال ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﺪه
اﺑﻦ اﻟﻨﺪﯾﻢ در اﻟﻔﻬﺮﺳﺖ او را ﺻﻮﻓﯽ ﺧﻮاﻧﺪه و در ﺧﻼﺻﺔ اﻻﺛﺮ ﺷﺎﮔﺮد اﻣﺎم ﺻﺎدق ﷺ ﻧﺎﻣﯿﺪه » .«۶۹در اﺧﺒﺎر
اﻟﺤﮑﻤﺎء اﻣﺪه ﮐﻪ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﺣﯿﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﻮم ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺷﺮاف داﺷﺖ و از ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﻋﻠﻮم ﺑﺎﻃﻨﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ دارای ﻣﺬﻫﺐ
ﺻﻮﻓﯿﻪ از اﻫﻞ اﺳﻼم ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺎرث ﻣﺤﺎﺳﺒﯽ وﺳﻬﻞ اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ ﺗﺴﱰی و ﻧﻈﺎﯾﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﻮده » .«۷۰ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ در
٤٧

اﮐﺜﺮ ﻣﺂﺧﺬ ﺟﺎﺑﺮ اﺑﻦ ﺣﯿﺎن ﭘﯿﺸﻮای ﻋﻠﻢ ﮐﯿﻤﯿﺎ و ﻃﻠﺴﻤﺎت ﺑﻮده ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺻﻮﻓﯿﺎن و ﻋﻠﻤﺎء ﺑﻌﺪ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ وﱃ ﺟﻬﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﻓﯽ ﻣﻌﺮوف ﺷﺪه ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺪﻟﯿﻞ آن ﺑﻮده ﮐﻪ ﺣﮑﻤﺖ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺳﻮﻓﯿﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ
ﻣﯽداﻧﺴﺘﻪ ﭼﻨﺎﻣﮑﻪ اﺑﻮرﯾﺤﺎن ﺑﲑوﻧﯽ در ﮐﺘﺎب ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺎﻟﻠﻬﻨﺪﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺳﲔ در ﺳﻮﻓﯿﺎ و ﺳﻮﻓﯽ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﺎد ﺑﺪل

ﺷﺪه و ﺻﻮﻓﯽ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﻟﺬا ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﺣﯿﺎن ﻫﻢ ﺳﻮﻓﯽ ﺑﻮده ﺑﻤﻌﻨﯽ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺣﮑﻤﺖ روﺣﺎﻧﯽ و ﻫﻢ ﺻﻮﻓﯽ »ﺑﺎ

ﺻﺎد« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ زاﻫﺪ ﺳﺎﻟﮏ و آﻧﭽﻪ ﯾﻘﯿﻨﺎً ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ وی ﺷﺎﮔﺮد اﻣﺎم ﺻﺎدق ﷺ ﺑﻮده و ﭼﻮن در ﻓﻠﺴﻔﻪ و

ﺣﮑﻤﺖ ﯾﻮﻧﺎن ﺗﺴﻠﻂ داﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻮﻓﯽ ﯾﺎ ﺻﻮﻓﯽ ﻣﻠﻘﺐ ﺷﺪه و ﺧﻮد او را ﻣﺘﻘﺪﻣﲔ ﻧﻔﻮذ ﺣﮑﻤﺖ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ در ﻋﺮﻓﺎن
اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ.

اﺑﻮﻫﺎﺷﻢ ﮐﻮﻓﯽ » ۱۵۰ه« :او اوﻟﲔ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﺒﺎس ﭘﺸﻤﯿﻨﻪ ﭘﻮﺷﯿﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﻨﻘﻞ ﺟﺎﻣﯽ » «۷۱اوﻟﲔ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﺷﺎم

ﺧﺎﻧﻘﺎه ﺳﺎﺧﺖ او ﺑﻮد .وی ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺳﻔﯿﺎن ﺛﻮری ﺑﻮد و ﻓﺎﺳﺪ اﻟﻌﻘﯿﺪه ﺑﻮد ﻟﺬا اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻓﺮﻣﻮد :او ﻓﺎﺳﺪاﻟﻌﻘﯿﺪه
اﺳﺖ و ﻣﺬﻫﺒﯽ را اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﻮف ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﻘﯿﺪه ﺧﺒﯿﺜﻪ اوﺳﺖ » «۷۲او اﻣﻮی و

ﺟﱪی و ﻇﺎﻫﺮی و ﺑﺎﻃﻨﯽ و ﺳﻨﯽ ﺑﻮده » .«۷۳اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺣﻀﺮت ﻧﺸﺎن آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ اﻟﻠّﻪ اﻣﺮی اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ و

ﺧﻮدﺳﺮی ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ اﺳﺮار اﻟﻬﯽ را ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﻣﲔ ﺧﻮد ﻣﯽﺳﭙﺎرد و اوﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﺮ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ ﻟﺬا

ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺮﻓﺎن و ﺗﺼﻮف ﺣﻘﯿﻘﯽ از ﻣﻘﺎم وﻻﯾﺖ اﺧﺬ ﺷﻮد و از اﯾﲊو ﺻﻮﻓﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻌﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮده و ﺳﻠﺴﻠﻪ
آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﯽ ﷷ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺮ ﺣﻘﻨﺪ و ﮔﺮﻧﻪ ﺑﺮ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.

۳ـ ﻋﺒﺪک ﺻﻮﻓﯽ :ﻣﻘﺪﺳﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻋﺒﺪک ﮐﻪ ﺷﯿﻌﯽ و از ﻣﺘﻘﺪﻣﺎن ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻮد » .«۷۴او

ﻣﯽﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ اﻣﺎم ﻋﺎدﱃ در ﮐﺎر ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ در دﻧﯿﺎ ﻫﺴﺖ ﻧﻪ ﺣﻼل ﻧﻪ ﺣﺮام اﺳﺖ».«۷۵
ﻟﻮﺋﯽ ﻣﺎﺳﯿﻨﯿﻮن در داﺋﺮه اﻟﻤﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ اﺷﺎﻋﻪ ﺗﺼﻮف را در ﻗﺮن دوم داﻧﺴﺘﻪ ﺿﻤﻦ ﻧﺎم ﻋﺒﺪک ﺻﻮﻓﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﺻﻮﻓﯽ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا در ﮐﻮﻓﻪ ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﻗﺮﯾﺐ  ۵۰ﺳﺎل ﺑﻌﺪ اﻫﻤﯿﺖ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ،زﯾﺮا در اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ
ﻣﻘﺼﻮد از ﺻﻮﻓﯿﻪ ﺟﺎﻣﻪ ﻋﺮﻓﺎی ﻋﺮاق ﺑﻮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻼﻣﺘﯿﻪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از ﻋﺮﻓﺎی ﺧﺮاﺳﺎن ،ﮐﻪ از ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم
ﺑﺒﻌﺪ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺣﺪ از ﻣﯿﺎن رﻓﺘﻪ و ﻣﻘﺼﻮد ﺻﻮﻓﯿﻪ ﻫﻤﻪ ﻋﺮﻓﺎی ﻣﺴﻠﻤﲔ ﺑﻮدهاﻧﺪ ».«۷۶

ﻣﺤﺎﺳﺒﯽ و ﺟﺎﺣﻆ از ﻓﺮﻗﻪ ﻧﯿﻤﻪ ﺷﯿﻌﯽ ﻋﺎرﻓﺎﻧﻪای ﮐﻪ در ﮐﻮﻓﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪ و آﺧﺮﯾﻦ ﭘﯿﺸﻮای آن ﻓﺮﻗﻪ ﻋﺒﺪک ﺻﻮﻓﯽ
ﻣﺘﻮﻓﯽ  ۲۰۵ه ﺑﻮده ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮد » .«۷۷اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺒﺎﻫﺘﯽ ﺑﲔ آﻧﺎن و اﺻﺤﺎب اروﻓﻪ از اﺻﺤﺎب اﻫﻞ ﺳﺮّ ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن و
ﮔﻨﻮﺳﺘﯿﮏ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ » «۷۸وﱃ ﺗﻘﻠﯿﺪی ﻧﺒﻮده ﺑﻠﮑﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻘﯿﻪ و ﺣﻔﻆ ﺳﺮ و ﻣﺒﺎرزه ﻣﻨﻔﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ

ﻃﺒﻖ اﻣﺮ اﻣﺎم واﺟﺐ اﻟﻄﺎﻋﻪ و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻘﯿﻪ ﺑﻮد اﯾﻦ ﭼﻨﲔ اﯾﺠﺎب ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺼﺮه و ﮐﻮﻓﻪ و
ﺳﭙﺲ ﺑﻐﺪاد ﮐﻪ ﺟﻤﻊ آن دو ﺟﺎﻣﻪ ﺑﻮد ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺒﺎرزه ﻣﻨﻔﯽ و ﺻﻮف ﭘﻮﺷﯽ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﮑﻤﺖ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ و زﻫﺪ و

ﺗﺼﻮف ﺷﺪ ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﭼﻮن ﻣﻌﺮوف ﮐﺮﺧﯽ را ﺑﻪ دﻧﯿﺎی اﺳﻼم ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺖ و ﭼﻮن ﻣﻌﺮوف ﮐﺮﺧﯽ از

ﺣﻀﺮت رﺿﺎ ﷷ ﺑﯿﻌﺖ داﺷﺖ و در واﻗﻊ آن ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺸﻮای ﻃﺮﯾﻘﺖ ﺑﻮد و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﻣﺎم ﺻﺎدق ﷷ ﻓﻘﻪ
ﺟﻌﻔﺮی را ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎد آن ﺣﻀﺮت ﻋﺮﻓﺎن ﺷﯿﻌﯽ را ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎد و از اﯾﲊو ﻃﺮﯾﻘﺖ ﺗﺼﻮف ﻣﻌﺮوﻓﯿﻪ را رﺿﻮﯾّﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ.
»ﻣﻌﺮوف ﮐﺮﺧﯽ« :ﻣﻌﺮوف ﮐﺮﺧﯽ دﺳﺖ ﭘﺮورده داود ﻃﺎﺋﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ » .«۷۹ﮐﻪ وی از اﻗﺮان ﻓﻀﯿﻞ ﻋﯿﺎض

»۱۸۷م« و اﺑﺮاﻫﯿﻢ »۱۶۱م« و ازﮐﺒﺎر ﻣﺸﺎﯾﺦ و ﺳﺎدات اﻫﻞ ﺗﺼﻮف ﺑﻮد» .«۸۰وﮔﻮﯾﺎ در ﻣﻮﻗﻊ ﻋﺒﻮر ﺣﻀﺮت اﻣﺎم

رﺿﺎ ﷷ از ﺑﻐﺪاد ،ﻣﻌﺮوف ﮐﺮﺧﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻣﺤﻠﻪ ﮐﺮخ »ﮐﻪ ﻣﺤﻠﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺸﲔ ﺑﻮده« ﺧﺪﻣﺖ
ﺣﻀﺮت رﺿﺎ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ و ﮐﻼً ﺑﻨﺎ ﺑﻨﻘﻞ اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﱃ در اﺣﯿﺎءاﻟﻌﻠﻮم و ﻋﻼﻣﻪ ﺣﻠﯽ در ﺷﺮح ﺗﺠﺮﯾﺪ و اﺑﻦ ﻓﻬﺪ

ﺣﻠﯽ در اﻟﺘﺤﺼﲔ و اﺑﻦ اﺑﯽ ﺟﻤﻬﻮر اﺣﺴﺎﺋﯽ در ﻣﺠﻠﲐ و ﺳﯿﺪ ﺣﯿﺪر آﻣﻠﯽ در ﺟﺎﻣﻊ اﻻﺳﺮار و ﺳﯿﺪ ﻧﻮراﻟﻠﻪ
ﺷﻮﺷﱰی در ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﺆﻣﻨﲔ و ﺷﯿﺦ ﺑﻬﺎﺋﯽ در ﮐﺸﮑﻮل و ﻋﻄﺎر در ﺗﺬﮐﺮة اﻻوﻟﯿﺎء و ﺟﺎﻣﯽ در ﻧﻔﺤﺎت اﺑﻦ ﺧﻠﮑﺎن
در وﻓﯿﺎت و ﻓﲑوز آﺑﺎدی در ﻗﺎﻣﻮس ،ﻣﻌﺮوف از ﺧﺎدﻣﺎن ﺣﻀﺮت »درﺑﺎن ﺑﯿﺖ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم رﺿﺎ« ﺑﻮده و ﺑﻨﺎ
٤٨

ﺑﻨﻘﻞ ﺣﺒﯿﺐاﻟﺴﲑ در ﺳﺎل  ۲۰۰رﺣﻠﺖ ﮐﺮد » .«۸۱در ﮐﺸﻒ اﻟﻤﺤﺠﻮب آﻣﺪه :ﻣﺘﻌﻠﻖ درﮔﺎه رﺿﺎ و ﭘﺮورده ﻋﻠﯽ ﺑﻦ
ﻣﻮﺳﯽ اﻟﺮﺿﺎ اﺑﻮ ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﻌﺮوف ﺑﻦ ﻓﲑوزﮐﻮﻓﯽ از ﻗﺪﻣﺎی ﺳﺎدات ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺑﻮد .ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﻓﺘﻮت و ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ورع

و اﻧﺎﺑﺖ ،وی اﺳﺘﺎد ﺳﺮّی ﺳﻘﻄﯽ و ﻣﺮﯾﺪ داود ﻃﺎﺋﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ اﻧﺪر اﺑﺘﺪا ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﺮ دﺳﺖ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ

ﻣﻮﺳﯽاﻟﺮﺿﺎﷷ اﺳﻼم آورده اﺳﺖ ﺳﺨﺖ ﻋﺰﯾﺰ و ﺳﺘﻮده ﺑﻮده اﺳﺖ » .«۸۲ﻋﻄﺎر در ﺗﺬﮐﺮه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن ﻣﻘﺘﺪای
ﺻﺪر ﻃﺮﯾﻘﺖ ،آن رﻫﻨﻤﺎی راه ﺣﻘﯿﻘﺖ ،آن ﻋﺎرف اﺳﺮار ﺷﯿﺨﯽ ،ﻗﻄﺐ وﻗﺖ ﻣﻌﺮوف ﮐﺮﺧﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ

ﻣﻮﺳﯽ اﻟﺮﺿﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪ و آﻧﮕﺎه ﺑﺪﺳﺖ داود ﻃﺎﺋﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد » .«۸۳اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻪ

داود ﻃﺎﺋﯽ ﺑﺴﺎل  ۱۶۵وﻓﺎت ﮐﺮده وﱃ ﻣﻌﺮوف ﮐﺮﺧﯽ ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻀﺮت رﺿﺎ ﺑﻪ ﺑﻐﺪاد آﻣﺪه ﺧﺪﻣﺖ اﯾﺸﺎن

رﺳﯿﺪه ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻧﻘﻞ اﺳﺖ در زﯾﺮ دﺳﺖ و ﭘﺎی ﻣﺮاﺟﻌﲔ آﻧﺤﻀﺮت ﻣﺠﺮوح ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺳﺎل وﻓﺎت او

را ﺳﺎل  ۲۰۰ﯾﺎ  ۲۱۰ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ .اﯾﻨﺠﺎ دو ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺟﺎی ﺑﺤﺚ اﺳﺖ اول اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺣﻀﺮت اﻣﺎم رﺿﺎﷷ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻗﻄﺐ ﻧﺎﻃﻖ ﺑﺎﺷﺪ ﺿﻤﻨﺎً ﺷﻬﺎدت ﺣﻀﺮت اﻣﺎم رﺿﺎ ﷷ ﺳﺎل  ۲۰۳ه ﺑﻮده ﭘﺲ ﻣﻌﺮوف ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ

ﺟﺎﻧﺸﲔ ﺣﻀﺮت در ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻃﺮﯾﻘﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﻠﺴﻠﻪ را اداﻣﻪ دﻫﺪ .ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﺮوف را ﺷﯿﺦاﻟﻤﺸﺎﯾﺦ داﻧﺴﺖ ،و ﻣﻘﺎم

رﺳﻤﯽ ﻗﻄﺒﯿﺖ ﺑﺎﯾﺪ از ﺟﻨﯿﺪ ﺑﻐﺪادی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻏﯿﺒﺖ رخ داده اﺳﺖ .ﻣﺴﺄﻟﻪ دﯾﮕﺮاﯾﻨﮑﻪ ﻣﻌﺮوف ﮐﺮﺧﯽ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻌﺪ از ﻣﻼﻗﺎت ﺣﻀﺮت رﺿﺎ ﻧﺰد داود ﻃﺎﺋﯽ رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل  ۱۶۵ﮐﻪ ﺳﺎل وﻓﺎت داود

ﻃﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﻧﺰد وی رﻓﺘﻪ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم رﺿﺎ ﷷ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮده .از اﯾﻨﮑﻪ
ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﺑﺪﺳﺖ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم رﺿﺎ ﷷ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪه ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﯾﻘﲔ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺑﻪ ﺑﯿﻌﺖ وﻟﻮﯾّﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺳﺮس ﺳﻘﻄﯽ :در ﮐﺸﻒ اﻟﻤﺤﺠﻮب درﺑﺎره ﺳﺮّی آﻣﺪه :ﺷﯿﺦ اﻫﻞ ﺣﻘﺎﯾﻖ و ﻣﻨﻘﻄﻊ از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻼﯾﻖ ،اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ
ﺳﺮّی ﺑﻦ اﻟﻤﻔﻠﺲ اﻟﺴﻘﻄﯽ »رح« ﺧﺎل ﺟﻨﯿﺪ ﺑﻮد و ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺟﻤﻠﮥ ﻋﻠﻮم و اﻧﺪر ﺗﺼﻮف وﯾﺮا ﺷﺄﻧﯽ ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ و

اﺑﺘﺪا ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﻧﺪر ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻘﺎﻣﺎت و ﺑﺴﻂ اﺣﻮال ﺧﻮض ﮐﺮد وی ﺑﻮد »رح« و ﺑﯿﺸﱰ از ﻣﺸﺎﯾﺦ ﻋﺮاق ﻣﺮﯾﺪان

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

ﮐﺮدﻧﺪ دﮐﺎن وی ﻧﺴﻮﺧﺘﻪ ﺑﻮد واز ﭼﻬﺎر ﺳﻮی آن ﻫﻤﮥ دﮐﺎﻧﻬﺎ ﺑﺴﻮﺧﺘﻪ .ﭼﻮن آﻧﭽﻨﺎن ﺑﺪﯾﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ داﺷﺖ ﺑﺪروﯾﺸﺎن

داد و ﺗﺼﻮف اﺧﺘﯿﺎرﮐﺮد «۸۴» .ﻋﻄﺎر در ﺗﺬﮐﺮه ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :وی اﻣﺎم اﻫﻞ ﺗﺼﻮف ﺑﻮد و در اﺻﻨﺎف ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﮐﻤﺎل
ﺑﻮد و درﯾﺎی اﻧﺪوه و درد وﮐﻮه ﺣﻠﻢ و ﺛﺒﺎت .و اول ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﺑﻐﺪاد ﺳﺨﻦ ﺣﻘﺎﯾﻖ و ﺗﻮﺣﯿﺪﮔﻔﺖ او ﺑﻮد و ﺑﯿﺸﱰ

ﻣﺸﺎﯾﺦ ﻋﺮاق ﻣﺮﯾﺪ وی ﺑﻮدﻧﺪ ،وی ﺟﻨﯿﺪ درﺑﺎره ﺳﺮّی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻫﯿﭽﮑﺲ را ﻧﺪﯾﺪم در ﻋﺒﺎدت ﮐﺎﻣﻠﱰ از ﺳﺮّی ﮐﻪ

 ۹۸ﺳﺎل ﺑﺮ او ﺑﮕﺬﺷﺖ ﮐﻪ ﭘﻬﻠﻮ ﺑﺮ زﻣﲔ ﻧﻨﻬﺎد ﻣﮕﺮ در ﺑﯿﻤﺎری و ﻣﺮگ وﮔﻔﺖ :ﺧﻮاﻫﻢ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ دل ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ

ﺑﺮ دل ﻣﻦ ﺑﻮدی از اﻧﺪوه ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻓﺎرغ ﺑﻮدﻧﺪی از اﻧﺪوه .اﮔﺮ ﺑﺮادری ﺑﻪ ﻧﺰد ﻣﻦ آﯾﺪ و ﻣﻦ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﻦ ﻓﺮو
آرم ﺗﺮﺳﻢ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻢ در ﺟﺮﯾﺪه ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن ﺛﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪو و ﺑﺸﺮ ﺣﺎﻓﯽ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ از ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺳﻮال ﻧﮑﺮدم ﻣﮕﺮ از ﺳﺮّی ﮐﻪ
زﻫﺪ او را داﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺷﺎد ﺷﻮد ﭼﻮن ﭼﯿﺰی از دﺳﺖ ﺑﺪر رود.

و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :روزی ﺑﺎزار ﺑﻐﺪاد آﺗﺶ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﺴﯽ ﻧﺰد ﻣﻦ آﻣﺪﮐﻪ دﮐﺎن ﺗﻮ ﻧﺴﻮﺧﺖ ﮔﻔﺘﻢ اﻟﺤﻤﺪاﻟﻠّﻪ ،و ﻧﺎدم و ﭘﺸﯿﻤﺎن

ﺷﺪم از ﮔﻔﱳ اﯾﻦ ﮐﻼم و ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺳﯽ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﻐﻔﺎر ﻣﯽﮐﻨﻢ از ﮔﻔﱳ آن اﻟﺤﻤﺪاﻟﻠّﻪ .وﯾﺮا ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎران و
ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن وﮔﺮﻫﺎ و زﻣﲔ ﮔﲑان اﻧﺲ ﺑﻮد و ﺑﺮ ﺳﺮ آﻧﻬﺎ دﺳﺖ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ و ﺷﻔﺎ ﻣﯽداد «۸۵» .وﻓﺎت او را ﺟﺎﻣﯽ در
ﻧﻔﺤﺎت ﺑﺴﺎل  ۲۵۳ذﮐﺮ ﮐﺮده و ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﭼﻮن ﮐﻪ  ۹۸ﺳﺎل از ﻋﻤﺮش ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﻟﺪش ﺳﺎل  ۱۵۵ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻮن
ﻣﻌﺮوف ﮐﺮﺧﯽ و ﺳﺮی ﺳﻘﻄﯽ در ﺣﯿﺎت اﻣﺎم ﻣﻔﱰض اﻟﻄﺎﻋﻪ ﮐﻪ ﻗﻄﺐ ﻧﺎﻃﻖ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ زﻣﺎن ﺑﻮده ﺣﯿﺎت داﺷﺘﻪاﻧﺪ،

ﭘﺲ ﯾﺎ ﻗﻄﺐ ﺻﺎﻣﺖ ﯾﺎ ﺷﯿﺦ اﻟﻤﺸﺎﯾﺦ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﻟﺬا ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻠﺴﻠﻪ از ﺟﻨﯿﺪ ﺑﻐﺪادی ﺷﺮوع ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﻀﺮت

٤٩

ﺻﺎﺣﺐاﻻﻣﺮ در ﻏﯿﺒﺖ ﺑﻮده و ﻗﻄﺐ ﺻﺎﻣﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪه و ﺟﻨﯿﺪ ﮐﻪ از اﺻﺤﺎب ﺳﺮّ ﺑﻮده ﺑﻪ دﺳﺘﮕﲑی و
ارﺷﺎد ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻗﻄﺐ اوّل:

»ﺟﻨﯿﺪ ﺑﻐﺪادی« :ﭘﺲ از ﺳﺮّی ﺳﻘﻄﯽ ﺧﻮاﻫﺮ زادهاش ﺟﻨﯿﺪ ﺑﻐﺪادی ﺑﺮ ﻣﺴﻨﺪ ارﺷﺎد ﻧﺸﺴﺖ ﺑﻪ اﻟﻘﺎب اﺳﺘﺎد
اﻟﻄﺮﯾﻘﻪ ،ﺳﯿﺪاﻟﻄﺎﺋﻔﻪ ،ﺗﺎج اﻟﻌﺎرﻓﲔ ،ﺳﺎﻃﺎن اﻟﻄﺎﺋﻔﻪ ،ﻃﺎووس اﻟﻌﻠﻤﺎ ،ﺳﻠﻄﺎن اﻟﻤﺤﻘﻘﲔ ،و ﺑﺤﺮاﻟﺘﻮﺣﯿﺪ ﻣﻌﺮوف

ﮔﺸﺖ» .ﻃﺮاﺋﻖ .ﺗﺬﮐﺮه .ﮐﺸﻒ اﻟﻤﺤﺠﻮب .رﺳﺎﻟﮥ ﻗﺸﲑﯾﻪ .و ﻏﲑه«.

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

ﮐﺎرزار ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﯿﺎوردهاﯾﻢ و اﯾﻦ راه را ﮐﺴﯽ ﺑﺎﯾﺪﮐﻪ ﮐﺘﺎب ﺧﺪا را ﺑﺮ دﺳﺖ راﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﻨﺖ ﻣﺼﻄﻔﯽ را

ﺑﺮ دﺳﺖ ﭼﭗ و در روﺷﻨﺎﺋﯽ اﯾﻦ دو ﺷﻤﻊ ﻣﯽرود ﺗﺎ ﻧﻪ در ﻣﻐﺎک ﺷﺒﻬﺖ اﻓﺘﺪ ﻧﻪ در ﻇﻠﻤﺖ ﺑﺪﻋﺖ «.و ﺟﻨﯿﺪ
ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﺷﯿﺦ ﻣﺎ در اﺻﻮل ،ﻓﺮوع و ﺑﻼ ﮐﺸﯿﺪن ﻋﻠﯽ ﻣﺮﺗﻀﯽ اﺳﺖ ،ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺣﺮب و ﺿﺮب ﺑﻮد از او

ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺑﺮوز و ﻇﻬﻮر ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻃﺎﻗﺖ ﺷﻨﯿﺪن آﻧﺮا ﻧﺪارد ،و اﮔﺮ ﻣﺮﺗﻀﯽ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻧﻔﺮﻣﻮد ﺑﮑﺮاﻣﺖ اﻫﻞ

ﻃﺮﯾﻖ را ﭼﻪ ﺑﻮدی ﮐﻪ » :ﻟﻮﮐﺸﻒ اﻟﻐﻄﺎء ﻣﺎ ازددت ﯾﻘﯿﻨﺎً« ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﭘﺮدهﻫﺎ ﮐﻨﺎر رود ﺑﺎز ﺑﺮ ﯾﻘﲔ ﻣﻦ اﻓﺰوده
ﻧﻤﯽﺷﻮد ».«۸۸

اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻗﺸﲑی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺟﻨﯿﺪ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﻣﺎ ﺗﺼﻮف را از ﻗﯿﻞ و ﻗﺎل ﻧﮕﺮﻓﺘﯿﻢ ازﮔﺮﺳﮕﯽ و دﺳﺖ ﺑﺮداﺷﱳ آرزو و

ﺑﺮﯾﺪن از آﻧﭽﻪ دوﺳﺖ داﺷﺘﯿﻢ و در ﭼﺸﻢ آراﺳﺘﻪ ﺑﻮد ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ.
از آداب آﻧﺠﻨﺎب آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ روزه داﺷﺘﯽ و ﭼﻮن ﯾﺎران در آﻣﺪﻧﺪی روزه ﮔﺸﺎدی وﮔﻔﺘﯽ »ﻓﻀﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪت
از ﯾﺎران ﮐﻢ از ﻓﻀﻞ روزه ﻧﺒﻮد« »اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ روزه ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﮐﻪ ﻫﻤﻪ روزه ﺑﻮدﻧﺪ« .و دﯾﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﻣﺮﻗﻊ ﻧﭙﻮﺷﯿﺪ و

ﺟﺎﻣﻪ ﺑﺮﺳﻢ ﻋﻠﻤﺎ در ﺑﺮ ﻣﯽﻧﻤﻮدی ﺗﺎ ﺟﻤﻌﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ای ﭘﲑ ﻃﺮﯾﻘﺖ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﮔﺮ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﺻﺤﺎب ﻣﺮﻗﻊ در ﭘﻮﺷﯽ
ﻓﺮﻣﻮد :اﮔﺮ ﺑﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﻗﻊ ﮐﺎر ﺑﺮآﻣﺪی از آﻫﻦ و آﺗﺶ ﻟﺒﺎس ﺳﺎﺧﺘﻤﯽ و در ﭘﻮﺷﯿﺪﻣﯽ و ﻟﯿﮑﻦ ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ در

ﻟﺒﺎس ﻣﺎ ﻫﻤﯽ ﻧﺪا ﮐﻨﺪﮐﻪ ﻟﯿﺲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎﻟﺨﺮﻗﺔ اﻧﻤﺎ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎﻟﺤﺮﻗﻪ ،و ﺧﻼﺻﻪ در ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺮﯾﺪان و ﺳﺎﻟﮑﺎن ﭼﻨﺎن
اﻗﺘﺪاری داﺷﺖ ﮐﻪ دﻗﯿﻘﻪای ﻓﺮو ﮔﺬار ﻧﻔﺮﻣﻮدی و در ﺟﺰﺋﯿﺎت وﮐﻠﯿﺎت ﺣﺎات ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﻨﺤﻮی اﺣﺎﻃﻪ و ﺗﺼﺮف
ﻧﻤﻮدی ﮐﻪ ﻗﺪﻣﯽ از ﺷﺎﻫﺮاه ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﻃﺮﯾﻘﺖ و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎﻧﺤﺮاف و ﻟﻐﺰش ﻧﮕﺬاﺷﺘﯽ .و ﺑﺎز ﻗﺸﲑی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :او
ﻣﯽﮔﻔﺖ اﮔﺮ ﻣﻦ ﻫﺰار ﺳﺎل ﺑﺰﯾﻢ از اﻋﻤﺎل ﯾﮏ ذره ﮐﻢ ﻧﮑﻨﻢ ﻣﮕﺮ از آن ﺑﺎز دارﻧﺪ .وﮔﻔﺖ ﻫﺮﮐﯽ ﺣﺎﻓﻆ ﻗﺮآن ﻧﺒﺎﺷﺪ

و ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻨﻮﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻮی اﻗﺘﺪا ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ ﻣﺎ ﺗﻌﺒﺪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ .و اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻋﻄﻮﻓﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﮐﻪ

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

وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ.

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

ﺟﻨﯿﺪ ﺑﻐﺪادی ﻣﺼﺎﺣﺐ ﺣﺎرث ﻣﺤﺎﺳﺒﯽ و ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺼﺎب ﺑﻮده و ﺧﺮاز و روﯾﻢ و ﺷﺒﻠﯽ و اﺑﻮﻋﻠﯽ رودﺑﺎری و
اﺑﻮﻋﻠﯽ دﻗﺎق و اﺑﻮﻋﻤﺮ اﺧﻼﻃﯽ و اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻋﻄﻮﻓﯽ و ﺟﺮﯾﺮی و ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ ﺗﺴﱰی و اﺑﻮﺑﮑﺮﮐﺘﺎﺑﯽ و ﻋﻤﺮو ﺑﻦ
ﻋﺜﻤﺎن ﻣﮑﯽ و ﺣﺴﲔ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر ﺣﻼج و ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻧﺼﲑ و اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺣﺮاز از ﻣﺼﺎﺣﺒﲔ و ﺗﺮﯾﺒﺖﺷﺪﮔﺎن وﯾﻨﺪ .وی

ده ﻫﺰار ﻣﺮﯾﺪ ﺻﺎدق داﺷﺖ .و ﻃﺒﻖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻃﺮاﺋﻖ از ﺟﻨﯿﺪ ﻗﺮﯾﺐ  ۹ﻧﻔﺮ ﻣﺠﺎز ﺑﻮدﻧﺪ و از ﻫﺮ ﯾﮏ ﺷﻌﺒﻪای
ﺟﺪا ﺷﺪه۱ .ـ ﺷﯿﺦ ﻣﻤﺸﺎد دﯾﻨﻮری ۲ـ ﺷﯿﺦ اﺑﻮﻋﻠﯽ رودﺑﺎری ۳ـ ﺷﯿﺦ روﯾﻢ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ زﯾﺪ ۴ـ ﺷﯿﺦ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺷﺒﻠﯽ

۵ـ ﺷﯿﺦ اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ۶ـ ﺷﯿﺦ اﺑﻮﻋﻤﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ زﺟﺎﺟﯽ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری ۷ـ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ
٥٠

ﺟﺮﯾﺮی ۸ـ ﺷﯿﺦ اﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻧﺼﲑ ﺧﻠﺪی ۹ـ ﺷﯿﺦ اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ ﺧﻔﯿﻒ و ﺑﻨﺎ ﺑﻘﻮﱃ اﺑﻮﺑﮑﺮ واﺳﻄﯽ
ﻫﻢ از اﯾﻦ دﺳﺘﻪ اﺳﺖ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻃﺮاﺋﻖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ

ﺣﺪود  ۴۰۰ﻧﻔﺮ در ﻣﺠﻠﺲ واﺣﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﺟﻨﯿﺪ را درک ﮐﺮدﻧﺪ » .«۹۰ﺧﻼﺻﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺮن دوم ﺑﺎ ﻣﻌﺮوف ﮐﺮﺧﯽ ﺑﻪ

ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ و ﻗﺮن ﺳﻮم ﺑﺎ رﺣﻠﺖ ﺷﯿﺦاﻟﻄﺎﺋﻔﻪ ﺟﻨﯿﺪ » ۲۹۸ﯾﺎ  «۲۹۹ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ و ﺳﻠﺴﻠﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ

ﺷﺎﮔﺮدان و ﻣﺮﯾﺪان ﺟﻨﯿﺪ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ .ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺰرﮔﺎن ﻋﺮﻓﺎ ﮐﻪ در ﻗﺮن ﺳﻮم ﻣﯽزﯾﺴﺘﻨﺪ و اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی آﻧﺎن در

ﭘﺮورش ﻣﮑﺘﺐ ﺗﺼﻮف ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺳﺎل وﻓﺎت ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از ﻓﺘﺢ :ﻓﺘﺢ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﻣﻮﺻﻠﯽ »۲۲۰ه« ﺑﺸﺮﺑﻦ
ﺣﺎرث»۲۲۷ه« اﺣﻤﺪﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺠﻮاری»۲۳۰ه« ﺣﺎﺗﻢ ﺑﻦ ﻋﻨﻮان اﺻﻢ »۲۲۷ه« اﺑﻮﺣﺎﻣﺪ ﺑﻠﺨﯽ »۲۴۰ه« اﺑﻮاﻟﻌﺒﺎس

ﺣﻤﺰه ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺮوی»۲۴۱ه« ﺣﺎرث ﻣﺤﺎﺳﺒﯽ»۲۴۳ه« ذواﻟﻨﻮن ﻣﺼﺮی »۲۴۵ه« اﺑﻮﺗﺮاب ﻧﺨﺸﺒﯽ»۲۴۵ه« ﺳﺮّی

ﺳﻘﻄﯽ اﺳﺘﺎد ﺟﻨﯿﺪ »۲۵۳ه« ذﮐﺮﯾﺎ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ ﻫﺮوی »۲۵۵ه« ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﻣﻌﺎذ رازی »۲۵۸ه« ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ ﺑﺴﻄﺎﻣﯽ اﺻﻐﺮ
»۲۶۱ه« اﺑﻮﺣﻔﺺ ﺣﺪاد »۲۶۴ه« اﺑﻮاﺳﺤﺎق ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری »۲۶۵ه« ﺷﺎه ﺷﺠﺎع ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ »۲۷۰-۳۰۰ه« ﺣﻤﺪون ﻗﺼﺎر

»۲۷۱ه« ﻓﺘﺢ ﺑﻦ ﺷﻌﺮف ﻣﺮوزی »۲۷۳ه« ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺳﻬﯿﻞ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ »۲۸۰ه« ﺳﻬﯿﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻞّ ﺗﺴﱰی »۲۸۳ه«

ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺣﮑﯿﻢ ﺗﺮﻣﺬی »۲۸۵ه« اﺑﻮ ﺳﻌﯿﺪ ﺧﺮاز »۲۸۹ه« ﻋﺒﺎس ﺑﻦ ﺣﻤﺰه ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری »۲۸۸ه« اﺑﻮﺣﻤﺰه

ﺑﻐﺪادی »۲۸۹ه« اﺑﻮﺣﻤﺰه ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ »۲۹۰ه« اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺧﻮاص »۲۹۱ه« اﺑﻮاﻟﺤﺴﲔ ﻧﻮری »۲۹۵ه« ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن
ﻣﮑﯽ »۲۹۹ه« اﺑﻮﻋﺜﻤﺎن ﺣﲑی »۲۹۸ه« اﺑﻮاﻟﻌﺒﺎس ﺑﻦ ﻣﺴﺮوق ﻃﻮﺳﯽ »۲۹۹ه« اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ ﻣﻐﺮﺑﯽ »۲۹۹ه« ﻣﻤﺸﺎد

دﯾﻨﻮزی »۲۹۹ه« ».«۹۱
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ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت ﻓﺼﻞ ﺳﻮّم
۱ـ ﮐﯿﺴﺎﻧﯿﻪ :ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ ﭘﺴﺮش ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻨﻔﯿﻪ از آﻧﺮوزﮐﻪ در ﺟﻨﮓ ﺟﻤﻞ در ﺑﺼﺮه ﭘﺮﭼﻢ

ﭘﺪر را ﺑﺪﺳﺖ داﺷﺖ اﻣﺎم ﺷﺪ ،ﺑﻌﻀﯽ ﻫﻢ اﻣﺎﻣﺖ او را ﭘﺲ از اﻣﺎم ﺣﺴﲔ ﷷ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪﮐﻪ وی

ﻏﺎﯾﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ .آﻧﺎن ﺧﻼﻓﺖ ﻣﻔﻀﻮل را ﺑﺮ ﻓﺎﺿﻞ ﺟﺎﺋﺰ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ و ﻟﺬا ﺧﻼﻓﺖ ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ را ﺑﺎ ﺑﻮدن
ﻋﻠﯽ ﷷ ﺑﺪون اﺷﮑﺎل ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ.

۲ـ زﯾﺪﯾّﻪ :ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﺎﻣﺎﻣﺖ زﯾﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﲔ ﷷ ﭘﺲ از ﭘﺪر ﺑﻮده وﮐﺴﯽ را اﻣﺎم ﮐﺴﯽداﻧﻨﺪﮐﻪ ﻗﯿﺎم ﺑﻪ ﺳﯿﻒ
ﻧﻤﺎﯾﺪ .آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺷﯿﻌﻪ ﺗﻔﺼﯿﻠﯿﻪ ﺑﻮده ﺧﻼﻓﺖ ﻣﻔﻀﻮل را ﺑﺮ ﻓﺎﺿﻞ ﺟﺎﯾﺰ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ.

۳ـ ﻣﺮﺟﺌﻪ :دﺳﺘﻪای ﺑﻮدﻧﺪﮐﻪ در ﻧﺰاع ﺑﲔ ﺧﻮارج و ﺷﯿﻌﻪ و ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ و دﯾﮕﺮ اﺣﺰاب ﺑﯿﻄﺮف ﺑﻮده ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺗﻌﯿﲔ

ﮐﻔﺮ و اﯾﻤﺎن و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻫﺪاﯾﺖ و ﺿﻼﻟﺖ وﮐﻔﺮ و اﯾﻤﺎن ﻣﺮدم روا ﻧﯿﺴﺖ ﺣﮑﻢ ﻫﺮﮐﺲ راﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﺪا واﮔﺬارﮐﺮد و
ﻫﺮﮐﺲ ﺷﻬﺎدﺗﲔ ﮔﻔﺖ ﻣﻮﻣﻦ اﺳﺖ.

۴ـ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺻﺎدق :ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺮح ﺣﺎل او ﻗﺒﻼً ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ﺣﻀﺮت اﺳﺎس ﻓﻘﻪ را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﺧﺒﺎر آل ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻨﺎ
ﮐﺮد.

۵ـ اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ ﻧﻌﻤﺎن ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ »۸۰-۱۵۰ه« ﮐﻪ در اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﻨﯽ ﺑﻪ رأی و ﻗﯿﺎس و اﺟﺘﻬﺎد ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد.
۶ـ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ اﻧﺲ ﭘﯿﺸﻮای ﻓﺮﻗﻪ ﻣﺎﻟﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﺎل  ۱۷۹وﻓﺎت ﮐﺮده اﺳﺖ.

۷ـ اﻣﺎم ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ادرﯾﺲ ﺷﺎﻓﻌﯽ در ﺳﺎل  ۲۰۴رﺣﻠﺖ ﮐﺮده او ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﲔ ﻋﻠﻮﯾﺎن ﺑﻮده و اﺧﺒﺎر اﻫﻞ ﺑﯿﺖ

را ﺑﺎ دﯾﮕﺮ اﺧﺒﺎر ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻟﺬا ﻃﺮﯾﻘﻪ وی در ﻓﻘﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺰدﯾﮑﱰ اﺳﺖ.
۸ـ اﻣﺎم ﺣﻨﺒﻞ ﻣﺘﻮﻓﯽ ﺑﺴﺎل  -۲۴۱در ﻓﻘﻪ ﺑﻪ ﻇﻮاﻫﺮ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻈﺮ داﺷﺖ.
۹ـ ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﻮﻣﻨﲔ ج ۲ص ۲۴و ﻃﺮاﺋﻖ ﺟﻠﺪ ۲ﺻﻔﺤﺎت .۱۰۹-۱۱۰

۱۰ـ ﻋﺪة اﻟﺪاﻋﯽ ﺗﺄﻟﯿﻒ اﺑﻦ ﻓﻬﺪ ﺣﻠﯽ – ﻃﺮاﺋﻖ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺟﻠﺪ  ۲ص .۱۰۹-۱۱۰

۱۱ـ ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﺆﻣﻨﲔ ج  ۲ص .۲۰-۲۷

۱۲ـ اﻟﺼﻠﻪ ﺑﲔ اﻟﺘﺼﻮف و اﻟﺘﺸﯿﻊ ﺟﺰء اﻟﺜﺎﻧﯽ ص .۱۲
۱۳ـ ﺟﺎرودﯾّﻪ :ﮔﺮوﻫﯽ از زﯾﺪﯾﺎن ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ اﺑﻮاﻟﺠﺎرود ،زﯾﺎد ﺑﻦ اﺑﯽ زﯾﺎد ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ »ﻣﻨﺘﻬﯽاﻻرب« .آﻧﺎن ﺑﺎﻣﺎﻣﺖ

ﻋﻠﯽ و اﻣﺎم ﺣﺴﻦ و اﻣﺎم ﺣﺴﲔ ﷷ و ﻓﺮزﻧﺪان ﺣﺴﻨﲔ ﮐﻪ ﺷﻤﺸﲑﮐﺸﻨﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ »اﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﻟﻔﺮق ص.«۲۴
۱۴ـ ﺑﲔ اﻟﺘﺼﻮف و اﻟﺘﺸﯿﻊ ج  ۲ص .۱۳

۱۵ـ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﻪ :ﺷﯿﻌﻪ ﺳﺒﻌﯿﻪ »ﻫﻔﺖ اﻣﺎﻣﯽ«ﻫﺴﺘﻨﺪﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﷷ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﭘﺴﺮ ﺑﺰرگ آن ﺣﻀﺮت را
ﮐﻪ در ﺣﯿﺎت اﻣﺎم وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ اﻣﺎم ﻫﻔﺘﻢ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﺷﺎﺧﻪای از اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﻪ او را ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﯽداﻧﻨﺪ.

۱۶ـ اﻓﻄﯿﺤﻪ :ﭘﲑوان ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻓﻄﺢ ﭘﺴﺮ اﻣﺎم ﺻﺎدق ﷷ ﮐﻪ او را ﺑﺴﺎل  ۱۴۸وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ ﺑﻌﺪ از ﺣﻀﺮت اﻣﺎم
ﺻﺎدق ﷷ اﻣﺎم ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ.

۱۷ـ ﻣﺒﯿﻀّﻪ»ﺳﻔﯿﺪ ﺟﺎﻣﮕﺎن« ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻮدﻧﺪ از ﺛﻨﻮﯾﻪ از اﺻﺤﺎب ﻣﱪﻗﻊ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻪﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ ﻣﯽﭘﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﺿﺪ ﻣﺴﻮدّه

از ﻋﺒﺎﺳﯿﺎن »ﻣﻨﺘﻬﯽ اﻻرب«.
۱۸ـ ﻣﺴﻮدّه »ﺳﯿﺎه ﺟﺎﻣﮕﺎن :ﺑﻨﯽ ﻋﺒﺎس را ﮔﻮﯾﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺷﻌﺎر آﻧﻬﺎ ﺳﯿﺎه ﺑﻮد و ﻟﺒﺎس ﺳﯿﺎه ﻣﯽﭘﻮﺷﯿﺪﻧﺪ»ﻧﺎﻇﻢ

اﻻﻃﺒﺎء« ﺿﺪ ﻣﺒﯿﻀﻪ ﯾﺎ ﺿﺪ اﺻﺤﺎب ﻣﱪﻗﻊ.
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۱۹ـ ﻣﺤﻤﺮه »ﺳﺮخ ﺟﺎﻣﮕﺎن« :ﻓﺮﻗﻪای از ﺧﺮﻣﯿّﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﭘﲑوان ﺑﺎﺑﮏ ﭘﲑوان ﺑﺎﺑﮏ ﺧﺮّم دﯾﻦ ﺑﻮدﻧﺪﮐﻪ درﻓﺶ ﺧﻮد
را ﺳﺮخ رﻧﮓ ﮐﺮدﻧﺪ »ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب«.
۲۰ـ ﻋﻮارف اﻟﻤﻌﺎرف ص .۲۵

۲۱ـ ﻓﺮوع ﮐﺎﻓﯽ ج  ۵ﺑﺎب اﻟﻤﻌﯿﺸﻪ و ﺗﺤﻒ اﻟﻌﻘﻮل ص .۳۴۸-۳۵۴
۲۲ـ ﮐﺸﻒ اﻟﻤﺤﺠﻮب ﺑﺎب ﻣﺮﻗﻌﻪ داﺷﱳ.

۲۳ـ ﮐﺸﻒ اﻟﻤﺤﺠﻮب ص .۴۰

۲۴ـ ﺑﺸﺎرت اﻟﻤﺼﻄﻔﯽ و ﻏﻮاﱃ اﻵﱃ ص  ۱۹۱-۱۹۳ﻃﺮاﺋﻖ ج .۱

۲۵ـ رﺳﺎﻟﻪ ﻗﺸﺮﯾﻪ ص  ۴۵۲وﮐﺸﻒ اﻟﻤﺤﺠﻮب ص  ۱۹ﺿﻤﻨﺎً ﺣﺪﯾﺚ »اﻟﻔﻘﺮ ﻓﺨﺮی« در ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ ﻃﺮﯾﺤﯽ و

ﺣﺪﯾﺚ »اﻟﻬﻢ اﺣﯿﻨﯽ ﻣﺴﮑﯿﻨﺎً« در ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺼﻐﲑ ذﮐﺮ ﺷﺪه و در ﻧﻬﺞ اﻟﻔﺼﺎﺣﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﲑی آﻣﺪه.
۲۶ـ ﻧﻔﺤﺎت اﻻﻧﺲ ص .۷-۱۷
۲۷ـ ﻃﺮاﺋﻖ ج ۱ص.۲۸۱-۲۸۰

۲۸ـ ﻣﻘﺎﺗﻞ اﻟﻄﺎﻟﺒﲔ ص .۱۲۸
۲۹ـ اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ  ۱۴۶ﺑﻨﻘﻞ از اﻟﺼّﻠﻪ ﺑﲔ اﻟﺘﺼﻮف ﺟﺰء  ۱ص .۱۸۰
۳۰ـ ﻣﻘﺎﺗﻞ اﻟﻄﺎﻟﺒﲔ ص .۴۰۸

۳۱ـ اﻟﺼﻠﻪ ﺟﺰء  ۱ص .۱۸۳
۳۲ـ اﻟﺘﻌﺮف ص .۳۳

۳۳ـ ﺻﻮاﻋﻖ اﻟﻤﺤﺮﻗﻪ ص .۱۹۹

۳۴ـ ﺣﻠﯿﺔ اﻻوﻟﯿﺎء ج  ۳ص .۱۸۱
۳۵ـ اﻟﺼﻠﻪ ﺑﲔ اﻟﺘﺼﻮف ج  ۱ص .۱۷۴
۳۶ـ ﮐﺸﻒ اﻟﻤﺤﺠﻮب ص .۹۵

۳۷ـ ﺗﺬﮐﺮة اﻻوﻟﯿﺎء -ﺷﺮح ﺣﺎل اﻣﺎم ﺻﺎدق ﷷ و ﺷﺮح ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ ﺑﺴﻄﺎﻣﯽ.

۳۸ـ ﻣﻐﺰ ﻣﺘﻔﮑﺮ ﺟﻬﺎن ﺷﯿﻌﻪ ص .۸۰
۳۹ـ اﻟﺼﻠﻪ ﺑﲔ اﻟﺘﺼﻮف ج  ۱ص  ۷۶ﺑﻪ ﺑﻌﺪ.

۴۰ـ ﺣﻘﺎﯾﻖ اﻟﺘﻔﺴﲑ ص  -۵و ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺗﻔﺴﲑ ﺑﯿﺎن اﻟﺴﻌﺎده.

۴۱ـ ﺳﻔﯿﻨﻪ اﻟﺒﺤﺎر ج  ۲ص .۲۱۴
۴۲ـ ﻫﻤﺎن ﻣﺄﺧﺬ ﻫﻤﺎه ﺟﻠﺪ و ﺻﻔﺤﻪ.

۴۳ـ ﺳﻔﯿﻨﺔ اﻟﺒﺤﺎر ج  ۲ص  ۲۹و ﺟﺎﻣﻊ اﻻﺳﺮار.
۴۴ـ ﻃﺮاﺋﻖ ج  ۱ص .۱۵۷-۱۵۸
۴۵ـ ﻃﺮاﺋﻖ اﻟﺤﻘﺎﯾﻖ ج  ۱ص .۳۱۵

۴۶ـ واﻓﯽ و ﺣﻘﺎﯾﻖ از ﻓﯿﺾ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ.
۴۷ـ واﻓﯽ از ﻓﯿﺾ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ.

۴۸ـ ﻣﺄﺧﺬ در ﺷﻤﺎره  ۲۱ذﮐﺮ ﺷﺪ.

۴۹ـ ﻃﺮاﺋﻖ اﻟﺤﻘﺎﯾﻖ ج  ۲ص .۴۲۱-۴۳۲
۵۰ـ ﺟﺎﻣﻊ اﻻﺳﺮار و ﻣﻨﺒﻊاﻻﻧﻮار.
۵۱ـ ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﺆﻣﻨﲔ :ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ.
٥٣

۵۲ـ ﻃﯿﻔﻮرﯾّﻪ :ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻃﯿﻔﻮرﯾﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ ﻃﯿﻔﻮر ﺑﺴﻄﺎﻣﯽ ﮔﺴﱰش ﯾﺎﻓﺖ .در ﺑﺴﺘﺎن اﻟﺴﯿﺎﺣﻪ اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ را ﺑﻌﺪ
از ﺣﻀﺮت ﺻﺎدق ﷷ و ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ ﺗﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺧﻮاﻓﯽ ذﮐﺮ ﮐﺮده و ﺻﺎﺣﺐ ﻃﺮاﺋﻖ »ج  ۲ص  «۱۵۱آﻧﺮا آورده اﻣﺎ

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

او از ﺣﺴﻦ ﺑﺼﺮی و او از اﻣﺎم اﻣﲑاﻟﻤﺆﻣﻨﲔ ﻋﻠﯽ ﷷ اﺧﺬ ﻃﺮﯾﻘﺖ ﮐﺮده .وﱃ ﺷﺠﺮه ﻣﻐﻠﻮط و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﻈﻮر

ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ دوم ﺑﺎﺷﺪ .ﺛﺎﻧﯿﺎً ﻣﻌﺮوف ﮐﺮﺧﯽ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻗﺒﻼً ذﮐﺮ ﺷﺪ ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺎ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم رﺿﺎ ﷷ ﻧﻤﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ از ﺻﺤﺒﺖ ﻓﻀﯿﻞ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

۵۳ـ ﺷﻄﺎرﯾﻪ ﺷﻌﺒﻪای از ﻃﯿﻔﻮرﯾﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻌﻀﯽ را ﺷﻄﺎرﯾﻪ ﻃﺒﺴﯿّﻪ ﮔﯿﻠﮑﯿﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ را ﻋﺸﻘﯿﻪ داﻧﻨﺪ .و اﯾﻦ
ﺳﻠﺴﻠﻪ از ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ ﺑﺪﯾﻨﺼﻮرت آﻣﺪه :ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻐﺮﺑﯽ .ﺷﯿﺦ اﻋﺮاﺑﯽ دﻣﺸﻘﯽ .ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺗﺮک اﻟﻄﻮﺳﯽ .ﺷﯿﺦ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ

اﻟﻌﺸﻘﯽ» .ﻋﺸﻘﯿﻪ« .ﺷﯿﺦ ﺧﺪاﻗﻠﯽ ﻣﺎوراء اﻟﻨﻬﺮی .ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﺷﻖ .ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺎرﯾﺎﺑﯽ .ﺷﯿﺦ ﺷﺎه ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ

ﺷﻄﺎری ،ﮐﻪ ﺷﻄﺎرﯾﻪ از ﻧﺎم اوﺳﺖ »ﻃﺮاﺋﻖ ج  ۲ص .«۱۵۱

۵۴ـ ﻧﻘﺶ ﺑﻨﺪﯾﻪ :اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﻨﺴﻮﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﯿﺦ ﺑﻬﺎء اﻟﺪﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﺑﻨﺪﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ وﺟﻪ آﻣﺪه ﯾﮑﯽ آﻧﮑﻪ ﺑﻪ

ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺻﺎدق ﷷ و ﭘﯿﺶ از او اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ ﺗﺎ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﷷ ﻣﯽرﺳﺪ .ﻧﺴﺐ دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ از ﺣﻀﺮت اﻣﺎم
ﺻﺎدق ﷷ ﺑﻪ ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ ﺑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .و ﺳﻪ دﺳﺘﻪاﻧﺪ اﮐﺜﺮﯾﺖ آﻧﻬﺎ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و

ﺟﻤﺎﻋﺘﻨﺪ و ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﻃﺮﯾﻘﺖ ﭘﺎی ﺑﻨﺪ و ذﮐﺮ ﺧﻔﯽ و ﻣﺮاﻗﺒﻪ دارﻧﺪ ،ﺑﻌﻀﯽ ﻗﻠﻨﺪرﯾﻪاﻧﺪ و اﻋﺘﻨﺎﺋﯽ ﺑﻪ
ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻧﺪارﻧﺪ و ﮐﻤﯽ ﻫﻢ ﺷﯿﻌﻪ »ﻃﺮاﺋﻖ ج  ۲ص .«۲۵۱ -۲۵۵
۵۵ـ ﺗﺬﮐﺮة اﻻوﻟﯿﺎء ﺷﺮح ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ ﺑﺴﻄﺎﻣﯽ.
۵۶ـ ﻓﺘﻮحاﻟﺒﻠﺪان ص .۳۹۴

۵۷ـ ﻓﺘﻮح اﻟﺒﻠﺪان ص  ۴۱۸و ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﺮب ج  ۲ص .۳۹۲
۵۸ـ ﻓﺘﻮح اﻟﺒﻠﺪان – .۴۱۸

۵۹ـ ﺑﺮای اﻃﻼع ﺑﯿﺸﱰ ﺑﻪ ﺷﺮح اﺣﻮال ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ واﺑﺮاﻫﯿﻢ ادﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﺬﮐﺮة اﻻوﻟﯿﺎء و ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﻃﻼع ﺑﻪ ﺣﺎﻻت
اﺑﺮاﻫﯿﻢ ادﻫﻢ ﺑﻪ ص  ۱۰۲-۱۲۷ﻣﺜﻨﻮی ﻣﻌﻨﻮی »ﻣﲑﺧﺎﻧﯽ« دﻓﱰ ﭼﻬﺎرم ﺳﺒﺐ ﻫﺠﺮت اﺑﺮاﻫﯿﻢ ادﻫﻢ و ﺗﺮک ﻣﺎل
ﺧﺮاﺳﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد.

۶۰ـ اﻟﺼﻠﻪ ﺑﲔ اﻟﺘﺼﻮّف ص .۳۵۲

۶۱ـ ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﺆﻣﻨﲔ ج  ۲ص .۲۴
۶۲ـ ﻋﺪة اﻟﺪاﻋﯽ ﺑﻨﻘﻞ از روﺿﺎت اﻟﺠﻨﺎت ج  ۱ص .۲۲۵
۶۳ـ روﺿﺎت اﻟﺠﻨﺎن ج  ۱ص .۲۵

۶۴ـ اﻟﺼﻠﺔ ﺑﲔ اﻟﺘﺼﻮف ﺟﺰء اول ص .۳۵۵ -۳۵۲
۶۵ـ روﺿﺎت اﻟﺠﻨﺎن ص .۳۲۸

۶۶ـ ﺗﺬﮐﺮة اﻟﻮﻟﯿﺎء ﺷﺮح ﺣﺎل ﺷﻘﯿﻖ ﺑﻠﺨﯽ ص .۲۳۸ -۲۳۲
۶۷ـ ﺗﺬﮐﺮة اﻻوﻟﯿﺎء ﺷﺮح ﺣﺘﺎل ﻓﻀﯿﻞ ﻋﯿﺎض ص .۱۰۱ -۸۹

۶۸ـ اﻟﻔﻬﺮﺳﺖ ص .۴۹۸

۶۹ـ ﺧﻼﺻﻪ اﻻﺛﺮ ج  ۱ص .۲۳۱
۷۰ـ اﺧﺒﺎر اﻟﺤﮑﻤﺎء ص .۱۱۱

۷۱ـ ﻧﻔﺤﺎت از ﺟﺎﻣﯽ ص .۳۸
٥٤

۷۲ـ ﺣﺮ ﻋﺎﻣﻠﯽ در رﺳﺎﻟﻪ ص .۱۹
۷۳ـ ﻃﺮاﺋﻖ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ج  ۱ص .۲۱۰ -۲۰۹

۷۴ـ اﻻﻧﺴﺎب ﻣﺎدهٔ ﻋﺒﺪک.

۷۵ـ ﺗﻌﺮﯾﻔﺎت ﺟﺮﺟﺎﻧﯽ ص .۱۱۲
۷۶ـ داﺋﺮه اﻟﻤﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺎده ﻋﺒﺪک.

۷۷ـ ﺳﺨﻨﯽ در ﺗﺼﻮف »ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮف« دﮐﱰ ﻗﺎﺳﻢ ﻏﻨﯽ.

۷۸ـ ﻫﻤﺎن ﻣﺄﺧﺬ ص .۱۵۱

۷۹ـ ﻣﺘﻮﻓﯽ ﺑﺴﺎل  ۱۹۵ﺑﻨﺎ ﺑﻨﻘﻞ ﺟﺎﻣﯽ در ﻧﻔﺤﺎت.
۸۰ـ ﮐﺸﻒ اﻟﻤﺤﺠﻮب ص  ۱۳۶ﺗﺎ .۱۳۷

۸۱ـ ﻃﺮاﺋﻖ ج  ۲ص .۳۰۳

۸۲ـ ﮐﺸﻒ اﻟﻤﺤﺠﻮب ص .۱۴۱

۸۳ـ ﺗﺬﮐﺮة اﻻوﻟﯿﺎء ﺷﺮح ﺣﺎل ﻣﻌﺮوف ﮐﺮﺧﯽ.

۸۴ـ ﮐﺸﻒ اﻟﻤﺤﺠﻮب ﺷﺮح ﺣﺎل ﺳﺮّی ﺳﻘﻄﯽ.

۸۵ـ ﺗﺬﮐﺮة اﻻوﻟﯿﺎء ﺷﺮح ﺣﺎل ﺳﺮی ﺳﻘﻄﯽ.

۸۶ـ ﺗﺬﮐﺮة اﻻوﻟﯿﺎء ﺷﺮح ﺣﺎل ﺟﻨﯽ ﺑﻐﺪادی.
۸۷ـ ﮐﺸﻒ اﻟﻤﺤﺠﻮب ﺷﺮح ﺣﺎل ﺟﻨﯿﺪ ﺑﻐﺪادی.
۸۸ـ ﺗﺬﮐﺮة اﻻوﻟﯿﺎء ص .۴۸ -۳۰

۸۹ـ رﺳﺎﻟﻪ ﻗﺸﺮﯾﻪ ص .۵۳ -۵۱
۹۰ـ ﻃﺮاﺋﻖ ج  ۲ص .۳۳۱

۹۱ـ اﺳﺎﻣﯽ از ﮐﺸﻒ اﻟﻤﺤﺠﻮب .رﺳﺎﻟﻪ ﻗﺸﺮﯾﻪ .ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺼﻮﻓﯿﻪ .ﺣﻠﯿﺔ اﻻوﻟﯿﺎء .ﺗﺬﮐﺮة اﻻوﻟﯿﺎء .ﻧﻔﺤﺎت اﻻﻧﺲ.
ﻃﺮاﺋﻖ و ...اﺧﺬ ﺷﺪه.

٥٥

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم

٥٦

ﺑﺮرﺳﯽ اﺟﻤﺎﱃ ﺗﺼﻮف در ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم
ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺗﺼﻮف ﻣﻘﺎم اوﻟﯿﺎء و اﻗﻄﺎب
ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم ﻋﺼﺮ ﻇﻬﻮر ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﻼﻣﯽ و ارﺗﺒﺎط و اﻟﺘﻘﺎط اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻼﻣﯽ و ﻓﻠﺴﻔﯽ و
ﻓﻘﻬﯽ و ﻋﺮﻓﺎن ﻋﻤﻠﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﺎﻧﻘﺎﻫﻬﺎ و ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺻﻮﻓﯿﻪ اﺳﺖ .دوران آزادی ﻋﻘﯿﺪه و در زﻣﺎن ﻣﺄﻣﻮن و ﺳﭙﺲ

ﺿﻌﻒ ﺧﻠﻔﺎء در ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم و ﺑﺮ روی ﮐﺎر آﻣﺪن ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ و ﺧﻠﻔﺎی ﻓﺎﻃﻤﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز و ﻇﻬﻮر

اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎی ﻣﮑﻨﻮﻧﻪ ﻧﻬﻔﺘﻪ در ﺿﻤﺎﺋﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻮﯾﮋه اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺷﺪﮐﻪ ﺑﺮآﯾﻨﺪی از زﯾﺮ ﺑﻨﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓ دﯾﺮﯾﻨﻪ ﻣﺤﯿﻂ و
ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻬﺎی ﺳﺮزﻣﯿﻨﻬﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد ،و ﻫﻤﲔ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻨﺘﺠﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺸﮑﻞ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ

و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻋﻮﯾﻖ ﺷﯿﻌﯽ و ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﺗﺎ ﺑﺤﺎل درﺧﺸﯿﺪه اﺳﺖ .از ﻃﺮﻓﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن روﺷﻨﻔﮑﺮ ﺑﻌﻠﺖ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﭘﺮ

اﻓﺘﺨﺎر ﺧﻮد و وﺳﻌﺖ دﯾﺪ و ﻋﻈﻤﺖ ﻓﮑﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ اﺳﻼم ﭘﻮﯾﺎ وﮔﺴﱰده را ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻧﯿﺎز ﻓﮑﺮی ﺷﻨﺎﺳﺪﮐﻪ در
ﺟﺎﻣﻌﯿﺖ ﺧﻮد ﻫﻤﻪ ادﯾﺎن و ﻣﮑﺎﺗﺐ ﻓﻠﺴﻔﯽ را ﺟﺎ ﻣﯽداد ﻟﺬا آﻧﺎن ادﯾﺎن ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ و زردﺷﺘﯽ و ﻧﯿﺰ آراء ﻣﺰدﮐﯽ و
ﻣﺎﻧﻮی و ﺳﺎﯾﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ روﺣﯿﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻌﻠﺖ ﯾﮏ ﻧﻬﺎد ﺗﺎرﯾﺨﯽ ارﺗﺒﺎط داﺷﺖ و در ﻣﮑﺘﺐ

ﺟﺎﻣﻊ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﮔﻨﺠﯿﺪ ﺑﺮای ﺑﺴﻂ ﻧﻈﺮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ و در آن ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺧﺮاﺳﺎن ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮑﱰ ﺑﻪ ﺑﻮداﺋﯿﺎن ﺑﻮدهاﻧﺪ آن

ﻣﻘﺪار از ﺣﮑﻤﺖ ﻫﻨﺪی را ﮐﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﺻﻮل اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮده درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺮای ﺗﺒﯿﲔ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺧﻮد از
آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﺮﺑﯽ و ﺑﻐﺪاد از ﺣﮑﻤﺎی ﻣﺸّﺎء و اﺷﺮاق و اﺻﺤﺎب اروﻓﻪ و ﻓﯿﺜﺎﻏﻮرﺛﯿﺎن و

ﻧﻮاﻓﻼﻃﻮﻧﯿﺎن ﺟﻬﺖ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻧﻤﻮدن آراء ﺧﻮد ﺑﻬﺮه ﺟﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻨﺎی ﺣﮑﻤﺖ و ﻋﺮﻓﺎن ﻧﻈﺮی را از اﺷﺎرات اﺷﺮاﻗﯽ ﺑﻪ
ﻋﺒﺎرت ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ اﺳﺘﺪﻻﱃ ﮐﺸﺎﻧﺪﻧﺪ و آﻧﭽﻨﺎن ﻋﺮﻓﺎن ﻣﺴﯿﺤﯽ ،ﻋﺎرﻓﺎن اﺳﻼﻣﯽ را ﻣﺠﺬوب ﺧﻮد ﮐﺮد ﮐﻪ ﺣﺎرث

ﻣﺤﺎﺳﺒﯽ »۲۴۲ه« اﻓﮑﺎر ﻣﺴﯿﺢ را در ﮐﺘﺎب »اﻟﺮﻋﺎﯾﻪ ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻠّﻪ« ﺑﻌﻨﻮان اﺳﺘﺸﻬﺎد آورده و ﺣﮑﯿﻢ ﺗﺮﻣﺬی ﺣﻀﺮت

ﻋﯿﺴﯽ را ﺑﻌﻨﻮان ﺧﺎﺗﻢ اﻻوﻟﯿﺎء ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮد و ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻓﯿﺾ و ﺻﺪور و ﺗﻘﺎﺑﻞ و ﺗﻮی دو ﺟﻬﺎن ﺻﻐﲑ و ﮐﺒﲑ و ﻋﺎﻟﻢ

ﻏﯿﺐ و ﺷﻬﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻬﯿﺎت ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺑﻮد در ﺑﲔ ﺣﮑﻤﺎء و ﻋﺮﻓﺎ ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﯾﺪ و ﺣﻠﻮل و اﺗﺤﺎد در اﻧﺪﯾﺸﻪ
ﺑﻌﻀﯽ راه ﯾﺎﻓﺖ ..ﻋﻘﯿﺪه ﺑﻪ ﻣﻬﺪوﯾﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﱰ ﺟﻨﺒﻪ ﺳﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﺷﺖ ﺗﺎ ﺻﺮﻓﺎً ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻗﯿﺎﻣﻬﺎ و از

ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻼﻓﺖ ﻓﺎﻃﻤﯽ ﺷﺪ » .«۱ﺗﺸﺘّﺖ آراء و ﻋﻘﺎﯾﺪ و ﺗﺮﮐﯿﺐ و ﺗﺪاﺧﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﮐﻨﺎره ﮔﲑی ﻋﻠﻤﺎء ﻋﺎرف

از دﺳﺘﮕﺎه ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻠﻔﺎ ﻣﻮﺟﺐ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﭼﻨﺪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺸﮑﻞ و ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻋﺮﻓﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺼﻮرتﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی

ﺷﺪ.

اوّل ﻣﻮﺿﻮع ﻗﻄﺒﯿﺖ و ﺷﯿﺨﻮﺧﯿﺖ
آﻧﭽﻪ ﺻﻮﻓﯿﺎن ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺧﻂﻣﺸﯽ ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﻋﻤﻞ ﺧﻮد ﻗﺮار داده ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﻤﺎن ﻋﺮﻓﺎن ﻗﺮآن و ﺳﲑه اﻧﺒﯿﺎء و اوﻟﯿﺎء ﺑﻮد

و ﺑﻘﯿﻪ ﻓﺮع ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ و ﻣﺴﻠﻤﺎً اﻓﮑﺎر ﻣﺴﺢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﺧﻂ ﮐﻠﯽ آﺋﲔ اﻟﻬﯽ وا ﺧﻼق اﺳﻼﻣﯽ ﺟﺪا

ﻓﺮض ﺷﻮد و ﻟﺬا ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺻﻮﻓﯿﺎن ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻃﺮﯾﻘﺖ ﺧﻮد را از آدم ﺑﻪ ﺧﺎﺗﻢ ﺑﺼﻮرت ﮐﻤﻮن وﻻﯾﺖ و ﻇﻬﻮر
ﺷﺮﯾﻌﺖ و از ﻋﻠﯽ ﷷ ﺑﻌﻨﻮان ﻇﻬﻮر وﻻﯾﺖ و ﻃﺮﯾﻘﺖ در ﻇﺮف ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪﮐﻪ اﺻﻮل ﻣﻌﺎرف

اﻟﻬﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺼﻔﯿﻪ و ﺗﺰﮐﯿﻪ »ﺗﺼﻮف« در ﻋﻬﺪ ﺧﻮد رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻋﻠﯽ ﷷ ﺑﻮد زﯾﺮا او ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ

٥٧

ﺑﻪ ﻣﺤﺮﺣﻠﻪ ﻋﲔاﻟﯿﻘﲔ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺣﻖ اﻟﯿﻘﲔ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد و ﭘﺲ از رﺳﻮل ﺧﺪا ﻋﻠﯽ ﷷ وﱃ و ﺣﺠﺖ و ﻗﻄﺐ ﻋﺎﻟﻢ
اﻣﮑﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد ﻣﻦ ﻗﻄﺐ وﺳﻂ آﺳﯿﺎ ﻫﺴﺘﻢ »ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ ﺧﻄﺒﻪ ﺷﻘﺸﻘﯿﻪ« وﱃ ﭼﻮن وﱃ ﺧﺪا و اﻣﺎم ﮐﻠﻤﻪ

ﺟﺎﻣﻌﯽ ﺑﻮده ﺑﺂﻧﺤﻀﺮت ﻗﻄﺐ ﺧﻄﺎب ﻧﻤﯽﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﲔ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﺎن آﻧﺤﻀﺮت ﺗﺎ اﻣﺎم ﻏﺎﺋﺐ ﷷ .و ﭘﺲ از
ﻏﯿﺒﺖ اﺻﻄﻼح ﻗﻄﺐ ﺑﻪ ﺟﻨﯿﺪ ﺑﻐﺪادی اﻃﻼق ﺷﺪﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ دوران ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ و ﺷﮑﻮﻓﺎﺋﯽ آن اﺳﺖ

وﱃ از ﻫﻤﺎن آﻏﺎز ﺷﯿﻮع اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻋﺎرﻓﺎﻧﻪ ﺑﻌﻠﺖ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﻋﺎرﻓﺎن ﺣﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ از ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ وﻻﯾﺖ ﺳﲑآب ﺑﻮدﻧﺪ

رﯾﺎﮐﺎران ﺧﻮد رﺳﺘﻪ ﺑﺪون ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻫﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒﺎس ﭘﺸﻤﯿﻨﻪ و ﺑﻌﺾ ﺣﺮﮐﺎت و اﻋﻤﺎل ،ﺧﻮد را ﺻﻮﻓﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ ﺿﻤﻨﺎً ﮔﺎه ﺳﺎدهﻟﻮﺣﺎن ﺻﻮﻓﯽ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﻟﺬا ﺗﺼﻮف در ﻗﺮن ﺳﻮم وﭼﻬﺎرم ﺑﺼﻮرت ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ درآﻣﺪ

و ﺧﺎﻧﻘﺎﻫﻬﺎ ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺑﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ و درﺟﺎت ﺗﺼﻮف ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻃﺮح ﻣﺴﺄﻟﻪ وﻻﯾﺖ و ﻗﻄﺒﯿﺖ و

ﺷﯿﺨﻮﺧﯿﺖ و رﻫﱪ ﺑﻮد ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ ﻋﻘﺎﺋﺪ و رﻓﺘﺎر و اﻋﻤﺎل آن ﻃﺮﯾﻘﻪ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ و ﻫﺮ ﻃﺮﯾﻘﻪای
ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻮای آن ﻃﺮﯾﻘﻪ ﺷﺪ .ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره ﺳﻠﺴﻠﻪﻫﺎی ﺻﻮﻓﯿﻪ و ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺧﺎﻧﻘﺎه در دﺳﺖ

اﺳﺖ ﮐﺘﺎب اﻟﻠﻤﻊ از اﺑﻮﻧﺼﺮ ﺳﺮاج اﺳﺖ او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻟﻘﺐ اوﻟﯿﺎء در ﻣﻘﺎم اول ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻧﺒﯿﺎء اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻮاﺳﻄﻪ

ﻋﺼﻤﺖ و ﻣﻘﺎم وﱃ و رﺳﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ دارﻧﺪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن ﺣﻘﻨﺪ و در درﺟﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻮاﺳﻄﻪ اﯾﻤﺎن

ﺻﺎدق و ﺗﻬﺬﯾﺐ ﻧﻔﺲ وﮔﺬﺷﱳ از ﺧﻮدد و دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺣﻘﺎﯾﻖ اﺑﺪی از اوﻟﯿﺎء ﻣﺤﺴﻮﺑﻨﺪ ،اوﻟﯿﺎء ﻣﻘﺎم ﻗﺪﺳﯽ داﺷﺘﻪ
ﻣﻘﺮب درﮔﺎه اﻟﻬﯽ ﺑﻮده ﻣﺘﻌﺮف ﻣﺎدون ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﭼﻮن در ﻣﻘﺎم ﻓﻨﺎ ﺑﻪ درﯾﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪاﻧﺪ ﺧﻮد درﯾﺎ ﺷﺪهاﻧﺪ و

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

ﻫﺠﻮﯾﺮی در ﻣﺮد اوﻟﯿﺎء ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :از اﯾﺸﺎن ﭼﻬﺎر ﻫﺰارﻧﺪﮐﻪ ﻣﮑﺘﻮﻣﺎﻧﻨﺪ و ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻧﺸﻨﺎﺳﺪ و ﺟﻤﺎل ﺣﺎل ﺧﻮد

ﻫﻢ ﻧﺪاﻧﻨﺪ و اﻧﺪر ﮐﻞ اﺣﻮال از ﺧﻮد و از ﺧﻠﻖ ﻣﺴﺘﻮرﻧﺪ .و ﺑﺎز ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﻣﺎ آﻧﭽﻪ اﻫﻞ ﺣﻞ و ﻋﻘﺪﻧﺪ و ﺳﺮﻫﻨﮕﺎن

درﮔﺎ ﺣﻖ ﺟﻞ و ﺟﻼﻟﻪ ،ﺳﯿﺼﺪ ﻧﻔﺮ اﯾﺸﺎن را اﺧﺒﺎر ﺧﻮاﻧﻨﻨﺪ و ﭼﻬﺎرﻧﺪﮐﻪ اﯾﺸﺎن را اوﺗﺎد ﺧﻮاﻧﻨﺪ و ﺳﻪ دﯾﮕﺮﮐﻪ ﻣﺮ
اﯾﺸﺎﻧﺮا ﻧﻘﯿﺐ ﺧﻮاﻧﻨﺪ و ﯾﮑﯽ ﮐﻪ او را ﻗﻄﺐ ﺧﻮاﻧﻨﺪ و اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ و در اﻣﻮر ﺑﺎذن ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﻣﺤﺘﺎج ﺑﺎﺷﻨﺪ« .ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺘﻮﺣﺎت در ﺑﺎب  ۲۴۶درﺑﺎره اﻗﻄﺎب ﻣﺤﻤﺪی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﻗﻄﺎب ﻣﺤﻤﺪی اﻗﺴﺎم ﻣﺨﺘﻠﻒ

ﻫﺴﺘﻨﺪ وﱃ در ﻫﺮ ﻋﺼﺮی ﻓﻘﻂ ﯾﮑﯽ ﻗﻄﺐ اﺳﺖ و  ۱۲ﻗﻄﺐ ﻣﺤﻤﺪی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺪار ﻋﺎﻟﻢ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ در دﻧﯿﺎ و
آﺧﺮت ﺑﺮ اﯾﻦ  ۱۲ﻧﻔﺮ اﺳﺖ و اﺑﺪال ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮﻧﺪﮐﻪ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮﺷﺎن از اوﺗﺎد و دو ﻧﻔﺮ آﻧﻬﺎ اﻣﺎم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﯾﮑﯽ

ﻗﻄﺐ اﺳﺖ و ﺷﯿﺦ ﮐﻤﺎلاﻟﺪﯾﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ﮔﻮﯾﺪ :ﻧﺠﺒﺎ  ۴۰و ﻧﻘﺒﺎ  ۳۰ﻧﻔﺮﻧﺪ ».«۳

دوّم ﺳﺎﺧﱳ ﺧﺎﻧﻘﺎﻫﻬﺎ
۱ـ ﭼﻮن ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﺑﻮﯾﮋه ﺣﻖﻃﻠﺒﺎن ﻣﻌﺮﻓﺖ ،ﺑﺎﻧﺤﺮاف ﮐﺸﺎﻧﺪن ﻣﺴﺎﺟﺪ را در ﻋﺼﺮ ﺧﻠﻔﺎی ﺟﻮر و
ﺳﺘﻤﮑﺎر ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ و از ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺰ اﻋﺘﻼی ﻧﺎم ﺧﻠﯿﻔﻪﻫﺎی اﻣﻮی و ﻋﺒﺎﺳﯽ و ﺗﻔﺮﻗﻪاﻓﮑﻨﯽ و دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺎ ﻣﺮدان ﺧﺪا و

ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻗﺘﻞ آﻧﺎن و ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎزی و ﻣﺮدم ﻓﺮﯾﺒﯽ و ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺎﱃ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺘﯿﺠﮥ دﯾﮕﺮی

ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻮﺿﻮح ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﺮﻧﺪﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﻋﻤﺎل آﻧﻬﺎ ﺑﺎ روح و ﻫﺪف اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ زﻣﲔ را ارض اﻟﻠّﻪ ﻧﻪ
ارض ﺳﻼﻃﲔ و اﻧﺴﺎن را ﺑﻨﺪه ﺧﺪا ﻧﻪ ﺑﻨﺪه ﺳﻼﻃﲔ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد و راﻫﺶ راه ﭘﺎﮐﯽ و راﺳﺘﯽ و ﺗﺰﮐﯿﻪ و

اﺳﺘﮑﻤﺎل ﻧﻔﺲ ﺑﻮد ﻣﻨﺎﻓﺎت دارد ﻟﺬا ﺧﺎﻧﻘﺎه را ﺑﺠﺎی ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺤﻞ اﻣﻦ ﺗﺰﮐﯿﻪ و ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﻌﻠﻢ ﺧﻮد ﻗﺮار دادﻧﺪ.

۲ـ ﻏﲑ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ راه ﻧﺪاﺷﺖ ﺗﺎ ﺳﺨﻦ ﺣﻖ ﺑﮕﻮﯾﺪ و ﯾﺎ ﺑﺸﻨﻮد وﱃ ﻫﺮﮐﺲ از ﻫﺮ دﯾﻦ و آﺋﯿﻨﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮ
ﺧﺎﻧﻘﺎه ﺑﯿﺎﯾﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﭘﯿﻐﻤﱪ اﮐﺮم ﷺ در آﻏﺎز ﻋﻠﻨﯽ ﮐﺮدن دﻋﻮت ﮐﻪ آﯾﻪ آﻣﺪ »ﻓﺎﻧﺬر ﻋﺸﲑﺗﮏ اﻻﻗﺮﺑﲔ«

ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﺧﻮﯾﺶ را در ﺧﺎﻧﻪ دﻋﻮت و ﺧﻮر ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺗﺮﺗﯿﺐ داد در ﺑﲔ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﺐ ﻗﻠﻮب
٥٨

ﺧﻮان ﮔﺴﱰدن ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻮده و ﻫﻤﻪ را ﺑﺪان راه ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺻﻮﻓﯿﻪ از اﯾﻦ ﺷﯿﻮه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﺧﺎﻧﮕﺎه را
ﻣﻌﺮّب ﮐﺮده ﺧﺎﻧﻘﺎه ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ.

۳ـ ﺧﺎﻧﻘﺎه ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ذﮐﺮ و ﻋﺒﺎدت و ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻮد ﻋﺒﺎدت و رﯾﺎﺿﺖ دﺳﺘﺠﻤﻌﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﺪ از اﻧﺰوا

و ﻋﺒﺎدت و رﯾﺎﺿﺖ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻣﻼل آور و ﮔﺎه ﺷﺨﺺ را در ﺳﺮاب وﻫﻢ و ﺧﯿﺎل ﻓﺮو ﻣﯽﺑﺮده و از ﻃﺮﯾﻖ اﱃ اﻟﻠّﻪ ﺑﺎز

ﻣﯽداﺷﺘﻪ ﺟﻠﻮﮔﲑی ﺑﻌﻤﻞ آﯾﺪ و ﻫﻢ ﺗﺤﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ داﺋﻢ ﭘﲑ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺷﯿﺦ ﺿﻤﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻘﺎﻣﺎت و ﺣﺎات ﺳﲑ و

ﺳﻠﻮک و درک ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺮﯾﺪان ﺑﻪ ﻧﻘﺺﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﺎﺋﯿﻬﺎی ﺗﮏ ﺗﮏ آﻧﺎن آﮔﺎه ﺑﻮد و ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ

ﻧﻔﺲ و ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺑﻪ ﮐﻤﺎل را ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ذوق و ﺷﻮق و ﺗﺒﺸﲑ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﺮﯾﺪان را از ورﻃﻪ ﻫﻼﮐﺖ و ﺣﺠﺎب

ﻇﻠﻤﺎﻧﯽ و ﻧﻮراﻧﯽ ﻧﺠﺎت دﻫﺪ و ﻟﺬا ﺧﺎﻧﻘﺎه داراﻟﻌﻠﻢ ﺷﻬﻮدی و داراﻟﱰﺑﯿﻪ ﺑﻮد .و در ﻣﺴﺠﺪ داراﻟﻌﻠﻢ و ﺧﺎﻧﻘﺎه
داراﻟﱰﺑﯿﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ.

ﺟﺎﻣﯽ در ﻧﻔﺤﺎت اﻻﻧﺲ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ :اول ﺧﺎﻧﻘﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺻﻮﻓﯿﺎن ﺑﻨﺎ ﮐﺮدﻧﺪ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ رﻣﻠﻪ ﺷﺎم ﮐﺮﻧﺪ و ﺳﺒﺐ

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

اﻣﲑ ﺗﺮﺳﺎ از ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و اﻟﻔﺖ اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺧﻮش آﻣﺪ و ﯾﮑﯽ از اﯾﺸﺎن را ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﭘﺮﺳﯿﺪ آن ﮐﻪ ﺑﻮد؟ ﮔﻔﺖ
ﻧﺪان .ﮔﻔﺖ ﺗﺮا ﭼﻪ ﺑﻮد؟ ﮔﻔﺖ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ .ﮔﻔﺖ :ازﮐﺠﺎ ﺑﻮد؟ ﮔﻔﺖ ﻧﺪاﻧﻢ .آن اﻣﲑﮔﻔﺖ :ﭘﺲ اﯾﻦ اﻟﻔﺖ ﭼﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ

ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻮد؟ دروﯾﺶ ﮔﻔﺖ :ﮐﻪ ا ﯾﻦ ﻣﺎ را ﻃﺮﯾﻘﺖ اﺳﺖ .ﮔﻔﺖ :ﺷﻤﺎ را ﺟﺎﺋﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ آﻧﺠﺎ ﻓﺮاﻫﻢ

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

اﻟﺒﺘﻪ ﺻﻮﻓﯿﺎن ﺑﺮ رﯾﺎﺿﺖ و ذﮐﺮ و ﻓﮑﺮ دﺳﺘﺠﻤﻌﯽ ﮐﺎر ﻫﻢ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺷﺮح ﺣﺎل ﺳﯿﺪﻋﻠﯽ ﻫﻤﺪاﻧﯽ اﺳﺖ

ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﮐﻔﺎﺷﯽ ،ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ ،ﮐﺎﮔﺮی ،ﺑﻨﺎﺋﯽ ،و ﺳﻨﮓﺑﺮی ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺖ».«۵

ﺳﻮّم ﭘﺸﻤﯿﻨﻪ ﭘﻮﺷﯽ
در اﯾﻦ ﻋﺼﺮ ﭘﺸﻤﯿﻨﻪ ﭘﻮﺷﯽ و ﻣﺮﻗﻊﭘﻮﺷﯽ ﻣﻌﻤﻮل ﮔﺮدﯾﺪ و آﻧﺮا ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺣﺎدﯾﺚ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ و اﮔﺮ ﭼﻪ
اﺣﺎدﯾﺜﯽ در ذم ﺻﻮفدوﺷﯿﺪن ﻫﻢ آﻣﺪه ﺑﻮد وﱃ از ﻣﺤﺘﻮای ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ رﯾﺎﮐﺎران ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ و

اﮔﺮ رﻫﺒﺎﻧﺎن ﻣﺴﯿﺤﯽ ﯾﺎ ﺑﻮداﺋﯽ ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻮی و ﻏﲑه ﭼﻮن راﺳﺖ ﮔﻮﯾﺪ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ زﺷﺘﯽ راﺳﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد و اﮔﺮ ﻏﺬا را ﺑﺎ

ﻗﺎﺷﻖ ﺧﻮردن ﺑﺎ ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬا ﺧﻮردن ﺣﺮام ﻧﻤﯽﺷﻮد و اﺳﻼم ﻫﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻪ ﺧﺎص ﻣﻘﯿﺪ ﻧﮑﺮده و ﻟﺬا

ﭼﻮن ﺻﻮﻓﯽ ﺷﺮح ﺻﺪر دارد و از ﻫﺮ ﮔﻞ ﺧﻮﺷﺒﻮی ﺑﻮی ﺧﻮش راﻣﯽﮔﲑد و در ﺟﻤﻮد و ﺗﻌﺼﺐ ﺟﺎﻫﻠﯽ وﺟﻮد

ﻧﺪارد ﺗﺎ ﻧﻮع ﭘﻮﺷﺶ را دﻟﯿﻞ ﺑﺮ دﯾﻨﺪاری ﯾﺎ ﻋﺪم آن ﺑﺪاﻧﺪ ﻟﺬا ﻣﺮدم را ﺑﻤﺼﺪاق »ﻟﺒﺎس اﻟﺘﻘﻮی ذﻟﮏ ﺧﲑ ﻟﮑﻢ«
ﺑﺮ ﻟﺒﺎس ﺧﺎﺻﻤﻘﯿﺪ ﻧﮑﺮده وﱃ ﺑﻌﻨﻮان اﺳﺘﺤﺒﺎب و زﻫﺪ ﯾﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ و ﯾﺎ ﺧﻮدداری از رﻗﺎﺑﺖ و ﻫﻢ ﭼﺸﻤﯽ در

ﻟﺒﺎس ﭘﻮﺷﯿﺪن و ﻋﺪم ﺧﻮدﻧﻤﺎﺋﯽ و ﺑﺮﺗﺮی ﺟﻮﺋﯽ ﮐﻪ ﺧﺎص درﺑﺎرﯾﺎن و ﺣﮑﺎم ﺑﻮد اﯾﻨﺎن ﻫﻤﺮﻧﮕﯽ و ﯾﮑﺮﻧﮕﯽ را در

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

ﺑﻬﺮ ﺻﻮفﭘﻮﺷﯽ ﺑﻌﻨﻮان ﺻﻮﻓﯽ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺮاﻣﺖ ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻨﺪ و اﮔﺮ او را ﺑﺪان ﺻﻔﺖ ﻣﺘﺼﻒ ﻧﺒﻮد ﮔﻤﺮاه ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ

و ﺑﺪام ﺳﺎﻟﻮس ﻣﯽاﻓﺘﺎدﻧﺪ ﻟﺬا ﻻزم ﺑﻮد ﺗﺎ ﺻﻮﻓﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد و ﺗﻌﺎرﯾﻔﯽ در ﻣﻮرد ﺗﺼﻮف ﺑﻌﻤﻞ آﯾﺪ ﺗﺎ
ﺻﻮﻓﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ از ﺻﻮﻓﯽ ﻏﲑ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد .ﺗﻌﺎرﯾﻒ درﺑﺎره ﺗﺼﻮف ﺗﺎ زﻣﺎن اﺑﻮﻣﻨﺼﻮر ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ﺑﻐﺪادی

»ﻣﺘﻔﯽ  «۴۲۹ﺑﻪ ﯾﮏ ﻫﺰار ﺗﻌﺮﯾﻒ رﺳﯿﺪ » .«۶ﺳﻬﺮوردی ﻫﻢ در ﻋﻮارف اﻟﻤﻌﺎرف ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺸﺎﯾﺦ در
٥٩

ﺗﻌﺒﲑ از ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺗﺼﻮف ﺑﯿﺶ از ﻫﺰار ﻧﻮع ﮔﻔﺘﺎر اﺳﺖ » .«۷و ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭼﻨﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻪ از ﺳﺎﺑﻘﲔ ﺗﺼﻮف ذﮐﺮ
ﻣﯽﺷﻮد:

۱ـ از ﻗﻮل اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ ﷷ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ »ﺗﺼﻮف ﻧﯿﮑﻮ ﺧﻮﺋﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺮﮐﻪ ﻧﯿﮑﻮ ﺧﻮﺗﺮ او ﺻﻮﻓﯽ ﺗﺮ ».«۸

۲ـ ﻣﻌﺮوف ﮐﺮﺧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺗﺼﻮف ﮔﺮﻓﱳ ﺣﻘﺎﯾﻖ وﮔﻔﱳ ﺑﺪﻗﺎﯾﻖ و ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﺷﺪن از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در دﺳﺖ ﻣﺮدﻣﺎن اﺳﺖ
»«۹

۳ـ ﺟﻨﯿﺪ ﺑﻐﺪادی ﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ راه ﮐﺴﯽ ﺑﺎﯾﺪﮐﻪ ﮐﺘﺎب ﺧﺪای ﺑﺪﺳﺖ راﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﻨﺖ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺑﺮ دﺳﺖ ﭼﭗ و

در روﺷﻨﺎﺋﯽ اﯾﻦ ﺷﻤﻊ ﻣﯽرود و ﺗﺎ ﻧﻪ در ﻣﻐﺎک ﺷﺒﻬﺖ اﻓﺘﺪ ﻧﻪ در ﻇﻠﻤﺖ ﺑﺪﻋﺖ .و ﺑﺎز ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺻﻮﻓﯽ ﭼﻮن زﻣﲔ
ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭘﻠﯿﺪی در وی اﻓﮑﻨﺪ و ﻫﻤﮥ ﻧﯿﮑﻮﺋﯽ از وی ﺑﲑو آﯾﺪ .وﮔﻮﯾﺪ ﺗﺼﻮف ذﮐﺮی ﺑﻮد ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎع و وﺟﺪی

ﺑﻮد ﺑﺎ اﺳﺘﻤﺎع و ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻮد ﺑﺎ اﺗﺒﺎع .وﮔﻮﯾﺪ ﺻﻮﻓﯽ ﭼﻮن زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﯿﮏ و ﺑﺪ ﺑﺮوی ﺑﺮود و ﭼﻮن ﻣﯿﺦ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺳﺎﯾﻪ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ اﻓﮑﻨﺪ و ﭼﻮن ﺑﺎران ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺑﺒﺎرد «۱۰» .و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﻨﺎی ﺗﺼﻮف ﺑﺮ ﻫﺸﺖ ﺧﺼﻠﺖ
اﺳﺖ اﻗﺘﺪا ﺑﻪ ﻫﺸﺖ ﭘﯿﻐﻤﱪ ،ﺳﺨﺎوت ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،رﺿﺎ ﺑﻪ اﺳﺤﺎق ،ﺻﱪ ﺑﻪ اﯾﻮب ،اﺷﺎرت ﺑﻪ ذﮐﺮﯾﺎ ،ﻏﺰﻟﺖ ﺑﻪ

ﯾﺤﯿﯽ ،وﺳﯿﺎﺣﺖ ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،رﺿﺎ ﺑﻪ اﺳﺤﺎق ،ﺻﱪ ﺑﻪ اﯾﻮب ،اﺷﺎرت ﺑﻪ ذﮐﺮﯾﺎ ،ﻋﺰﻟﺖ ﺑﻪ ﯾﺤﯿﯽ ،و ﺳﯿﺎﺣﺖ ﺑﻪ
ﻋﯿﺴﯽ .ﻟﺒﺲ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻣﻪﻫﺎی وی ﭘﺸﻢ ﺑﻮد و ﻓﻘﺮ ﺑﻪ ﻣﺤ ّﻤﺪ ﷺ »«۱۱

۴ـ ﺟﺮﯾﺮی ﺷﺎﮔﺮد ﺟﻨﯿﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺗﺼﻮف دﺧﻮل در اﺧﻼق ﻋﺎﱃ و ﺧﺮوج از ﻫﺰ اﺧﻼق ﭘﺴﺖ اﺳﺖ ».«۱۲

۵ـ ﺟﻠّﺎﺑﯽ ﻫﺠﻮﯾﺮی ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺸﻒ اﻟﻤﺤﺠﻮب ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺻﻮﻓﯽ ازﮐﻞ ﻋﺒﺎدت ﻣﻤﻨﻮع ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﺎﻟﻢ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻌﱪان

وی ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺻﻮﻓﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وی را رﺳﻢ ﻧﯿﺴﺖ.
۶ـ ﺳﻬﺮوردی در ﻋﻮارف ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺻﻮﻓﯽ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ درون ﺧﻮد را از اوﺻﺎف ﻧﻔﺲ ﭘﺎک ﮔﺮداﻧﺪ
آﻧﮕﺎه ﻣﺪد ﺟﺬب اﻫﯽ را درﯾﺎﺑﺪ و در ﺗﺨﻠﯿﻪ و ﺗﺠﻠﯿﻪ ﻧﲑو ﺑﺨﺸﺪ و او را اﺗﺼﺎل ﺑﺠﺎﻧﺐ اﻟﻬﯽ دﺳﺖ دﻫﺪ.

ﻋﻠﺖ اﺧﺘﻼف در ﺗﻌﺎرﯾﻒ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺑﺰرﮔﯽ ﻃﺒﻖ ﺣﺎل و ﻣﻘﺎم ﺧﻮد و ﺟﺬﺑﻪ دروﻧﯽ و ﻧﻮع ﺑﺼﲑت و ﺷﻬﻮد
ﺧﻮﯾﺶ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده .اﯾﻦ ﻓﻘﲑ راﻋﻘﯿﺪه ﺑﺮ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻋﺮﺿﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺻﻮﻓﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻫﻤﺎن اﻧﺴﺎن

اﻣﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﯿﻊ اﺳﻤﺎ و ﺻﻔﺎت را ﻣﻈﻬﺮ اﺳﺖ ،ﺟﻮﻫﺮی اﺳﺖ ﻣﺠﺴﻢ ﮐﻪ اﺧﻼق و ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﻃﺮﯾﻘﺖ و ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﻇﻬﻮر وﺟﻮد او در ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ.

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

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

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

ب ـ ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ ﻓﻠﺴﻔﻪﻫﺎی ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ و ﯾﺮاﻧﯽ و ﻫﻨﺪی ،ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻪ ﺳﻼح ﻓﻠﺴﻔﻪ و اﺳﺘﺪﻻل و ﻇﻬﻮر ﻣﺘﮑﻠﻤﲔ ﺑﺴﯿﺎر،

ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﮔﺮد آﻧﺎن ﺟﻤﻊ ﺷﺪه و از اﺳﻼم ﺳﺎده ﺑﺴﻮی اﺳﺘﺪﻻل ﭘﯿﭽﯿﺪه وﮔﺎﻫﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ دﯾﻦ روی ﮐﺮدﻧﺪ و

ﻣﮑﺎﺗﺐ زﻧﺎدﻗﻪ و دﻫﺮﯾﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﺸّﺎء و اﺷﺮاق و ﻏﲑه رﺷﺪ ﻣﯽﮐﺮد وﺻﻮﻓﯿﻪ ﻫﻢ ﺑﺎﺳﺪ ﻫﻤﺎن اﺳﻠﺤﻪ راﺑﺪﺳﺖ

ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ دﺷﻤﻦ راﺑﺎ اﺳﻠﺤﮥ ﺧﻮﺷﺎن دﻓﻊ ﮐﻨﻨﺪ و ﻟﺬا ﺻﻮﻓﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻌﻨﻮان وﺳﯿﻠﻪ از ﻓﻠﺴﻔﻪﻫﺎی ﻧﻮ اﻓﻼﻃﻮﻧﯽ
را ﮐﻪ از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺎذوق اﻓﻼﻃﻮﻧﯽ و از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺎ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﻮده و ﻧﯿﺰ در ﻣﻮرد ﻋﺮﻓﺎن ﻧﻈﺮی ﮐﻤﮏ
ﺧﻮﺑﯽ ﺟﻬﺖ درک ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎوراء اﻟﻄﺒﯿﻌﯽ ﻗﺮآن و اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﻮد ،ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دادﻧﺪ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از
٦٠

ﻣﻌﻀﻼت ﻗﺮآن و ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی ﻋﻠﯽ ﷷ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﺎﱃ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی را ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ﺷﻬﻮدات ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮای
آﻧﺎﻧﯿﮑﻪ دﻧﺒﺎل اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺴﺘﺪل ﺳﺎزﻧﺪ .ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﻓﻼﺳﻔﻪ ﻫﻢ ﭼﻮن اﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﺸّﺎء راﺑﺎ

ذوق ﻧﻮاﻓﻼﻃﻮﻧﯽ و ﻋﺮﻓﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﺟﺎﻧﺪار وزﻧﺪه ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .وی در ﻧﻤﻂ ﻧﻬﻢ اﺷﺎرات ،ﻋﺮﻓﺎن را ﺑﺼﻮرت اﺳﺘﺪﻻﱃ

و ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺘﻨﯽ ﺑﺮ رواﻧﺸﺎﻧﺎﺳﯽ ﻣﻄﺮح ﮐﺮده ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻓﺼﻞ دوم »اﻟﻤﻌﺮض ﻋﻦ ...ﻣﻊ ﺑﻌﺾ «...زاﻫﺪ ﻧﺎم ﺧﺎص

ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺎع و ﺧﻮﯾﺸﻬﺎی زﻧﺪﮔﯽ اﻋﺮاض و دوری ﮐﻨﺪ ﻧﺎم ﺧﺎص ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻋﺒﺎدات ﻗﯿﺎم و
اﻣﺜﺎل آﻧﻬﺎ ﻣﻮاﻇﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻋﺎرف ﻧﺎم ﺧﺎص ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻗﺪس ﺟﱪوت ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺳﺎزد و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ

از ﭘﺮﺗﻮﻫﺎی ﻧﻮر ﺣﻖ در ﺳﺮّ ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ و ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻨﺎن ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯽ از دﯾﮕﺮ ﺗﺮﮐّﺐ ﺣﺎﺻﻞ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ...ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ »اﻟﻌﺎرف ﯾﺰﯾﺪ اﻟﺤﻖ اﻻول« ﻋﺎرف ﺣﻖّ ﻧﺨﺴﺘﲔ را ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻪ ﺑﺮای ﭼﯿﺰی ﻏﲑ از ﺣﻖ و

ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ را ﺑﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ وی ﺑﺮﺗﺮ ﻧﻤﯽﻧﻬﺪ و او را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای او ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﺪ .زﯾﺮا ﺣﻖ اول ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﭘﺮﺳﺘﺶ اﺳﺖ ،و

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

»ﻧﻤﻂ ﻧﻬﻢ اﺷﺎرات -ﺑﺎﻫﺘﻤﺎم دﮐﱰ ﻣﻠﮑﺸﺎﻫﯽ -ﺳﺮوش  «۱۳۶۳و ﻋﺪه زﻋﻠﻤﺎٔ و ﻋﺮﻓﺎ ﻫﻢ ﻣﺮدم را از ﻓﻠﺴﻔﻪ ﭘﺮﻫﯿﺰ
دادﻧﺪ و ﺑﺎ ﻫﻤﺎن دﻻﯾﻞ ﻓﻠﺴﻔﯽ رﻓﺘﻨﺪ وﱃ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺟﻠﻮ ﻣﯽرﻓﺖ زﯾﺮا ﻣﺮدم روﺷﻨﻔﮑﺮ آن زﻣﺎن ﺗﺸﻨﮥ درک

ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ اﻓﮑﺎر ﺧﻮد را در ﻣﯿﺰان ﻋﻘﻞ و اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮان ﺑﺴﻨﺠﺪ و از ﺑﻬﱰﯾﻦ ﭘﲑوی ﮐﻨﻨﺪ و اﻗﺒﺎل ﻣﺮدم

ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪﻫﺎی ﯾﻮﻧﺎن و اﯾﺮان و ﻫﻨﺪ اﻣﺮی ﮐﺎﻣﻼً ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮد ﺑﻮﯾﮋه ﺑﻌﺪ از رﺳﺎﺋﻞ اﺧﻮان اﻟﺼﻔﺎ و ﻇﻬﻮر ﻓﻼﺳﻔﻪای
ﭼﻮن اﺑﻦ رﺷﺪ و ﻓﺎراﺑﯽ و اﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻪ ﺣﮑﻤﺖ و ﻣﺬﻫﺐ ﺑﻮدﻧﺪ اﯾﻦ اﻗﺒﺎل ﺑﯿﺸﱰ ﺷﺪ وﱃ از ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ

ﻣﮑﺎﺗﺐ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﯾﻮﻧﺎن »ﭼﻮن ﻣﮑﺘﺐ رواﻗﯿﻮن ،ﻓﻠﺴﻔﮥ ﻣﺸّﺎء ،ﻣﮑﺎﺗﺐ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺷﮑّﺎﮐﺎن« ﺗﻨﻬﺎ آن
ﻣﻘﺪار از روش اﺳﺘﺪﻻل و ﻃﺒﯿﻌﯿﺎت و اﻟﻬﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﻼم ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﻮد و ﻏﺎﻟﺒﺎً در ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺳﻘﺮاط و اﻓﻼﻃﻮن و
ارﺳﻄﻮ و ﻓﯿﺜﺎﻏﻮرث و ﻓﻠﻮﻃﲔ ﻇﻬﻮر داﺷﺖ ،ﺑﻌﻨﻮان وﺳﯿﻠﻪ اﺛﺒﺎت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدهٔ ﻋﺮﻓﺎ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ ».«۱۳

ﭘﻨﺠﻢ -وﺿﻊ ﺗﺼﻮف در ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم ﭘﺲ از رﺣﻠﺖ ﺟﻨﯿﺪ ﺑﻐﺪادی
ﻣﮑﺘﺐ ﺗﺼﻮف ﺑﻐﺪاد در ﻋﻬﺪ ﺟﻨﯿﺪ ﺑﺎوج ﺧﻮد رﺳﯿﺪ و ﭼﻮن ﺟﻨﯿﺪ ﺑﻐﺪادی رﺋﻴﺲ اﻟﻄﺎﺋﻔﻪ ﺑﻮد ﺗﻤﺎم ﻣﮑﺎﺗﺐ ﻓﻘﺮی
در وﺟﻮد او ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪه آراء و ﻧﻈﺮﯾﺎﺗﺶ در ﺣﮑﻢ ﺣﺠﺖ ﺑﻮد ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻌﺪ از وﻓﺎت او ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی ﺟﻨﯿﺪ

راﻫﮕﺸﺎی ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻃﺮﯾﻘﺖ ﺑﻮد .اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ را ﺗﻮان ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﯽ ﺑﺪﺳﺖ آورﻧﺪ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﻌﺪ از

رﺣﻠﺖ اﯾﻨﭽﻨﲔ ﺷﺨﺼﯿﺘﻬﺎﺋﯽ ﻫﺮ ﮐﺪام از ﺷﺎﮔﺮدن و ﻣﺮﯾﺪان ،ﺑُﻌﺪی از اﺑﻌﺎد وﺟﻮد اﺳﺘﺎد را ﺑﻬﱰ درﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺪان
اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﱰی ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﻫﻤﺎن ﻣﻮﺟﺐ اﻧﺸﻌﺎب در ﻃﺮﯾﻘﻪ و ﺑﺮداﺷﺖ ﺧﺎص ﻣﯽﺷﻮد ،ﮔﺮ ﭼﻪ در ﺗﺼﻮف

ﺑﻬﯿﭽﻮﺟﻪ اﺧﺘﻼف ﻧﺤﻠﻪای و ﻓﺮﻗﻪای وﺟﻮد ﻧﺪارد وﱃ در ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻃﺮﯾﻘﺖ ،ﻫﺮ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﻧﻈﺮی دارد .ﯾﮑﯽ

ﺣﻀﻮر را ﻣﻘﺪم ﻣﯽداﻧﺪ و دﯾﮕﺮی ﻏﯿﺒﺖ را ﯾﮑﯽ اﺳﺎس را روی ﻣﺤﺒﺖ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ دﯾﮕﺮی زﻫﺪ را ﯾﮑﯽ ﺻﺤﻮ

را ﺑﺮﺗﺮ ﻣﯽﺷﻤﺎرد و دﯾﮕﺮی ﺳُﮑﺮ را و از اﯾﲊو ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﯿﺪ ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ ﻧﻪ ﺗﻦ از ﻣﺸﺎﯾﺦ وی ﺳﻠﺴﻠﻪﻫﺎی ﻃﺮﯾﻘﺘﯽ ﭼﻨﺪی

ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻈﺎﻫﺮ ﭼﻨﲔ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺪاﯾﺶ اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪﻫﺎی ﻃﺮﯾﻘﺘﯽ ﻧﺎﺷﯽ از اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ
ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﺎن ﺟﻨﯿﺪ اﺳﺖ وﱃ در ﻋﲔ ﺣﺎل ﻣﯽﺗﻮان ﻗﺒﻮل ﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﯿﺪاﯾﺶ اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪﻫﺎ ﻫﺮﮐﺪام ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ

ﮐﻪ دارﻧﺪ در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻮﺟﺐ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﯿﺸﱰ و ﮔﺴﱰدهﺗﺮ و اﺳﺘﮑﻤﺎل ﻋﺎﻟﻢ ﻋﺮﻓﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺒﺎدل و ﺗﺪاﺧﻞ اﻓﮑﺎر

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

۱ـ ﺷﯿﺦ اﺑﻮﻋﻠﯽ رودﺑﺎری »۳۲۲ه« ﮐﻪ ﺳﻠﺴﻠﻪ او ﺑﻪ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﻏﺰاﱃ رﺳﯿﺪ و ﭘﺲ از آن ﺑﺘﺪرﯾﭻ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻧﻌﻤﺖ
اﻟﻠﻬﯽ و ﻣﻮﻟﻮﯾﻪ وﮐﱪوﯾﻪ و ﺻﻔﻮﯾﻪ و ﻧﻘﺶ ﺑﻨﺪﯾﻪ و ﭘﲑ ﺟﻤﺎﻟﯿﻪ و ﺑﻘﻮﱃ ﺳﻬﺮوردﯾﻪ و ﺷﺎذﻟﯿﻪ از آن ﻣﻨﺸﻌﺐ ﺷﺪ.

۲ـ ﻣﻤﺸﺎد دﯾﻨﻮری ۲۹۲ه« ﮐﻪ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺳﻬﺮوردﯾﻪ ﺑﻘﻮﱃ از او ﺟﺪا ﺷﺪه.

۳ـ ﺷﯿﺦ اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻔﯿﻒ »۳۲۱ه« ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻘﻮﱃ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺳﻬﺮوردﯾﻪ از ﻃﺮﯾﻖ او ﺑﻪ ﺟﻨﯿﺪ ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪد.

۴ـ ﺷﯿﺦ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺷﺒﻠﯽ »۳۳۴ه« ﮐﻪ ﺳﻠﺴﻠﻪ رﻓﺎﻋﯿﻪ و ﻗﻮﻧﻮﯾﻪ و ﻗﺎدرﯾﻪ ﺑﺎو ﻣﯽرﺳﺪ ».«۱۴
۵ـ ﺷﯿﺦ روﯾﻢ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ زﯾﺪ »۳۰۳ه« ﮐﻪ ﺑﻘﻮﱃ ﺳﻠﺴﻠﻪ رﻓﺎﻋﯿﻪ ﺑﺎو ﻣﯽرﺳﺪ».«۱۵

۶ـ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﺟﺮﯾﺮی » ۳۱۲ﯾﺎ ۳۰۴ه« ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻘﻮﱃ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻧﻘﺸﺒﻨﺪﯾﻪ ﺑﺎو ﻣﯽرﺳﺪ.«۱۶» .
۷ـ ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺆﺳﺲ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری »۳۲۸ه«.
۸ـ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻌﻔﺮ ﻧﺼﲑ ﺧﻠﺪ آﺑﺎدی »۳۴۸ه«.

۹ـ ﺷﯿﺦ اﺑﻮﺑﮑﺮ واﺳﻄﯽ ﮐﻪ ﻃﺮﯾﻘﻪ ﺳﯿّﺎرﯾّﻪ ﻣﻨﺴﻮب ﺑﺎوﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺑﺎ وﺟﻮدی ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭘﲑو ﻃﺮﯾﻘﻪ ﺟﻨﯿﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﮑﺘﺐ ﺗﺼﻮف ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻐﺪاد ﺑﻮدﻧﺪ و در ﻃﺮﯾﻘﺖ ﺻﺤﻮ را ﺑﺮ
ﺳﮑﺮ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدادﻧﺪ و ﺳﻌﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﻃﺮﯾﻘﺖ و ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑﻬﻢ ﺑﯿﺎﻣﯿﺰﻧﺪ وﱃ ﺟﻠﻮه ﻧﻤﻮدی ﻫﺮﮐﺪام ﺑﺴﺘﻪ

ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ و ﻣﻘﺎم ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ و ﺷﺎﮐﻠﻪ ﺷﺨﺼﯽ ،ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد .ﻫﻤﲔ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻓﺮﻗﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ در
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻃﺮﯾﻘﺖ ﺑﺎ ﻫﻢ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻮﯾﮋه ﻃﺮﯾﻘﻪ ﺣﻼج و ﺷﺒﻠﯽ ﮐﻪ ﭘﺮ ﺳﺮ و ﺻﺪاﺗﺮﯾﻦ ﻃﺮﯾﻘﻪﻫﺎی ﻋﺮﻓﺎن

اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﺪﯾﺪ آﯾﻨﺪ .ﺣﺴﲔ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر ﺣﻼج ﺑﺎ وﺟﻮدﯾﮑﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﻧﺰد ﺳﻬﻞ ﺗﺴﱰی »۲۸۳ -۲۰۳ه« ﮐﻪ

ﻃﺮﯾﻘﺶ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺠﺎﻫﺪه ﺑﻮد ﺑﺎ ﺗﺼﻮف ﺑﻪ روش ﺳﻬﻠﯿﻪ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ﺑﻮد وﱃ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﺣﻨﺎﺑﻠﻪ داﺷﺖ

آﺷﻨﺎﺷﺪ .«۱۷» .وﱃ ﺑﻪ ﻗﯿﻮد ﺧﺸﮏ ﺳﻬﻠﯿﻪ ﺳﺮ ﻓﺮود ﻧﯿﺎورد و ﺑﻨﺰد اﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﻣﮑﯽ »۲۹۶ه« ﮐﻪ از اﻗﺮان ﺟﻨﯿﺪ و
اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺧﺮاز ﺑﻮد و در ﻣﻌﺎﻣﻠﺖ از ﺳﻬﻞ ﻣﻘﯿﺪﺗﺮ ﺑﻮد رﻓﺖ وﱃ ﻣﺸﺮب ﺻﺤﻮ او ﺑﺎ ﻣﺸﺮب ﺳُﮑﺮ ﺣﻼج ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﺒﻮد

و او ﺗﺮک ﮐﺮد و ﺑﺤﻘﻪ ﯾﺎران ﺟﻨﯿﺪ ﭘﯿﻮﺳﺖ » «۱۸و ﺑﺨﻠﻮت ﻧﺸﺴﺖ و ﻟﺒﺎس ﺻﻮﻓﯿﻪ ﭘﻮﺷﯿﺪ و در ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﺑﺎ
اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻧﻮری »ﻣﺆﺳﺲ ﻃﺮﯾﻘﻪ ﻧﻮرﯾﻪ« و اﺑﻦ ﻋﻄﺎ آدﻣﯽ و ﺷﺒﻠﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﺪ و ﻣﺪت  ۲۰ﺳﺎل از ﻣﺤﻀﺮ ﺟﻨﯿﺪ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮد وﱃ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ دﻟﯿﻞ از ﺟﻨﯿﺪ ﻫﻢ ﺑﺮﯾﺪ .اول اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻠﻨﺎً اﻇﻬﺎر ﺗﺸﯿﻊ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد و ﭼﻮن او را ﺑﻪ ﺷﯿﻌﻪ
ﻣﻨﺴﻮب ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ و ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻮدن ﺟﺮم و ﮔﻨﺎه ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ و ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر ﻣﺸﺎﯾﺦ اﯾﻦ راز ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﻣﻼ ﻣﯽﺷﺪ
ﺟﻨﯿﺪﮐﻪ اﺳﺘﺎد و ﻣﺮاد او ﺑﻮد ﺑﺨﺎﻃﺮ از ﺑﲔ ﻧﺮﻓﱳ ﻣﮑﺘﺐ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺗﺸﯿﻊ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻬﻮدی ﺑﺮ ﻣﺤﻮر ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ

اﻟﻬﯽ و ﺷﯿﻮه ﻣﺒﺎرزه ﻣﻨﻔﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﺟ ّﻮ ﺣﺎﮐﻢ ﻇﺎﻫﺮ ﭘﺮﺳﺖ ﺧﻠﻔﺎ و ﺣﮑﺎم ،ﻇﺎﻫﺮاً ﺣﻼج را از ﺧﻮد راﻧﺪ.

ﺣﺘﯽ ﻣﺘﮑﻠﻤﺎن ﺷﯿﻌﻪ از ﺗﺮس ﺧﻠﻔﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎراﻧﻪ و ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺟﻮﯾﺎﻧﻪ او را از ﻏﻼت ﺷﯿﻌﻪ ﻣﺤﺴﻮب داﺷﺘﻪ ﻋﻠﯿﻪ او

ﺑﭙﺎ ﺧﺎﺳﺘﻨﺪ وی در ﻃﺎﻟﻘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻇﻬﻮر ﻣﻬﺪی ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﻬﺪی ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه و در ﻗﻢ ﺧﻮد را

ﺑﺎﻣﺎﻣﯿﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺮد و در ﺑﻐﺪاد ادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ وﮐﯿﻞ اﻣﺎم ﻏﺎﺋﺐ اﺳﺖ و ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ ﻣﺤﺮوﻣﺎن را ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺘﻤﮑﺎران
ﺑﺸﻮرش واداﺷﺖ و ﻣﯽرﻓﺖ ﮐﻪ ﻧﻬﻀﺘﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺘﻤﮑﺎران ﺑﺸﻮرش واداﺷﺖ و ﻣﲑﻓﺖ ﮐﻪ ﻧﻬﻀﺘﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﯿﺪادﮔﺮان ﺑﺮﭘﺎ

ﺳﺎزد وﱃ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎر ﻫﻢ او را درک ﻧﮑﺮده و ﺑﺎ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻫﻤﺪﺳﺖ ﺷﺪه ﻋﻠﯿﻪ اوﮐﻪ از ﻋﺸﻖ ﺷﺪه ﻋﻠﯿﻪ
اوﮐﻬﺎز ﻋﺸﻖ و ﻣﺤﺒﺖ اﻟﻬﯽ و وﺣﺪت وﺟﻮد و ﺻﻌﻮد و ﻋﺮوج اﻧﺴﺎن دم ﻣﯽزد ﺟﺒﻬﻪ ﮔﲑی ﮐﺮدﻧﺪ و ﺣﻠﻮل و اﺗﺤﺎد

و ﻗﺮﻣﻄﯽ ﺑﻮدن و ادﻋﺎی رﺑﻮﺑﯿﺖ و زﻧﺪﻗﻪ و ﻣﺎﻧﻮﯾﺖ ﮐﻪ از دﻫﺎن واﺑﺴﺘﮕﺎن ﺑﺤﻮﮐﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﺣﻼج ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﺑﺎور ﮐﺮده

و ﯾﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻓﺸﺎی راز او را ﻓﺪا ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﮑﺘﺐ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺶ ﺧﻮﯾﺶ را ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮدﻧﺪ و اﺑﻦ ﻋﻄﺎء
آدﻣﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺳﺨﻦ ﺣﻼج را ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﺪ رﺳﻤﺎً ﻧﻮﺷﺖ ﻣﻨﻬﻢ ﻫﻤﲔ ﻋﻘﯿﺪه را دارم ،آﻧﻘﺪر او را زدﻧﺪﮐﻪ وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ
٦٢

»۳۰۹ه« وﱃ ﺻﻮﻓﯿﻪ رﺳﻤﯽ ﺟﺎﻧﺐ اﺣﺘﯿﺎط و ﺣﻔﻆ اﺳﺮار و ﺗﻘﯿﻪ را ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻣﮑﺘﺐ از دﺳﺖ ﻧﺪادﻧﺪ و ﺷﺎﯾﺪ
ﺣﻖ ﺑﺂﻧﻬﺎ ﺑﻮد و ﺷﺒﻠﯽ ﻫﻢ ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﻪ اﻗﻮال ﺷﻄﺢ آﻣﯿﺰ ﻧﻈﲑ آﻧﭽﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﻼﻣﺖ و ﻗﺘﻞ ﺣﻼج ﺷﺪ ﻣﯽﮔﻔﺖ وﱃ

ﭼﻮن ﺑﺮ ﺧﻼف ﺣﻼج ﻇﺎﻫﺮاً ﺑﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺷﯿﻌﯽ و ﻗﺮﻣﻄﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺎﻟﻒ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻼﻓﺖ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﺪاﺷﺖ از اﯾﻦ

اﻗﻮال ﮔﺰﻧﺪی ﺑﺎو ﻧﺮﺳﯿﺪ ﺳﺨﻨﺎن او ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻼج ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺳُﮑﺮ و وﺟﺪ و ﺷﻄﺢ و ﻋﺮﺑﺪه آﻣﯿﺰ و ذوﻗﯽ و ﺷﺎﻋﺮاﻧﻪ و

ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺗﻔﮑﺮ آﻣﯿﺰ ﺑﻮد وﱃ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن دﺳﺘﮕﺎه و ﺣﺎﻟﺖ ﺑﯽﻗﯿﺪی و ﺟﻨﻮن او در اراﺋﻪ ﺷﺎﻋﺮاﻧﻪ

اﻓﮑﺎر ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﺟﻨﻮن آﻣﯿﺰ ﺧﻮد ﻋﻘﻞ ﻋﺎﻗﺒﺖ اﻧﺪﯾﺶ و ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺟﻮﺋﯽ را ﮐﻪ ﻣﺘﮑﻠﻤﲔ و ﺻﻮﻓﯿﻪ

ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎر و دﺳﺘﮕﺎه ﺣﺎﮐﻢ و ﺣﺘﯽ ﺷﯿﻌﻪ ﻣﻌﺘﺪل ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻮرد ﻣﺴﺨﺮه ﻗﺮار ﻣﯽداد و ﭼﻮن او ار ﺑﻪ

ﺗﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺮدﻧﺪ و زﻧﺠﲑ ﮐﺮدﻧﺪ ﮔﻔﺖ :در ﭼﺸﻢ ﺷﻤﺎ ﻣﻦ دﯾﻮاﻧﻪام و ﺷﻤﺎ ﻋﺎﻗﻞ .ﮐﺎﺷﮑﯽ دﯾﻮاﻧﮕﯽ ﻣﻦ ﺑﯿﻔﺰای و

ﻋﻘﻞ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ اﻓﺰوده آﯾﺪی ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ دﯾﻮاﻧﮕﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﻫﺮ روز ﺑﺎو ﻧﺰدﯾﮑﱰ ﻣﯽﺷﻮم و ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻋﻘﻞ ﺧﻮﯾﺶ ﻫﺮ

روز از او دورﺗﺮ .ﺷﺒﻠﯽ آﻧﻘﺪر در ﺷﻮرﯾﺪﮔﯽ و ﺳﮑﺮ و ﺟﺬب ﭘﯿﺶ رﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﺎدش ﺟﻨﯿﺪ ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ را اﻫﻞ
ﺑﺪاﯾﺖ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﻧﻪ اﻫﻞ ﻧﻬﺎﯾﺖ و ﻣﯽﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽﺑﻮد ﺑﺪﺳﺖ ﯾﮏ ﺗﻦ ازﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﻼم ﻣﯽآورد

»اﻟﻠﻤﻊ« او ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ و ﻣﺸﺎﯾﺦ اﻫﻞ ﺣﺎل ﮐﻪ ﻧﺰد آﻧﻬﺎ ﻋﻠﻢ اﻫﻞ ﻇﺎﻫﺮ راه ﺑﺨﺪا ﻧﺪاﺷﺖ ﻋﻠﻮم ﻇﺎﻫﺮی را ﺗﺤﻘﲑ
ﮐﺮد و آن در ﺣﺎﱃ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﻘﻬﺎ و ﻣﺤﺪﺛﺎن در ﺑﻐﺪاد ﻧﻔﻮذ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺑﺪﺳﺖ آورده و ﺻﻮﻓﯿﻪ و اﻫﻞ ﺣﺎل را ﺗﻌﻘﯿﺐ

و آزار ﻣﯽدادﻧﺪ ،ﻟﺬا ﺑﺎ ﺷﻬﺎدت ﺣﻼج و ﻣﺮگ ﺷﺒﻠﯽ ﺻﻮﻓﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎری و ﺗﻘﯿﻪ اﻓﺰودﻧﺪ و ﺑﺎ روی ﮐﺎر

آﻣﺪن آل ﺑﻮﯾﻪ و ﺿﻌﻒ ﺧﻠﻔﺎی ﻋﺒﺎﺳﯽ اﻧﮕﯿﺰه ﻣﺒﺎرزه ﻣﻨﻔﯽ و اداﻣﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺻﻮﻓﯿﺎﻧﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺸﯿﻊ اﺻﻮﱃ ﻧﻪ
ﻓﻘﻬﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺠﺎل ﺧﻮدﻧﻤﺎﺋﯽ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .ﺿﻤﻨﺎً ﺑﺎ ﻫﺮج و ﻣﺮج ﺣﺎﺻﻞ از درﮔﲑی ﺗﺮک و دﯾﻠﻢ و اﺧﺘﻨﺎق
ﺣﺎﮐﻢ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﺑﻐﺪاد رو ﺑﻪ ﺿﻌﻒ رﻓﺖ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﻠﺴﻔﯽ و ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ اﺧﻮان اﻟﺼﻔﺎ

ﺟﺮأت ﻧﮑﺮدﻧﺪ ﻧﺎم ﺧﻮد را در رﺳﺎﻻت ﺧﻮد ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ و در ﺑﺼﺮه ﮐﻪ از ﻣﺮﮐﺰ ﺧﻼﻓﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ دور ﺑﻮد ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﺳﺮی ﺧﻮﯾﺶ را ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ و ﺻﻮﻓﯿﻪ ﺑﻐﺪاد ﺑﻪ ﻋﺰﻟﺖ و ﻣﺠﺎﻫﺪت و زﻫﺪ ﺑﯿﺸﱰ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ وﺿﻊ اداﻣﻪ
داﺷﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ دوران ﺳﻼﺟﻘﻪ و وزارت ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻠﮏ ﻓﺮا رﺳﯿﺪ .در ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﻦ دوران »ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم و

اواﺳﻂ ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ« ﻣﺸﺎﯾﺨﯽ ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺟﻨﯿﺪ ﻣﺠﺎز ﺑﻮدﻧﺪ در ﺑﻐﺪاد و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﺎﻟﮑﺎن ﻣﺸﻐﻮل و
ﺳﻠﺴﻠﻪﻫﺎی ﭼﻨﺪی را ﺗﺸﮑﯿﻞ داده و رﻫﱪی ﮐﺮدﻧﺪ .از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﱰ اﺑﻮﻋﻠﯽ رودﺑﺎری ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ ﺳﻠﺴﻠﻪ

ﻧﻌﻤﺖاﻟﻠﻬﯽ و ﻣﻮﻟﻮﯾﻪ وﮐﱪوﯾﻪ و ﺻﻔﻮﯾﻪ و ﻧﻘﺸﺒﻨﺪﯾﻪ و ﭘﲑ ﺟﻤﺎﻟﯿﻪ و ﺷﺎذﻟﯿﻪ و ﺳﻬﺮوردﯾﻪ در اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻗﺮار دارﻧﺪ.

ﻣﺨﻠﺺ ﮐﻼم اﯾﻨﮑﻪ از دوران ﻏﯿﺒﺖ ﺻﻐﺮی ﺳﻠﺴﻠﮥ اﻗﻄﺎب ﺷﺮوع ﺷﺪ وام اﻟﺴﻼﺳﻞ ﮐﻪ ﺟﻨﯿﺪﯾﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﺎ ﺷﯿﺦ

اﺣﻤﺪ ﻏﺰاﱃ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ.

۱ـ ﻗﻄﺐ اول ﺟﻨﯿﺪ ﺑﻐﺪادی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺮح ﺣﺎﻟﺶ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ.

۲ـ ﻗﻄﺐ دوم اﺑﻮﻋﻠﯽ رودﺑﺎری .ﺑﻘﻮل ﻗﺸﲑی :ﺑﻐﺪادی ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻣﻘﯿﻢ ﺑﻮد و وﻓﺎت او آﻧﺠﺎ ﺑﻮد و ﺣﺪود ﺳﺎل

 ۳۲۲وﻓﺎت ﻧﻤﻮده و ﺻﺤﺒﺖ ﺟﻨﯿﺪ و ﻧﻮری و اﺑﻦ ﺟﻼ ﮐﺮده ﻇﺮﯾﻔﱰﯾﻦ ﭘﲑان ﺑﻮد وی ﮔﻔﺖ :اﺳﺘﺎد ﻣﻦ اﻧﺪر ﺗﺼﻮف

ﺟﻨﯿﺪ ﺑﻮد و در ﻓﻘﻪ اﺑﻮاﻟﻌﺒﺎس و اﻧﺪر ادب ﺛﻌﻠﺐ واﻧﺪر ﺣﺪﯾﺚ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺟﺮﯾﺮی .ﻃﺒﻖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻗﺸﲑی » «۱۹ﻣﺨﺎﻟﻒ
ﺳﻤﺎع ﺑﻮده و در ﺑﺎره ﺗﺼﻮف ﮔﻔﺘﻪ :اﯾﻦ ﻣﺬﻫﺒﯽ اﺳﺖ ﻫﻤﻪ ﺟﺪ و ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ از ﻫﺰل ﺑﺎ وی ﻣﯽآﻣﯿﺰد .و ﺧﻮد او ﻫﻢ

ﺳﺨﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﺮﻋﯽ و ﺗﻮﺑﻪ اﻧﺎﺑﻪ و زﻫﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ و در ﻋﻠﻢ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺑﺰرگ داﺷﺘﻪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﺻﻮل اﻟﻔﺼﻮل
آﻣﺪه ﮐﻪ ﺟﻨﯿﺪﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻫﯿﭽﮑﺲ را در ﺟﺎﻣﻌﯿﺖ ﻋﻠﻢ ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﻃﺮﯾﻘﺖ و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭼﻮن اﺑﯽ ﻋﻠﯽ رودﺑﺎری ﻧﺪﯾﺪم

 «۲۰و در ﻧﻔﺤﺎت اﻻﻧﺲ آﻣﺪه ﮐﻪ ﺷﯿﺦ از ﻃﺒﻘﻪ راﺑﻌﻪ و از اﺑﻨﺎء رؤﺳﺎ و ورزاﺳﺖ و ﻧﺴﺒﺖ وی ﺑﻪ ﮐﺴﺮی ﻣﯽرﺳﺪ
».«۲۱

٦٣

ﻋﻄﺎر در ﺗﺬﮐﺮه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :در ﻣﻌﺎﻣﻠﺖ و رﯾﺎﺿﺖ وﮐﺮاﻣﺖ و ﻓﺮاﺳﺖ ﺑﺰرﮔﻮار و اﻫﻞ ﺑﻐﺪاد ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻀﺮت او ار
ﺧﺎﺿﻊ ﺑﻮدﻧﺪ« ﺑﻬﺮ ﺣﺎل اﺑﻮﻋﻠﯽ دﻧﺒﺎﻟﻪ ﺗﺼﻮف ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻐﺪاد را ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺻﺤﻮ و ﻋﻤﻞ ﺑﺮ ﺷﺮﯾﻌﺖ و

رﯾﺎﺿﺖ ﺑﻮد در ﺑﻐﺪاد و ﻣﺼﺮ اداﻣﻪ داد و ﺷﻌﺮ ﻫﻢ ﻣﯽﮔﻔﺖ و از ﻋﻠﻤﺎء اﻫﻞ ﺗﺼﻮف ﺑﻮد.

۳ـ ﻗﻄﺐ ﺳﻮم اﺑﻮﻋﻠﯽ ﮐﺎﺗﺐ :اﺑﻮﻋﻠﯽ ﮐﺎﺗﺐ ﺟﺎﻧﺸﲔ اﺑﻮﻋﻠﯽ رودﺑﺎری ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﻫﻞ ﺧﻮف و رﺟﺎء و ﻣﺠﺎﻫﺪه

ﺑﻮده و از ﻋﻠﻤﺎی ﺻﻮﻓﯿﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪه و از اﺑﻮﻋﻠﯽ رودﺑﺎری و اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻣﺼﺮی ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد .«۲۲

۴ـ ﻗﻄﺐ ﭼﻬﺎرم اﺑﻮﻋﺜﻤﺎن ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ ﺳﻼم ﻣﻐﺮﺑﯽ :اﺻﻞ وی از ﻗﲑوان ﻣﻐﺮب ﺑﻮد و ﺷﺎﮔﺮدی اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺻﺎﻧﻊ
دﯾﻨﻮری ﻧﻤﻮده و ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻋﻠﯽ ﮐﺎﺗﺐ داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﺣﺒﯿﺐ ﻣﻐﺮﺑﯽ واﺑﻮﻋﻤﺮ و زﺟﺎج و اﺑﻮ ﯾﻌﻘﻮب ﻧﻬﺮﺟﻮری

ﻣﻼﻗﺎت داﺷﺘﻪ » «۲۳و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻋﻄﺎر در ﺗﺬﮐﺮة اﻻوﻟﯿﺎء ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :در اول ﺣﺎل  ۲۰ﺳﺎل ﻋﺰﻟﺖ ﮔﺰﯾﺪ و از ﺳﮑﺮ

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

ﻋﺸﻖ از اول ﺳﺮﮐﺶ و ﺧﻮﻧﯽ ﺑﻮد

آﻧﮑﻪ

ﺑﲑوﻧﯽ

ﺑﻮد

وﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﻋﺎﺻﯽ ﺑﻬﱰ اﺳﺖ از ﻣﺪﻋﯽ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻋﺎﺻﯽ ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮﺑﻪ ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ و اﯾﻦ ﻧﻔﺲ ﻋﺒﺎدت اﺳﺖ و ﻣﺪﻋﯽ

ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺧﯿﺎل ،دﻋﻮی ﺧﻮد ﺿﺒﻂ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﻣﻘﺎم ﺗﻀﯿﯿﻊ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻋﲔ ﮔﻨﺎه اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻋﺎﺻﯽ ﻣﱰﻗﯿﺴﺖ و

ﻣﺪﻋﯽ ﻣﺘﺰﻟﺰل« »اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﻣﻮﻟﻮی در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻼﻗﺎت اﺑﻠﯿﺲ ﺑﺎ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﻨﺤﻮ ﻋﺎﱃ ﺑﯿﺎن ﻓﺮوده «.و درﺑﺎره
ﺳﻤﺎع ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﻫﺮﮐﻪ دﻋﻮی ﺳﻤﺎع ﮐﻨﺪ و از آواز ﻣﺮﻏﺎن و ﭼﺮﻧﺪﮔﺎن و ددﻫﺎ و آواز ﺑﺎد او را ﺳﻤﺎع ﻧﺒﻮد در

دﻋﻮی ﺳﻤﺎع ،دروغ زن اﺳﺖ ،و ﮔﻔﺖ ﻫﺮ ﮐﻪ را اﯾﻤﺎن ﺑﻪ اوﻟﯿﺎء ﺑﺎﺷﺪ از اوﻟﯿﺎء اﺳﺖ .و از او درﺑﺎره ﺻﺤﺒﺖ

ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ .وﮔﻔﺖ :ﻧﯿﮑﻮﺋﯽ ﺻﺤﺒﺖ آن ﺑﻮد ﮐﻪ رواداری ﺑﺮ ﺑﺮادر ﻣﺴﻠﻤﺎن آﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﺧﻮد روا ﻣﯽداری«» .«۲۵ﯾﺎﻓﻌﯽ
در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺮآت اﻟﺠﻨﺎن وﻓﺎت او را در ﺳﺎل  ۳۷۳ﮔﻔﺘﻪ و ﺳﻠﻤّﯽ در ﻃﺒﻘﺎت ﺻﻮﻓﯿﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ«» :

ﻫﯿﭻ ﮐﺲ را در ﻋﻠﻮّ ﺣﺎل و رﻋﺎﯾﺖ دﻗﺖ ﭼﻮن او ﻧﺪﯾﺪم«.

۵ـ ﻗﻄﺐ ﭘﻨﺠﻢ ﺷﯿﺦ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻋﻠﯽ ﮔﻮرﮐﺎﻧﯽ :وی ﺟﺎﻧﺸﲔ اوﻋﺜﻤﺎن ﻣﻐﺮﺑﯽ ﺑﻮد و ﺟﺎﻣﯽ در ﻧﻔﺤﺎت ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
ﺷﯿﺦ ﺑﺰرﮔﻮار ﺷﯿﺦ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﮔﺮﮔﺎﻧﯽ ﻃﻮﺳﯽ را ﮐﻪ ﺳﻠﺴﻠﮥ ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺣﻀﺮت اﺑﻮاﻟﺠﻨﺎب ﻧﺠﻢاﻟﺪﯾﻦ ﮐﱪﱝ ﺑﺎو
ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪد از ﻃﺒﻘﻪ ﺷﯿﺦ اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ اﺑﻮاﻟﺨﲑ و ﺷﯿﺦ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺧﺮﻗﺎﻧﯽ اﻧﺪ .و در ﻫﻤﺎن ﮐﺘﺎب ﻣﻼﻗﺎت ﺷﯿﺦ اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ

و ﺷﯿﺦ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ را ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪ«۲۶».
ﻫﺠﻮﯾﺮی او را ﻗﻄﺐ زﻣﺎﻧﻪ ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ازﮐﺮاﻣﺎت و ﻏﯿﺒﮕﻮﺋﯽ او ﺧﱪ داده ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:از ﺷﯿﺦ اﻟﻤﺸﺎﯾﺦ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ

ﮔﺮﮔﺎﻧﯽ ﻗﺪس اﻟﻠّﻪ ﺳﺮّه ﭘﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ دروﯾﺶ را ﮐﻤﱰﯾﻦ ﭼﯿﺰ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ اﺳﻢ ﻓﻘﲑ را ﺷﺎﯾﺪ و ﺳﺰاوارﮔﺮدد؟ ﮔﻔﺖ ﺳﻪ

ﭼﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ و ﮐﻤﱰ از ﺳﻪ ﭼﯿﺰ ﻧﺸﺎﯾﺪ .ﯾﮑﯽ ﺑﺎﯾﺪﮐﻪ ﭘﺎره راﺳﺖ ﺑﺪاﻧﺪ و دوﺧﺖ و دﯾﮕﺮی ﺳﺨﻨﯽ راﺳﺖ ﺑﺪاﻧﺪﮔﻔﺖ و

ﺷﻨﻮد و دﯾﮕﺮی ﭘﺎی راﺳﺖ ﺑﺮ زﻣﲔ ﺑﺪاﻧﺪ زد » .«۲۷ﭘﺲ از رﺣﻠﺖ ﺷﯿﺦ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﮔﺮﮔﺎﻧﯽ دو ﺷﺎﺧﻪ از وی

ﻣﻨﺸﻌﺐ ﺷﺪ ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺎﮔﺮدش ﺷﯿﺦ اﺑﻮﻋﻠﯽ ﻓﻀﻞ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺎرﻣﺪی ﻧﺨﺴﺖ ﺧﺪﻣﺖ اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ اﺑﻮاﻟﺨﲑ

رﺳﯿﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺨﺪﻣﺖ اﺳﺘﺎد اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻗﺸﲑی آﻣﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﺨﺪﻣﺖ ﺷﯿﺦ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﮔﻮرﮐﺎﻧﯽ ﻃﻮﺳﯽ و اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ
ﺧﺮﻗﺎﻧﯽ رﺳﯿﺪه ﻣﮑﺘﺐ ﺧﺮاﺳﺎن را در ﺗﺼﻮف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺸﯿﺪ و ﺣﺠﺔ اﻻﺳﻼم ﻏﺰاﱃ را ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﺮد و ﭘﺲ از

ﻓﺎرﻣﺪی ﺧﻮاﺟﻪ ﯾﻮﺳﻒ ﻫﻤﺪاﻧﯽ ﺑﺮ ﻣﺴﻨﺪ ارﺷﺎد ﻧﺸﺴﺖ او ﻣﺼﻨﻒ ﮐﺘﺎب رﺗﺒﺔ اﻟﺤﯿﻮة و ﺷﺎرح ﻣﻨﺎزل اﻟﺴﺎﺋﺮﯾﻦ

ﺧﻮاﺟﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ اﻧﺼﺎری ﺑﻨﺎم ﻣﻨﺎزل اﻟﺴﺎﻟﮑﲔ اﺳﺖ و ﺣﮑﯿﻢ ﺳﻨﺎﺋﯽ و ﺧﻮاﺟﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺨﺎﻟﻖ ﻏﺠﺪواﻧﯽ را ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﺮد
».«۲۸

٦٤

۶ـ ﻗﻄﺐ ﺷﺸﻢ ﺷﯿﺦ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻧﺴﺎج ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺷﯿﺦ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﮔﻮرﮐﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﻣﺴﻨﺪ ارﺷﺎد ﻧﺸﺴﺖ او ﻣﺠﺎﻫﺪه ﺑﺴﯿﺎر
ﮐﺸﯿﺪ وﱃ ﺑﺸﻤﺎﻫﺪه ﻧﯿﻨﺠﺎﻣﯿﺪ .ﺑﺪرﮔﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﱃ ﺑﻨﺎﻟﯿﺪ ﺑﺴﺮش ﻧﺪا ﮐﺮدﻧﺪﮐﻪ ﻧﺴﺎج ﺗﻮ ﺑﻨﺪه ﻣﺤﺘﺎج ﺑﺎ درد ﻃﻠﺐ
ﻗﻨﺎﻋﺖ ﮐﻦ ﺗﺮا ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺖ ﭼﮑﺎر؟ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ،ﻃﺮﯾﻘﻪ ﻧﯿﺎز داﺷﺖ و ﻗﺪر ﻧﺎز ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻻﺟﺮم ﮔﻔﺖ :اول ﺣﺠﺎب ﻋﺎرف
ﻋﻠﻢ و ﻋﻘﻞ و ﺧﻠﻮت اﺳﺖ ﺗﺎ از ﺳﺮ اﯾﻦ ﺳﻪ ﺑﺮ ﻧﺨﯿﺰد رﺧﺶ ﻫﻤﺖ او در ﻣﯿﺪان ﻃﻠﺐ ﮔﺮدی ﻧﻤﯽاﻧﮕﯿﺰد ».«۲۹

ﺷﺮح ﺣﺎﻻت ﺷﯿﺦ ﺑﺰرﮔﻮار اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻧﺴﺎج را در زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﻏﺰاﱃ ﺷﺎﮔﺮد و ﺟﺎﻧﺸﲔ او ﺑﻄﻮر ﺗﻔﺼﯿﻞ
ﺧﻮاﻫﯿﻢ آورد .وﻓﺎت او ﺑﻨﻘﻞ از ﺧﺰﯾﻨﺔاﻻﺻﻔﯿﺎء در ﺳﺎل  ۴۸۷ﺑﻮد ».«۳۰

ﻧﮕﺮﺷﯽ ﺑﺮ ﺳﲑ ﺗﺼﻮّف در ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم

ﻧﺎم ﺻﻮﻓﯿﺎن ﺑﺰرگ ﭘﺲ از ﺟﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﻏﺰّاﱃ
در اﯾﻦ ﻋﻬﺪ ﻏﲑ از آﻧﺎﻧﮑﻪ ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪ ﺻﻮﻓﯿﺎن ﺑﺰرگ دﯾﮕﺮی ﺑﻮدﻧﺪﮐﻪ ﻫﺮﮐﺪام ﺑﺎ ﻗﻠﻢ و ﻗﺪم و ﺳﺨﻦ و وﻋﻆ و

ارﺷﺎد و ﭘﺮورش در ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﮑﺘﺐ ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪهای داﺷﺘﻨﺪﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﺳﻤﻨﻮن ﻣﺤﺐ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺟﻨﯿﺪﮐﻪ ﭘﺲ از ﺟﻨﯿﺪ

رﺣﻠﺖ ﮐﺮد و اﺳﺎس ﻃﺮﯾﻘﺘﺶ ﺑﺮ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻮد .روﯾﻢ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ »۳۰۳ﻣﺘﻮﻓﯽ« .ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺣﺴﲔ رازی » ۳۰۳ا «۳۰۴
اﺑﻮاﻟﻌﺒﺎس ﺳﺮﯾﺢ » .«۳۰۵ﺣﺴﲔ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر ﺣﻼج ﻧﺎﻣﺶ ذﮐﺮ ﺷﺪ » .«۳۰۹ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ اﺳﮑﺎف ﮐﻪ او را و دو

ﺷﺎﮔﺮدش ﻫﯿﮑﻞ و اﺑﻮاﻟﻌﺒﺎس را ﺑﺠﺮم ارادت ﺑﻪ ﺣﻼج ﮐﺸﺘﻨﺪ .اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﻀﻞ ﺑﻠﺨﯽ » .«۳۱۹اﺑﻮﺑﮑﺮ

اﺣﻤﺪ ﺑﻦ رﻓﺎق ﮐﺒﲑ »از اﻗﺮان ﺟﻨﯿﺪ ﺑﻐﺪادی« .ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺣﺴﲔ »ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺟﻨﯿﺪ ﺑﻮده« .اﺑﻦ ﻋﻄﺎ »در ﺳﺎل ۳۱۱
ﺑﺪﻟﯿﻞ ارادت ﺑﻪ ﺣﻼج ﺑﻘﺘﻞ رﺳﯿﺪ «.اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻦ ﻋﯿﺴﯽ ﺳﻄﻮﻋﯽ » .«۳۰۵اﺑﻮﻣﺤﻤﺪ اﺣﻤﺪﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ اﻟﺤﺴﲔ
اﻟﺠﺮﯾﺮی از ﺷﺎﮔﺮدان ﺟﻨﯿﺪ .ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﻠﯽ اﻟﺤﮑﯿﻢ ﺗﺮﻣﺬی .اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻤﺪان »۳۱۱ه« .اﺑﻮاﻟﻌﺒﺎس اﺣﻤﺪ

ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﻋﻄﺎر » .«۳۰۹اﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﺮّاز رازی »ﭘﯿﺶ از ﺳﺎل  .«۳۲۰ﺧﻮاﺟﻪ ﭘﺎره
دوز ﺷﯿﺦ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ اﺣﻤﺪ اﺳﮑﺎف » .«۳۱۳اﺑﻮاﻟﻮﻟﯿﺪ اﺣﻤﺪﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺮﺟﺎء » .«۳۱۳اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺑﻨﺎن ﺑﻦ
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﻤﺎل » .«۳۱۶اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ اﻟﻮاﺳﻄﯽ »ﭘﺲ از  .«۳۲۰اﺑﻮ ﻋﻤﺮ و دﻣﺸﻘﯽ » .«۳۲۰اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺻﺎﻧﻊ

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

ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب ﺷﻘﻔﯽ » .«۳۲۸اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻔﯿﻒ » .«۳۳۱اﺑﻮاﻟﺨﲑ ﻗﻄﻊ » .«۳۴۰ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ

ﻋﻠﯽ ﮐﺘﺎﻧﯽ » .«۳۲۲اﺑﻮﯾﻌﻘﻮب اﺳﺤﻖ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻨﻬﺮ ﺟﻮری » .«۳۳۰اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺰﯾﻦ ».«۳۲۸
اﺑﻮﻋﻠﯽ ﮐﺎﺗﺐ » .«۳۴۰و او ﺟﺎﻧﺸﲔ اﺑﻮﻋﻠﯽ رودﺑﺎری ﺑﻮد »ﻧﺎﻣﺶ ذﮐﺮ ﺷﺪ« .ﻣﻈﻔﺮ ﭘﲑ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ

ﺧﺮاز .اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻃﺎﻫﺮ اﺑﻬﺮی » .«۳۳۰اﺑﻮاﻟﺤﺴﲔ ﺑﻦ ﺑﻨﺎن »از ﻣﺮﯾﺪان اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺧﺮاز« اﺑﻮاﺳﺤﻖ اﺑﺮاﻫﯿﻢ
ﺑﻦ ﺷﯿﺒﺎن »ﻣﻌﺎﺻﺮ اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ ﻣﻐﺮﺑﯽ« .اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺣﺴﲔ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﯾﺰدان ﯾﺎر ،اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ اﻋﺮاﺑﯽ » .«۳۴۲اﺑﻮﻋﻤﺮو

ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ اﻟﺰّﺟﺎﺟﯽ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری » .«۳۴۸اﺑﻮاﻟﻌﺒﺎس ﺳﯿﺎری » .«۳۴۲ﺣﺴﲔ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻮﺳﯽ ﺳﻠﻤﯽ

» .«۳۴۹ﺟﻌﻔﺮﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﻠﺪی ﺧﻮاص » .«۳۴۸اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺻﻮﻓﯽ ﻓﻮﺷﻨﺠﯽ » .«۳۴۸اﺑﻮﻣﺤﻤﺪ ﺟﻌﻔﺮ ﻣﺤﻤﺪ
ﺑﻦ ﻧﺼﲑ » .«۳۴۸اﺑﻮﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ ﺑﻦ ﺻﻤﺪ اﻟﺮازی » .«۳۵۲اﺑﻮﻋﻤﺮ و اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﻧﺠﯿﺪ » .«۳۶۶اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ
ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻬﻞ اﻟﻘﻮﺷﺠﯽ » .«۳۴۸اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺧﻔﯿﻒ اﻟﺸﲑازی » .«۳۷۱اﺑﻮاﻟﺤﺴﲔ ﺑﻨﺪار ﺑﻦ
اﻟﺤﺴﲔ اﻟﺸﲑازی » .«۳۵۳اﺑﻮﺑﮑﺮ اﻟﻄﻤﺴﺘﺎﻧﯽ » .«۳۴۰اﺑﻮاﻟﻌﺒﺎس اﺣﻤﺪﺑﻦ اﻟﺪﯾﻨﻮری » «۳۴۰اﺣﻤﺪ اﺑﺪال ﭼﺸﺘﯽ
» .«۳۵۵اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﺳﻼم اﻟﻤﻐﺮﺑﯽ » .«۳۷۳اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻨﺼﺮ آﺑﺎدی » .«۳۷۲اﺑﻮ ﻣﺤﺴﻦ ﻋﻠﯽ

ﺑﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ اﻟﺨﻀﺮ ﻣﯽ ﺑﺼﺮی » .«۳۷۱اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻄﺎء اﻟﺮودﺑﺎری » .«۳۶۹ﺑﮕﻔﺘﻪ ﺟﺎﻣﯽ وﯾﺮا ﮐﺘﺎﺑﯽ
٦٥

اﺳﺖ در ادب ﻓﻘﺮ .اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ رازی » .«۳۷۸اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺣﮑﯿﻢ ﺳﻤﺮﻗﻨﺪی » .«۳۴۲اﺑﻮﺑﮑﺮ وراق ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﮑﯿﻢ
ﺳﻤﺮﻗﻨﺪی ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﻮده .اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺳﻐﺪی ﺷﺎﮔﺮد اﺑﻮﺑﮑﺮ ورّاق .ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﻣﮑﺘﻮم ﺷﺎﮔﺮد وراّق .ﻫﺎﺷﻢ ﺳﻐﺪی ﺷﺎﮔﺮد

وراق .ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺣﺴﲔ ﺟﻮﻫﺮی ﮐﻪ ﺑﺎاﺑﻮﺑﮑﺮ واﺳﻄﯽ وذواﻟﻨﻮن ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﻮده .اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮐﺴﺎﺋﯽ از اﺻﺤﺎب ﺟﻨﯿﺪ

ﺑﻐﺪادی .اﺑﻮﻋﻠﯽ ﺟﺮﺟﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺗﺮﻣﺬی ﻫﻢ ﺳﻦ ﺑﻮده .ﻣﺤﻤﺪ و اﺣﻤﺪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺟﺮﺟﺎﻧﯽ اﺑﯽ اﻟﻮرد

ﻃﺎﻫﺮ ﺗﻘﺪﺳﯽ .اﺑﻮﯾﻌﻘﻮب ﻣﻮﺳﯽ .اﺑﻮﯾﻌﻘﻮب ﻧﻬﺮ ﺟﻮری .اﺑﻮﯾﻌﻘﻮب زاﺑﻠﯽ .اﺑﻮﻋﻘﻮب زﻣﺮی ﻣﻌﺎﺻﺮ اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ

ﺧﻔﯿﻒ .اﺑﻮﯾﻌﻘﻮب ﻣﺬﮐﻮری .اﺑﻮﯾﻌﻘﻮب ﻣﯿﺪاﻧﯽ »ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺷﺒﻠﯽ« .اﺑﻮﯾﻌﻘﻮب ﺿﺮاط »ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻧﻮری« .اﺑﻮﯾﻌﻘﻮب

ﮐﻮرﺗﯽ »ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺧﻮاﺟﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻧﺼﺎری« .ﺧﲑ ﻧﺴﺎج »ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺟﻨﯿﺪ وﻓﺎت ﺑﺴﺎل  .«۳۲۲ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﻮد
» .«۳۴۳ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪاﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ » .«۳۶۹ﺣﺎﺗﻢ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ »ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺟﺮﯾﺮی«.ﻏﯿﻼن ﺳﻤﺮﻗﻨﺪی

»ﻣﻌﺎﺻﺮﺟﻨﯿﺪ« .ﻏﯿﻼن ﻣﻮﺳﻮی .اﺑﻮﺻﺎﻟﺢ ﻣﺰﯾﻦ »ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ« .اﺑﻮاﻟﻌﺒﺎس دﯾﻨﻮری »ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻋﻄﺎ و

روﯾﻢ و ﺧﺮاز و ﺟﺮﯾﺮی« .اﺑﻮاﻟﻌﺒﺎس ﺷﲑازی »اﺳﺘﺎد ﺧﻔﯿﻒ و ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﺎ ﺟﻨﯿﺪ و روﯾﻢ و ﺳﻬﻞ و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺗﺴﱰی«.
اﺑﻮاﻟﻌﺒﺎس ﺑﺎرودی »ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﺎ ﺷﺒﻠﯽ« .اﺑﻮاﻟﻌﺒﺎس ﺑﺮدﻋﯽ »ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﺮﺗﻌﺶ« .ﻋﺒﺪاﻟﻮاﺣﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺳﯿﺎر »۳۷۵ه«.

اﺑﻮاﻟﻌﺒﺎس ﺳﻬﺮوردی »ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺷﲑواﻧﯽ« .اﺑﻮاﻟﻌﺒﺎس ﻧﻬﺎوﻧﺪی .اﺑﻮاﻟﻌﺒﺎس ﻧﺴﺎﺟﯽ .اﺑﺮاﻫﯿﻢ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﺎﺗﮏ از

ﻣﺮﯾﺪان ﺣﻼج ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﻨﯿﺪ و ﻧﻮری ﺻﺤﺒﺖ داﺷﺘﻪ .ﻓﺎرس ﺑﻦ ﻗﯿﺲ ﺑﻐﺪادی از ﺧﻠﻔﺎی ﻣﻨﺼﻮر ﺣﻼج ».«۳۳۵

اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﲔ ﺣﻼج .اﺑﻮﻣﻨﺼﻮر ﮔﻠﻮﮐﻼ از ﻣﻼﻣﺘﯿﺎن .ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺎﻣﺪ ﺗﺮﻣﺬی .اﺳﺤﻖ ﺑﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺣﻤﺎل .ﺑﻨﺎن ﺑﻦ

ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ .ﺷﯿﺒﺎن ﺑﻦ ﻋﻠﯽ .اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺻﺎﻧﻊ دﯾﻨﻮری » ۳۲۰ﺑﺎ  .«۳۳۱اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺷﻌﺮه .اﺑﻮﺣﺎﻣﺪ اﺳﻮد .اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻦ
داود ﻗﺼﺎر »ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺟﻨﯿﺪ و ذواﻟﻨﻮن« .اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﺣﻔﺎر .اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﻓﺮﻏﺎﻧﯽ .اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ .اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﺣﺪاد.
اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﻣﻌﺎذ ﻣﺼﺮی .اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﺮق .اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﻣﺠﺬوم داﻣﻐﺎﻧﯽ .اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻫﺎﺷﻤﯽ .اﺑﻮﺑﮑﺮ رﻣﺎن ﺻﻐﲑ .اﺑﻮﺑﮑﺮ

ﺷﻘﺎق.اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﯿﺪوﻧﯽ .اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻦ ﺳﻌﺪان .اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻋﻄﻮﻓﯽ » .«۳۳۵اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺳﮑﺎک .اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻣﻘﺎر .اﺑﻮﺑﮑﺮ وﻓﯽ
» .«۳۵۴اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻃﺮﻃﻮﺳﯽ » .«۳۷۴اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺟﻮزﻗﯽ .اﺑﻮﺑﮑﺮازی .اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻣﻔﯿﺪ .اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻗﺼﺮی .ﻣﻮازﯾﻨﯽ .آﺷﻨﺎﻧﯽ.
ﻣﻐﺎزﱃ .ﻋﻠﯽ رازی .اﺑﻮﻋﻠﯽ ﺧﲑان .اﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﲑﺟﺎﻧﯽ .ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺻﻤﺪ ﻣﻐﺎزل .اﺑﻮاﻟﺨﲑ ﺣﺒﺸﯽ » «۳۸۳اﺑﻮاﻟﺨﲑ

ﻋﺴﻘﻼﻧﯽ .اﺑﻮاﻟﺨﲑ ﺣﻤﺼﯽ .اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺷﯿﺒﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻫﯽ .اﺑﻮﯾﺰﯾﺪ ﻣﺮﻏﺰی .اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺻﻮﻓﯽ » .«۳۴۲اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺟﺒﻠﯽ.
اﺑﺮاﻫﯿﻢ دﻫﺴﺘﺎﻧﯽ .اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﺑﺨﺎری ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺘﺎب اﻟﺘﻌﺮف ﺑﻤﺬﻫﺐ اﻟﺘﺼﻮف » .«۳۸۰ﮐﻪ اﻣﺎم اﺑﻮ
اﺑﺮاﻫﯿﻢ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﺨﺎری » «۴۳۴آﻧﺮا ﺑﻔﺎرﺳﯽ ﺷﺮح داده و آن ﺑﻌﺪ از اﻟﻠﻤﻊ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮﯾﻦ

ﮐﺘﺎب ﺗﺼﻮف ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و اﺻﻮل ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺗﺼﻮف را ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ .اﺑﻮﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪ » .«۳۶۵ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ

ﻣﺤﻤﺪ رازی ﺷﻌﺮاﻧﯽ » .«۳۵۳اﺑﻮاﻟﺤﺴﲔ ﺑﻦ ﺑﻨﺎن .اﺑﻮاﻟﺤﺴﲔ ﺑﻦ ﻫﻨﺪ ﻓﺎرﺳﯽ .اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﻧﺴﻮی .اﺑﺮﻫﯿﻢ زﺟﺎﺟﯽ.
ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻧﻘﲑ .ﺧﻠﺪی ﺧﻮاص .اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺻﻮﻓﯽ .اﺑﻮاﻟﺤﺴﲔ ﺷﲑواﻧﯽ ﮐﺒﲑ .اﺑﻮاﻟﺤﺴﲔ ﻗﺰاﻓﯽ ».«۳۸۰
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻓﺎﻟﯿﺰﺑﺎن »ﺑﻌﺪ از  .«۳۷۰اﺑﻮاﻟﺤﺴﲔ ﺑﻦ ﺳﻤﻌﻮن » .«۳۸۷اﺑﻮاﻟﺨﲑ ﺧﺒﺎز .ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﺣﺮاﺑﯽ .اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ

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

ﺑﻦ ﺣﻤﻮﺑﻪ .ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻗﺼﺎر .اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻣﺘﻮﮐﻞ .اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ﺧﺰرج .اﺑﻮﻋﻠﯽ وارﺟﯽ .اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺟﻌﻔﺮی .اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻧﺼﺮی.
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﺤﺮاﻧﯽ .اﺑﻮاﻟﺤﺴﲔ ﮐﻠﯿﻨﯽ .ﺷﯿﺦ اﺑﻮﻋﻠﯽ اﮐﺎﺑﺮ .ﺧﻮاﺟﻪ ﻋﻠﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ .ﺑﱪه ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری .اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ

ﻓﺮوﻏﻨﺪی » .«۳۵۰اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﺎﺑﮏ .اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ روﻧﯽ .اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﻮﱃ .اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﻘﺮی» .«۳۶۷اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
دﯾﻨﻮری »در اواﺧﺮ ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم«  .اﺑﻮاﻟﺤﺴﲔ ﺟﲑواﻧﯽ .ﻣﻌﺎرف ﻋﯿﺎر .اﺑﻮاﻟﺤﺴﲔ ﺳﺎﻟﺒﻪ .اﺑﻮ ﻣﻨﺼﻮر ﻣﻌﻤﺮ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ

اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ .ﺑﺎب ﻓﺮﻗﺎﻧﯽ .اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻘﻮل ﺟﺎﻣﯽ ﮐﺘﺎب ارﺑﻌﲔ از اوﺳﺖ .اﺑﻮﺣﺎﻣﺪ دوﺳﺘﺎن .اﺑﻮاﻟﺤﺴﲔ
ﺳﺮواﻟﺮودی .ﺷﯿﺦ ﻋﻤﺮان ﺛﻠﺜﯽ ».«۳۱
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ﮐﺘﺎﺑﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﺗﺼﻮف ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺻﻮﻓﯿﺎن ﺗﺎ اواﺧﺮ ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﺪه
اﺑﻦ ﻧﺪﯾﻢ »ﻣﺘﻮﻓﯽ  «۳۸۵در ﮐﺘﺎب اﻟﻔﻬﺮﺳﺖ ﺧﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۳۷۷ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮده ﻧﺎم ﻋﺪهای از ﺻﻮﻓﯿﺎن را ﮐﻪ
ﮐﺘﺎﺑﻬﺎﺋﯽ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﺸﺮح زﯾﺮ آورده اﺳﺖ »:«۳۲
۱ـ ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﻣﻌﺎذ رازی ﻣﺆﻟﻒ ﮐﺘﺎب اﻟﻤﺮﯾﺪﯾﻦ.

۲ـ اﺑﻮ ﺣﻔﺺ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺤﮑﯿﻢ ﻣﺼﻨﻒ ﮐﺘﺎب ﻗﯿﺎم اﻟﻠﯿﻞ و اﻟﺘﻬﺠﺪ.
۳ـ ﺑﺸﺮ ﺑﻦ ﺣﺎرث ﻣﺼﻨﻒ ﮐﺘﺎب اﻟﺰﻫﺪ.

۴ـ ﺣﺎرث ﺑﻦ اﺳﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﯽ ﺑﻐﺪادی ﻣﺼﻨﻒ ﮐﺘﺎب اﻟﺘﻔﮑﺮ واﻻﻋﺘﺒﺎر و ﮐﺘﺐ ﺑﺴﯿﺎر دﯾﮕﺮ در زﻫﺪ و اﺻﻮل دﯾﺎﻧﺖ و
رد ﺑﺮ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ.

۵ـ اﺑﻮاﻟﺴﺮی ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻦ ﻋﻤﺎرﮐﻪ ﻧﺎم ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﻣﺆﻟﻔﺎت ﺧﻮد ﻧﺪاده ﺑﻠﮑﻪ آﻧﻬﺎ را ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻧﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ.
۶ـ اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﲔ ﺑﺮﺟﻼﻧﯽ ﻣﺼﻨﻒ ﮐﺘﺎب اﻟﺼﺤﺒﻪ و ﮐﺘﺎب اﻟﻤﺘﻤﻤﲔ و ﮐﺘﺎب اﻟﺠﻮد و اﻟﮑﺮم و ﮐﺘﺎب

اﻟﻬﻤﻪ وﮐﺘﺐ اﻟﺼﱪ و ﮐﺘﺎب اﻟﻄﺎﻋﻪ.

۷ـ ﻋﺘﺒﻪ اﻟﻐﻼم ﻣﺼﻨﻒ رﺳﺎﻟﻪای در زﻫﺪ.

۸ـ اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺪﻧﯿﺎ »ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪ« ﮐﻪ در ﺳﻨﻪ  ۲۸۱از دﻧﯿﺎ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .و اﺑﻦ ﻧﺪﯾﻢ ﺳﯽ و ﺳﻪ ﮐﺘﺎب از

او ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮد از ﻗﺒﯿﻞ ﮐﺘﺎب ﻣﮑﺎﯾﺪ اﻟﺸﯿﻄﺎن وﮐﺘﺎب ﻻﺧﻼص وﮐﺘﺎب ﻣﮑﺎرم اﻻﺧﻼق وﮐﺘﺎب اﻟﺘﻘﻮی وﮐﺘﺎب زﻫﺪ
ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ دﯾﻨﺎر.
۹ـ اﺑﻦ اﻟﺠﻨﯿﺪ ﻣﺼﻨﻒ ﮐﺘﺎب اﻟﻤﺤﺒﻪ وﮐﺘﺎب اﻟﺨﻮف وﮐﺘﺎب اﻟﺪرﯾﻪ وﮐﺘﺎب اﻟﺮﻫﺒﺎن.

۱۰ـ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﻣﺼﺮی ﮐﻪ اﺻﻼً از ﻣﺮدم »ﺳﺮّ ﻣﻦ ر آی« ﺑﻮده و در آﻧﺠﺎ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه و ﺑﻪ

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

۱۱ـ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﻏﻼم ﺧﻠﯿﻞ ﻣﺌﻠﻒ ﮐﺘﺎب اﻟﺪﻋﺎ وﮐﺘﺎب اﻻﻧﻘﻄﺎع اﱃ اﻟﻠﻪ وﮐﺘﺎب اﻟﺼﻠﻮة

وﮐﺘﺎب اﻟﻮﻋﻆ.
۱۲ـ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﻬﻞ ﺗﺴﱰی ﻣﺼﻨﻒ ﮐﺘﺎب دﻗﺎﺋﻖ اﻟﻤﺤﺠﲔ وﮐﺘﺎب ﻣﻮاﻋﻆ اﻟﻌﺎرﻓﲔ وﮐﺘﺎب ﺟﻮاﺑﺎت اﻫﻞ اﻟﯿﻘﲔ.
۱۳ـ اﺑﻮ ﺣﻤﺰه ﺻﻮﻓﯽ ﻣﺼﻨﻒ ﮐﺘﺎب اﻟﻤﺘﻤﻤﲔ.

۱۴ـ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ دﯾﻨﻮری ﮐﻪ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﻨﺎم اﻻﺑﺪال وﮐﺘﺎب ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﻌﯿﺎر از اﺑﻮﺣﻤﺰه ﺻﻮﻓﯽ را رواﯾﺖ

ﮐﺮده اﺳﺖ.

۱۵ـ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻨﺎم اﺑﻮﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻌﻦ ﺑﻦ ﻫﺸﺎم اﻟﻘﺎری ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﻨﺎم ﮐﺘﺎب اﻟﺘﻮﮐﻞ از او رواﯾﺖ
ﮐﺮده اﺳﺖ.

۱۶ـ ﺟﻨﯿﺪ ﺑﻐﺪادی ﻣﺼﻨﻒ ﮐﺘﺎب اﻣﺜﺎل اﻟﻘﺮآن وﮐﺘﺎب رﺳﺎﺋﻞ.
۱۷ـ ﺣﺴﲔ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر ﺣﻼج ﻣﺼﻨﻒ ﭼﻬﻞ و ﺷﺶ ﮐﺘﺎب ﮐﻪ ﻧﺎم آﻧﻬﺎ را اﺑﻦ اﻟﻨﺪﯾﻢ ﺿﺒﻂ ﮐﺮده از ﻗﺒﯿﻞ ﮐﺘﺎب ﻃﺎﺳﲔ
اﻻزل وﮐﺘﺎب اﻟﯿﻘﲔ وﮐﺘﺎب اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ.

ﻏﲑ ازﮐﺘﺐ ﻣﺬﮐﻮر ﮐﺘﺐ زﯾﺮ ﻧﯿﺰ در اواﺧﺮ ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم ﺑﺸﺮح زﯾﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ:

ﻒﻟا  :روﺿﻪ اﻟﻌﻘﻼ از اﺑﻮ ﺣﺎﺗﻢ ﺑﺴﺘﯽ ».«۳۵۴

ب .ﮐﺘﺎب اﻟﻠﻤﻊ در ﺗﺼﻮف ﮐﻪ اﺑﻮﻧﺼﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺮاج ﻃﻮﺳﯽ » «۳۷۶ﻧﻮﺷﺘﻪ و اوﻟﲔ ﺗﺬﮐﺮهای اﺳﺖ در ﺗﺼﻮف
ﮐﻪ ﺷﺮح ﺣﺎل  ۲۰۰ﺗﻦ از ﺻﻮﻓﯿﺎن را ﺗﺎ زﻣﺎن ﺧﻮد آورده.
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ج .ﻗﻮت اﻟﻘﻠﻮب از اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ﻣﮑﯽ » .«۳۹۷اﻟﺘﻌﺮف از اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮐﻼﺑﺎدی »م .«۳۸۰آﺧﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم
ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺼﻮﻓﯿﻪ از اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺳﻠﻤﯽ » «۴۱۲اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺰﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻮده و ﺳﭙﺲ ﺧﻮاﺟﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻧﺼﺎری آﻧﺮا
ﻫﺮوی اﻣﻼء ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ ﺟﺎﻣﯽ آﻧﺮا ﺑﺰﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﻌﻤﻮﱃ در آورده ﻧﺎم ﻋﺪهای راﺑﻪ آن اﻓﺰوده و ﻧﻔﺤﺎت اﻻﻧﺲ
ﻧﺎم ﻧﻬﺎده.

ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم
۱ـ ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ آدم ﻣﺘﺰ ص  ۱۶و .۱۷

۲ـ اﻟﻠﻤﻊ ﭼﺎپ ﻟﯿﺪن.

۳ـ ﻃﺮاﺋﻖ ج  ۱ص .۵۳۱ - ۵۳۰
۴ـ ﻧﻔﺤﺎت ص .۳۱ -۳۲
۵ـ روﺿﺎت اﻟﺠﻨﺎن ج  ۲ص  ۲۷۴ – ۲۵۱ﺷﺮح ﺣﺎل ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﻫﻤﺪاﻧﯽ.

۶ـ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻧﻔﺤﺎت اﻻﻧﺲ ص .۱۵
۷ـ ﻋﻮارف اﻟﻤﻌﺎرف ص .۵۷
۸ـ ﮐﺸﻒ اﻟﻤﺤﺠﻮب ص .۴۴

۹ـ رﺳﺎﻟﻪ ﻗﺸﺮﯾﻪ ص .۴۷۰

۱۰ـ رﺳﺎﻟﻪ ﻗﺸﺮﯾﻪ ص .۴۷۱
۱۱ـ ﮐﺸﻒ اﻟﻤﺤﺠﻮب ص .۴۵

۱۲ـ رﺳﺎﻟﻪ ﻗﺸﺮﯾﻪ ص  .۴۶۹و ﺑﺮای اﻃﻼع از ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺗﺼﻮف ﺑﻪ رﺳﺎﻟﻪ ﻗﺸﺮﯾﻪ ص  ۴۶۷ﺗﺎ  ۴۷۶وﮐﺸﻒ اﻟﻤﺤﺠﻮب
ص  ۳۴ﺗﺎ  ۴۹ﺟﺮﺟﺎﻧﯽ و ﺗﻌﺮﯾﻔﺎت و ﻋﻮارف اﻟﻤﻌﺎرف و ﺣﻠﯿﻠﺔ اﻻوﻟﯿﺎء و ﺗﺬﮐﺮة اﻻوﻟﯿﺎء ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد.
۱۳ـ ﺑﺮای ا ﻃﻼع از اﯾﻦ ﻣﮑﺎﺗﺐ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺳﲑ ﺣﮑﻤﺖ در اروﭘﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺮوﻏﯽ و ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﺗﺎرﯾﺦ

ﻋﻠﻮم ﻋﻘﻠﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد.

۱۴ـ ﻃﺮاﺋﻖ ج  ۲ص .۳۵۰
۱۵ـ ﻃﺮاﺋﻖ ج  ۲ص .۳۵۰

۱۶ـ ﻃﺮاﺋﻖ ج  ۲ص .۳۵۲

۱۷ـ ﮐﺸﻒ اﻟﻤﺤﺠﻮب در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺗﺼﻮف ص .۱۳۲
۱۸ـ ﻃﺮاﺋﻖ ج  ۲ص  ۴۷و. ۴۸

۱۹ـ رﺳﺎﻟﻪ ﻗﺸﺮﯾﻪ ص .۷۲

۲۰ـ ﻃﺮاﺋﻖ ج  ۲ص .۵۲۷

۲۱ـ ﻧﻔﺤﺎت ﺷﺮح ﺣﺎل اﺑﻮﻋﻠﯽ رودﺑﺎری.

۲۲ـ ﻧﻔﺤﺎت ﺷﺮح ﺣﺎل اﺑﻮﻋﻠﯽ ﮐﺎﺗﺐ.

۲۳ـ رﺳﺎﻟﻪ ﻗﺸﺮﯾﻪ ص  - ۸۲ﻧﻔﺤﺎت  :اﺑﻮ ﻋﺜﻤﺎن ﻣﻐﺮﺑﯽ.
۲۴ـ ﺗﺬﮐﺮة اﻻوﻟﯿﺎء.
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۲۵ـ ﻃﺮاﺋﻖ ج  ۲ص .۵۴۵
۲۶ـ ﻧﻔﺤﺎت ﺷﺮح ﺣﺎل ﺷﯿﺦ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﮔﻮرﮔﺎﻧﯽ.

۲۷ـ ﮐﺸﻒ اﻟﻤﺤﺠﻮب و ﻃﺮاﺋﻖ ﺷﺮح ﺣﺎل ﺷﯿﺦ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﮔﻮرﮔﺎﻧﯽ.

۲۸ـ ﻃﺮاﺋﻖ ج  ۲ص .۵۵۲

۲۹ـ ﻃﺮاﺋﻖ ج  ۲ص .۵۶۳

۳۰ـ ﺧﺰﯾﻨﻪ اﻻﺻﻔﯿﺎء ﺷﺮح ﺣﺎل اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻧﺴﺎج – ﻃﺮاﺋﻖ ج  ۲ص .۵۶۴

۳۱ـ اﺳﺎﻣﯽ ﻓﻮق از ﻧﻔﺤﺎت اﻻﻧﺲ و ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺼﻮﻓﯿﻪ اﺧﺬ ﺷﺪه اﺳﺖ.
۳۲ـ اﻟﻔﻬﺮﺳﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ.
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ﻓـﺼﻞ ﭘـﻨﺠﻢ

٧٠

ﺗـﺼﻮف در ﻗـﺮن ﭘـﻨﺠﻢ
ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم دوران ﭘﺨﺘﮕﯽ ﺗﺼﻮف اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺿﻤﻨﺎً ﺗﻀﺎد ﻧﻈﺮ و ﻋﻤﻞ ﻫﻢ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ .ﻻزم ﺑﻪ
ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﻮﻻً ﻫﺮﮐﺲ اﮔﺮ ﻓﻘﻂ ﺟﺰﺋﯽ ازﮐﻞ را ﻣﻼک ﻧﻈﺮ وﻋﻤﻞ ﻗﺮار دﻫﺪ و از اﺟﺰاء دﯾﮕﺮ ﻏﻔﻠﺖ ورزد
ﻣﺸﻤﻮل آﯾﻪ »أَﻓَﺘُﻮْٔﻣِﻨُﻮنَ ﺑِﺒَﻌْﺾِ اﻟْﻜِﺘَﺎبِ وَﺗَﻜْﻔُﺮُونَ ﺑِﺒَﻌْﺾٍ« ﺳﻮره ﺑﻘﺮه آﯾﻪ  ۸۵ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ وﱃ اﮔﺮ در ﺟﺰء ﺑﮑﻤﺎل

رﺳﺪ وﱃ ﺟﺰء را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮐﻞ ﺑﻨﮕﺮد و ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ آﻧﻬﺎ را در ﻧﻈﺮ و ﻋﻤﻞ از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﺪ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه و ﻣﻄﻠﻮب

اﺳﺖ .وﻋﻠﺖ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪن ﻧﺤﻠﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر » ۷۲ﻓﺮﻗﻪ« در اﺳﻼم ﺑﻌﻠﺖ ﺷﻖ اول اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ

ﺟﺰء از اﺻﻮل ﻋﻘﺎﺋﺪ و ﻓﺮوع و ﻣﻌﺎﻣﻼت و ﻃﺮﯾﻘﺖ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن و ﺑﺮﻣﺒﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ و
دﯾﮕﺮان را ﺑﻌﻘﯿﺪه ﺧﻮﯾﺶ دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﻤﻔﮑﺮان ﯾﺎ ﺳﺎده اﻧﺪﯾﺸﺎن ﻫﻢ آﻧﺮا ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎرز آن

ﺧﻮارج و ﻣﺮﺟﺌﻪ در ﻣﺴﺄﻟﻪ ﮔﻨﺎه و ﺟﱪﯾﻪ و ﻗﺪرﯾﻪ درﺑﺎره اﻓﺮاط ﺑﻪ ﺟﱪ و اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻏﺎﻟﯿﻪ و ﻧﻮاﺻﺐ در

ﭘﺬﯾﺮش ﻏﻠﻮ آﻣﯿﺰ و اﻧﮑﺎر ﻋﻠﯽ ﷷ و اﺋﻤﻪ ﷷ و ﺻﺤﺎﺑﻪ از ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دور اﻓﺘﺎدﻧﺪ .و ﻣﺸﺒﻬﻪ ﺻﻔﺎت ﺧﺪا را
ﺑﻪ ﺑﺸﺮ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺳﻠﺐ ﺻﻔﺎت ﺑﺮای ﺧﺪا ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﻌﻄّﻠﻪ درﺑﺎره ﺻﻔﺎت ﺣﻖ راه اﻓﺮاط و ﺗﻔﺮﯾﻂ
ﭘﯿﻤﻮدﻧﺪ .ﻣﻼﻣﺘﯿﻪ و ﻣﺮاﺋﯿﺎن در ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدن ﻋﻤﻞ و آﺷﮑﺎر ﮐﺮدن اﺻﺮار ورزﯾﺪﻧﺪ .و ﻇﺎﻫﺮﯾﻪ و ﺑﺎﻃﻨﯿﻪ در ﺗﻔﺴﲑ و

ﺗﺄوﯾﻞ ﻇﺎﻫﺮ و ﯾﺎ ﺣﻤﻞ ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻦ از ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺟﺎﻣﻊ ﻗﺮآن دور اﻓﺘﺎدﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺳﻨﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ﷺ و اﺋﻤﻪ ﻫﺪی
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﯿﺖ و ﭼﻨﺪ ﺑُﻌﺪی آﺋﲔ اﺳﻼم ﺑﻮد ،زﯾﺮا آﻧﺎن ﺧﻮد در ﻣﻘﺎم ﺟﻤﻊ اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ ﻋﺮﻓﺎی ﻧﺨﺴﺘﲔ
ﺑﺮﺧﯽ ﺑﯿﺸﱰ ﺑﻪ ﺧﻮف و ﺑﻌﻀﯽ ﺑﯿﺸﱰ ﺑﻪ رﺟﺎ ﯾﺎ ﻋﺸﻖ و ﻣﺤﺒﺖ و ﻋﺪهای ﺑﯿﺸﱰ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﺑﺮﺧﯽ ﺑﯿﺸﱰ ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت
و رﯾﺎﺿﺖ و ﻋﺪهای ﺑﻪ ﺗﺮک ﺧﻠﻖ و ﺑﻌﻀﯽ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻠﻖ و ﻏﲑه رو آوردﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﯿﺸﱰ ﺑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﯾﺎ ﻃﺮﯾﻘﺖ

دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ داﺷﺘﻨﺪ .از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﺑﺪﻟﯿﻞ اﻫﻤﯿﺖ دادن ﺑﯿﮏ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﺠﺰا از ﻫﻢ »ﺑﲑﻧﮕﯽ اﺳﲑ رﻧﮓ ﮔﺮدﯾﺪ« و

اﺻﻮل ﻃﺮﯾﻘﺖ ﺑﺸﮑﻞ ﺣﻠﻘﻪ ارادت و ﺻﺤﺒﺖ و ﻃﺮﯾﻘﺖ و ﻏﲑه ﮐﻪ در اﺻﻞ ﻣﻨﻮط ﺑﺎﺟﺎزه ارﺷﺎد از ﺻﺎﺣﺒﺎن آﻧﻬﺎ

ﺑﻮد ﺑﺠﺎی وﺣﺪت ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻔﺮﻗﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﻫﻤﻔﮑﺮان و ﻫﻤﻘﺪﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﺨﯽ ﭘﲑوی ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮔﺎه ﺑﺮ اﺛﺮ

ﻣﺨﺘﺼﺮ اﺧﺘﻼﻓﯽ از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺮﺧﻼف اﺻﻮل ﺗﺼﻮف ﮐﻪ وﺣﺪت اﺳﺖ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را ﺗﻘﺒﯿﺢ ﻣﯽﮐﺪﻧﺪ.
اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻘﻮل ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ ﺑﺴﻄﺎﻣﯽ »اﺧﺘﻼف اﻟﻌﻠﻤﺎء رﺣﻤﺔ اﻻ ﻓﯽ ﺗﺠﺮﯾﺪ اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ« وﱃ ﻫﻤﯿﺸﻪ رﺣﻤﺖ ﻧﺒﻮد وﮔﺎه

ﻣﻮﺟﺐ ﺳﺮدر ﮔﻤﯽ و اﺧﺘﻼف ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﯿﺸﱰ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻨﺤﻮه ﺗﺒﯿﲔ ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﻃﺮﯾﻘﺖ و ﺣﻘﯿﻘﺖ و
ارﺟﺤﯿﺖ و ﺗﻘﺪم و ﺗﺄﺧﺮ آن ﺑﻮده اﺳﺖ زﯾﺮا ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ درک ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﻧﻮع ﻃﯽ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺳﲑ

ﺷﯿﺦ راه و ﯾﺎ و ﯾﺎ ﻧﻮع ﺷﺎﮐﻠﻪ وﺟﻮدی ﻣﺮﯾﺪ و ﯾﺎ درک و ﻓﻬﻢ ﻣﺮدم زﻣﺎن و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﭼﻮن ﺑﺮ
اﺛﺮ ﺳﲑ ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﻫﻞ ﺳﻠﻮک ﻣﮑﺎﺷﻔﺎﺗﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ اﻟﻔﺎظ ﻧﻤﯽﮔﻨﺠﯿﺪ و ﻫﻞ ﻇﺎﻫﺮ درک

ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ و از ﻃﺮﻓﯽ ﻫﻢ ﻏﻢ دﯾﻦ داﺷﺘﻨﺪ ﻟﺬا ﺻﻮﻓﯿﻪ ﻣﻮرد اﻋﱰاض و ﺧﺸﻢ ﻓﻘﻬﺎ و اﻫﻞ ﻇﺎﻫﺮ واﻗﻊ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.

ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ادﻋﺎی ﺻﻮﻓﯿﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺷﺮوع ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ رﺳﯿﺪ و اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ ﺑﺎﻻی ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺮع و

ﻋﻘﻞ و ﻋﻠﻮم رﺳﻤﯽ اﺳﺖ ﺑﮕﻮش ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺘﺸﺮﻋﲔ ﺧﺸﮏ ﮐﻪ از ﻗﺪرت ذﻫﻨﯽ و اﺳﺘﻌﺪاد ﺑﺎﻃﻨﯽ ﺑﯽﻧﺼﯿﺐ و از
ﻋﻨﺎﯾﺎت اﻟﻬﯽ ﺑﺪور ﺑﻮدﻧﺪ ﮔﺮان ﻣﯽآﻣﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺮﻣﯽاﻧﮕﯿﺨﺖ .ﭼﻨﺪاﻧﮑﻪ ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن و ﺷﯿﻮخ ﺻﻮﻓﯿﻪ

ﮐﺘﺒﯽ در آداب ﺻﻮﻓﯿﻪ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ و ﻫﺮ ﻓﺮﻗﻪای ﭘﲑوان ﻃﺮﯾﻘﺖ ﺧﻮد را ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺪود و اﺻﻮل ﻣﻌﯿﻨﯽ
ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ و در ﻫﻤﻪ ﺣﺎل اﺻﻮل اﺳﻼﻣﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﺷﺪ .ﻟﻮﺋﯽ ﻣﺎﺳﯿﻨﯿﻮن  ۱۸۰ﻓﺮﻗﻪ در داﺋﺮه اﻟﻤﺎرف اﺳﻼﻣﯽ در

ذﯾﻞ ﮐﻠﻤﮥ ﻃﺮﯾﻘﺖ آورده .ﺣﺎﺻﻞ آﻧﮑﻪ ﻃﺮﯾﻘﺖ ﺑﺪل ﺑﻪ ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺷﺪ و اﻃﺎﻋﺖ از اﻣﺮ ﻣﺮﺷﺪ ﺑﻨﻬﺎﯾﺖ درﺟﻪ رﻋﺎﯾﺖ
ﻣﯽﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﻣﺮﯾﺪ ﺑﺎ ادب و ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺎ ﻣﺮﺷﺪ ﺑﯿﻌﺖ ﻣﯽﮐﺮد دﯾﮕﺮﮐﺎﻣﻼ ﺑﺪﺳﺘﻮر او ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺑﻮد
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و از او ﺗﻠﻘﲔ ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ .ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺄﻣﻮر ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺣﺖ ﻣﯽﺷﺪﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﻣﺮﺷﺪ ﻋﺰﻟﺖ ﻣﯽﺟﺴﺖ و در ﺧﻠﻮﺗﯽ ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ و
ﭼﻠﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯽﮐﺮد و ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ارﺑﻌﲔ در ﺧﺎﻧﻘﺎه ﻣﺮﺷﺪ درﮔﻮﺷﻪای ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ و اوراد و اذﮐﺎر و ﻣﺮاﻗﺒﺎﺗﯽ

ﮐﻪ ﺑﺎو دﺳﺘﻮر داده ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺠﺎ ﻣﯽاورد .در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﻈﺮی ﻫﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﻪ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻫﺮ ﻓﺮﻗﻪ ﯾﻌﻨﯽ

ﭘﺮوان ﻫﺮ ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﯾﻘﺖﻫﺎ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺑﺂراء و ﻋﻘﺎﺋﺪ ﺧﺎﺻﯽ ﺷﺪﻧﺪ و ﻫﺮ ﻓﺮﻗﻪای در ﺑﲔ ﻣﻘﺎﻣﺎت و اﺣﻮال ﻣﺨﺘﻠﻔﻪ

ﯾﮑﯽ را اﺳﺎس و ﻣﺤﻮر و ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﻠﮏ و ﻃﺮﯾﻘﺖ ﺧﻮد ﻗﺮار داد ﯾﮑﯽ ﺗﻮﮐﻞ را ﻣﺒﻨﺎی ﻃﺮﯾﻘﺖ ﺧﻮد ﻗﺮاری داد،

دﯾﮕﺮی »رﺿﺎ« را اﺳﺎس ﺧﻮاﻧﺪ .ﯾﮑﺪﺳﺘﻪ »ﻣﻌﺮﻓﺖ« را ﻗﺎﻋﺪه ﻃﺮﯾﻘﺖ ﺷﻤﺮدﻧﺪ و دﺳﺘﻪای »ﻓﻨﺎ« را .ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ

وﻻﯾﺖ را ﺑﻬﱰﯾﻦ اﺳﺎس ﻃﺮﯾﻘﺖ داﻧﺴﺘﻨﺪ ،و ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ دﯾﮕﺮ »ﺧﺪﻣﺖ و اﯾﺜﺎر« را ﻣﺒﻨﺎی ﺳﲑ و ﺳﻠﻮک ﺑﺴﻮی ﮐﻤﺎل

ﺷﻤﺮدﻧﺪﮐﻪ ﻗﺒﻼً ذﮐﺮ ﺷﺪ .و ﺑﻨﻈﺮ ﺣﻘﲑ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰﯾﮑﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺼﻮف را از ﻣﺴﲑ اﻧﺤﺮاﻓﯽ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ ﻣﺴﺌﻠﻪ

ﺑﯿﻌﺖ و وﻻﯾﺖ و اذن ﺑﻮده اﺳﺖ .وﱃ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن و ﺗﺎﺛﲑ و اﻓﮑﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﺟﺎﻣﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﺟﺰﺋﯽ ﻧﮕﺮی و
ﻃﺮﯾﻘﺖ اﻧﺒﯿﺎء و اوﻟﯿﺎء در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد و در ﺑﲔ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﺎﻗﺼﺎن ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺤﻮری و ﭘﻨﺪار ﺑﺎﻓﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ .و ﻫﺮ ﭼﻪ

از ﻣﺮﮐﺰ دورﺗﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻬﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ آﻟﻮدهﺗﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺎﻧﯿﺎن ﺗﺼﻮف در ﺣﻠﻘﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﺻﻮﻓﯿﺎن ﻣﺜﻞ ﻓﺮﻗﻪ

اﺑﺎﺣﯿّﻪ و ﻗﻠﻨﺪرﯾّﻪ و ﺑﻌﻀﯽ ﻋﯿﺎران و ﺷﻄﺎران و اﻣﺜﺎﻟﻬﻢ وارد ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ از ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﺧﻮد اﺛﺮی ﻧﻤﯽدﯾﺪﻧﺪ .ﻣﻮﻟﻮی در
داﺳﺘﺎن ﺻﻮﻓﯽ و ﺧﺮش و ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ ﺗﺼﻮف ﺑﺪﱃ را اﻓﺸﺎ ﮔﺮی ﻧﻤﻮده ﺑﺎﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺻﻮل و
ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻃﺮﯾﻘﺖ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎﺋﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .دﮐﱰ ﻗﺎﺳﻢ ﻏﻨﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮف ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ » :«۱ﮐﻪ ﻫﺮ

ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ دارای ﻓﮑﺮ و ﺳﻠﯿﻘﻪ و ﻃﺮز زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﻤﯿﺰات ﺧﺎص و ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﺨﺼﻮص ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت
ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﲔ زﻣﲔ ﺗﺎ آﺳﻤﺎن اﺳﺖ .ﻣﺜﻼً ﺷﯿﺦ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺧﺮﻗﺎﻧﯽ ﻋﺎرف ﺷﻄﺎح و ﺻﻮﻓﯽ ﺷﻮرﯾﺪه

ﺣﺎل ﻣﺴﺖ ﮐﻪ ازﮐﺎﺋﻨﺎت ﮐﻨﺎره ﺟﺴﺘﻪ اﺳﺖ و درﮔﻮﺷﻪ اﻧﺰوا و اﺳﺘﻐﺮاق ﺟﺬﺑﻪﻫﺎی ﺻﻮﻓﯿﺎﻧﻪ اﺳﺖ .و ﺷﯿﺦ اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ

اﺑﻮاﻟﺨﲑ ﯾﮑﯽ از اﻓﺮاﻃﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺮﻓﺎی وﺣﺪت وﺟﻮد و ﻋﺎرف ﺳﺮﻣﺴﺖ و ﺧﻨﺪاﻧﯽ ﮐﻪ اﻫﻞ ﺻﺤﺒﺖ و ﺳﻤﺎع و ﺷﻮر

و وﺟﺪ اﺳﺖ .و ﺑﺎﺑﺎﻃﺎﻫﺮ ﻋﺎﺷﻖ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻮزﻧﺎﮐﱰﯾﻦ دوﺑﯿﺘﯽﻫﺎﯾﺶ روح ﻣﺬﻫﺐ ﺗﺼﻮف ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺸﻖ را ﺑﺎ
ﻟﻄﯿﻔﱰﯾﻦ و ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﺮﯾﻦ و ﺑﯽ ﭘﲑاﯾﻪﺗﺮﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت ﺑﯿﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﻤﺼﺪاق ﺷﻌﺮ ﺧﻮاﺟﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﮐﻪ:

ﻧﻪ آب ﺳﺮد زﻧﺪ در ﺳﺨﻦ ﺑﺮ آﺗﺶ ﺗﯿﺰ

ﻓﺪای آن ﮐﻠﻤﺎﺗﻢ ﮐﻪ آﺗﺶ اﻓﺮوزد

در ﺟﺎن ﻫﺮ ﺻﺎﺣﺒﺪل ﻣﺴﺘﻌﺪ آﺗﺶ ﺷﻮق ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﻏﺰاﱃ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺘﺎب ﺳﻮاﻧﺢ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب ذوق و
ﺷﻮر و ﺣﺎل اﺳﺖ .و ﺷﯿﺦ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻗﺸﲑی ﻋﺎرف ﻣﻌﺘﺪﱃ ﮐﻪ از اﻓﺮاط و ﺗﻔﺮﯾﻂ ﺑﺮﮐﻨﺎر ﺑﻮده و آراء و اﻗﻮال او در

رﺳﺎﻟﻪ ﻗﺸﺮﯾﻪ ﻧﻤﻮﻧﮥ ﻣﯿﺎﻧﻪروی و اﻋﺘﺪال اﺳﺖ .و ﺣﺠﺔ اﻻﺳﻼم ﻏﺰاﱃ ﮐﻪ ﺻﻮﻓﯽ اﻫﻞ ﻇﺎﻫﺮ و ﻣﺘﺸﺮﻋﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎ

اﺣﺎﻃﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﻔﺘﺎرش ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﻨﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﻓﻘﻬﺎ و اﺻﺤﺎب ﻓﺘﻮی و ﻗﺎل و ﻗﯿﻞ اﻫﻞ ﻣﺪرﺳﻪ ﺷﺒﯿﻪﺗﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ

ﻣﮑﺘﺐ اﻫﻞ ﺣﺎل وﮔﻔﺘﻪﻫﺎی ﺻﺎﺣﺒﺪﻻن .و ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ﻣﺆﻟﻒ ﮐﺘﺎب ﺣﻠﯿﻪ اﻻوﻟﯿﺎء ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻗﺎﺿﯽ

ﻧﻮراﻟﻠﻪ ﺷﻮﺷﱰی ﻫﺮﮐﻪ را ﺧﻮب و ﺻﺎﺣﺐ ﻓﻀﺎﺋﻞ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎ اﺻﺮار ﺑﺴﯿﺎر و زﺣﻤﺖ ﻓﺮاوان ﮐﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ ﺷﯿﻌﻪ

اﺛﻨﯽ ﻋﺸﺮی ﺟﻠﻮه دﻫﺪ او ﻫﻢ در ﮐﺘﺎب ﻣﻔﺼﻞ ﺧﻮد ﺣﺘﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ و ﻋﺜﻤﺎن و اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ اﺷﻌﺮی و ﻃﻠﺤﻪ و
زﺑﲑ و ﺳﻌﺪﺑﻦ اﺑﯽ وﻗﺎص و اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ﺟﺮاح را از ﺻﻮﻓﯿﻪ ﺷﻤﺮده اﺳﺖ و ﮐﺘﺎﺑﺶ در ﻋﲔ ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻓﻮاﺋﺪ

ﺑﯿﺸﻤﺎر اﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺘﺐ اﺣﺎدﯾﺚ ﺣﻨﺒﻠﯽﻫﺎ ﺷﺒﯿﻪﺗﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺂﺛﺎر ﺻﻮﻓﯿﻪ .و ﭘﲑ ﻫﺮوی ﺧﻮاﺟﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ اﻧﺼﺎری ﺻﺎﺣﺐ

ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺼﻮﻓﯿﻪ ﺑﺰﺑﺎن ﻫﺮوﯾﻘﺪﯾﻢ »ﻣﺄﺧﻮذ از ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺼﻮﻓﯿﻪ ﺳﻠّﻤﯽ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری« و ﮐﺘﺎب ﻣﻨﺎزل اﻟﺴﺎﺋﺮﯾﻦ ﻧﻈﺮش
اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﻪ در ﻓﺮوع از ﻣﺬﻫﺐ ﺣﻨﺒﻠﯽ ﭘﲑوی ﻧﮑﻨﺪ و در ﺑﺠﺎی آوردن ﻧﺎﭼﯿﺰﺗﺮﯾﻦ ﻇﻮاﻫﺮ ﺷﺮع اﻫﻤﺎل ﺑﻮرزد از
رﺣﻤﺖ اﻫﯽ ﻣﺤﺮوم ﻣﯽﺷﻮد و در ﺗﻌﺼﺐ و ﺧﺸﮑﯽ و ﺗﻨﮓ ﻧﻈﺮی و ﺳﺨﺖﮔﲑی ﺑﺮ ﻫﺮ ﻓﻘﯿﻪ ﺧﺸﮏ و ﻣﺘﻌﺼﺐ
ﻣﺮدم آزاری ،ﭘﯿﺸﯽ ﻣﯽﺟﻮﯾﻨﺪ .و ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺣﻤﺪ ﻧﺎﻣﻘﯽ ﺟﺎﻣﯽ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ژﻧﺪه ﭘﯿﻞ از ﺻﻮﻓﯿﺎن اواﺧﺮ ﻗﺮن
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ﭘﻨﺠﻢ و اواﯾﻞ ﻗﺮن ﺷﺸﻢ ﮐﻪ ﻃﺮﯾﻖ را ﻋﺒﺎرت ﮐﺮدن ﻣﯽداﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .و ﺻﺪﻫﺎ ﻋﺎرف دﯾﮕﺮ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺧﺼﻮﺻﯿﺘﯽ
داﺷﺘﻪ ﻫﻤﻪ در ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ ﻣﯽزﯾﺴﺘﻪاﻧﺪ .وﱃ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺂﺛﺎر و اﻗﻮال و ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺣﺎل آﻧﻬﺎ ﻣﻌﻠﻮم
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﺮق ﺑﲔ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻣﺎ آﻗﺎی دﮐﱰ ﻗﺎﺳﻢ ﻏﻨﯽ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻨﻤﻮده اﯾﻦ

ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﺎل و ﻣﻘﺎم آن ﻋﺎرف و ﺑﺎﻗﺘﻀﺎی زﻣﺎن ﺑﻮده ﻧﻪ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺧﻮدﻣﺤﻮری و ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ

ﺑﺮای ﺧﺪا ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻫﻤﲔ وارﺳﺘﮕﯽ و ﺗﻘﻮی و دﯾﻦ ﺑﺪﻧﯿﺎ ﻧﻔﺮوﺧﱳ ﺻﻮﻓﯿﮥ اﯾﻦ ﻗﺮن ﻗﺒﻠﻪ ﺣﺎﺟﺎت اﻫﻞ
زﻣﺎن ﺷﺪﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺳﻠﻄﻦ ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻘﺎه ﺷﯿﺦ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺧﺮﻗﺎﻧﯽ ﻣﯽرود وﱃ ﭼﻮن ﺷﯿﺦ ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎﺗﺶ ﻧﻤﯽآﯾﺪ

او ﺑﺰﯾﺎرت ﺷﯿﺦ ﻣﯽﺷﺘﺎﺑﺪ » .«۲ﻃﻐﺮل ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ ﺑﺰﯾﺎرت ﺑﺎﺑﺎﻃﺎﻫﺮ ﻋﺮﯾﺎن ﻣﯽرود » .«۳و اﯾﻦ ﻧﺒﻮد ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻘﻮل

ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﷷ »» «۴ﻋﺰ ﻣﻦ ﻗﻨﻊ و ذل ﻣﻦ ﻃﻤﻊ« و ﻟﺬا ﮐﺎﻣﻼن ﺻﻮﻓﯿﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺑﻌﻀﯽ ﻋﻠﻤﺎی دﯾﻨﯽ از

ﺗﻘﺮب ﺑﻪ ﻣﻠﻮک و اﻣﺮاء و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﻘﺎم و ارﺑﺎب دﻧﯿﺎ اﺣﱰاز ﻣﯽﺟﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ زﻫﺪ و ﻗﻨﺎﻋﺖ و ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﺑﺪﻧﯿﺎ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺎﺿﺎﻓﻪ در ﻧﺰاعﻫﺎ و ﺟﺪاﻟﻬﺎی ﺑﲔ ﻣﺬاﻫﺐ ﻣﺨﺘﻠﻔﻪ داﺧﻞ ﻧﺸﺪه ﺑﺎ ﻫﻤﮥ ﻓﺮق ﺑﻪ ﺻﻠﺢ و ﺻﻔﺎ

ﺳﻠﻮک ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﮥ ﻋﻠﯽ اﻟﺴﻮﯾﻪ ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺑﻮدﻧﺪ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻗﻮت و وﻗﺖ ﺑﻌﻀﯽ از ﻋﻠﻤﺎی ﻇﺎﻫﺮی
ﺻﺮف ﺑﺪﮔﻮﺋﯽ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﺗﺴﻔﯿﻖ و ﺗﻔﮑﲑ ﻣﺨﺎﻟﻔﲔ ﻣﺬﻫﺐ ﺧﻮد ﻣﯽﺷﺪ و ﻃﺒﻌﺎً ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ

ﺳﺴﺖ ﻣﯽﮔﺸﺖ و اﮔﺮ اﺣﱰاﻣﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮔﺰارده ﻣﯽﺷﺪ ﺑﺮﺧﻼف اﺣﱰام ﺑﻪ ﻣﺸﺎﯾﺦ و ﺑﺰرﮔﺎن ﺻﻮﻓﯿﻪ ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ
ﮐﻤﺎﻻت اﺧﻼﻗﯽ و ﺧﻠﻮص آﻧﺎن ﺑﻮد ،ﺑﯿﺸﱰ اﺣﱰام ﺻﻮری و ﻇﺎﻫﺮی و از ﺑﺎب اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ آﻧﻬﺎ

داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻧﺘﺴﺎب ﺑﻪ دﯾﻦ ﺑﻮد ﻧﻪ ﮐﻤﺎل ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺧﻮد آﻧﺎن ،و اﮔﺮ ﻫﻢ در ﺑﲔ آﻧﺎن ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺘﯽ ﺑﻮد ﺑﺪﻟﯿﻞ روﺣﯿﻪ
ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ و ﻋﺪم واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﺪرﺑﺎر و وارﺳﺘﮕﯽ و زﻫﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺻﻮﻓﯿﺎن ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻌﻠﺖ ﻋﺪم

واﺑﺴﺘﮓ ﺑﻪ ﻣﺎﺳﻮی اﻟﻠﻪ ﻗﺒﻠﻪ ﮔﺎه ﺷﺎه وﮔﺪا ﺑﻮدﻧﺪ و اﮔﺮ ﺧﻼف آن ﺑﻮد ﺑﻪ آن ﻣﻘﺎم ﻧﻤﯽرﺳﯿﺪﻧﺪ و ﻣﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﺋﯽ از
ﺑﺮﺧﻮرد ﻓﻀﯿﻞ ﻋﯿﺎض و اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ اﺑﻮاﻟﺨﲑ و ﺑﺎﺑﺎﻃﺎﻫﺮ و اﻣﺜﺎﻟﻬﻢ را ﻧﻘﻞ ﮐﺮدﯾﻢ .در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ

ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎه ﺟﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﯽ از اﺳﺘﻐﻨﺎی ﻫﻤﻪ ﺻﻮﻓﯿﺎن از ارﺑﺎﺑﺎن ﻗﺪرت ﻇﺎﻫﺮی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .وی ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺪﯾﺮی ﻓﺎﺳﻘﯽ ،ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ از ﺷﯿﺎﻃﲔ اﻧﺲ ،دﺷﻤﻨﯽ از دﺷﻤﻨﺎن ﺧﺪا و رﺳﻮل ﺧﺪا ﷺ ﻣﻔﺘﺨﺮ ﺑﻮدن ﭼﻪ

ﺳﺰاﺳﺖ ﺧﺎک ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﺎدم و ﻣﺨﺪوم ﺑﺎد» .ان اﻟﻠﻪ ﻟﻐﻨﯽ ﻋﻦ اﻟﻌﺎﻟﻤﲔ« »ﻋﻨﮑﺒﻮت – آﯾﻪ  «۵آﺧﺮ ﺗﺮا از آن ﭼﻪ
ﻟﺬت اﺳﺖ!؟ از ﻧﺎن ﺗﺮا ﭼﻪ ﺧﻠﻞ اﺳﺖ ﯾﺎ از ﺟﺎﻣﻪ اﮔﺮ ﺻﺪﺳﺎل ﻋﻤﺮ ﺑﻮد ﺗﺮا ﻫﯿﻬﺎت! ﭼﻨﺪ دارﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺮا ﻓﺮزﻧﺪان

ﺗﺮاﺑﺲ ﺑﻮد ﭼﺮا ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻔﺸﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ؟ ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﺗﺮا از ﻏﻤﺰهٔ ﻫﻼک ﺑﲑون آورد ،ﺷﺮﻣﺖ ﺑﺎد اﯾﻦ ﮐﺎرﮐﻪ ﻣﯽﮐﻨﯽ ،ﻣﺎ
را ﭼﻪ زﯾﺎن؟ ﺗﻮ ﺑﺮ زﯾﺎن ﺑﺎﺷﯽ »ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎه ﺷﻤﺎره ۵۸۴ص «۳۷۵و ﻣﺎﺣﺼﻞ ﮐﻼم اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد

ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻣﺴﻠﮏ در ﻧﻮع ﺑﯿﻨﺶ ،ﻫﻤﻪ ﺷﻌﺒﻪﻫﺎی ﺗﺼﻮف در اﺻﻞ و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ ﺑﻮدﻧﺪ.

ﺳﻠﺴﻠﻪﻫﺎی ﺻﻮﻓﯿﻪای ﮐﻪ ﺗﺎ ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ در اﺻﻮل ﻃﺮﯾﻘﺖ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪﻧﺪ
ﺟ ّﻠﺎﺑﯽ ﻫﺠﻮﯾﺮی در ﮐﺸﻒ اﻟﻤﺤﺠﻮب از ص  ۲۱۸ﺗﺎ  ۳۴۱دوازده ﮔﺮوه ﺗﺼﻮف را ﮐﻪ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺘﺎب »۴۳۵
 «۴۴۲ -وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و در اﺻﻮل و ﻣﻌﺎﻣﻠﺖ و ﻃﺮﯾﻖ اﺣﻮال و ﻣﻘﺎﻣﺎت و ﻧﺤﻮهٔ ﺳﻠﻮک ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻔﺎوت داﺷﺘﻨﺪ ذﮐﺮ

ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺎ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر آﻧﺮا ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،وی ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ در ذﮐﺮ اﺑﻮاﻟﺤﺴﲔ ﻧﻮری رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدم
ﮐﻪ اﯾﺸﺎن دوازده ﮔﺮوﻫﻨﺪ دو از اﯾﺸﺎن ﻣﺮدودﻧﺪ و ده ﻣﻘﺒﻮل و ﻫﺮ ﺻﻨﻔﯽ از اﯾﺸﺎن ﺳﺘﻮده اﺳﺖ اﻧﺪر ﻣﺠﺎﻫﺪت و

ادﺑﯽ ﻟﻄﯿﻒ اﻧﺪر ﻣﺸﺎﻫﺪات و ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﺪر ﻣﻌﺎﻣﻼت و ﻣﺠﺎﻫﺪات و ﻣﺸﺎﻫﺪات و رﯾﺎﺿﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻪاﻧﺪ در

اﺻﻮل و ﻓﺮوع و ﺷﺮع و ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻣﺘﻔﻖ و ﻣﻮاﻓﻘﻨﺪ و اﺑﻮﯾﺰﯾﺪ ﮔﻔﺖ» :اﺧﺘﻼف اﻟﻌﻠﻤﺎء رﺣﻤﻪ اﻻ ﻓﯽ ﺗﺠﺮﯾﺪ
اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ« و ﻣﻮاﻓﻖ اﯾﻦ ﺧﱪی ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﺼﻮف ﻣﯿﺎن اﺧﺒﺎر ﻣﺸﺎﯾﺦ از روی ﺣﻘﯿﻘﺖ و ﻣﻘﺴﻮم از
روی ﻣﺠﺎز و رﺳﻮم ،ﭘﺲ ﻣﻦ ﺑﺮ ﺳﺒﯿﻞ اﺧﺘﺼﺎر و اﯾﺠﺎز ﺳﺨﻦ اﻧﺪر ﺑﯿﺎن آن ﻣﻘﺴﻮم ﮔﺮداﻧﻢ.
٧٣

۱ـ ﻣﺤﺎﺳﺒﯿﻪ .ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮﻗﻪای ﮐﻪ ﭘﲑو اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺣﺎرث ﺑﻦ اﺳﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﯽ ﻣﺘﻮﻓﯽ ﺑﺴﺎل » «۲۴۳ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ
ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺤﺎﺳﺒﯿﻪ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﺻﻮﻓﯿﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﭘﲑو آن ﺑﻮدﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺻﻮﻓﯿﺎن ﻋﺮاق ﺑﺎ آن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽورزﯾﺪهاﻧﺪ

اﯾﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺬﻫﺐ »رﺿﺎ« را از ﺟﻤﻠﮥ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﯽداﻧﻨﺪ او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ از ﺟﻤﻠﮥ اﺣﻮال اﺳﺖ.

۲ـ ﻗﺼﺎرﯾﻪ .ﯾﻌﻨﯽ ﭘﲑوان اﺑﻮﺻﺎﻟﺢ ﺣﻤﺪون ﺑﻦ اﺣﻤﺪﺑﻦ ﻋﻤﺎره ﻗﺼﺎرﮐﻪ ﻃﺮﯾﻖ او اﻇﻬﺎر و ﻧﺸﺮ »ﻣﻼﻣﺖ« ﺑﻮده ﯾﻌﻨﯽ

ﻣﯽﮔﻔﺘﻪ آﻓﺖ ﺑﺰرگ و ﺣﺠﺐ ﻋﻈﯿﻢ ﺳﺎﻟﮏ در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﻮد ﻣﻌﺠﺐ ﺷﻮد و ﻧﺰد ﺧﻠﻖ ﻣﻘﺒﻮل ﮔﺮدد ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻠﻖ
رﻓﺘﺎر و ﮐﺮدار او را ﺑﭙﺴﻨﺪﻧﺪ و او را ﻣﺪح ﮔﻮﯾﻨﺪ و اﯾﻦ ﻋﺠﺐ و ﺧﻮدﭘﺴﻨﺪی و ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ ﻧﺰد ﺧﻠﻖ ﺳﺎﻟﮏ را از ﻃﯽ
ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎز ﻣﯽدارد ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﺮﯾﻖ »ﻣﻼﻣﺖ« اﺧﺘﯿﺎرﮐﻨﺪ و ﻣﻨﻈﻮرش ﺣﻖ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﺧﻠﻖ ،و ﺑﻬﺮ ﻧﺎم و ﻧﻨﮕﯽ ﭘﺸﺖ ﭘﺎ

ﺑﺰﻧﺪ و ﺳﺮ ﺑﺂزادﮔﯽ ﺑﺮآرد و ﭼﻨﺎن ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﺧﻠﻖ او را ﺑﺨﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﻧﺴﺎزﻧﺪ «۴» .ﺻﻮﻓﯽ ﻣﻼﻣﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻼﻣﺖ را
ﺗﺮک ﮔﻮﯾﺪ و ﺗﻦ ﺑﻪ ﺑﻼﯾﺎ در دﻫﺪ و از ﺧﻮاری و ﺗﺤﻘﲑی ﮐﻪ از ﺧﻠﻖ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﻧﻔﺲ را ادب ﮐﻨﺪ .ﺣﻤﺪون ﻗﺼﺎر
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺎﯾﺪﮐﻪ ﺗﺎ ﻋﻠﻢ ﺧﺪای ﺗﻌﺎﱃ ﺑﺘﻮ ﻧﯿﮑﻮﺗﺮ از آن ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﻋﻠﻢ ﺧﻠﻖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪﮐﻪ اﻧﺪر ﺧﻼٔ ﺑﺎ ﺣﻖ ﺗﻌﺎﱃ
ﻣﻌﺎﻣﻠﺖ ﻧﯿﮑﻮﺗﺮ از آن ﮐﻨﯽ ﮐﻪ اﻧﺪر ﻣﻼ ﺑﺎ ﺧﻠﻖ ﮐﻪ ﺣﺠﺎب اﻋﻈﻢ ﺷﻐﻞ دل ﺗﺴﺖ ﺑﺎ ﺧﻠﻖ ».«۵

ﯾﮑﯽ از ﻓﺮق ﻣﻌﺮوف ﻣﻼﻣﺘﯿﻪ ﻓﺮﻗﮥ ﻗﻠﻨﺪرﯾﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺎب ﻧﻬﻢ ﻋﻮارف اﻟﻤﻌﺎرف ﺷﺮح ﺣﺎل آن ﻃﺎﯾﻔﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪه
اﺳﺖ و ﻣﺎﺣﺼﻞ وﺻﻒ ﻗﻠﻨﺪرﯾﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ» :ﻗﻠﻨﺪرﯾﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻃﺎﯾﻔﻪای از ﺻﻮﻓﯿﺎن ﻣﻼﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ و
ﻃﺮﯾﻘﮥ آﻧﻬﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﭘﺎ ﺑﻪ آداب و ﻋﺎدات زده و ﺗﻘﯿﺪ ﺑﺮ رﺳﻮم و ﻣﺠﺎﻟﺴﺎت و ﻣﺨﺎﻃﺒﺎت را رﻫﺎ ﺳﺎزﻧﺪ.

اﻋﻤﺎل ﺷﺮع و ﻋﺒﺎدات از ﻗﺒﯿﻞ ﻧﻤﺎز و روزه آﻧﭽﻪ از ﻓﺮاﯾﺾ اﺳﺖ ﺑﺠﺎ ﻣﯽآورﻧﺪ و زﯾﺎده ﺑﺮ آﻧﺮا روا ﻧﻤﯽدارﻧﺪ از
ﻟﺬات ﻣﺒﺎﺣﻪ ﺧﻮد را ﻣﺤﺮوم ﻧﻤﯽدارﻧﺪ و ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺧﻮد را ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﮕﲑیﻫﺎ و ﺗﺸﺪﯾﺪات ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻧﻤﯽﺳﺎزﻧﺪ و

در ﻣﻮﺿﻊ زﻫﺪ و ﺗﺮک دﻧﯿﺎ و ﺗﻘﺸّﻒ ﻧﯿﺰ راه اﻓﺮاط ﻧﻤﯽﭘﯿﻤﺎﯾﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺧﻮد را ﻣﻠﺰم ﻣﯽداﻧﻨﺪﮐﻪ ﭼﯿﺰی

ذﺧﲑه ﻧﮑﻨﻨﺪ و ﺣﻄﺎم دﻧﯿﻮی را ﺟﻤﻊ ﻧﮑﻨﻨﺪ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ در ﺗﺰﻫﺪ و ﺗﻘﺸﺖ و ﺗﻌﺒﺪ زﯾﺎده روی ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﭽﯿﺰﯾﮑﻪ
اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﭘﺎﮐﯽ ﻣﺎل اﺳﺖ ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ .ﻓﺮق ﺑﲔ ﻣﻼﻣﺘﯽ و ﻗﻠﻨﺪری اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻼﻣﺘﯽ در ﺧﻔﺎی
ﻋﺒﺎدت ﮐﻮﺷﺪ و ﻗﻠﻨﺪر در ﺧﺮق ﻋﺎدات؛ و ﻧﯿﺰ ﻣﻼﻣﺘﯽ ﺑﺠﻤﯿﻊ وﺳﺎﺋﻞ ﻧﯿﮑﻮﮐﺎری و ﺧﲑ ﻣﺘﻤﺴﮏ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺟﺰ
اﯾﻨﻬﮏ اﺣﻮال و اﻋﻤﺎل ﺧﻮد را ﻣﺨﻔﯽ ﻣﯽﺳﺎزد و ﺧﻮد را از ﺣﯿﺚ ﻫﯿﺌﺖ و ﻟﺒﺎس ﺑﺸﮑﻞ ﻋﻮام در ﻣﯽآورد ﺗﺎ ﮐﺴﯽ
ﺑﺤﺎل او واﻗﻒ ﻧﺸﻮد وﱃ در ﻫﺮ ﺣﺎل در ﭘﯽ ازدﯾﺎد ﻋﺒﺎدت اﺳﺖ اﻣﺎ ﻗﻠﻨﺪر ﻗﯿﺪی ﺑﻪ ﻫﯿﺌﺖ و ﻟﺒﺎس ﻧﺪارد و ﻧﯿﺰ
اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻤﯽدﻫﺪﮐﻪ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﺑﺮ ﺣﺎل او واﻗﻒ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﻻاﺑﺎﱃ ﺑﺘﻤﺎم ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻠﻤﻪ اﺳﺖ و ﺑﻐﲑ از آﻧﭽﻪ او

ﺑﺪان ﭘﺎﮐﯽ دل و ﺻﻔﺎی درون ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ اﻋﺘﻨﺎ ﻧﺪارد ﻫﺮ ﭼﻪ ﭘﯿﺶ آﯾﺪ ﺑﭙﻮﺷﺪ و ﺑﻬﺮ ﻫﯿﺌﺘﯽ ﮐﻪ در آﯾﺪ

ﺑﯽﻣﺒﺎﻻت اﺳﺖ و ﺑﻪ آن اﻫﻤﯿﺘﯽ ﻧﻤﯽدﻫﺪ » ..«۶از ﻣﻤﯿﺰات ﻗﻠﻨﺪرﯾﻪ ﯾﮑﯽ ﺗﺮاﺷﯿﺪن ﻣﻮی ﺳﺮ و رﯾﺶ و ﺳﺒﻠﺖ و

اﺑﺮو اﺳﺖ.

ﻣﻘﺮﯾﺰی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮐﻪ در ﺳﻨﻪ  ۷۹۱ﻣﻠﮏ ﻧﺼﺮ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻗﻼون ﺣﮑﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻃﺎﯾﻔﻪ ﻗﻠﻨﺪرﯾﻪ رﯾﺶ ﺧﻮد را
ﻧﱰاﺷﻨﺪ و اﯾﻦ ﺑﺪﻋﺖ را ﺗﺮک ﮐﻨﻨﺪ .و ﻧﯿﺰ ﺣﮑﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﻠﻨﺪرﯾﻪ را ﻣﻠﺰم ﺳﺎزﻧﺪﮐﻪ ﻟﺒﺎس اﻋﺎﺟﻢ و ﻣﺠﻮس ﻧﭙﻮﺷﻨﺪ و

از ا ﯾﲊو ﺣﺎﻓﻆ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

ﻧﻪ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺳﺮ ﺑﱰاﺷﺪ ﻗﻠﻨﺪری داﻧﺪ

ﻫﺰار ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺎرﯾﮑﱰ زﻣﻮ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ

اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﺑﻌﻠﺖ ﻋﺪم اﻃﻼع ﮐﺎﻓﯽ ﺣﺎﻓﻆ را از ﻣﻼﻣﺘﯿﻪ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ وﱃ ﺳﻠﺴﻠﻪ ارادات او ﺧﻼف آﻧﺮا ﻧﺸﺎن

ﻣﯽدﻫﺪ و ﺗﻨﻬﺎ وارﺳﺘﮕﯽ و ﻋﻼﻗﻪ او ﺑﻪ ﻣﻼﻣﺘﯿﻪ از ﺟﻬﺖ وارﺳﺘﮕﯽ آﻧﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ اﺷﻌﺎر زﯾﺮ را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ

ﺑﮕﻮﯾﺪ:

٧٤

ﺧﯿﺰ ﺗﺎ ﺧﺮﻗﻪ ﺻﻮﻓﯽ ﺑﻪ ﺧﺮاﺑﺎت ﺑﺮﯾﻢ

ﺷﻄﺢ و ﻃﺎﻣﺎت ﺑﺒﺎزار ﺧﺮاﻓﺎت ﺑﺮﯾﻢ

ﺳﻮی رﻧﺪان ﻗﻠﻨﺪر ﺑﺮه آورد ﺳﻔﺮ

دﻟﻖ ﺑﺴﻄﺎﻣﯽ و ﺳﺠﺎدهٔ ﻃﺎﻣﺎت ﺑﺮﯾﻢ

در ﺷﺮح ﺳﻮاﻧﺢ درﺑﺎره وﺟﻮد ﻣﻼﻣﺖ ﮐﻪ ﻣﻼﻣﺖ ﺧﻠﻖ و ﻋﺎﺷﻖ و ﻣﻌﺸﻮق اﺳﺖ ﺷﺮح ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد.
۳ـ ﻃﯿﻔﻮرﯾﻪ .ﯾﻌﻨﯽ ﭘﲑوان ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ ﻃﯿﻔﻮر ﺑﻦ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺴﻄﺎﻣﯽ ﻋﺎرف ﻣﻌﺮوف ﮐﻪ ﺑﺎﺻﻄﻼح ﻫﺠﻮﯾﺮی ﻃﺮﯾﻖ وی ﻏﻠﺒﻪ

ﻞ و ﺳﮑﺮ و ﻣﺴﺘﯽ از ﺟﻨﺲ ﮐﺴﺐ آدﻣﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻫﺮ ﭼﻪ داﯾﺮه اﮐﺘﺴﺎب ﺧﺎرج ﺑﻮد
ﺳﮑﺮ ﺑﻮده و ﻏﻠﺒﻪ ﺣﻖ ﻋﺰّ و ﺟ ّ

ﺑﺪان دﻋﻮت ﮐﺮدن ﺑﺎﻃﻞ ﺑﻮده و ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺑﺪان ﻣﺤﺎل .ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﻗﺒﻼً ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ ﺑﺴﻄﺎﻣﯽ و اﺗﺒﺎع اوﮔﻮﯾﻨﺪ .ﮐﻪ:

ﺻﺤﻮ ﺑﺮ ﺗﻤﮑﲔ و اﻋﺘﺪال ﺻﻔﺖ آدﻣﯿﺖ ﺻﻮرت ﮔﲑد و آن ﺣﺠﺎب اﻋﻈﻢ ﺑﻮد از ﺣﻖ ﺗﻌﺎﱃ و ﺳﮑﺮ ﺑﺮ زوال آﻓﺖ و

ﻧﻘﺺ ﺻﻔﺎت ﺑﺸﺮﯾﺖ و ذﻫﺎب ﺗﺪﺑﲑ و اﺧﺘﯿﺎر وی و ﻓﻨﺎء و ﺗﺼﺮﻓﺶ اﻧﺪر ﺧﻮد ﺑﺒﻘﺎی ﻗﻮﺗﯽ ﮐﻪ اﻧﺪر او ﻣﻮﺟﻮد

اﺳﺖ ﺑﺨﻼف ﺟﻨﺲ وی و اﯾﻦ اﺑﻠﻎ اﺳﺖ و اﺗﻢ و اﮐﻤﻞ اﺳﺖ .ﻣﺬﻫﺐ ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ ﺑﺴﻄﺎﻣﯽ ﺳﮑﺮ اﺳﺖ و آن ﻣﺨﺎﻟﻒ

ﻣﺬﻫﺐ ﺑﻐﺪادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﺻﺤﻮ اﺳﺖ ،ﺟﻨﯿﺪ و ﻣﺘﺎﺑﻌﺎن ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺳﮑﺮ ﻣﺤﻞ آﻓﺖ اﺳﺖ و از آﻧﭽﻪ آن ﺗﺸﻮﯾﺶ
اﺣﻮال اﺳﺖ ،و ذﻫﺎب ﺻﺤﺒﺖ ،وﮔﻢ ﮐﺮدن ﺳﺮ رﺷﺘﻪ ﺧﻮﯾﺶ و ﭼﻮن ﻗﺎﻋﺪه ﻫﻤﻪ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻃﻠﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ از روی ﻓﻨﺎی

وی ﯾﺎ از روی ﺑﻘﺎی وی ﯾﺎ از روی اﺛﺒﺎﺗﺶ و ﭼﻮن ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺤﺎل ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻓﺎﯾﺪه ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﻮد .ﭘﯿﻐﻤﱪﮔﻔﺖ

اﻧﺪر دﻋﺎی ﺧﻮد ﮐﻪ» :اﻟﻠﻬﻢ ارﻧﺎ اﻻﺷﯿﺎء ﮐﻤﺎ ﻫﯽ« ﭘﺲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﱪ اﻧﺪر ﺣﺎل ﺳﮑﺮ درﺳﺖ ﻧﯿﺎﯾﺪ و ﻣﺮاﺣﻞ

ﺳﮑﺮ را از اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ آﮔﺎﻫﯽ ﻧﻪ و ﻟﺬا ﻏﺎﻟﺐ ﺻﻮﻓﯿﻪ ﭘﲑ و ﻃﺮﯾﻖ ﺟﻨﯿﺪ ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﻃﺮﯾﻖ ﺻﺤﻮ ﭘﯿﻤﻮدهاﻧﺪ و ﺑﺰرﮔﺎﻧﯽ

ﮐﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﺳﮑﺮ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهاﻧﺪ ،ﮐﻨﺪﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﺎن ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ ﺑﺴﻄﺎﻣﯽ و اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺧﺮﻗﺎﻧﯽ و ﺣﻼج و اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ اﺑﻮاﻟﺨﲑ
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ وﱃ ﭼﻮن ﺻﺤﻮ ﺑﻌﺪ از ﺳﮑﺮ اﺳﺖ ﻟﺬا ﺑﺰرﮔﺎن ﻃﺮﯾﻖ ﺻﺤﻮ از آن ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪاﻧﺪ.

۵ـ ﻧﻮرﯾّﻪ .ﺗﻮﻻی ﻧﻮرﯾﺎن ﺑﻪ اﺑﯽ اﻟﺤﺴﻦ اﺣﻤﺪﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻨﻮری ﺑﺎﺷﺪ و وی ﯾﮑﯽ از ﺻﺪور ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺘﺼﻮف ﺑﻮد.
ﻧﻮری را اﻧﺪر ﺗﺼﻮف ﻣﺬﻫﺒﯽ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه و ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺰﯾﺪه اﺳﺖ .ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﻫﺒﺶ ﺗﻔﻀﯿﻞ ﺗﺼﻮف ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ ﻓﻘﺮ و

ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﺶ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﺟﻨﯿﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺟﻼﺑﯽ ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎن ﻃﺮﯾﻘﺖ آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﺜﺎر ﺑﻮده ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﺜﺎر آن
ﺑﻮد ﮐﻪ اﻧﺪر ﺻﺤﺒﺖ ﺣﻖ ﺻﺎﺣﺐ ﺧﻮد ﻧﮕﺎﻫﺪارد و ﻧﺼﯿﺐ ﺧﻮد اﻧﺪر ﻧﺼﯿﺐ وی ﻓﺮو ﮔﺬارد و رﻧﺞ ﺑﺮ ﺧﻮد ﻧﻬﺪ از

ﺑﺮای راﺣﺖ ﺻﺎﺣﺐ ﺧﻮد ...و اﻧﺪر ﺣﮑﺎﯾﺎت ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻏﻼم اﻟﺨﻠﯿﻞ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻃﺎﯾﻔﻪ ﻋﺪاوت ﺧﻮد ﻇﺎﻫﺮ
ﮐﺮد و ﺑﺎ ﻫﺮ ﯾﮏ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺼﻮﻣﺘﯽ ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ ﻧﻮری و رﻗﺎم و ﺑﻮﺣﻤﺰه را ﺑﮕﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺪار اﻟﺨﻼﻓﻪ ﺑﺮدﻧﺪ و

ﻏﻼماﻟﺨﻠﯿﻞ ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﻗﻮﻣﯽاﻧﺪﮐﻪ زﻧﺎدﻗﻪاﻧﺪ ،اﮔﺮ اﻣﲑاﻟﻤﺆﻣﻨﲔ ﺑﻪ ﮐﺸﱳ اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﺎن دﻫﺪ ،اﺻﻞ زﻧﺎدﻗﻪ ﻣﺘﻼﺷﯽ
ﺷﻮد ،ﮐﻪ ﺳﺮ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوﻫﻨﺪ و اﮔﺮ ﺧﲑی ﺑﺮ دﺳﺖ وی ﺑﺮ آﯾﺪ ﻣﻦ او را ﺿﺎﻣﻨﻢ ﺑﻪ ﻣﺰدی ﺑﺰرگ .ﺧﻠﯿﻔﻪ در وﻗﺖ

ﺑﻔﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﮔﺮدﻧﻬﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﺰﻧﻨﺪ ﺳﯿّﺎف ﺑﯿﺎﻣﺪ و آن ﻫﺮ ﺳﻪ را دﺳﺖ ﺑﺮ ﺑﺴﺖ ﭼﻮن ﻗﺼﺪ ﻗﺘﻞ رﻗﺎم ﮐﺮد ﻧﻮری

ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﺠﺎﯾﮕﺎه ﺑﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﺳﯿّﺎف ﺑﻨﺸﺴﺖ ﺑﻄﺮﺑﯽ و ﺑﻄﻮﻋﯽ ﺗﻤﺎم ،ﻣﺮدﻣﺎن ﻋﺠﺐ داﺷﺘﻨﺪ .ﺳﯿﺎف ﮔﻔﺖ :ای
ﺟﻮاﻧﻤﺮد اﯾﻦ ﺷﻤﺸﲑ ﭼﻨﺎن ﭼﯿﺰی ﻣﺮﻏﻮب ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ رﻏﺒﺖ ﭘﯿﺶ اﯾﻦ آﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ آﻣﺪی و ﻫﻨﻮز ﻧﻮﺑﺖ ﺑﺘﻮ

ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﮔﻔﺖ آری ﻃﺮﯾﻘﺖ ﻣﻦ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﺜﺎر اﺳﺖ و ﻋﺰﯾﺰﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﻗﺮﺑﺖ ﺑﺨﺪﻣﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ
ﺧﻠﯿﻔﻪ از اﯾﻦ ﺳﺨﻦ وی اﻧﺪر ﭼﻨﺎن ﺣﺎل ﻣﺘﻌﺠﺐ ﺷﺪ و ﮐﺲ ﻓﺮﺳﺘﺎدﮐﻪ اﻧﺪر اﻣﺮ اﯾﺸﺎن ﺗﻮﻗﻒ ﮐﻨﯿﺪ و آﻧﻬﺎ را ﻧﺰد

ﻗﺎﺿﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﻗﺎﺿﯽ ﭘﺲ از ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﺑﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻨﻬﺎ ﻣﻠﺤﺪاﻧﻨﺪ ﭘﺲ ﺑﺮ روی زﻣﲔ ﻣﻮﺣﺪ ﻧﯿﺴﺖ

»ﮐﺸﻒ اﻟﻤﺤﺠﻮب ص  ۲۳۶ﺗﺎ .«۲۳۸

در ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮف اﺳﻼﻣﯽ » «۷آﻣﺪه ﮐﻪ» :در ﮐﺘﺐ ﺗﺮاﺟﻢ ﺻﻮﻓﯿﻪ ﺣﮑﺎﯾﺎت ﻓﺮاوان در ﻣﻮﺿﻮع اﯾﺜﺎر ﻧﻘﻞ
ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ از ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ اﻫﻞ ﺳﻠﻮک ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺑﺎﯾﺜﺎر اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽداد و ﻋﺰﯾﺰﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ را در راه

ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﻧﻔﺎق .دﺳﺘﮕﲑی و اﺣﺴﺎن در ﻧﺰد ﺻﺎﺣﺒﺪﻻن و ﺧﻮاص اﻫﻞ ﻃﺮﯾﻘﺖ ﺑﺤﺪی ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺗﻮام ﺑﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻈﺮی
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ﺑﻮده ﮐﻪ در ﻣﻘﺎم اﯾﺜﺎر ﻓﺮﻗﯽ ﺑﲔ ﺻﻮﻓﯽ و ﻏﲑ ﺻﻮﻓﯽ و دوﺳﺖ و دﺷﻤﻦ ﻧﻤﯽﻧﻬﺎده ﺣﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺤﯿﻮاﻧﺎت از ﺑﺬل و
اﯾﺜﺎر و اﺣﺴﺎن ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ روا ﻧﻤﯽداﺷﺘﻪ«.

ﯾﮑﯽ ﻧﺰد روﯾﻢ آﻣﺪﮐﻪ ﻣﺮا وﺻﯿﺘﯽ ﮐﻦ ﮔﻔﺖ ::ﯾﺎ ﺑﻨﯽﱠ ﻟﯿﺲ ﻫﺬا اﻻﻣﺮ ﻏﲑ ﺑﺬل اﻟﺮّوح ان ﻗﺪرت ﻋﻠﯽ ذﻟﮏ واﻟّﺎ ﻓﻼ
ﺗﺸﻐﻞ ﺑﱰﻫﺎت اﻟﺼﻮﻓﯿﻪ :اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺠﺰ ﺑﺬل ﺟﺎن ﻧﯿﺴﺖ اﮔﺮ ﺗﻮاﻧﯽ واﻟّﺎ ﺑﱰﻫﺎت ﺻﻮﻓﯿﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﻣﺸﻮ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺟﺰ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﻫﻤﻪ ﺗﺮّﻫﺎت اﺳﺖ »ﯾﺎوه ﮔﻮﺋﯿﻬﺎ« اﺳﺖ.

۶ـ ﺳﻬﯿﻠﯿﻪ .ﺗﻮﻻی ﺳﻬﻠﯿﺎن ﺑﻪ ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺗﺴﱰی اﺳﺖ و ﻃﺮﯾﻖ او اﺟﺘﻬﺎد و ﻣﺠﺎﻫﺪت ﻧﻔﺲ و رﯾﺎﺿﺖ اﺳﺖ
ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺣﻤﺪون ﻗﺼﺎر ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻼﻣﺖ و ﺗﺮک ﺳﻼﻣﺖ و ﻗﺒﻮل ﺑﻼ را راه ﺗﺼﻔﯿﻪ و ﭘﺮورش روح ﺳﺎﻟﮏ

ﻣﯽداﻧﺴﺖ و ﺟﻨﯿﺪ ﺑﻐﺪادی ﺑﻤﺮاﻗﺒﻪ ﺑﺎﻃﻦ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽداد .ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺗﺴﱰی و ﭘﲑوان او ﻣﺠﺎﻫﺪت و رﯾﺎﺿﺖ

و ﺧﻼف ﻧﻔﺲ ﮐﺮدن را راه ﻧﺠﺎت ﺳﺎﻟﮏ و وﺻﻮل او ﺑﻐﺎﯾﺖ ﻣﻠﻮب ﻣﯽﺷﻤﺮدﻧﺪ.

۷ـ ﺣﮑﯿﻤﯿّﻪ .ﮐﻪ ﭘﲑوان اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺣﮑﯿﻢ ﺗﺮﻣﺬی از ﺻﻮﻓﯿﺎن ﺑﺰرگ ﻗﺮن ﺳﻮم ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﺎس

ﻃﺮﯾﻘﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ وﻻﯾﺖ اﺳﺖ .در ﻣﻮرد ﺣﻘﯿﻘﺖ وﻻﯾﺖ و درﺟﺎت اوﻟﯿﺎء و ﻣﺮاﻋﺎت ﺗﺮﺑﯿﺖ آﻧﺎن و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮔﺰﯾﻨﺶ
آﻧﺎن از ﺳﻮی ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺮای ارﺷﺎد ﺳﺎﻟﮑﺎن ﺳﺨﻦﻫﺎی ﻋﺎﱃ دارﻧﺪ و ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﭼﻮن ﮐﺮاﻣﺎت و ﺧﻮارق ﻋﺎدات

را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی وﻻﯾﺖ ﻣﺪﻟّﻞ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ و ﻫﻤﺎن ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺎد اﺑﻦ اﻟﻌﺮﺑﯽ و ﺳﯿﺪ ﺣﯿﺪر آﻣﻠﯽ واﻗﻊ ﮔﺮدﯾﺪ.
۸ـ ﺧﺮازﯾّﻪ .ﭘﲑوان اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺧﺮاز از ﻣﺸﺎﻫﲑ ﻋﺮﻓﺎی ﻗﺮن ﺳﻮم ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .اﺳﺎس ﻃﺮﯾﻘﺖ او ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻓﻨﺎ

و ﺑﻘﺎﺳﺖ .ﻓﻨﺎ و ﺑﻘﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﱰﯾﻦ و ﻏﺎﻣﻀﱰﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺻﻮﻓﯿﻪ اﺳﺖ و ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﺧﻼﺻﻪ اﻗﻮال ﻫﺠﻮﯾﺮی را

ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﮐﻞ ﻣﻦ ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﺎن و ﯾﺒﻘﯽ وﺟﻪ رﺑﮏ ذواﻟﺠﻼل و اﻻﮐﺮام« »ﻣﺎ ﻋﻨﺪﮐﻢ

ﯾﻨﻔﺪو و ﻣﺎ ﻋﻨﺪاﻟﻠّﻪ ﺑﺎق« ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎی ﻟﻐﺖ و ﺑﺰﺑﺎن اﻫﻞ ﻋﻠﻢ ﺑﻘﺎ ﺑﺮ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ:

۱ـ ﺑﻘﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻃﺮف اول وی اﻧﺪر ﻓﻨﺎ اﺳﺖ و ﻃﺮف آﺧﺮ اﻧﺪر ﻓﻨﺎ ،ﭼﻮن اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﮐﻪ در اﺑﺘﺪاء ﻧﺒﻮد و در اﻧﺘﻬﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ
و اﻧﺪر وﻗﺖ ﻫﺴﺖ.
۲ـ ﺑﻘﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﻮد ،ﺑﻮده ﮔﺸﺖ و ﻫﺮﮔﺰ ﻓﺎﻧﯽ ﻧﺸﻮد ﭼﻮن ﺑﻬﺸﺖ و دوزخ و آن ﺟﻬﺎن و اﻫﻞ آن.

۳ـ ﺑﻘﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻧﺒﻮد و ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﺷﺪﮐﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ و آن ﺑﻘﺎء ﺣﻖ اﺳﺖ و ﺻﻔﺎت وی ﻟﻢ ﯾﺰل و ﻻﯾﺰال وی ﺑﺎ
ﺻﻔﺎﺗﺶ ﻗﺪﯾﻢ اﺳﺖ و ﻣﺮاد از ﺑﻘﺎی وی دوام وﺟﻮد وی اﺳﺖ ﭘﺲ ﻋﻠﻢ ﻓﻨﺎ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯽ دﻧﯿﺎ ﻓﺎﻧﯽ اﺳﺖ و
ﻋﻠﻢ ﺑﻘﺎ آﻧﮑﻪ ﺑﺪاﻧﯽ ﻋﻘﺒﯽ ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ »واﻵﺧﺮة ﺧﲑ و اﺑﻘﯽ« اﻣﺎ ﺑﻘﺎی آن ،آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻮن ﺟﻬﻞ ﻓﺎﻧﯽ ﺷﻮد

ﻻﻣﺤﺎﻟﻪ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﭼﻮن ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻓﺎﻧﯽ ﺷﻮد ﻃﺎﻋﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﭼﻮن ﺑﻨﺪه ﻋﻠﻢ و ﻃﺎﻋﺖ ﺧﻮد را ﺣﺎﺻﻞ
ﮔﺮداﻧﯿﺪ آﻧﮕﺎه ﻏﻔﻠﺖ ﻓﺎﻧﯽ ﺷﻮد ﺑﺬﮐﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﺷﻮد و اﯾﻦ اﺳﻘﺎط اوﺻﺎف ﻣﺬﻣﻮم ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻘﯿﺎم اوﺻﺎف ﻣﺤﻤﻮد .اﻣﺎ
ﺧﻮاص اﯾﻦ ﻃﺎﯾﻔﻪ ﻋﻘﯿﺪه را اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻤﯿﻊ اوﺻﺎف ﻓﺎﻧﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻘﺎء ﺗﺎم ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ

ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﻘﺎی ﻫﺮ ﺻﻔﺘﯽ از اوﺻﺎف ﺳ ّﺪ راه وﺻﻮل اﺳﺖ .و ﺗﺎ ﻗﺮب و ﺑﻌﺪ و وﺣﺸﺖ و اﻣﻦ و ﺻﺤﻮ و ﺳﮑﺮ و
ﻓﺮاق و وﺻﺎل و ﻣﺤﺒﺖ و ﻋﺪاوت و ﺧﻼﺻﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ از اﯾﻦ ﻫﺴﺘﯽ و ﺗﻌﲔ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ از ﻣﯿﺎن ﻧﺮود ،و ﺳﺎﻟﮏ

ﺑﯿﺨﻮد ﻧﺸﻮد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﻮد ﻣﺴﺘﺸﻌﺮ ﺑﻪ ﺑﯿﺨﻮدی ﺧﻮد ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻓﺎﻧﯽ ﻧﺸﺪه و ﺑﻪ ﺑﻘﺎء واﺻﻞ ﻧﮕﺸﺘﻪ اﺳﺖ.«...

و آﻧﺎﻧﮑﻪ ﻏﯿﺒﺖ را ﻣﻘﺪم دارﻧﺪ ﺑﺮ ﺣﻀﻮر اﺑﻦ ﻋﻄﺎﺳﺖ و ﺣﺴﲔ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر و اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺷﺒﻠﯽ و ﺑﻨﺪار ﺑﻦ اﻟﺤﺴﲔ و

اﺑﻮﺣﻤﺰه ﺑﻐﺪادی و ﺳﻤﻨﻮن اﻟﻤﺤﺐ .و ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ از ﻋﺮاﻗﯿﺎن ﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﺣﺠﺎب اﻋﻈﻢ اﻧﺪر راه ﺣﻖ ﺗﻮﺋﯽ ،ﭼﻮن ﺗﻮ از

ﺗﻮ ﻏﺎﯾﺐ ﺷﺪ آﻓﺎت ﻫﺴﺘﯽ ﺗﻮ اﻧﺪر ﺗﻮ ﻓﺎﻧﯽ ﺷﻮد و ﭼﻮن و اوﺻﺎف ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺑﻪ ﺷﻌﻠﻪ ﻗﺮب ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﯽﺣﺠﺎب در

ﺣﻀﻮر ﺣﻖ ﺑﺎﺷﯽ ﭘﺲ ﻫﻼک ﺗﻮ اﻧﺪر ﺣﻀﻮر ﺗﺴﺖ .و ﺣﺎرث ﻣﺤﺎﺳﺒﯽ و ﺟﻨﯿﺪ و ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ و اﺑﻮ ﺣﻔﺺ

ﺣﺪاد و اﺑﻮ ﺣﻤﺪون و اﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺮﯾﺮی و ﺣﺼﺮی و ﻣﺼﺎﺣﺐ و ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺧﻔﯿﻒ ﺑﺎ ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮ آﻧﻨﺪﮐﻪ
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ﺣﻀﻮر ﻣﻘﺪم ﺑﺮ ﻏﯿﺐ اﺳﺖ از آﻧﭽﻪ ﻫﻤﻪ ﺣﺎل ﻫﺎ اﻧﺪر ﺣﻀﻮر ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﻏﯿﺒﺖ از ﺧﻮد راﻫﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺤﻖ ﭘﺲ
ﻫﺮﮐﻪ از ﺧﻮد ﻏﺎﯾﺐ ﺑﻮد ﺑﺤﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮد و ﻓﺎﯾﺪه ﻏﯿﺒﺖ ﺣﻀﻮر اﺳﺖ ﻏﯿﺒﺖ ﺑﯽﺣﻀﻮر ﺟﻨﻮن ﺑﺎﺷﺪ ».«۸

۱۰ـ ﺳﯿّﺎرﯾﻪ .ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ از ﺻﻮﻓﯿﻪ ک ﺗﻮﱃ ﺑﺎﺑﻮاﻟﻌﺒﺎس ﺳﯿﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻫﺠﻮﯾﺮی در ﮐﺸﻒا ﻟﻤﺤﺠﻮب ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

»اﺑﻮاﻟﻌﺒﺎس ﺳﯿﺎری اﻣﺎم ﻣﺮو ﺑﻮد و اﻣﺮوز »ﯾﻌﻨﯽ در اواﺳﻂ ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ ﮐﻪ زﻣﺎن ﻫﺠﻮﯾﺮی اﺳﺖ« در ﻧﺴﺎء ﻣﺮو از

اﺻﺤﺎب او ﺑﺴﯿﺎرﻧﺪ و ﻣﺬﻫﺐ ﻫﯿﭽﯿﮏ از ﻣﺬاﻫﺐ ﺗﺼﻮف ﺑﺮ ﺣﺎل ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ اﻟّﺎ ﻣﺬﻫﺐ وی رﻋﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮده

اﺳﺖ ﺗﺎ »اﱃ ﯾﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬا« و ﻣﺮ اﻫﻞ ﻧﺴﺎء را از اﺻﺤﺎب وی ﺑﺎ اﻫﻞ ﻣﺮو رﺳﺎﯾﻞ ﻟﻄﯿﻒ اﺳﺖ و ﺳﺨﻦ اﯾﺸﺎن ﻣﯿﺎن
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻨﺎﻣﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻣﻦ ﺑﻌﻀﯽ از آن ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﺪﯾﺪم ﺑﻪ ﻣﺮو و اﺳﺎس ﻣﺬﻫﺐ ﺳﯿﺎران ﺑﺮ ﺟﻤﻊ و ﺗﻔﺮﻗﻪ اﺳﺖ.

ﺟﻤﻊ و ﺗﻔﺮﻗﻪ ﻟﻔﻈﯽ اﺳﺖ ﻣﺸﱰک ﻣﯿﺎن اﻫﻞ ﻋﻠﻮم ﻣﺨﺘﻠﻔﻪ و ﻫﺮﮔﺮوه اﻧﺪر ﺻﻔﺖ ﺧﻮد ﻣﺮ اﯾﻦ ﻟﻔﻆ را ﺑﮑﺎر ﺑﻨﺪﻧﺪ
ﻣﺮ ﺗﻔﻬﯿﻢ ﻋﺒﺎرات ﺧﻮد را اﻣﺎ ﻣﺮاد ﻫﺮ ﯾﮏ از آن ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮ اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺣﺴﺎﺑﯿﺎن ﺑﺠﻤﻊ و ﺗﻔﺮﻗﻪ ﻣﺮاد اﺟﺘﻤﺎع و
اﻓﱰاق اﻋﺪاد ﭼﯿﺰی ﺧﻮاﻫﻨﺪ و ﻧﺤﻮﯾﺎن اﺗﻔﺎق اﺳﺎس ﻟﻐﻮی و اﻓﱰاق ﻣﻌﺎﻧﯽ آن و ﻓﻘﻬﺎ ﺟﻤﻊ ﻗﯿﺎس و ﺗﻔﺮﻗﻪ ﻧﺺ و ﯾﺎ
ﺑﺮ ﻋﮑﺲ اﯾﻦ و اﺻﻮﻟﯿﺎن ﺟﻤﻊ ﺻﻔﺖ ذات و ﺗﻔﺮﻗﻪ ﺻﻔﺎت ﻓﻌﻞ ،اﻣﺎ ﻣﺮاد اﯾﻦ ﻃﺎﯾﻔﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﺑﻦ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﺎد

ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻨﻮن ﻣﻦ ﻣﻘﺼﻮد اﯾﻦ ﻃﺎﯾﻔﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﻋﺒﺎدات اﺧﺘﻼف ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺑﯿﺎرم ﺗﺎ ﺗﺮا ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮدد «.آﻧﮕﺎه از

ﻃﺮف ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ »ﺟﻤﻊ« اﺳﺖ ﺑﺎﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ از ﻣﮑﺎﺗﺐ ﺑﻨﺪه و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻗﯿﺎم او ﺑﺮ وﻇﺎﯾﻒ ﺑﻨﺪﮔﯽ و اﺣﻮال
ﺑﺸﺮی اﺳﺖ »ﺗﻔﺮﻗﻪ« اﺳﺖ و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﻮاﻫﺐ اﻟﻬﯽ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻟﻄﻒ و اﺣﺴﺎن و ﻓﻀﻞ ﺧﺪاوﻧﺪی اﺳﺖ ﺟﻤﻊ اﺳﺖ
».«۹

۱۱ـ ﺣﻠﻤﺎﻧﯿﻪ :ﭘﲑوان اﺑﻮ ﺣﻠﻤﺎن دﻣﺸﻘﯽ ﻣﻌﺮوف ﺑﺤﻠﻤﺎﻧﯿﻪ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮاً از ﺷﺎﮔﺮدان اﺑﻦ ﺳﻠﯿﻢ ﺑﺼﺮی »ﻣﺘﻮﻓﯽ ﺑﺴﺎل
 «۲۹۷ﺑﻮده اﺳﺖ .اﺑﻮ ﺣﻠﻤﺎن ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﺣﻠﻮل و اﺑﺎﺣﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.

۱۲ـ ﻓﺎرﺳﯿّﻪ .ﭘﲑوان دﯾﻨﻮری از ﻣﺮدم ﺧﺮاﺳﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻗﺘﻞ ﺣﺴﲔ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر ﺣﻼج ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ از ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ
ﮔﺮد او ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ .او ﻧﯿﺰ ﺑﻘﻮل ﻫﺠﻮﯾﺮی ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻤﺬﻫﺐ ﺣﻠﻮل و اﻣﺘﺰاج و ﻧﺴﺦ ارواح ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻨﻄﻮر ﻣﻌﻠﻮم
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻼﺑﯽ ﻫﺠﻮﯾﺮی ﻫﻢ ﮔﻮﯾﺎ در وﻗﺖ اﯾﻦ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﺑﻤﻘﺎﻣﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﻼج را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ ﻟﺬا ﺷﺎﯾﻌﺎت و
دروغ ﻫﺎ را ﺑﺎور داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﮐﻼً اﻋﱰاﺿﺎت درﺑﺎره ﺣﻼج ﺑﺪﻻﯾﻞ زﯾﺮﺑﻮده اﺳﺖ.
۱ـ ﻋﺪم ﻓﻬﻢ ﻣﺮدم ﺟﺎﻣﻌﻪ در درک ﻣﺴﺄﻟﻪ وﺣﺪت وﺟﻮد و ﺿﻤﻨﺎً آﺷﻨﺎﺋﯽ ﺑﻌﻀﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺣﻠﻮل و اﺗﺤﺎد ﻣﺎﺧﻮذ از

ادﯾﺎن ﻏﲑ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ وﺣﺪت وﺟﻮد را ﮐﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺧﺎﻟﺺ اﺳﺖ ﺷﺒﯿﻪ آن آراء ﺑﺎﻃﻠﻪ ﺣﻠﻮل و اﺗﺤﺎد
ﺑﺪاﻧﻨﺪ و آﻧﺮا ﮐﻔﺮ و ﺑﺪﻋﺖ ﺑﺸﻤﺎرﻧﺪ .
۲ـ ﺑﻌﻀﯽ ﻋﺮﻓﺎ ﻫﻢ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎری ﮐﺮده درﺑﺎره او اﻇﻬﺎر ﻋﻘﯿﺪه ﻧﮑﺮدﻧﺪ و ﺳﺎﮐﺖ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ ﻫﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎو

ﺧﺸﻤﮕﲔ ﺷﺪﻧﺪ زﯾﺮا ﺣﻼج ﺗﻘﯿﻪ را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﺮد و ﺑﻪ اﻓﺸﺎی اﺳﺮارﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﭘﻨﻬﺎن ﺑﻮدن آن داده ﺷﺪه ﺑﻮد اﻗﺪام
ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﭼﻮن از اﻣﺮ ﻗﻄﺐ ﺧﻮد ﺟﻨﯿﺪ ﺑﻐﺪادی ﺳﺮﺑﺎز زده ﺑﻮد ﻻﺟﺮم ﺧﻮد ﺷﻬﺎدت ﺧﻮد را اﻣﻀﺎء ﮐﺮد .ﻟﺬا
ﺣﺎﻓﻆ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

ﺟﺮﻣﺶ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺳﺮار ﻫﻮﯾﺪا ﻣﯽﮐﺮد

ﮔﻔﺖ آن ﯾﺎر ﮐﺰو ﮔﺸﺖ ﺳﺮ دار ﺑﻠﻨﺪ

ﺷﺒﺴﱰی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

ﭼﺮا ﻧﺒﻮد روا از ﻧﯿﮏ ﺑﺨﺘﯽ

روا ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺎ اﻟﺤﻖ از درﺧﺘﯽ
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۳ـ ﺑﯽﭘﺮواﺋﯽ ﺣﻼج در ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن درﻏﲔ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐﻪ ﺑﺠﺎی ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻗﺮآن و ﻋﱰت و درک ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﺑﻪ اﺣﺎدﯾﺚ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﻌﺠﻮﻟﻪ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ دﯾﻨﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﺑﺠﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮد
را اﺻﻼح ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺨﺪا رو آرﻧﺪ ﺑﯿﭽﺎره ﻣﻨﺼﻮر را ﺗﻔﮑﲑ ﻧﻤﻮده وﮐﺸﺘﻨﺪ.

۴ـ ﺷﯿﻌﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﯾﺎ ﻏﺎﱃ ﯾﺎ ﺑﺎﻃﻨﯽ ﺑﻮدن او ﺑﺮای اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و ﺷﯿﻌﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎر وﻇﺎﻫﺮﯾﻮن و ﺣﺘﯽ ﺻﻮﻓﯿﻪ
ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺟﻮ ﻧﺎﮔﻮار ﺑﻮد و ﺷﻄﺤﯿﺎت و اﻓﺸﺎﮔﺮﯾﻬﺎی دروﻧﯽ و ﺑﺮوﻧﯽ او را وﺳﯿﻠﻪ ﺗﻔﮑﲑ و ﻗﺘﻞ او ﻗﺮار دادﻧﺪ.

۵ـ ﺣﻼج ﺧﻮد را درﮔﲑ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺤﺮوﻣﺎن ﻧﻤﻮد ﮐﻪ در ﻋﺮف ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻧﺰﻣﺎن ﺟﺮم ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽﺷﺪ.

ﻣﻮﻗﻌﯿّﺖ و وﺿﻌﯿّﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ در ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ ﻫﺠﺮی
۱ـ وﺿﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ :ﺑﺎ وﺟﻮدی ﮐﻪ آﻏﺎز اﯾﻦ ﻗﺮن ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ﻋﺼﺮ ﻗﺪرت ﻏﺰﻧﻮﯾﺎن و دوران ﺗﺮﮐﺘﺎزی و ﺳﻠﻄﻪ
آﻧﺎن در ﺷﺮق اﯾﺮان ﺑﻮد اﻣﺎ در اواﺳﻂ اﯾﻦ ﻗﺮن ﺑﻌﻠﺖ ﺿﻌﻒ و ﺗﻔﺮﻗﻪ و ﻗﺪرت ﮔﺮﻓﱳ ﺳﻠﺠﻮﻗﯿﺎن دوران اﻧﺤﻄﺎط

ﻏﺰﻧﻮﯾﺎن ﺷﺮوع ﺷﺪ .ﺣﮑﻮﻣﺖ آﻧﺎن ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﺤﺪودهﻫﺎی ﻏﺰﻧﻪ و ﻻﻫﻮر و ﺑﻼد ﺷﺮﻗﯽ ﺣﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺣﯿﺎت

ﺧﻮد اداﻣﻪ داد .ﻃﻐﺮل اوﻟﲔ ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ ﮐﻪ از ﺳﺎل  ۴۲۹ﺗﺎ  ۴۵۵ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮد ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﻏﺰﻧﻮﯾﺎن را ﺷﮑﺴﺖ
داده ﺧﻮارزم و ﻣﺎوراء اﻟﻨﻬﺮ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺳﺮاﺳﺮﮐﺸﻮر اﯾﺮان »اﯾﺮان اﻣﺮوز« را ﺑﺘﺼﺮف آورده ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﻐﺪاد ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و
ﺧﻠﯿﻔﻪ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﻣﺮ اﻟﻠّﻪ ﺑﺎو دﺧﱰ ﺑﺪﻫﺪ و از ﺧﺎﻧﻮاده او دﺧﱰ ﺑﮕﲑد و ﻧﺎم ﺷﺎﻫﺎن ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ را در ﺧﻄﺒﻪ ﯾﺎدﮐﻨﺪ .ﭘﺲ

از او آﻟﺐ ارﺳﻼن » «۴۶۵ -۴۵۵دﻧﺒﺎﻟﻪ ﺗﺼﺮﻓﺎت او را ﺗﺎ ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن اداﻣﻪ داد و ﺑﻌﺪ از وی ﻣﻠﮑﺸﺎه »«۴۸۵ -۴۶۵
ﺑﺎ ﺗﺪﺑﲑ وزﯾﺮ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺧﻮد ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻠﮏ ﺣﺪود ﮐﺸﻮرش را از ﭼﲔ »ﻏﲑ از ﺷﺒﻪ ﻗﺎره ﻫﻨﺪ« ﺗﺎ درﯾﺎی

ﻣﺪﯾﱰاﻧﻪ رﺳﺎﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از ﻗﺘﻞ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻠﮏ و وﻓﺎت ﻣﻠﮑﺸﺎه ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﻪ ﺑﺮوز اﺧﺘﻼف در ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ

ﺑﲔ ﺑﺮ ﮐﯿﺎرق و ﻣﺤﻤﻮد و ﻣﺤﻤﺪ از ﯾﮑﻄﺮف و ﻗﺪرت روز اﻓﺰون اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﻪ و ﺟ ّﻮ ﺗﺮور و وﺣﺸﺖ از ﻃﺮﻓﯽ دﯾﮕﺮ
ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺸﻤﮑﺶﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎرﮔﺮدﯾﺪ ﻣﻊ اﻟﻮﺻﻒ ﺳﲑ ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻮم ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﺸﺪ.

۲ـ وﺿﻊ دﯾﻨﯽ .ﺑﺎ روی ﮐﺎر آﻣﺪن ﺳﻼﺟﻘﻪ ﮐﻪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و ﺷﺎﻓﻌﯽ ﻣﺬﻫﺐ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻌﻠﺖ ﭘﯿﻮﻧﺪ آﻧﺎن ﺑﺎ ﺧﻠﻔﺎی
ﻋﺒﺎﺳﯽ ،ﻣﺬﻫﺐ ﺗﺴﲍ ﮐﻪ در ﻋﻬﺪ آل ﺑﻮﯾﻪ ﮐﻪ ﺷﯿﻌﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺎ ﻗﺪرت ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻤﺎﻣﱰ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻧﻤﻮد
و ﺗﻌﺼﺒﺎت ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﲔ ﺷﯿﻌﻪ و اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﻪ و ﻓﺮﻗﻪﻫﺎی ﮐﻼﻣﯽ ﭼﻮن ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ و اﺷﺎﻋﺮه و ﻓﻘﻬﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ

ﺣﻨﻔﯽ و ﺷﺎﻓﻌﯽ و ﺣﻨﺒﻠﯽ و ﻣﺎﻟﮑﯽ و اﻣﺎﻣﯿﻪ و ﺑﺎﻃﻨﯿﻪ و ﮐﺮاﻣﯿﻪ و ﻏﲑه ﺑﺎوج ﺧﻮد رﺳﯿﺪ و ﻃﺮﻓﺪاران ﻫﺮ ﻣﺬﻫﺐ

ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر در ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﻣﺬﻫﺐ ﺧﻮد و اﺑﻄﺎل ﻣﺬﻫﺐ رﻗﯿﺐ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺎزار وﻋﻆ و ﺧﻄﺎﺑﻪ ﮔﺮم ﮔﺮدﯾﺪ و ﻫﺮ

دﺳﺘﻪ ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﮔﺸﺎﯾﺶ ﻣﺪارس ﺧﺎص ،ﻋﻘﯿﺪه ﺧﻮد را ﺗﻌﻠﯿﻢ دﻫﺪ .و ﺑﺮ ﻫﻤﲔ ﻣﺒﻨﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﻈﺎماﻟﻤﻠﮏ

ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺮوﯾﺞ ﺗﺴﲍ و ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﺬﻫﺐ ﺷﺎﻓﻌﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﱳ ﻣﺪارس ﻧﻈﺎﻣﯿﻪ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺷﯿﻌﯿﺎن ﮐﻪ از زﻣﺎن آل ﺑﻮﯾﻪ

ﻗﺪرت ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻣﻨﻈﻢ و ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺘﻨﺪ .اﯾﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت از ﺟﻬﺘﯽ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮد زﯾﺮا

داﻣﻨﻪ ﺑﺤﺚ و ﻓﺤﺺ و ﺗﻌﻠﯿﻢ ﮐﺘﺐ را ﮔﺴﱰاﻧﺪ و ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ را در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎوج ﺧﻮد ﮐﺸﺎﻧﺪ وﱃ از
ﺟﻬﺖ دﯾﮕﺮ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻣﻮﺟﺐ اﻏﺘﺸﺎﺷﺎت و زد و ﺧﻮرد و ﮐﺸﺘﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪﮐﻪ ﯾﺎﻓﻌﯽ و اﺑﻦ اﺛﲑ آﻧﺮا در ﺣﻮادث

ﺳﺎﻟﻬﺎی  ۴۰۷و  ۴۰۸و ۴۴۳و  ۴۴۴و  ۴۷۸ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ .و ﺑﺎﻃﻨﯿﻪ و اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﺿﻤﻦ رد اﺗﻬﺎﻣﺎت ﻋﻠﯿﻪ اﻫﻞ

ﺳﻨﺖ ﮐﺘﺎب ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﻨﺪ وﱃ از ﻃﺮف ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ ﺗﻔﮑﲑ و ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﻟﺬا ﭼﺎرهای ﺟﺰ ﻣﺒﺎرزه و

ﻗﺘﻞ ﺳﺮان ﻣﺨﺎﻟﻔﲔ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﭼﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﻪ ﺑﻪ ﺧﻠﻔﺎی ﻓﺎﻃﻤﯽ ﻣﺼﺮﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ
ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻋﺒﺎﺳﯽ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ آﻧﺎﻧﺮا ﺑﯽدﯾﻦ وﮐﺎﻓﺮ و ﻣﻠﺤﺪ ﻗﻠﻤﺪادﮐﺮده در ﺻﺪد ﻧﺎﺑﻮدی آﻧﺎن

ﺑﺮآﯾﻨﺪ .ﺑﻌﻼوه ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎﻃﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد ﺷﯿﻌﯿﺎن اﻣﺎﻣﯿﻪ ﻫﻢ داﻧﺴﺘﻪ و ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ ﻋﻠﯿﻪ
٧٨

آﻧﻬﺎ ﮐﺘﺎب ﻧﻮﯾﺴﻨﺪ وﱃ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﯾﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺟﻨﺒﻪ ﻣﺬﻫﺒﯽ داﺷﺖ و ﯾﺎ از ﺗﺮس ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻗﺘﻞ وﮐﺸﺘﺎر دو ﻃﺮف
ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .اﮔﺮ ﭼﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻫﻢ ﮔﺎه در دﺷﻤﻨﯽ ﺗﻨﺪروی ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ وﱃ در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﺟﻨﮓ و ﺟﺪل ،ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺻﻮﻓﯿﻪ

ﺑﺎ آراﻣﺶ ﺻﻮﻓﯿﻪ ﺑﺎ آراﻣﺶ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ ارﺷﺎد و ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺳﺎﻟﮑﺎن ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.

۳ـ ﺟﻨﮕﻬﺎی ﺻﻠﯿﺒﯽ :از اﻫﻢ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اواﺧﺮ ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ »ﻋﻬﺪ ﺑﺮادران ﻏﺰاﱃ« ﺷﺮوع ﺟﻨﮓﻫﺎی ﺻﻠﯿﺒﯽ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺑﻤﺪت  ۲۰۰ﺳﺎل »از ﺳﺎل  ۴۹۰ﺗﺎ ۶۹۰ه« ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ و ﺿﻤﻦ آن دوﻟﺘﻬﺎی ﻓﺎﻃﻤﯿﺎن ،ﺳﻼﺟﻘﻪ ،اﺗﺎﺑﮑﺎن ،و اﯾﻮﺑﯿﺎن

ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن اروﭘﺎ ﺑﺠﻨﮓ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻬﺎ اﻧﺴﺎن ﺑﯿﮕﻨﺎه ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺣﻤﺎﻗﺖ و ﯾﺎ ﻗﺪرت ﻃﻠﺒﯽ ﺷﺎﻫﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن و
ﻣﺴﯿﺤﯽ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ وﱃ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ آﻧﺎن در ﺟﻨﮓﻫﺎی ﺻﻠﯿﺒﯽ ﺑﺮای ﻋﻠﻤﺎء و ﻋﺮﻓﺎ و اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﻪ و ﺷﯿﻌﻪ اﻣﺎﻣﯿﻪ

ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ آراﻣﺶ ﺑﯿﺸﱰی ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد

ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

۴ـ وﺿﻌﯿﺖ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن در اﯾﻦ ﻗﺮن :داﻧﺸﮕﺎه اﻻزﻫﺮ ﻣﺼﺮ» .ﺟﺎﻣﻊ اﻻزﻫﺮ« ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۳۶۱ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺟﻮﻫﺮ
ﺳﭙﻬﺴﺎﻻر ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻓﺎﻃﻤﯽ اﻟﻤﻌﺰﻟﺪﯾﻦ اﻟﻠﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد در اوج ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻮد و در آﻧﺠﺎ ﻓﻘﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﻋﻠﻮی و ﻓﻘﻪ

ﺷﺎﻓﻌﯽ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﺷﺪ .ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﻈﺎماﻟﻤﻠﮏ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﲑی از ﻧﻔﻮذ ﺷﯿﻌﻪ و ﺗﻘﻮﯾﺖ

اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻣﺪارس ﻧﻈﺎﻣﯿﻪ را ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎد و ﻧﻈﺎﻣﯿﻪﻫﺎی ﺑﻐﺪاد و اﺻﻔﻬﺎن و ﺑﻠﺦ و ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر و ﻫﺮات و ﺑﺼﺮه و آﻣﻞ و
ﻣﻮﺻﻞ ﺷﺮوع ﺑﮑﺎرﮐﺮد.

۵ـ ﻓﻠﺴﻔﻪ وﮐﻼم :ﮔﺮﭼﻪ در ذات ﺗﻔﮑﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ و ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﺮ و ﺗﻌﻘﻞ اﻣﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺧﻮد
از دﻻﯾﻞ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻗﯿﺎس و اﺳﺘﻘﺮاء و ﺗﻤﺜﯿﻞ ﺑﻬﺮه ﺟﺴﺘﻪ وﱃ ﻓﻠﺴﻔﻪ ،ﻧﺨﺴﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻌﻨﻮان وﺳﯿﻠﻪای ﺑﺮای اﺳﺘﺪﻻل
ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﷺ ﺑﻪ وﺣﯽ و ﺷﻬﻮد درﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﻟﺬا از ﻗﺮن دوم ﻫﺠﺮی ﮐﻪ ﮐﺘﺐ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ واﯾﺮاﻧﯽ و
ﻫﻨﺪی ﺑﻌﺮﺑﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪ آراء ﻓﻼﺳﻔﻪ ﯾﻮﻧﺎن و اﯾﺮان و ﻫﻨﺪ در ﺑﲔ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﻔﻮذ ﮐﺮد .ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ »ﻗﺪرﯾﻪ« و

ﺳﭙﺲ ﺟﻬﯿﻤﯿﻪ »ﺟﱪﯾﻪ« ﮐﻪ ،ﺑﻌﺪاً ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺷﻌﺮﯾﻪ دادﻧﺪ از ﻓﻠﺴﻔﻪﻫﺎی ﯾﻮﻧﺎن ﺑﻬﺮه ﺟﺴﺘﻨﺪ و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﻤﻌﻨﺎی

اﺧﺺ ﻣﺸﺎﺋﯽ آن ﮐﻪ از زﻣﺎن ﻣﺎﻣﻮن ﺷﺮوع ﺷﺪ و ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﮐﻨﺪی -ﻓﺎراﺑﯽ »۳۳۹ه« ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺧﻮان اﻟﺼﻔﺎ ،اﺑﻮﻋﻠﯽ

ﺳﯿﻨﺎ ،ﺑﻬﻤﻨﯿﺎر و اﺑﻮﻋﺒﯿﺪ ﺟﺮﺟﺎﻧﯽ و دﯾﮕﺮان در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ آﻧﻘﺪر ﺟﻠﻮ رﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺠﺎی
اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺮﺑﻪای در دﺳﺖ دﯾﻨﺪاران ﺑﺎﺷﺪ وﺳﯿﻠﻪای در دﺳﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن دﯾﻦ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ در ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ ﯾﻌﻨﯽ
دوران ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﱃ اﺷﺎﻋﺮه در ﻋﻠﻢ ﮐﻼم ﻣﯿﺪاندار ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺸﺎﺋﲔ آﺛﺎر ﻓﺎراﺑﯽ و اﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ

را ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﺸﺎء ﺑﻮد ﺑﺮخ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻣﯽﮐﺸﯿﺪﻧﺪ .ﺻﻮﻓﯿﻪ ﻧﯿﺰ از ﻗﺎﻓﻠﻪ ﻋﻘﺐ ﻧﻤﺎﻧﺪه از آراء اﻓﻼﻃﻮﻧﯿﺎن
ﺟﺪﯾﺪ و ﺣﮑﻤﺎی ﺧﺴﺮواﻧﯽ در اﺛﺒﺎت ﻋﺮﻓﺎن ﻧﻈﺮی ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺟﺴﺘﻨﺪ.

۶ـ ﺗﺼﻮف در ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ :ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ »ﻋﻬﺪ ﻏﺰاﱃ« دوره ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺗﺼﻮف و ﻋﺼﺮ ﺷﮑﻮﻓﺎﺋﯽ آن ﺑﻮد و ﻋﻠﺖ اﯾﻦ
ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻫﻢ ﭼﻨﺪ اﻣﺮ ﺑﻮد:

ﻒﻟا :ﺳﺘﯿﺰ و ﻣﺠﺎدﻟﻪ داﻋﯿﻪ داران ﻣﺬاﻫﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ وﮐﺸﻤﮑﺶ آﻧﺎن ،ﺑﺼﻮﻓﯿﻪ ﻓﺮﺻﺖ داد ﺗﺎ ﺑﺪون دﻏﺪﻏﻪ از ﺗﻬﺪﯾﺪ
ﮐﻔﺮ و ﻗﺘﻞ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﮑﺘﺐ و ﺟﺬب ﻣﺮﯾﺪ ﺑﺮﭙدازﻧﺪ.

ب :ﻣﺤﯿﻂ ﭘﺮ ﺻﺪق و ﺻﻔﺎ و ﺑﺪون ﺗﻌﺼﺐ و ﻧﺮﻣﺶ ﻓﻮقاﻟﻌﺎدهای ﮐﻪ در ﺑﲔ ﺻﻮﻓﯿﻪ وﺟﻮد داﺷﺖ ﻫﺮ آزاد اﻧﺪﯾﺸﯽ

را ﻣﺄﻣﻦ و ﭘﻨﺎﻫﮕﺎﻫﯽ ﺑﻮد ﺗﺎ از دﻏﺪﻏﻪ ﺗﮑﻔﲑ و ﺗﻔﺴﯿﻖ رﺳﺘﻪ و ﺑﺨﻮد و ﺣﺎﻻت ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮﭙدازد و ﺑﻮﯾﮋه ﻣﺸﺎﯾﺦ

ﺻﻮﻓﯿﻪ ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺎن دﻟﻨﺸﲔ و ﺷﻮقاﻧﮕﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﻄﺮت اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﻮد و ﺷﻮق ﭘﺮﺳﺘﺶ را در دﻟﻬﺎ ﺑﯿﺪار ﻣﯽﮐﺮد
ﭼﻨﺎن ﺷﻮری در وﺟﻮد آﻧﺎن اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪﮐﻪ ﺟﺎﻣﻪ ﻣﯽ درﯾﺪﻧﺪ و ﺗﻮﺑﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﺎه از ﺷﺪت ﻫﯿﺠﺎن ﻣﺪﻫﻮش

ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﯾﺎ ﻣﯽﻣﺮدﻧﺪ .ﻟﺬا ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻣﺪﺗﯽ را ﺟﻬﺖ ﺗﺰﮐﯿﻪ و ﺗﻌﻠﯿﻢ در ﺧﺎﻧﻘﺎﻫﻬﺎ ﺑﺎ ﺧﯿﺎل راﺣﺖ ﺳﲑ و ﺳﻠﻮک
ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
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ج :ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در آﻏﺎز ﺗﺼﻮّف ﺷﯿﻮه ﻣﺒﺎرزه ﻣﻨﻔﯽ و ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ وﺟﻮد داﺷﺖ اﮐﻨﻮن ﻫﻢ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه در ﺑﺮاﺑﺮ اﻫﻞ
زر و زور و ﺗﺰوﯾﺮ ﺑﻘﻮت ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻮد وﱃ ﻧﻪ ﺑﺼﻮرت آﻏﺎزﯾﻦ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﮑﺘﺐ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺟﺎ اﻓﺘﺎده ﺑﻮد

و ﺧﻂ ﺳﻮﻣﯽ ﺑﲔ ﺗﺴﲍ و ﺗﺸﯿﻊ اﻓﺮاﻃﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻢﺳﻨﯽﻫﺎی ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻃﻠﺐ و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﺳﻠﻮک و وﻻﯾﺖ و ﻫﻢ
ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻫﻮاﻫﺎن ﺟﻬﺎد ﺑﺎ ﺧﻮﯾﺶ و ﺗﻘﯿﻪ و ﺧﻮدﺳﺎزی را ﺑﺨﻮد ﺟﺬب ﻣﯽﮐﺮد .اﮔﺮ ﭼﻪ ﺗﺼﻮف ﺑﺎﻗﺘﻀﺎی زﻣﺎن

ﭘﻮﺷﺶ ﺳﻨﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ وﱃ در ﺑﺎﻃﻦ ﺧﻮد ﺗﺸﯿﻊ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻠﻪ ﮔﺎه وﺣﺪت ﻃﻠﺒﺎن و ﺧﺪاﺟﻮﯾﺎن ﺑﻮد .آﻧﺎن ﺑﺠﺎی
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی درﺧﺖ دﯾﻦ ﭼﻨﮓ زﻧﻨﺪ و ﺳﻘﻮط ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮ ﺗﻨﻪ ﺗﻨﻮﻣﻨﺪ اﺳﻼم ﺑﯽرﻧﮓ ﭼﺴﺒﯿﺪﻧﺪ و ﭼﻮن ﺣﻀﺮت
ﻋﻠﯽ ﷷ وﺣﺪت را اﺻﻞ ﻗﺮار دادﻧﺪ .و ﻣﺮدم را ﻫﻢ ﺑﻪ وﺣﺪت وﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ.

د :اﺷﺎﻋﻪ ﮐﺘﺐ :ﺻﻮﻓﯿﻪ ﺑﺎ ﻧﺜﺮ و ﻧﻈﻢ ﺗﺄﺛﲑ ﻋﻤﯿﻘﯽ ﺑﺮ اﺣﺴﺎس ﻣﺮدم داﺷﺘﻨﺪﮐﻪ در ﺻﻔﺤﺎت ﭘﯿﺶ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺼﻨﻔﺎت

آﻧﺎﻧﺮا ﻧﺎم ﺑﺮدﯾﻢ .در اﯾﻦ ﻗﺮن ﻧﯿﺰ رﺳﺎﻟﻪ ﻗﺸﺮﯾﻪ وﮐﺸﻒ اﻟﻤﺤﺠﻮب ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﺪ و ﮐﺘﺐ زﯾﺮﮐﻪ از اﻣّﻬﺎت ﮐﺘﺐ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ
اﺳﺖ در دﺳﱰس ﺻﻮﻓﯿﻪ و از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮادران ﻏﺰاﱃ ﺑﻮده:
۱ـ ﮐﺘﺎب اﻟﺰﻫﺪ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺑﺸﺮ ﺑﻦ ﺣﺎرث ﺣﺎﻓﯽ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺑﺴﺎل ۲۲۷ه.
۲ـ ﮐﺘﺎب اﻟﻤﺮﯾﺪﯾﻦ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺳﻬﻞ ﺗﺴﱰی

۳ـ ﮐﺘﺎب دﻗﺎﯾﻖ اﻟﻤﺤﺒﲔ ﻓﯽ ﻣﻮاﻋﻆ اﻟﻌﺎرﻓﲔ ﻋﻦ ﺟﻮاﺑﺎت اﻫﻞ اﻟﯿﻘﲔ .ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺳﻬﻞ ﺗﺴﱰی ﻣﺘﻮﻓﯽ ﺑﺴﺎل  ۲۸۳ﯾﺎ
 ۲۷۳ﯾﺎ ۲۸۵ه

۴ـ ﮐﺘﺎب ﻣﻦ ﻋﺎش ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻮت و  ۳۳ﮐﺘﺎب دﯾﮕﺮﮐﻪ اﺑﻦ ﻧﺪﯾﻢ ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮد از اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺪﻧﯿﺎ ﻣﺘﻮﻓﯽ ﺑﺴﺎل ۲۸۱ه.
۵ـ رﺳﺎﻟﻪ اﻟﺘﺤﯿﺪ و رﺳﺎﻻت دﯾﮕﺮ و ﮐﺘﺐ دﯾﮕﺮ از ﺣﺎرث ﻣﺤﺎﺳﺒﯽ ﻣﺘﻮﻓﯽ ﺑﺴﺎل ۲۴۳ه.

۶ـ ﮐﺘﺎب روﺿﻪ اﻟﻌﻘﻼ ﺗﺄﻟﯿﻒ اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ ﺑﺴﺘﯽ ﻣﺘﻮﻓﯽ ﺑﺴﺎل ۳۵۴ه.

۷ـ ﮐﺘﺎب اﻟﻠﻤﻊ در ﺷﺮح ﺣﺎل ﺻﻮﻓﯿﺎن ﺗﺄﻟﯿﻒ اﺑﻮ ﻧﺼﺮ ﺳﺮاج ﻃﻮﺳﯽ ﻣﺘﻮﻓﯽ ﺑﺴﺎل ۳۷۶ه.
۸ـ ﮐﺘﺎب ﻗﻮت اﻟﻘﻠﻮب ﺗﺄﻟﯿﻒ اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ﻣﮑﯽ ﻣﺘﻮﻓﯽ ﺑﺴﺎل ۳۷۶ه.

۹ـ ﮐﺘﺎب ﺣﻠﯿﻠﻪ اﻟﻮﻟﯿﺎء در ﺗﺬﮐﺮه ﺻﻮﻓﯿﺎن ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ﻣﺘﻮﻓﯽ ﺑﺴﺎل ۴۳۰ه.
۱۰ـ ﮐﺘﺎب ﻃﺒﻘﺎت ﺻﻮﻓﯿﻪ در ﺗﺬﮐﺮه ﺻﻮﻓﯿﺎن ﺗﺄﻟﯿﻒ اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺳﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻘﻮل ﯾﺎﻓﻌﯽ در ﺳﺎل  ۴۱۲وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪ و
ﺧﻮاﺟﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻧﺼﺎری » «۴۸۱ -۳۹۶آﻧﺮا ﺑﺰﺑﺎن ﻫﺮوی اﻣﻼء ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻨﺎم اﻣﺎﱃ ﻫﺮوی ﺷﻬﺮت داﺷﺖ و ﻫﻤﺎن را

ﺟﺎﻣﯽ ﻣﺘﻮﻓﯽ ﺑﺴﺎل  ۸۹۸ﺑﻨﺎم ﻧﻔﺤﺎت اﻻﻧﺲ ﺑﻔﺎرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮد و اﺿﺎﻓﺎﺗﯽ ﺑﺪان اﻓﺰود.

۱۱ـ رﺳﺎﻟﻪ ﻗﺸﺮﯾﻪ ﮐﻪ از اﻫﻢ ﮐﺘﺐ ﻣﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﺗﺼﻮف اﺳﺖ ﺗﺄﻟﯿﻒ اﺳﺘﺎد ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﻗﺸﲑی ﻣﺘﻮﻓﯽ ﺑﺴﺎل
۴۶۵ه.

۱۲ـ ﮐﺸﻒ اﻟﻤﺤﺠﻮب ﺗﺄﻟﯿﻒ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺟﻼﺑﯽ ﻫﺠﻮﯾﺮی ﻏﺰﻧﻮی ﺑﺴﺎل  ۴۶۵ﯾﺎ ۴۷۱ه.
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ﺗﺼﻮف در ﺳﻪ آﯾﻨﻪ »ﻓﺘﻮّت ،ﻋﯿّﺎری ،ﻣﻼﻣﺖ«.
اﺻﻮﻻً در ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎز ،ﺗﺒﺎدل ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﲑد و ﻫﻤﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد .اﺳﻼم ﭼﻮن
ﺟﺎﻣﻌﻪای ﺑﺎز اﺳﺖ و از ﻧﻈﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ و ﭘﻮﯾﺎ و در ذات ﺧﻮد ﻣﻨﺒﺴﻂ و دارای روح ﺗﺴﺎﻣﺢ و ﺟﻬﺎن
ﺷﻤﻮل اﺳﺖ و اﻗﺘﻀﺎی ﭘﺬﯾﺮش ﻫﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ روح ﻣﻨﺒﺴﻂ و ﭘﻮﯾﺎ وﮔﺴﱰده آن ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ دارد و ﻫﺮ

ﮐﺸﻒ ﻋﻠﻤﯽ را در ﺧﻮد ﺟﺬب ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺧﻮد ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ ﺑﺎ ﺗﻨﻮع آﯾﺎت و ﺟﺎﻣﻌﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ ،زﺑﺎن ﻫﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺖ

ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﻼم ﻫﺮ ﻣﻠﺘﯽ ﺑﺎ آﯾﻨﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺳﻼم ﻧﻈﺮ اﻧﺪاﺧﺖ و آﻧﺮا ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﻋﻠﻢ و ﺣﮑﻤﺖ و ﺳﻨﺖ
ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯽ آﯾﺎت ﻗﺮآن ﺗﻄﺒﯿﻖ داد و ﮔﺎه آﯾﺎت و اﺣﺎدﯾﺚ را در ﺧﺪﻣﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﻮﯾﺶ ﮔﺮﻓﺖ وﮔﺎه ﻓﺮﻫﻨﮓ

و اﺧﻼق ﺧﻮد را ﺑﺂﯾﺎت و اﺣﺎدﯾﺚ را در ﺧﺪﻣﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﻮﯾﺶ ﮔﺮﻓﺖ وﮔﺎه ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﺧﻼق ﺧﻮد را ﺑﺂﯾﺎت

ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ رﯾﺸﻪﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت ﻧﻬﺎد ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ درآﻣﺪه ﺑﻮد ﺑﮑﻠﯽ ﻧﺎﺑﻮد
ﺳﺎزد .و ﭼﻮن ﻫﻤﻪ ﻣﻠﻞ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪه ﺧﻮد دارای ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﺧﻼق و ﺳﻨﺖ دﯾﺮﯾﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻓﺮاد

ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد اﺷﱰاک در اﺻﻮل و ﻓﺮوع دﯾﻨﯽ در درک و اﺳﺘﻨﺒﺎط ﯾﮑﺴﺎن ﻧﺒﻮدﻧﺪ و در ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ
ﻋﲔ ﻫﻢ ﻧﺸﺪﻧﺪ و ﺑﺎﺻﻄﻼح ﻏﲑ از ﺷﺮع ،ﻋﺮف ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻗﺘﻀﺎﺋﯽ داﺷﺖ .ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﮐﻼم اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮﮐﺪام ﺟﺰﺋﯽ از
ﮐﻠﯽ را در آﯾﻨﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﯿﺸﱰ دﯾﺪﻧﺪ و ﯾﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و ﭼﻮن ﺟﺪا ﺷﺪن از ﻓﺮﻫﻨﮓ آﻏﺎزﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت

ﻧﻬﺎد ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻧﻬﺎد اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﺪه ﻣﺤﺎل اﺳﺖ »ﻟﺬا وﻗﺘﯽ راه ﺗﺄوﯾﻞ و ﺗﻔﺴﲑ را ﻣﮑﺘﺐ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺎز
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺪا ﺷﺪن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻐﻠﻮب از ﻓﺮﻫﻨﮓ آﻏﺎزﯾﻦ ﺧﻮد ﺗﺴﻬﯿﻞ و ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ« ﻟﺬا از ﻫﻤﺎن ﻗﺮن دوم

آراء و اﻓﮑﺎر ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن و اﯾﺮاﻧﯿﺎن و ﻫﻨﺪﯾﺎن و اﻋﺮاب و ﺳﻨﺖﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻠﻞ ﺑﺎ اﺳﻼم درﻫﻢ

آﻣﯿﺨﺖ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺎﻣﻊ و ﮔﺎه اﻟﺘﻘﺎﻃﯽ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ اﺻﻞ و ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ اﺻﻞ ﭘﺪﯾﺪ آورد ﮐﻪ در ﮐﻞ ﺑﻨﺎ ﺑﻨﻘﻞ

»اﺧﺘﻼف اﻣﺘﯽ رﺣﻤﻪ« ﺑﻪ ﻧﻔﻊ روح ﮔﺴﱰده ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد و داﻣﻨﮥ ﺗﻔﮑﺮات را ﮔﺴﱰش داد ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ
دﻫﻬﺎ ﻣﺬاﻫﺐ ﻓﻠﺴﻔﯽ و ﮐﻼﻣﯽ و ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﺮای اراﺋﻪ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺧﻮد ﺿﻤﻦ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ

آﯾﺎت و ﺗﻔﺴﲑ و ﺗﺄوﯾﻞ آن ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﺮﻫﺎن ﯾﺎ ﺟﺪل ﺑﺎ ﻣﻐﺎﻟﻄﻪ ﯾﺎ ﺧﻄﺎﺑﻪ و ﯾﺎ ﺷﻌﺮ و ﯾﺎ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺧﻮد را اﺛﺒﺎت

ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و از آن ﻣﯿﺎن ﺻﻮﻓﯿﺎن ﻣﺸﻬﻮدات ﺧﻮد را ﺑﻌﻨﻮان اﺷﺎرهای از اﺣﻮال وﮔﺎه ﺑﺼﻮرت ﻋﺒﺎرات ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺎ
اﺳﺘﺪﻻﻟﻬﺎی ﻗﯿﺎﺳﯽ و اﺳﺘﻘﺮاﺋﯽ و ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺗﻤﺜﯿﻠﯽ و ذوﻗﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺮاﻣﺎت و اﻋﻤﺎل ﻣﺮدم اراﺋﻪ ﻣﯽدادﻧﺪ و ﻗﻠﻮب
ﺗﻮده ﻣﺮدم را ﺑﺨﻮد ﺟﻠﺐ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺧﺎﻧﻘﺎه ،ﺑﯿﻨﻮاﯾﺎن را ﭘﻨﺎﻫﮕﺎﻫﯽ و ﺳﺮﺧﻮردﮔﺎن را ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ و ﻣﺤﺘﺎﺟﺎن ﻋﻠﻢ و

ارﺷﺎد را داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﮔﺮﺳﻨﮕﺎن را ﺧﻮرد ﻧﮕﺎﻫﯽ و ﺑﯽ ﺧﺎﻧﻤﺎﻧﺎن را ﻟﻨﮕﺮﮔﺎﻫﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ.از ﻃﺮﻓﯽ ﻣﺮدم

ﺗﺸﻨﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﺳﻼم رو ﮐﺮده وﱃ از ﻣﺪﻋﯿﺎن دروﻏﲔ و ﺧﻠﻔﺎی ﺳﺘﻤﮕﺮ اﻣﻮی و ﻋﺒﺎﺳﯽ ﺟﺰ رﯾﺎ و ﺗﻈﺎﻫﺮ و دروغ
و ﻓﺮﯾﺐ و ﻇﻠﻢ اﺟﺤﺎف و دﻧﯿﺎ ﭘﺮﺳﺘﯽ و اﻋﻤﺎل ﺿﺪ اﺳﻼم ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﻫﺮ ﻗﯿﺎﻣﯽ دﯾﻨﯽ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده ﺑﻮدﻧﺪ

ﺧﺎﻧﻘﺎه را ﺟﺎﯾﮕﺎه اﻣﻦ و ﺻﻮﻓﯿﺎن را ﮐﻪ ﺟﺰ ﺧﺪا ﻧﻤﯽﺟﺴﺘﻨﺪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎی راﺳﺘﲔ داﻧﺴﺘﻪ و ﺑﺂﻧﺎن رﻏﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﯾﺎ

در ﺳﻠﮏ آﻧﺎن ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ و ﯾﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮﻧﮓ ﺗﺼ ّﻮف اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺒﻮب ﻫﻤﻪ ﺑﻮد ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ داﺷﺘﻨﺪﮐﻪ

از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﻓﺘ ّﻮت »ﻓﺘﯿﺎن« و ﻋﯿﺎران و ﺷﻄﺎران ﺑﻮدﻧﺪ.

ﻓﺘﯿﺎن ﯾﺎ ﺟﻮاﻧﻤﺮدان ﺑﻪ اﺧﻼق ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻤﺴﮏ ﻣﯽﺟﺴﺘﻨﺪ .آﻧﺎن ﺳﺪ ﻣﺤﮑﻤﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ
دون ﻫﻤﺘﺎن رﯾﺎﮐﺎر و اﻓﺮاد ﺟﺒﻮن ﺧﻮد ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﺠﺎوزان ﻋﺮب و اﺳﻼم ﻧﻤﺎﯾﺎن دروﻏﲔ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﻠﻄﻪ و

ﻧﲑﻧﮓ ﺧﻠﻔﺎء و اﻣﺮاء و ﺷﺎﻫﺎن دﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪه آﻧﺎن ﺑﻮده و ﺧﻮد را ﺣﺎﻣﯽ ﻣﺤﺮوﻣﺎن و ﻣﻈﻠﻮﻣﺎن ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ .ﻣﮑﺘﺐ
ﻓﺘﻮت »آﺋﲔ ﺟﻮاﻧﻤﺮدی« ﮔﺮﭼﻪ ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم در ﻣﯿﺎن اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻃﺒﻘﺎت ﺑﻨﺎم ﻋﯿﺎری و ﺑﲔ اﻋﺮاب ﺑﻨﺎم

ﻓﺘﻮت و ﻧﯿﺰ در ﺑﲔ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻠﻞ ﺑﻨﺎمﻫﺎی دﯾﮕﺮ دﯾﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد وﱃ ﻓﺘﻮت اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎﻣﻠﱰ و ﺟﺎﻣﻌﱰ و ﺑﯽﻋﯿﺐﺗﺮ از ﻣﺎ
٨١

ﻗﺒﻞ اﺳﻼم ﺑﻮد و ﺻﻮرت ﻣﻤﺘﺎز و ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺨﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺘﺎب »اﻟﻔﺘﻮه« ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﻫﺮ آن
ﮐﺎرﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻗﺒﻮل اﺳﻼم ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮔﺮدد ﺑﻪ ارﺗﮑﺎب آن ﻋﻤﻞ ،ﻓﺘﻮت اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻢ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮔﺮدد« » .«۱۰اﺑﻦ ﺟﻮزی

در ﺗﻠﺒﯿﺲ اﺑﻠﯿﺲ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﺟﻮاﻧﻤﺮد زﻧﺎ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،دروغ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﺪ ،و از ﺣﺮامﻫﺎ ﺧﻮد را ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و
آﺑﺮوی زﻧﯽ ﻧﻤﯽﺑﺮد« » .«۱۱ﺑﻬﺮ ﺣﺎل ﻋﻮام ﮐﻪ ﺗﺎب رﯾﺎﺿﺘﻬﺎ و ﻋﺒﺎدﺗﻬﺎ و ﺗﺮک ﺗﻌﻠﻘﺎت و دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﲑ و
ﺳﻠﻮک ﺻﻮﻓﯿﺎﻧﻪ را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ وﱃ از ﻃﺮﻓﯽ روﺣﯿﻪ ﻋﺪاﻟﺘﺨﻮاﻫﯽ و وﺟﺪان اﺧﻼﻗﯽ ﻗﻮی داﺷﺘﻪ و اﺣﺴﺎس اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

آﻧﻬﺎ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻣﮑﺘﺐ ﺟﻮاﻧﻤﺮدی روی ﻣﯽآوردﻧﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﺰرﮔﺎن ﺗﺼﻮف ﭼﻮن اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺧﻀﺮوﯾﻪ »۲۴۰ه«
و ﺣﺪاد ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری »۲۶۵ه« و ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻬﻞ ﺻﻮﻓﯽ ﭘﻮﺷﻨﮕﯽ»۳۸۴ه« ﻧﺨﺴﺖ از ﺳﺮان ﺟﻮاﻧﻤﺮدان

ﺑﻮدﻧﺪ » .«۱۲ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﺼﻮف ﺑﻪ ﻓﺘﻮت روح داد و ﻓﺘﻮت دﺳﺖ اﺟﺮای ﻣﻘﺎﺻﺪ اﺧﻼﻗﯽ ﺗﺼﻮف ﮔﺮدﯾﺪ.

ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻓﺘﻮّت

ﺑﻌﻀﯽ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﮑﺘﺐ ﻓﺘﻮت ،ﺧﺪای ﮐﺮﯾﻢ را ﺳﺮ ﻣﻨﺸﺄ ﻓﺘﻮت ﺑﺸﺮی داﻧﺴﺘﻪ و ﻫﻤﻪ ﺣﻀﺮات اﻧﺒﯿﺎء از آدم ﺗﺎ
ﻣﺤﻤﺪ ﷺ را ﻓﺘﲐ »ﺟﻮاﻧﻤﺮد« ﻣﯽﺷﻤﺮدﻧﺪ وﱃ ﺑﺮﺧﯽ را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی »ﺗﻠﮏ اﻟﺮﺳﻞ ﻓﻀﻠﻨﺎ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻋﻠﯽ ﺑﻌﺾ«

»ﯾﻌﻨﯽ :ﺑﻌﻀﯽ از رﺳﻮﻻن را ﺑﺮ ﺑﻌﻀﯽ ﺑﺮﺗﺮی دادﯾﻢ« در اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﺑﺮﺗﺮ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺧﻠﯿﻞ
ﺑﻌﻘﯿﺪه آﻧﺎن اﺑﻮاﻟﻔﺘﯿﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ در آﺗﺸﺶ اﻓﮑﻨﺪﻧﺪ از ﺟﱪﺋﯿﻞ ﻫﻢ ﯾﺎری ﻧﺨﻮاﺳﺖ و ﻣﻬﻤﺎن ﻧﺎزی

او و ﺷﮑﺴﱳ ﺑﺘﻬﺎ و اﻗﺪام ﺑﻪ ذﺑﺢ ﭘﺴﺮش اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ و ﻏﲑه ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻧﺴﺖ .و ﻧﯿﺰ ﺣﻀﺮت آدم در ﺗﻮﺑﻪ و اﻧﺎﺑﻪ و

ﺣﻀﺮت ﻧﻮح در اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ و ﺣﻀﺮت داود در زره ﺑﺎﻓﯽ و ﺣﻀﺮت ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﺎ زﻧﺒﯿﻞ ﺑﺎﻓﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮد ﮐﺎر
ﻣﯽﮐﺮد و اﻋﺎﺷﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﺣﻀﺮت ﯾﻮﺷﻊ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری و دﻟﲑی و ﺟﻮاﻧﻤﺮدی و ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺎ وﻓﺎی ﻋﻬﺪ ﺑﻪ

ﺣﻀﺮت ﺷﻌﯿﺐ » «۱۳ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺪام در ﺟﻨﺒﻪای اﺳﻮه و ﭘﯿﺸﻮای ﻓﺘﻮت ﺑﻮدهاﻧﺪ.

در ﻓﺘﻮت ﻧﺎﻣﻪ ﺷﯿﺦ اﺑﻮﺣﻔﺺ ﻋﻤﺮ ﺳﻬﺮوردی آﻣﺪه ﮐﻪ :ﻓﺘﻮت از آدم ﺑﻪ ﺷﯿﺚ و از ﺷﯿﺚ ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ و از اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﷷ و ﻫﻤﭽﻨﲔ ﻧﺴﻼً ﺑﻌﺪ ﻧﺴﻞ ﺗﺎ دور ﻧﺒﻮت ﺑﻪ ﺳﯿﺪ ﻣﺎ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﺼﻄﻔﯽ ﺻﻠﯽ ﻋﻠﯿﻪ و آﻟﻪ ﺳﻠﻢ رﺳﯿﺪه

» .«۱۴آﻧﺤﻀﺮت ﻗﺒﻞ از ﺑﻌﺜﺖ ﺑﺎوﺻﺎف ﺻﺪق و اﻣﺎﻧﺖ ﻣﻌﺮوف ﺑﻮد و ﭘﺲ از آﻧﻬﻢ ﺻﻔﺎت او در ﺷﺠﺎﻋﺖ و
ﺳﺨﺎوت و ﻣﻬﻤﺎنﻧﻮازی و رﻓﻖ و ﻣﺪارا و ﻣﺮدم ﻧﻮازی و ﻋﯿﺐ ﭘﻮﺷﯽ و ﻋﻔﻮ و ﺑﺨﺸﺎﯾﺶ و اﺧﻼص و دﻟﺴﻮزی و

ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﻈﻠﻮﻣﺎن و ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻔﺎﮐﺎن و ﺗﺮﺣﻢ ﺑﺮ ﺿﻌﯿﻔﺎن و اﻋﺎﻧﺖ ﺑﯿﻨﻮاﯾﺎن و ﻋﻔﻮ ﻣﺮدم ﻣﮑﻪ ﭘﺲ از
ﻓﺘﺢ آن از اﻫﻢ ﺻﻔﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺤﻀﺮت ﺑﺪاﻧﻬﺎ آراﺳﺘﻪ ﺑﻮده و ﺟﻮاﻧﻤﺮدان ﺧﻮد را ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻪ اﺗﺼﺎف ﺑﺪان
ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﻌﺪ از ﺣﻀﺮت رﺳﻮل ﷺ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﷷ را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی »ﻻﻓﺘﯽ اﻻ ﻋﻠﯽ ﻻ ﺳﯿﻒ اﻻ ذواﻟﻔﻘﺎر« و اﯾﺜﺎر
آﻧﺤﻀﺮت در ﺷﺐ ﻫﺠﺮت و در ﺟﻨﮓﻫﺎ و ﻏﲑه و اﻧﻔﺎق و ﺑﺨﺸﺶ و ﺷﺠﺎﻋﺖ و دﯾﮕﺮ اوﺻﺎف ﻣﺘﻌﺎﱃ ،ﭘﯿﺸﻮوای
ﺟﻮاﻧﻤﺮدان ﻣﯽﺷﻤﺮدﻧﺪ » «۱۵و ﺧﺮﻗﻪ ﻓﺘﻮت را ﺑﻪ وی ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﻟﻐﺖ »ﻓﺘﯽ« ﺑﻄﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﺑﮑﺎر

ﺑﺮده ﺷﻮد ﻣﻨﻈﻮر ﻋﻠﯽ ﷷ اﺳﺖ ﺑﻌﻼوه اﺻﺤﺎب ﮐﻬﻒ را ﻫﻢ ﺧﺪای ﺗﻌﺎﱃ ﺟﻮاﻧﻤﺮد ﺧﻮاﻧﺪه و در ﺗﻔﺴﲑ
ﮐﺸﻒاﻻﺳﺮار درﺑﺎره آﻧﺎن ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :اﯾﻦ اﺳﺖ ﺷﺮف ﺑﺰرﮔﻮار و ﮐﺮاﻣﺖ ﺗﻤﺎم و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ ﮐﻪ رب

اﻟﻌﺎﻟﻤﲔ ﺑﺮ اﺻﺤﺎب ﮐﻬﻒ ﻧﻬﺎدﮐﻪ اﯾﺸﺎﻧﺮا ﺟﻮاﻧﻤﺮد ﺧﻮاﻧﺪ و ﮔﻔﺖ »اﻧﻬﻢ ﻓﺘﯿّﻪ« »ﮐﻬﻒ -آﯾﻪ  «۶۰ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻫﻤﺎن
ﮐﺮاﻣﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻠﯿﻞ ﺧﻮﯾﺶ ﮐﻪ او را ﺟﻮاﻧﻤﺮد ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ و ﻧﯿﺰ ﯾﻮﺷﻊ ﺑﻦ ﻧﻮن و ﯾﻮﺳﻒ ﺻﺪﯾﻖ ».«۱۶

اﻣﺎ ﺑﻌﺪ در ﻋﻬﺪ اﺳﻼم ﻧﯿﺰ از ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ﷺ و ﻋﻠﯽ ﷷ و ﺳﻠﻤﺎن ﻓﺎرﺳﯽ و ﭘﺲ از وی اﻣﺎم ﺣﺴﲔ ﷷ ﮐﻪ
ﺑﺎ ﺟﺎﻧﺒﺎزی و اﯾﺜﺎر ﺷﻬﺎدت را ﭘﺬﯾﺮا ﺷﺪ از ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﻓﺘﻮت ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽدارﻧﺪ .در ﻓﺘﻮت ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﭘﺲ از ﻋﻠﯽ ﷷ

وﺳﻠﻤﺎن ﻓﺎرﺳﯽ و ذﮐﺮ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ آﻧﻬﺎ اﯾﺮاﻧﯽ و ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻋﻠﻮی و ﺻﻮﻓﯽ و ﺷﯿﻌﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ

٨٢

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻬﺮام دﯾﻠﻤﯽ ،روزﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ،ﺟﻮﺷﻦ ﺧﺮازی ،ﻓﻀﯿﻞ ﺑﻦ زﯾﺎد ﻓﺎرﺳﯽ ،ﺑﺎ ﮐﺎﻟﯿﺠﺎر دﯾﻠﻤﯽ ،ﮐﻪ از ﺷﺎﻫﺎن دﯾﻠﻢ
اﺳﺖ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد » .«۱۷ﮐﺘﺎﺑﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ در آن از ﻓﺘﻮت ﺻﺤﺒﺖ ﺷﺪه و ﯾﺎ درﺑﺎره ﻓﺘﻮت ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ۱ـ
ﺷﺮح ﺗﻌﺮف ۲ـ ﮐﺸﻒ اﻟﻤﺤﺠﻮب »۳ «۴۷۱ -۳۷۶ـ ﻗﻮت اﻟﻘﻠﻮب۴ .ـ رﺳﺎﻟﻪ ﻗﺸﺮﯾﻪ۵ .ـ ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺼﻮﻓﯿﻪ۶ .ـ رﺳﺎﻟﻪ

اﻟﻔﺘﻮه از ﺳﻠﻤﯽ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری »۷ .«۴۱۲ -۳۳۰ـ ﻗﺎﺑﻮس ﻧﺎﻣﻪ ازﮐﯿﮑﺎوس ﺑﻦ اﺳﮑﻨﺪر ۸ـ ﻋﻮارف اﻟﻤﻌﺎرف از ﺷﻬﺎب
اﻟﺪﯾﻦ ﺷﻬﺮوردی »۹ «۶۳۱ -۵۳۹ـ اﻟﻔﺘﻮه ﺗﺄﻟﯿﻒ اﺑﻦ ﻣﻌﻤﺎر ﺑﻐﺪادی »۶۱۲ه«۱۰ .ـ ﺗﺤﻔﻪ اﻻﺧﻮان ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﻤﺎلاﻟﺪﯾﻦ

ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ »۷۳۰ه«۱۱ .ـ ﻓﺘﻮت ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺠﻢاﻟﺪﯾﻦ اﺑﻮﺑﮑﺮ زرﮐﻮب »۷۱۲ه«۱۲ .ـ ﻓﺘﻮت ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻼء
اﻟﺪوﻟﻪ ﺳﻤﻨﺎﻧﯽ »۱۳ .«۶۳۷ - ۶۵۹ـ ﻓﺘﻮت ﻧﺎﻣﻪ اﻣﲑﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﻫﻤﺪاﻧﯽ »۱۴ .«۷۸۶ - ۸۱۳ـ ﻓﺘﻮت ﻧﺎﻣﻪ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ از

ﻣﻼﺣﺴﲔ واﻋﻆ ﮐﺎﺷﻔﯽ »۱۵ .«۹۱۰ـ ﻓﺘﻮت ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﻈﻮم از ﺷﯿﺦ ﻋﻄﺎر۱۶ .ـ ﻓﺘﻮت ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﻈﻮم ﻧﺎﺻﺮی ﮐﻪ در ﺳﺎل
 ۶۸۹ﺑﭙﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪه.

آﻧﭽﻪ در ﮐﻞ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اوﻻً ﻗﺒﻞ از ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ درﺑﺎرهٔ ﻓﺘﻮت ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﻣﺸﺮوح ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪه و ﺗﻨﻬﺎ در

آﺛﺎر ﺻﻮﻓﯿﺎن از آن ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه و ﺗﺎزﻣﺎﻧﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻐﻮل » «۶۱۷ﺟﺰ ﺗﺎب اﻟﻔﺘﻮه ﺳﻠﻤﯽ ﮐﺘﺎب ﺧﺎﺻﯽ درﺑﺎره ﻓﺘﻮت

ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ .ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ از ﺳﺎل  ۵۷۸ﮐﻪ ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ اﻟﻠّﻪ ﺧﻠﯿﻔﮥ ﻋﺒﺎﺳﯽ آﺋﲔ ﻓﺘﻮت را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و اﺷﺎﻋﻪ
داد ،آن آﺋﲔ ﺑﺼﻮرت رﺳﻤﯽ درآﻣﺪ ﻗﺒﻞ از آن ﺑﺎ ﺗﺼﻮف آﻣﯿﺨﺘﺘﮕﯽ داﺷﺘﻪ.

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺷﺮح ﺣﺎل ﺻﻮﻓﯿﺎن و ﺟﻮاﻧﻤﺮدی آﻧﺎن اﺷﺎره ﺷﺪ و ﻋﻄﺎر در ﺗﺬﮐﺮه ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﻬﺎ را ذﮐﺮﮐﺮده و ﺳﻌﺪی
در ﺑﻮﺳﺘﺎن آورده اﺳﺖ و در ﺷﺮح ﺗﻌﺮف و ﮐﺸﻒاﻟﻤﺤﺠﻮب و رﺳﺎﻟﮥ ﻗﺸﺮﯾﻪ و ﻗﻮت اﻟﻘﻠﻮب از آن ﺳﺨﻦ ﺑﻤﯿﺎن

آﻣﺪه .و در ﻗﺮن ﻫﻔﺘﻢ ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدم در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻐﻮﻻن ﺟﻮاﻧﻤﺮدی دﯾﺮﯾﻦ اﺑﻮﻣﺴﻠﻢ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ و ﻋﯿﺎری ﯾﻌﻘﻮب ﻟﯿﺚ
را در ذﻫﻦﻫﺎ ﺑﯿﺪار ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﺑﻬﺮﺣﺎل ﻗﺮان ﭘﻨﺠﻢ دوران رﺷﺪ روز اﻓﺰون ﻣﻼﻣﺘﯿﻪ و اﻫﻞ ﻓﺘﻮت ﺑﻮد ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در

ﮐﺘﺐ اﯾﻦ ﻋﻬﺪ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﱳ ﻓﺘﯿﺎن واﻗﻌﯽ از ﻣﺸﺒﻬﲔ ﺑﺂﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل زﺷﺖ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﺻﻔﺎت ﻣﺸﺨﺼﻪای

آوردﻧﺪﮐﻪ در ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ ﺿﺒﻂ اﺳﺖ.

راﺑﻄﻪ ﻣﻼﻣﺘﯿﻪ و اﻫﻞ ﻓﺘﻮت

ﺑﺎ وﺟﻮدﯾﮑﻪ ﻓﺘﻮت ﺳﺎﺑﻘﮥ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺴﯿﺎری دارد وﱃ ﭼﻮن ﺗﺸﮑﻞ ﻣﮑﺘﺐ ﻓﺘﻮت ﺑﻌﺪ از ﻣﮑﺘﺐ ﻣﻼﻣﺖ ﺑﻮده ﻟﺬا
ﻣﺤﯽاﻟﺪﯾﻦ اﺑﻦ ﻋﺮﺑﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اوﻟﲔ ﺑﺎر ﺻﻮﻓﯿﻪ ﻣﻼﻣﺘﯿﻪ ﺑﻪ ﺳﻠﮏ ﻓﺘﻮت ﮔﺮوﯾﺪه و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ان اﻟﻔﺘﯿﺎن

ﺗﻼﻣﺬه اﻟﻤﻼﻣﺘﯿﻪ« ﯾﻌﻨﯽ :ﺟﻮاﻧﻤﺮدان ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﻼﻣﺘﯿﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ زﯾﺮا ﺣﺪاد ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری و ﺻﻮﻓﯽ ﭘﻮﺷﻨﮕﯽ ﮐﻪ از

ﺳﺮان ﺟﻮاﻧﻤﺮدان ﺑﻮدﻧﺪ از ﻣﻼﻣﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﻋﯽ از ﺗﺼﻮف ﺧﺮاﺳﺎﻧﯿﺎن ﺑﻮده ﺑﻪ ﻓﺘﻮت روی آوردﻧﺪ و ﺑﻬﱰ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻤﺎل

ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .اﺣﻤﺪ ﺧﻀﺮوﯾﻪ ﻏﲑ ﻣﻼﻣﺘﯽ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺳﻠﮏ ﻓﺘﻮت ﮔﺮاﺋﯿﺪه ،و اﻟﺒﺘﻪ در دورهﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﻋﺎرﻓﺎن ﻧﺎﻣﺪاری ﭼﻮن

ﺷﯿﺦ ﻧﺠﻢاﻟﺪﯾﻦ ﺑﺮی و ﺷﯿﺦ ﻧﺠﻢاﻟﺪﯾﻦ زرﮐﻮب و ﺷﯿﺦ ﻋﻼءاﻟﺪوﻟﻪ ﺳﻤﻨﺎﻧﯽ و اﻣﲑﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﻫﻤﺪاﻧﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ
داﺷﱳ ﺧﺮﻗﻪ ﺗﺼﻮف ﺧﺮﻗﻪ ﻓﺘﻮت ﻫﻮ ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﺪ و ﭘﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ اﻫﻞ ﻓﺘﻮت ﻧﻬﺎدﻧﺪ و ﺻﻮﻓﯿﻪ ﺳﺮﺑﺪاران و
ﺻﻮﻓﯿﮥ ﺻﻔﻮی ﺑﻪ ﻓﺘﻮت ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺗﺼﻮف ﺑﻮده رو آوردﻧﺪ .و اﻣﺎ ﻣﻼﻣﺘﯿﺎن ﺑﺎ ﻓﺘﯿﺎن ﻋﻼوه

ﺑﺮ وﺟﻪ اﺷﱰاک در اﺳﺘﺸﻬﺎد ﺑﻪ ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :وﻻ ﯾﺨﺎﻓﻮن ﻟﻮﻣﻪً ﻻﺋﻢ« »از ﺳﺮزﻧﺶ
ﺳﺮزﻧﺶﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﻨﺪ« و اﺧﻼص در ﻋﻤﻞ و اﯾﺜﺎر و ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻼﻣﺖ و ﺑﺬل ﻣﺎل وﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﻧﻔﺲ ﻧﯿﺰ وﺟﻮه
اﺷﱰاک آﻧﺎن ﺑﻮد .وﱃ آﻧﭽﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ اﻻﻓﱰاق اﯾﻦ دو ﺷﯿﻮه ﻃﺮﯾﻘﺘﯽ ﺑﻮده ﻃﺮز ﺑﺮﺧﻮرد آﻧﺎن ﺑﺎ ﻣﺮدم در ﻣﺴﺎﺋﻞ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﻼﻣﺘﯿﺎن ﺟﻬﺖ ﻣﺒﺎرزه ﻣﻨﻔﯽ را ﻣﯽﭘﯿﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺎ دﮐﺎن رﯾﺎﮐﺎران را ﺗﺨﺘﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﻋﻤﻞ ﺧﻮد را ﻓﻀﯿﻠﺘﯽ ﻧﺸﻤﺮدﻧﺪ

ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺑﮑﺮ اﻫﻮارز ﻣﻼﻣﺘﯽ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ :اﺻﻞ ﺟﻮاﻧﻤﺮدی آﻧﺴﺖ ﮐﻪ در ﺧﻮد ﯾﮏ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻫﻢ ﻧﺒﯿﻨﯽ

٨٣

» .«۱۸وﱃ ﺟﻮاﻧﻤﺮدان ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزهٔ ﻣﺜﺒﺖ اداﻣﻪ داده و ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ و ورزش ﻫﺎی ﺣﺮﺑﯽ در زورﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ
و اﻣﺎﮐﻦ دﯾﮕﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه آﻣﺎده ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﻈﻠﻮم ﮐﻪ اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺮﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻮد

ﺑﺮﭙدازﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ از ﺟﻤﻠﮥ آﻧﺎن اﺑﻮ ﻣﺴﻠﻢ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ را ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .درﺑﺎره راﺑﻄﻪ اﯾﻦ دو دﺳﺘﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺣﻤﺪون

ﻗﺼﺎر ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری ﮐﻪ ﻣﻼﻣﺘﯽ ﺑﻮد ﺑﺎ ﻧﻮح ﻋﯿﺎر »ﻋﯿﺎران ﺷﻌﺒﻪای از ﺟﻮاﻧﻤﺮدان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ« ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ.

ﺣﻤﺪون ﻗﺼﺎر ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :روزی اﻧﺪر ﺟﻮﯾﺒﺎر ﺳﲑهٔ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﻣﯽرﻓﺘﻢ ﻧﻮح ﻋﯿﺎری ﺑﻮد ﺑﻪ ﻓﺘﻮت ﻣﻌﺮوف و ﺟﻤﻠﻪ

ﻋﯿﺎران ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر در ﻓﺮﻣﺎن وی ﺑﻮدﻧﺪی وی را اﻧﺪر راه ﺑﺪﯾﺪم ﺑﮕﻔﺘﻢ ﯾﺎ ﻧﻮح ﺟﻮاﻧﻤﺮدی ﭼﻪ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ:

ﺟﻮاﻧﻤﺮدی ﻣﻦ ﯾﺎ از آن ﺗﻮ؟ ﮔﻔﺘﻢ ﻫﺮ دو ﺑﮕﻮی .ﮔﻔﺖ ﺟﻮاﻧﻤﺮدی ﻣﻦ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺒﺎ ﺑﲑون ﮐﻨﻢ و ﻣﺮﻗﻌﻪ ﺑﭙﻮﺷﻢ و

ﻣﻌﺎﻣﻼت ورزم ﺗﺎ ﺻﻮﻓﯽ ﺷﻮم و از ﺷﺮم ﺧﻠﻖ اﻧﺪر آﻧﺠﺎﻣﻪ از ﻣﻌﺼﯿﺖ ﺑﺮﭙﻫﯿﺰم .و ﺟﻮاﻧﻤﺮدی ﺗﻮ آﻧﮑﻪ ﻣﺮﻗﻌﻪ ﺑﲑون
ﮐﻨﯽ ﺗﺎ ﺗﻮ ﺑﺨﻠﻖ و ﺧﻠﻖ ﺑﺘﻮ ﻓﺘﻨﻪ ﻧﮕﺮدﻧﺪ .ﭘﺲ ﺟﻮاﻧﻤﺮدی ﻣﻦ ﺣﻔﻆ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﻮد ﺑﺮ اﻇﻬﺎر آن و در آن ﺗﻮ ﺣﻔﻆ

ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺮ اﺳﺮار و اﯾﻦ اﺻﻞ ﻗﻮیﺗﺮ اﺳﺖ ).(۱۹

ﺑﻬﺮ ﺣﺎل در ﺣﺎﻟﺘﯿﮑﻪ ﻣﻼﻣﺘﯿﻪ اﻫﻞ دﻧﯿﺎ را آﺷﮑﺎرا ﺗﺤﻘﲑ ﻧﻤﻮده ﺳﺮزﻧﺶ ﻧﻔﺲ را ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﮐﻤﺎل روﺣﯽ و

اﺧﻼﻗﯽ وﺳﯿﻠﻪ ﺿﺮوری ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺳﻌﯽ داﺷﺘﻨﺪﮔﻠﯿﻢ ﺧﻮﯾﺶ را از ﻣﻮج ﺑﺪر آرﻧﺪ .ﺟﻮاﻧﻤﺮدان ﺗﻘﻮی و ﺷﺮف را
ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﮐﺮده واﻋﻤﺎل و اﻓﻌﺎل و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﮐﻪ ﺳﺮی ﻫﻢ ﻧﺒﻮد ﺑﺮای ﺗﺸﻮﯾﺶ دﯾﮕﺮان و در ﺟﻬﺖ
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﻈﻠﻮﻣﺎن و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻇﺎﻟﻤﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادﻧﺪ و ﺻﻮﻓﯿﻪ ﻫﺮ دوی آﻧﻬﺎ را در ﺑﺪاﯾﺖ اﻣﺮ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ

ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻋﻼﻣﻪ ﺣﻤﺪ آﻣﻠﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »» :«۲۰ﺗﺎ ﻓﺘﻮت ﺑﻪ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﺮﺳﺪ ﺑﺪاﯾﺖ وﻻﯾﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﻮد «.وﮐﻼً آﻧﭽﻪ ﺗﺎ
ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ و ﺷﺸﻢ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﻓﺘﻮت اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﺼﻮف ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ و ﻓﺮق ﻇﺎﻫﺮی آن در اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻓﺘﻮت

ﺑﺮای ﻋﻮام و در ﺑﺪاﯾﺖ و ﺗﺼﻮف ﺑﺮای ﺧﻮاص و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ ،وﱃ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﻤﺮدان ﺑﻤﺒﺎرزات

ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ از ﺗﺼﻮف دورﺗﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺗﺼﻮف ﻫﻢ وﻗﺘﯽ ﺑﺸﮑﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺻﻔﻮی ﺟﻠﻮهﮔﺮ
ﺷﺪ ﺗﻐﯿﲑاﺗﯽ ﺑﺴﯿﺎر در آن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ و ﻃﺮﯾﻘﺖ ﻓﺮاﻣﻮش و ﻇﻮاﻫﺮ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺮ ﻫﺮ دو ﭼﲑه

ﮔﺸﺖ.

ﺻﻔﺎت اﻫﻞ ﻓﺘﻮّت

۱ـ ﺣﺴﻦ ﺑﺼﺮی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺧﺪای ﺗﻌﺎﱃ ﻫﻤﻪ اوﺻﺎف ﻓﺘﯿﺎن را در آﯾﻪ ﺟﻤﻊ ﮐﺮده اﺳﺖ »» «۲۱إِنﱠ اﻟﻠّﻪَ ﻳَﺎْٔﻣُﺮُ
ﺑِﺎﻟْﻌَﺪْلِ وَاﻻِٕﺣْﺴَﺎنِ وَإِﻳﺘَﺎء ذِي اﻟْﻘُﺮْﺑَﻰ« ﻧﺤﻞ آﯾﻪ ۹۰

۲ـ اﻣﺎم ﺻﺎدق از ﻗﻮل رﺳﻮل اﮐﺮم ﷺ ﻓﺮﻣﻮد :ﺟﻮاﻧﻤﺮدان اﻣﺖ ده ﻋﻼﻣﺖ دارﻧﺪ .راﺳﺘﯽ ﮔﻔﺘﺎر ،وﻓﺎی ﺑﻌﻬﺪ ،ادای

اﻣﺎﻧﺖ ،ﺗﺮک دروغ ،رﺣﻤﺖ ﺑﻪ ﯾﺘﯿﻢ ،ﺑﺨﺸﺶ ﺑﻪ ﺳﺎﺋﻞ ،ﺑﺬل ﻣﺎل ،ﮐﺜﺮت در ﺻﻨﺎﯾﻊ ،ﻣﻬﻤﺎنﻧﻮازی ،ﺣﯿﺎ ﮐﻪ در رأس
ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎﺳﺖ »«۲۲

۳ـ ﻓﻀﯿﻞ ﻋﯿﺎض ﮔﻮﯾﺪ :ﻓﺘﻮت ﺑﻪ ﻧﺨﻮردن ﺣﺮام و ارﺗﮑﺎب ﮔﻨﺎه ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﻤﺮدی در ﻋﺒﺎدت ﺧﺪا و
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺷﯿﻄﺎن و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻗﺮآن اﺳﺖ » .«۲۳وﮔﻔﺖ ﻓﺘﻮت آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﺮق ﻧﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﻧﻌﻤﺖ ﺗﺮا ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮرد

ﯾﻌﻨﯽ در ﻣﻘﺎم ﺧﺪﻣﺖ و اﯾﺜﺎر ﻧﻌﻤﺖ ﺣﻖ ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن او ﻣﯿﺎن ﻣﺆﻣﻦ وﮐﺎﻓﺮ ﺗﻤﯿﺰ ﻧﮑﻨﯽ و ﻣﯿﺎن دوﺳﺖ و دﺷﻤﻦ ﺗﻔﺎوت
ﻧﻨﻬﯽ »«۲۴

۴ـ ﺣﺎرث ﻣﺤﺎﺳﺒﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻓﺘﻮت آﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﻧﺼﺎف ﺑﻪ ﻫﻪ ﺧﻠﻖ ﺑﺮ ﺧﻮد واﺟﺐ داﻧﯽ و اﻧﺼﺎف ﺧﻮد را ازﮐﺲ

ﻧﺴﺘﺎﻧﯽ».«۲۵
۵ـ ﻣﻼﺣﺴﲔ واﻋﻆ ﮐﺎﺷﻔﯽ در ﻓﺘﻮت ﻧﺎﻣﻪ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻓﺘﻮت ﺟﻤﻊ اﺣﻮال ﺟﻤﯿﻠﻪ و ﺻﻔﺎت ﺣﻤﯿﺪه و ﺳﻠﺐ
اﻋﻤﺎل ﻗﺒﯿﺤﻪ و اﺧﻼق دﯾﮕﺮ از راه ﺗﺨﻠﯿﻪ و ﺗﺰﮐﯿﻪ و ﺗﺼﻔﯿﻪ اﺳﺖ.

٨٤

در ﮐﺘﺎب ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﺗﺼﻮف ۷۲ ،ﺻﻔﺖ ﺑﺮای ﺟﻮاﻧﻤﺮد ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و  ۲۰ﮐﺎر را ﺧﻼف ﺟﻮاﻧﻤﺮدی ﻣﯽداﻧﻨﺪﮐﻪ
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﻣﯽﺧﻮردن ،زﻧﺎ ،ﻟﻮاط ،ﻏﻤﺎزی ،ﻧﻔﺎق ،ﺗﮑﱪ ،ﺗﺮس ،ﺣﺴﺪ ،ﮐﯿﻨﻪ ،دروغ ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ،ﺧﯿﺎﻧﺖ ،ﻧﮕﺎه ﺑﺰﻧﻬﺎی

ﻧﺎﻣﺤﺮم ،ﻋﯿﺐﺟﻮﺋﯽ ،ﺑﺨﻞ ،ﻏﯿﺒﺖ ،ﺑﻬﺘﺎن ،دزدی ،ﺣﺮام ﺧﻮری ،ﻧﺼﯿﺤﺖ ».«۲۶

ﺗﺄﺛﲑ ﻓﺘﻮّت در ﺗﺤﻮﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﭼﻮن ﯾﮑﯽ از اﺻﻮل ﻓﺘﻮت ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﻈﻠﻮم و دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺎ ﻇﺎﻟﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﺻﻮل اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼم اﺳﺖ ﻟﺬا
ﺟﻮاﻧﻤﺮدان ﻫﺪف ﻏﺎﺋﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را رﻓﺎه ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺳﺘﻤﮕﺮان ﻗﺮار داده ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻨﺎن ﻋﺪاﻟﺖ و

ﺗﻌﺎون اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﺎ روح ﺟﻮاﻧﻤﺮدی اﯾﺮاﻧﯽ و ﯾﺎ ﻋﺮب ﺑﻬﻢ آﻣﯿﺨﺘﻪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن دﯾﻦ و ﻓﺘﻮت ﮐﻪ

ذﮐﺮ ﺷﺪ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ را ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺘﻤﮕﺮان ﺑﺮ ﭘﺎ ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ .ﮔﺎه ﻫﻢاﻧﮕﯿﺰه آﻧﺎن اﻧﺘﻘﺎم ﺧﻮن اﻣﺎم ﺣﺴﲔ ﷷ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﻣﻠﯽ ﻣﯿﻬﻨﯽ ﻫﻢ ﺗﺸﺪﯾﺪﮐﻨﻨﺪه ﻗﯿﺎم آﻧﺎن ﺑﻮد،از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﯿﺎم ﮐﻮﻓﯿﺎن در ﮐﻮﻓﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺘﻤﮑﺮﯾﻬﺎی ﺣﺠﺎج ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ ﺛﻘﻔﯽ

ﮐﻪ ﻣﻮاﱃ و ﺷﯿﻌﯿﺎن در آن دﺧﺎﻟﺖ داﺷﺘﻨﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﻗﯿﺎم ﻣﺨﺘﺎر را ﮐﻪ ﺑﮑﻤﮏ ﻣﻮاﱃ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺣﺪی از

اﯾﻦ ﻧﻮع اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﺟﻮاﻧﻤﺮداﻧﻪ ﺷﻤﺮد .از ﻃﺮﻓﯽ ﭼﻮن ﺑﯿﺸﱰ در ﻓﺘﻮت ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻧﺎم اﺑﻮﻣﺴﻠﻢ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ﺑﻌﻨﻮان

ﺟﻮاﻧﻤﺮد ذﮐﺮ ﺷﺪه ﭘﺲ ﻗﯿﺎم او را ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮان از اﯾﻦ ﻧﻮع داﻧﺴﺖ .ﭼﻪ او ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻇﺎﻟﻢ ﻣﺘﺠﺎوز اﻣﻮی را
ﺑﺮاﻧﺪاﺧﺖ آﻧﺎن ﭼﻮن ﻣﻼﻣﺘﯿﻪ ﮔﺎه ﺑﻪ ﺑﻨﻬﺎن ﮐﺎری ﻣﯽﭘﺮداﺧﺨﺘﻨﺪ وﱃ ﻧﻪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺳﺮّ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻘﯿﻪ درﻋﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

آن ﮐﻪ ﺣﻔﻆ ﻧﻬﻀﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻈﺮ آﻧﺎن ﺑﻮد .ﭘﺲ از ﻧﻬﻀﺖ اﺑﻮﻣﺴﻠﻢ ﻓﺘﻮت را در ﺷﮑﻞ ﻋﯿﺎری ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ .اﺻﻮﻻً
ﻋﺮب اﺷﺨﺎص ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺎر و...ﻫﻮﺷﯿﺎر را ﮐﻪ از ﻃﺒﻘﻪ ﻋﻮام اﻟﻨﺎس و ﺧﺎﻣﻞ اﻟﺬﮐﺮ ﺑﻮدهاﻧﺪ و در ﻫﻨﮕﺎﻣﻪﻫﺎ و وﻏﺎﻫﺎ
ﺧﻮدﻧﻤﺎﺋﯽ ﮐﺮده ﯾﺎ در ﺣﺮوب ﺟﻠﺪی و ﻓﺮاﺳﺖ ﺑﺨﺮج دادهاﻧﺪ ﻋﯿﺎر ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ » .«۲۷اﯾﻦ رادﻣﺮدﻣﺎن ﭼﻮن

ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ ﺧﻠﻔﺎی ﻋﺒﺎﺳﯽ ﺳَﺮﭼﺸﻤﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﺘﻤﮕﺮﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻗﯿﺎﻣﻬﺎی ﺷﯿﻌﯽ ﯾﺎ ﻣﻠﯽ ﯾﺎ ﺷﺮاﻓﺘﯽ ،از ﻣﻈﻠﻮﻣﯿﺖ ﯾﺎ
ﻣﻈﻠﻮم ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﻪ واﺑﺴﺘﮕﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﺒﺎﺳﯽ ﺑﻌﻠﺖ ﺗﺮس ،آﻧﺎن را ﺧﺎرﺟﯽ و ﻃﺎﻏﯽ و ﯾﺎﻏﯽ

ﺧﻄﺎب ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،وﱃ آﻧﺎن ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻮده و ﺑﻨﺎ ﺑﻨﻮﺷﺘﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ،اﻓﺮادی ﺟﻨﮕﺠﻮ و ﺟﻮاﻧﻤﺮد و دارای

ﺻﻔﺎت ﻋﺎﱃ ﻣﺮداﻧﮕﯽ و ﺿﻌﯿﻒ ﻧﻮازی ﺑﻮدﻧﺪ و در ﻏﺎﻟﺐ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺧﺮاﺳﺎن از اﯾﺸﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ و

ﮔﺎه ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﻋﺪه آﻧﺎن در ﺑﻌﻀﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﺮﺳﺪ و در ﻫﺮ ﺷﻬﺮ رﺋﻴﺲ داﺷﺘﻨﺪ ».«۲۸
ﻣﻼ ﺣﺴﲔ ﮐﺎﺷﻔﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺳﻪ دﺳﺘﻪ رؤﺳﺎی ﻓﺘﯿﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ۱ :ـ ﻧﻘﯿﺐ »رﺋﯿﺲ« ۲ـ ﭘﺪر ﻋﻬﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﻋﻬﺪ و

ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ و ﺧﻄﺒﻪ ﺑﻮده ۳ـ اﺳﺘﺎد ﺷﺪﮐﻪ ﺷﺎﱃ ﺑﮑﻤﺮ داوﻃﻠﺐ دﺧﻮل در ﻣﺴﻠﮏ ﻓﺘﻮت ﻣﯽﺑﺴﺖ .ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺘﯿﺎن

ﻟﺒﺎس ﺧﺎص وﺻﻠﻪدار و ﺗﺎجﻫﺎی رﻧﮓ ﺑﺮﻧﮓ و ﺳﺮوال »ﺳﺮاوﯾﻞ« داﺷﺘﻪاﻧﺪ و در ﻣﺮاﺳﻢ آﻧﻬﺎ آب »ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺻﻔﺎ« و
ﻧﻤﮏ »ﺣﻖ ﻧﻤﮏ« و ﭼﺮاغ ﭘﻨﺞ ﻓﺘﯿﻠﻪ »ﻧﺸﺎﻧﻪ ﭘﻨﺞ ﺗﻦ« ﻗﺮار داﺷﺖ ».«۲۹

ﭘﺲ از اﺑﻮﻣﺴﻠﻢ ﺟﻮاﻧﻤﺮد ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ،ﺣﻤﺰه ﭘﺴﺮ آذرک ﺳﯿﺴﺘﺎﻧﯽ را ﺑﺎﯾﺪ از ﻋﯿﺎران زﺑﺮ دﺳﺖ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل

 ۱۷۹ﻗﯿﺎم ﮐﺮد و  ۳۴ﺳﺎل ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺘﻤﮑﺎران ﻋﺒﺎﺳﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮد .ﭘﺲ از آن دو ﺗﻦ ،ﺑﻨﺎم ﻋﯿﺎری ﺑﺮ ﻣﯽﺧﻮرﯾﻢ ﮐﻪ او را

ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺸﮕﺎم ﻧﻬﻀﺖ اﯾﺮاﻧﯽ داﻧﺴﺖ و ا و ﯾﻌﻘﻮب ﻟﯿﺚ ﺻﻔﺎری ﺳﯿﺴﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۲۵۴ﻗﯿﺎم ﮐﺮد و ﻣﺮداﻧﻪ
ﺟﻠﻮ ﻋﺒﺎﺳﯿﺎن اﯾﺴﺘﺎد و ﺑﻪ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺷﺮف و اﻓﺘﺨﺎر ﺑﺨﺸﯿﺪ .ﭘﺲ از وی ﻋﯿﺎری ﮐﻤﱰ ﺑﺼﻮرت ﻣﻨﺴﺠﻢ و ﻫﺪﻓﺪار

ﻇﻬﻮر ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ﻣﮕﺮ در ﻧﻬﻀﺖﻫﺎی ﺷﻌﻮﺑﯿﻪ ﮐﻪ ﺷﮑﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻣﻠﯽ داﺷﺖ و ﻧﻬﻀﺖ ﺑﺎﮐﺎﻟﯿﺠﺎرﮐﻪ ﻧﺎﻣﺶ از ﺟﻤﻠﻪ

ﺟﻮاﻧﻤﺮدان اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ او و ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﻣﻮﺟﺐ روی ﮐﺎر آﻣﺪن دﯾﻠﻤﯿﺎن ﮐﻪ ﺷﯿﻌﯽ ﺑﻮدﻧﺪﮔﺮدﯾﺪ .ﺿﻤﻨﺎً ﺣﺮﮐﺖ
ﺑﺎﻃﻨﯿﺎن و ﻓﺪاﺋﯿﺎن اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﻧﻮﻋﯽ ﻓﺘﻮت ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ .و ﮐﻼّ ﻓﺘﯿﺎن ﯾﺎ ﺻﻮﻓﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﯾﺎ ﻣﻠﯽﮔﺮا ﺑﺎ
اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی ﺗﺸﯿﻊ اﻣﺎﻣﯿﻪ و ﺑﺎﻃﻨﯿﻪ و ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﻮده اﺻﻨﺎف ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺛﺮوت و ﻣﻘﺎم و ﻣﻨﺼﺐ

ﺳﯿﺎﺳﯽ وو دﯾﻨﯽ ﻧﻔﺮوﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و درد ﻣﺮدم ﻣﻈﻠﻮم را ﺣﺲ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﻣﮕﺮ در آﻧﺎ ﻃﻮﱃ ﮐﻪ ﻓﺘﻮت اﺷﺮاﻓﯽ ﺑﻮده.

٨٥

ﺟﻮاﻧﻤﺮدان را ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﻗﻮﱃ و ﺳﯿﻔﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ :ﻗﻮﱃ ﺑﺼﺪق ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺘﻪ و ﺳﯿﻔﯽ ﺑﻪ ﺻﺪق ﺷﻤﺸﲑ
ﻣﯽ زدهاﻧﺪ» .«۳۰در ﺷﺎم و ﻋﺮاق ﺑﻪ ﻋﯿﺎران اﺣﺪاث ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ وﱃ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻫﻤﺎن ﻟﻔﻆ ﻓﺘﯿﺎن را ﺑﮑﺎر

ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ .دﺳﺘﻪای از آﻧﺎن در ﻣﻮﻗﻊ ﺟﻨﮓ اﻣﲔ و ﻣﺄﻣﻮن در ﺑﻐﺪاد ﺑﻌﻨﻮان ﺣﺎﻣﯽ ﻣﻈﻠﻮﻣﺎن ﺧﻮد را آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ

وﱃ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﻫﻢ ﺧﻮد ﺑﻤﺮدم ﻫﺠﻮم ﺑﺮدﻧﺪ » .«۳۱و اﻣﺎ ﺷﻄّﺎران ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻋﯿﺎران و اﺣﺪاث ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎﻣﻮال

ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ﺑﺨﯿﻞ ،ﮐﻪ زﮐﻮة ﻧﺪاده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺧﻠﻖ ﺛﺮوت اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﯽﺗﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺣﺎﺻﻞ ﻏﺎرت ﺧﻮد

را ﺑﻪ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﯽدادﻧﺪ .ﻋﯿﺎران در ﻋﺮاق ﭼﻨﺎن ﻗﻮت ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﮐﻪ ﻧﺎﺻﺮﻟﺪﯾﻦ اﻟﻠّﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻋﺒﺎﺳﯽ در ﺳﺎل ۵۷۸
آﺋﲔ ﻓﺘﻮت را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .ﺻﻼحاﻟﺪﯾﻦ اﯾﻮﺑﯽ » «۵۸۹ -۵۶۴ﮐﻪ ﮐﺮد اﯾﺮاﻧﯽ اﻻﺻﻞ ﺑﻮد از ﺳﺮان ﺟﻮاﻧﻤﺮدان ﺷﺎم ﺑﻮد.

او در ﺗﮑﺮﯾﺖ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ و ﭘﺪرش او را در ﺑﻌﻠﺒﮏ و دﻣﺶ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﺮد و در ﺟﻨﮕﻬﺎی ﺻﻠﯿﺒﯽ دﻟﲑی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺸﺎن داد

»ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻌﲔ« .اﻟﺒﺘﻪ ﻓﺘﯿﺎن ﺷﺎم »ﺳﻮرﯾﻪ« ﻣﺨﺎﻟﻒ راﻓﻀﯿﺎن »ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺳﺐ ﮐﻨﺪه ﺧﻠﻔﺎء« ﺑﻮدﻧﺪ وﱃ در ﻣﻘﺎﺑﻞ

ﻓﺘﯿﺎن ﻣﺼﺮ از ﻣﻮاﻓﻘﺎن آﻧﺎن ﺑﻮدﻧﺪ .در آﺳﯿﺎی ﺻﻐﲑ ﻓﺘﯿﺎن ﻗﺒﺎی ﭘﺸﻤﲔ ﮐﺒﻮد ﺷﺒﯿﻪ ﺻﻮﻓﯿﻪ ﻣﯽﭘﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن

ﻓﻠﻨﺴﻮه ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ و ﻏﺎﻟﺒﺎً در آﻧﺠﺎ ﺳﻤﺎع ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﺧﻮد رااﺧﯽ »ﺑﺮادر« ﺧﻄﺎب ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪﮐﻪ ﻫﻤﺎن

اﺧﻮی ﺻﻮﻓﯿﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از »اﻧﻤﺎ اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن اﺧﻮه« ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه .در اﯾﺮان از ﻗﺮن ﻫﻔﺘﻢ ﺟﻮاﻧﻤﺮدان ﻋَﻠَﻢ ﺑﺨﺼﻮﺻﯽ

داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن »ﻃﻮق« ﺑﺰﺑﺎن ﻣﻐﻮل ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ و در ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻘﺎه ﯾﺎ ﻟﻨﮕﺮ ﺧﺎﻧﻪای ﻋَﻠَﻢ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻮد و آﻧﺠﺎ را
»ﭘﺎﻃﻮق« ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ .ﻫﻤﲔ دروﯾﺸﺎن ﺟﻮاﻧﻤﺮد در ﻗﺮن ﻫﺸﺘﻢ ﻧﻬﻀﺖ ﺳﺮﺑﺪاران را ﻋﻠﯿﻪ ﻃﻐﺎﺗﯿﻤﻮر ﺑﺮ ﭘﺎ داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻨﺎم
ﭘﻬﻠﻮاﻧﺎن ﯾﺎ ﺳﺮﺑﺪاران از ﺳﺎل  ۷۳۷ﺗﺎ  ۷۸۳در ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺧﺮاﺳﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺮدﻧﺪ در ﻫﻤﲔ ﻗﺮن ﻫﺸﺘﻢ ﺷﺎﻋﺮ

ﻣﺘﺼﻮف ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮاﻧﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﺧﻮارزﻣﯽ ﻣﺘﺨﻠﺺ ﺑﻪ ﻗﺘﺎﱃ و ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﭘﻮرﯾﺎی وﱃ ﺑﻮده ﮐﻪ در ﺳﺎل ۷۲۲
در ﮔﺬﺷﺘﻪ » .«۳۲ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﮐﻼم اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺘﻮت ﺟﺰﺋﯽ از ﺗﺼﻮف و در ﺑﻌﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آن ﺑﻮده و ﺻﻮﻓﯿﺎن ﻏﺎﻟﺒﺎً ﭘﺲ

از ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻼﻣﺖ و ﻓﺘﻮت ﺑﮑﻤﺎل رﺳﯿﺪه و ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ در ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﻼﻣﺖ و ﻓﺘﻮت و ﻋﯿﺎری ﺑﯿﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ.

ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﻢ ﺧﺮﻗﻪ ﻃﺮﯾﻘﺖ و ﻫﻢ ﺧﺮﻗﻪ ﻓﺘﻮت ﭘﻮﺷﯿﺪهاﻧﺪ و از آﻧﻤﯿﺎن ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ﮔﯿﻼﻧﯽ ،ﻧﺠﻢاﻟﺪﯾﻦ ﮐﱪی ،ﺳﯿﺪﻋﻠﯽ

ﻫﻤﺪاﻧﯽ ،واﺧﯽ ﻓﺮج زﻧﺠﺎﻧﯽ ،و ﻏﲑ ﻫﻢ ﻫﺮﮐﺪام ﺑﻨﻮﻋﯽ در ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻓﺘﻮت ﺳﻬﻢ داﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻓﺘﻮت
ﯾﺎ ﺗﺼﻮف ﺑﻬﻢ ﭘﯿﻮﺳﺖ و ﻣﻮﺟﺐ رﺳﻤﯿﺖ ﺗﺸﯿﻊ در اﯾﺮان ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺻﻔﻮﯾﺎن ﺻﻮﻓﯽ ﺟﻮاﻧﻤﺮد ﺷﺪ.

اﻣﺎ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﻏﺰاﱃ در ﺳﻮاﻧﺢ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد ﻟﻔﻆ ﻣﻼﻣﺖ و ﻓﺘﻮت و ﺟﻮاﻧﻤﺮد و ﻋﯿﺎر را ﺑﻌﻨﻮان ﺳﻤﺒﻞ ﭘﺎﮐﺒﺎزی و
اﺧﻼص و ﺷﺠﺎﻋﺖ آورده ﮐﻪ در ﺷﺮح ﺳﻮاﻧﺢ ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.«۳۳» .

ﺑﺰرﮔﺎن ﺻﻮﻓﯿﻪ ﮐﻪ در ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ وﻓﺎت ﮐﺮدهاﻧﺪ
۱ـ اﺑﻮاﻟﺤﺴﲔ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺟﻬﺼﻢ ﻫﻤﺪاﻧﯽ »۴۰۴ه«.
۲ـ ﺷﯿﺦ اﺑﻮ ﻋﻠﯽ دﻗﺎق اﺳﺘﺎد اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻗﺸﲑی »۴۰۵ه«.

۳ـ ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺳﻠﻤﯽ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری »۴۱۲ه« ﻣﺆﻟﻒ ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺼﻮﻓﯿﻪ .وی ﮐﻪ اﺳﺘﺎد اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ اﺑﻮاﻟﺨﲑ ﺑﻮده و

ﮐﺘﺎب ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺼﻮﻓﯿﻪ وی را ﺑﻌﺪاً ﺧﻮاﺟﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻧﺼﺎری از ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﺮوی اﻣﻼء ﮐﺮد و ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺷﺮح ﺣﺎل
ﺑﻌﻀﯽ از ﻋﺮﻓﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب ﻧﺒﻮده و ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺟﺎﻣﯽ آﻧﺮا ﺑﺰﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﻤﻮده و ﻧﺎم ﺻﻮﻓﯿﺎن

ﺑﻌﺪی را ﺗﺎ ﻋﺼﺮ ﺧﻮد ﺑﺪان اﻓﺰوده وﮐﺘﺎب ﻧﻔﺤﺎت اﻻﻧﺲ را ﭘﺪﯾﺪ آورد ».«۳۴

۴ـ ﺷﯿﺦ اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ داﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺷﯿﺦ اﺑﻮاﻟﺤﺴﲔ ﺧﺮﻗﺎﻧﯽ ﻣﺘﻮﻓﯽ ﺑﺴﺎل » «۴۱۷ﺧﻮاﺟﻪ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ اﺣﻤﺪﺑﻦ

ﭼﺸﺘﯽ »۴۱۱ه« ﺧﻮاﺟﻪ ﯾﺤﯿﯽ ﻋﻤﺎد ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ »۴۲۰ه« ﺷﯿﺦ اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﮑﺎﻓﯽ »۴۱۶ه« ﺷﯿﺦ اﺑﻮزرﻋﻪ اردﺑﯿﻠﯽ
»۴۱۵ه« ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﻠﯽ اﻟﺤﯿﻢ اﻟﱰﻣﺬی از ﻣﺤﻘﻘﻘﺎن ﺻﻮﻓﯿﻪ ﮐﻪ ﺑﺎاﺑﻮﺗﺮاب ﺑﺨﺸﯽ و اﺣﻤﺪ ﺧﻀﺮوﯾﻪ و اﺑﻦ ﺟﻼ
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ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﻮده وﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺧﺘﻢ اﻟﻮﻻﯾﻪ و اﻟﻨﻬﺞ و ﻧﻮادر اﺻﻮل از اوﺳﺖ و ﺗﻔﺴﲑی ﻧﺎﺗﻤﺎم داﺷﺘﻪ و ﺟﻼﺑﯽ درﺑﺎره او
ﮔﻔﺘﻪ :ﺟﻤﻠﮕﯽ دام ﺷﮑﺎر اوﺳﺖ و ﻣﺸﺎﯾﺦ ،او را ﻣﺆدب اﻻوﻟﯿﺎء ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ.

۵ـ اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺳﺎﻟﻤﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﮔﺮد ﺳﻬﻞ ﺗﺴﱰی ﺑﻮده وﮐﺘﺎب ﻗﻮت اﻟﻘﻠﻮب ﺑﻘﻮل ﺟﺎﻣﯽ از اوﺳﺖ.

۶ـ اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺣﺎرﺛﯽ ﻣﮑﯽ.
۷ـ ﺧﻮاﺟﻪ ﯾﺤﯿﯽ ﻋﻤﺎد ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ »۴۲۰ه«.
۸ـ اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ داﺳﺘﺎﻧﯽ »۴۱۷ه«.
۹ـ ﺷﯿﺦ اﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﯿﺎه »۴۲۴ه«.

۱۰ـ ﺷﯿﺦ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺧﺮﻗﺎﻧﯽ » «۴۲۵ﮐﻪ ﮐﺘﺎب ﻧﻮراﻟﻌﻠﻢ از اوﺳﺖ و اﻫﻞ ﺳﮑﺮ و وﺣﺪت وﺟﻮدی ﺑﻮده و ﺷﯿﺦ ﻋﻄﺎر

ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋﺎﱃ او را ﺑﺮ ﺷﻤﺮده و او را از اﻗﻄﺎب داﻧﺴﺘﻪ ».«۳۶
۱۱ـ ﺷﯿﺦ اﺑﻮاﺳﺤﻖ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻦ ﺷﻬﺮﯾﺎرﮐﺎزروﻧﯽ »۴۲۶ه«.

۱۲ـ ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ » «۴۳۰ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻠﯿﻠﻪ اﻻوﻟﯿﺎء.

۱۳ـ اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﻓﻀﻞ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺨﲑ اﻟﻤﻬﯿﻨﯽ »اﺧﻞ ﻣﻬﯿﻨﻪ ﯾﺎ ﻣﯿﻬﻨﻪ« ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎل  ۳۵۸و ﻣﺘﻮﻓﯽ ﺑﺴﺎل  ۴۴۰ﮐﻪ او ﻧﯿﺰ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺮﻗﺎﻧﯽ و ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ وﺣﺪت وﺟﻮدی اﺳﺖ و از ﻗﺪﯾﻤﯿﱰﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﲔ ﺧﺎﻧﻘﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺷﺮح ﺣﺎل و
ﮐﺮاﻣﺖﻫﺎی وی را دو ﺗﻦ از ﻧﻮادﮔﺎﻧﺶ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ .اوﱃ ﮐﺘﺎب ﺣﺎﻻت و ﺳﺨﻨﺎن ﺷﯿﺦ اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﻓﻀﻞ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ
اﻟﺨﲑ ﻣﯿﻬﻨﯽ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﻤﺎلاﻟﺪﯾﻦ اﺑﻮاﻟﺮوح اﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ،وﮐﺘﺎب دﯾﮕﺮ اﺳﺮار اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ ﻓﯽ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺷﯿﺦ اﺑﻮ ﺳﻌﯿﺪ

اﺳﺖ ﮐﻪ از اﻫﻢ ﮐﺘﺐ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ و ادﺑﯽ اﺳﺖ.
۱۴ـ اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺷﲑازی ﻣﻌﺮوف ﺑﺎﺑﻦ ﺑﺎﮐﻮﯾﻪ ﯾﺎ ﺑﺎﺑﺎ ﮐﻮﻫﯽ »۴۴۲ه«.

۱۵ـ ﺷﯿﺦ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﮔﺮﮔﺎﻧﯽ از ﻣﻌﺎﺻﺮﯾﻦ اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ اﺑﻮاﻟﺨﲑ »۴۵۰ه« ﮐﻪ از اﻗﻄﺎب ﺟﻨﯿﺪﯾﻪ اﺳﺖ وﻓﺎﺗﺶ ذﮐﺮ ﺷﺪ.
۱۶ـ ﺑﺎﺑﺎ ﻃﺎﻫﺮ ﻋﺮﯾﺎن ﻫﻤﺪاﻧﯽ ﺻﺎﺣﺐ دوﺑﯿﺘﯽﻫﺎی ﻣﻌﺮوف ﮐﻪ از اواﺳﻂ اﯾﻦ ﻗﺮن در ﻫﻤﺪان وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و
ﮐﻠﻤﺎت ﻗﺼﺎرش ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ و دوﺑﯿﺘﯽﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻟﻬﺠﻪ ﻣﺤﻠﯽ و ﻓﻬﻠﻮﯾﺎت ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ.
۱۷ـ اﺑﻮﻋﺜﻤﺎن ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری »۴۵۷ه«.

۱۸ـ اﺧﯽ ﻓﺮج زﻧﺠﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﯾﺪ ﺷﯿﺦ اﺑﻮاﻟﻌﺒﺎس ﻧﻬﺎوﻧﺪی اﺳﺖ »۴۵۷ه«.
۱۹ـ اﺳﺘﺎد اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻗﺸﲑی ﻣﺆﻟﻒ رﺳﺎﻟﻪ ﻗﺸﺮﯾﻪ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۴۶۵ﯾﺎ ﺑﻘﻮل ﺻﺎﺣﺐ ﻃﺮاﺋﻖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۴۴۷وﻓﺎت
ﻧﻤﻮده.

۲۰ـ ﺧﻮاﺟﻪ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻤﻨﺎن »۴۵۹ه«.

۲۱ـ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺟﻼﺑﯽ ﻫﺠﻮﯾﺮی ﻏﺰﻧﻮی ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺘﺎب ﮐﺸﻒ اﻟﻤﺤﺠﻮب ﮐﻪ از ﻣﺤﻘﻘﲔ ﻋﺮﻓﺎ و

ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﺎ ﻗﺸﲑی ﺑﻮده و ﺑﺴﺎل  ۵۶۴ﯾﺎ  ۴۷۰ﯾﺎ  ۴۷۱رﺣﻠﺖ ﮐﺮده.

۲۲ـ ﺧﻮاﺟﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻧﺼﺎری ﻫﺮوی ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺘﺎب ﻣﻨﺎزل اﻟﺴﺎﺋﺮﯾﻦ ،ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺼﻮﻓﯿﻪ ،ﮐﻨﺰاﻟﺴﺎﻟﮑﲔ ،ذم اﻟﮑﻼم،
زاداﻟﻌﺎرﻓﲔ ،اﻧﻮاراﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ،ﻣﻨﺎﺟﺎت ﻧﺎﻣﻪ ،ﻣﺤﺒﺖ ﻧﺎﻣﻪ ،ﻫﻔﺖ ﺣﺼﺎر ،ﻗﻠﻨﺪرﻧﺎﻣﻪ و رﺳﺎﻟﻪﻫﺎﺋﯽ ﭼﻨﺪ .وی ﺑﺴﺎل ۴۸۱
وﻓﺎت ﮐﺮده اﺳﺖ.

۲۳ـ اﺑﻮﻋﻠﯽ ﻓﺎرﻣﺪی از ﺗﺮﺑﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﮕﺎن ﻗﺸﲑی و ﮔﻮرﮐﺎﻧﯽ و اﺳﺘﺎد ﻃﺮﯾﻘﺖ ﺣﺠﺔ اﻻﺳﻼم ﻏﺰاﱃ را ﮐﻪ در ﺳﺎل

۴۷۷ه وﻓﺎت ﮐﺮده اﺳﺖ.

۲۴ـ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻧﺠﺎر »۴۸۱ه«.

۲۵ـ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻧﺴﺎج ﻃﻮﺳﯽ از ﺷﺎﮔﺮدان و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﮕﺎن ﺷﯿﺦ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﮔﻮرﮐﺎﻧﯽ و اﺳﺘﺎد ﻃﺮﯾﻘﺖ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ
ﻏﺰاﱃ ﮐﻪ در ﺳﺎل ۴۸۷ه رﺣﻠﺖ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ.
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۲۶ـ اﺑﻮاﺳﺤﻖ ﺷﲑازی ﮐﻪ ﮐﺘﺎب ﺗﻨﺒﯿﻪ و ﻣﻬﺬب در ﻓﻘﻪ وﮐﺘﺎب ﻟﻤﻊ و ﺷﺮح آن و ﻃﺒﻘﺎت اﻟﻔﻘﻬﺎ از اوﺳﺖ و وﻓﺎت
او ﺳﺎل »۴۷۹ه« اﺳﺖ.

۲۷ـ ﻫﺒﺔ اﻟﻠﻪ ﺷﲑازی »۴۷۶ه«.

۲۸ـ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻐﺪادی »۴۷۹ه«.
۲۹ـ اﺑﻮ ﻧﺼﺮﺑﻦ اﺑﯽ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ اﺑﯽ اﺳﺤﻖ ﻫﺮوی »۵۰۰ه«.

۳۰ـ آﺧﺮﯾﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در اواﺧﺮ ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ زﯾﺴﺘﻪ و اواﺋﻞ ﻗﺮن ﺷﺸﻢ رﺣﻠﺖ ﮐﺮده و ﺗﺤﻮل ﻋﻈﯿﻤﯽ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﺮﯾﻌﺖ

و ﻃﺮﯾﻘﺖ و ﺣﮑﻤﺖ ﭘﺪﯾﺪ آورده و ازاﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﺣﺠﺔ اﻻﺳﻼم اﺑﻮﺣﺎﻣﺪ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ اﺣﻤﺪ
ﻏﺰاﱃ ﺑﺮادرش اﺑﻮاﻟﻔﺘﺢ اﺣﻤﺪ ﻏﺰاﱃ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ ﺷﺮح ﺣﺎل آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ،زﯾﺮا ﻏﺮض از ﻧﮕﺎرش

ﺳﲑ ﺗﺼﻮف ﺗﺎ ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ ﺑﯿﺎن ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﮑﺮی و ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ آن دو ﺑﺰرﮔﻮار ﺑﻮﯾﮋه ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﻏﺰاﱃ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻠﺴﻠﻪ
اﻟﻌﻘﺪ و ﺣﻠﻘﻪ اﺗﺼﺎل ﺑﯿﺶ از ﭼﻬﺎر ﻗﺮن ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﺑﻪ دوران ﭘﺲ از ﺧﻮد ﺑﻮده اﺳﺖ.
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ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ

۱ـ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮف ص .۴۶۹

۲ـ ﺗﺬﮐﺮة اﻻوﻟﯿﺎء ص  ۶۶۸ﺗﺎ .۴۸۰
۳ـ راﺣﺔ اﻟﺼﺪور ص  ۹۸و ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮف اﺳﻼﻣﯽ ص  ۴۷۴ﭘﺎورﻗﯽ.
۴ـ ﺑﺮای ﺷﺮح ﺑﯿﺸﱰ ﺑﻪ ﻋﻮارف اﻟﻤﻌﺎرف ﺑﺎب ﻫﺸﺘﻢ ص  ۲۷ﺗﺎ  ۳۰ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد.

۵ـ ﮐﺸﻒ اﻟﻤﺤﺠﻮب ﭼﺎپ و ﺗﺼﺤﯿﺢ ژوﮐﻮﻓﺴﮑﯽ ص .۲۲۸

۶ـ ﻋﻮارف اﻟﻤﻌﺎرف ﺑﺎب ﻧﻬﻢ ص .۳۲ -۳۰
۷ـ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮف اﺳﻼﻣﯽ ص .۴۹۹

۹ـ ﮐﺸﻒ اﻟﻤﺤﺠﻮب و رﺳﺎﻟﻪ ﻗﺸﺮﯾﻪ.
۱۰ـ اﻟﻔﺘﻮة ﺗﺄﻟﯿﻒ اﺑﻦ اﻟﻌﻤﺎر ص .۱۷۸
۱۱ـ ﺗﻠﺒﯿﺲ اﺑﻠﯿﺲ ﭼﺎپ ﻣﺼﺮ  ۱۹۲۱ص .۴۲۱

۱۲ـ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﺗﺼﻮف در اﯾﺮان ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺳﻌﯿﺪ ﻧﻔﯿﺴﯽ ص .۱۲۳
۱۳ـ ﺣﯿﺎة اﻟﻘﻠﻮب ج  ۱ص  ۲۹۹ﺗﺎ .۳۰۴
۱۴ـ رﺳﺎﯾﻞ ﺟﻮاﻧﻤﺮدان ص .۶

۱۵ـ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب اﻟﻔﺘﻮة اﺑﻦ ﻣﻌﻤﺎر ﺣﻨﺒﻠﯽ و ﻣﻨﺎﻗﺐ اﻟﻌﺎرﻓﲔ و رﺳﺎﻟﻪ ﻓﺘﻮﺗﯿﻪ ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﻫﻤﺪاﻧﯽ و ﻧﻔﺎس اﻟﻔﻨﻮن ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﺷﻮد.
۱۶ـ ﺗﻔﺴﲑﮐﺸﻒاﻻﺳﺮار ج  ۲ص .۳۹۵

۱۷ـ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﺗﺼﻮف در اﯾﺮان ص  ۱۴۰ﺗﺎ .۱۴۳
۱۸ـ ﻣﻼﻣﺘﯿﺎن و ﺻﻮﻓﯿﺎن و ﺟﻮاﻧﻤﺮدان ص  ۲۱و ۲۴و .۷۳

۱۹ـ ﮐﺸﻒ اﻟﻤﺤﺠﻮب ص .۲۲۸
۲۰ـ ﻧﻘﺎش اﻟﻔﻨﻮن ج  ۲ص .۱۱۲

۲۱ـ اﻟﻔﺘﻮة از اﺑﻦ ﻣﻌﻤﺎر.

۲۲ـ اﻟﻔﺘﻮة از اﺑﻦ ﻣﻌﻤﺎر ص  ۱۱و  ۱۳وﻃﺒﻘﺎت اﻟﺼﻮﻓﯿﻪ ص .۷۹
۲۳ـ ﻧﻔﺎﺋﺲ اﻟﻔﻨﻮن ج  ۲ص .۱۱۱

۲۴ـ رﺳﺎﻟﻪ ﻓﺘﻮﺗﯿﻪ از ﻣﲑ ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﻫﻤﺪاﻧﯽ.
۲۵ـ رﺳﺎﻟﻪ ﻓﺘﻮﺗﯿﻪ از ﻣﲑ ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﻫﻤﺪاﻧﯽ.

۲۶ـ ﺳﺮﭼﺸﻤﮥ ﺗﺼﻮف ص  ۱۱۳۹و .۱۴۰

۲۷ـ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﺑﻬﺎر ﺑﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯿﺴﺘﺎن.
۲۸ـ ﺗﺎرﯾﺦ ادﺑﯿﺎت اﯾﺮان از دﮐﱰ ﺻﻔﺎ ج  ۱ص  ۳۲و .۳۳

۲۹ـ ﻣﺄﺧﻮذ از آﺋﲔ ﺟﻮاﻧﻤﺮدی ص  ۱۲۰ﺑﺒﻌﺪ.
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۳۰ـ ﻓﺘﻮت ﻧﺎﻣﻪ ،ﻣﻨﻈﻮم ﻧﺎﺻﺮی ،ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﺗﺼﻮف ص  ۱۴۰ – ۱۳۰و آﺋﲔ ﺟﻮاﻧﻤﺮدی ص  ۱۲۲و .۱۲۳
۳۱ـ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ از ﺟﺮﺟﯽ زﯾﺪان ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﮑﻼم ج  ۵ص .۶۱

۳۲ـ ﻣﺄﺧﻮذ ازﮐﺘﺎب ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﺗﺼﻮف در اﯾﺮان ص  ۱۴۵ -۱۳۰ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺳﻌﯿﺪ ﻧﻔﯿﺴﯽ.

۳۳ـ ﺳﻮاﻧﺢ ﻓﺼﻞ  ۴ﻫﻤﲔ ﮐﺘﺎب ﺑﺨﺶ ﺳﻮم ﺷﺮح ﺳﻮاﻧﺢ.
۳۴ـ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻧﻔﺤﺎت اﻻﻧﺲ .ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺼﻮﻓﯿﻪ.

۳۵ـ ﮐﺸﻒ اﻟﻤﺤﺠﻮب ص .۱۸۰ -۱۷۷

۳۶ـ ﺗﺬﮐﺮة اﻻوﻟﯿﺎء ﺷﺮح ﺣﺎل ﺷﯿﺦ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺧﺮﻗﺎﻧﯽ.

٩٠

ﺑـﺨـﺶ دوّم

٩١

ﻓـﺼـﻞ اوّل

دو ﺳﺘﺎره ،دو ﺑﺮادر ﻓﻘﯿـﻪ و ﻋـﺎرف.
در ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ دو ﺳﺘﺎره درﺧﺸﺎن در ﻋﺎﻟﻢ اﺳﻼم ﻃﻠﻮع ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺪام ﺑﺎ ﻓﺮوغ ﺧﻮد آﻧﭽﻨﺎن ﻧﻮر و ﺿﯿﺎء ﮔﺴﱰدﻧﺪ

ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ و ﺷﺸﻢ را ﺑﻨﻮر ﺧﻮد ﻣﻨﻮر ﻧﻤﻮدﻧﺪ و اﻧﻘﻼﺑﯽ در دﯾﻦ و ﻋﺮﻓﺎن ﭘﺪﯾﺪ آوردﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن

درﺧﺸﺶ ﻋﻠﻢ و ﻣﻌﺮﻓﺖ آن دو اﺧﱰ ﺗﺎﺑﻨﺎک آﺳﻤﺎن اﺳﻼم را ﻣﻨﻮر ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .و ﭼﻨﺎن ﮔﻤﺎن ﻣﯽرودﮐﻪ ﻋﻠﻢ

ﺑﺸﺮ ﺑﻬﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻪ ﭘﺮده ﺟﻬﻞ و ﺗﻌﺼﺐ را ﻣﯿﺪرد و زواﯾﺎی ﺗﺎرﯾﮏ ﺗﺎرﯾﺦ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻃﺒﻌﺎً اﻓﮑﺎر و
اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی اﯾﻦ دو ﺑﺮادر را ﻧﯿﺰ ﺑﻬﱰ و ﺑﺮﺗﺮ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.اﯾﻦ دو ﺑﺮادر ﯾﮑﯽ ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم اﺑﻮﺣﺎﻣﺪ

اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﻏﺰّاﱃ ﻃﻮﺳﯽ ،ﻓﻘﯿﻪ و ﻣﺘﮑﻠﻢ و ﻣﺤﺪث و داﻧﺸﻤﻨﺪ و اﺳﺘﺎد اﺧﻼق و ﻋﺮﻓﺎن ﻧﻈﺮی
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﺎل  ۴۵۰ﻫﺠﺮی در ﻃﺎﺑﺮان ﻃﻮس زاده ﺷﺪ و دﯾﮕﺮی ﺑﺮادر ﮐﻬﱰش ﺷﯿﺦ اﺑﻮاﻟﻔﺘﻮح ﻣﺠﺪاﻟﺪﯾﻦ اﻣﺎم
اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﻏﺰّاﱃ ﺷﻮﺳﯽ ﻋﺎرف ﻋﺎﺷﻖ و ﻋﺎﺷﻖ ﻋﺎرف ﮐﻪ ﺑﻪ اﻟﻘﺎب ﺳﺮ اﻟﻠﻪ ﻓﯽ اﻻرض و ﻗﻄﺐ

اﻻﺻﻔﯿﺎء و ﻗﺪوة اﻻوﻟﯿﺎء ،ﻣﻠﮏ اﻻﺑﺪال ،ﺳﻠﻄﺎن اﻟﻄﺮﯾﻘﻪ ،ﺧﻮاﺟﻪ اﻣﺎم ،اﻣﺎم رﺑﺎﻧﯽ ﺟﻨﯿﺪ ﺛﺎﻧﯽ و ﺷﯿﺦ ﮐﺒﲑ ﻣﻠﻘﺐ
ﺷﺪ .اﯾﻦ دو ﺑﺮادر دوش ﺑﻪ دوش ﻫﻢ ﭘﯿﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﻈﻤﺖ ﺗﺎرﯾﺦ دادﻧﺪ وﱃ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ درﺑﺎره ﺷﺮح ﺣﺎل ﺣﺠﺔ
اﻻﺳﻼم ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﱃ ﺻﺪﻫﺎ ﮐﺘﺎب ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و در ﻣﻘﺪﻣﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺟﺎﻣﻌﯽ درﺑﺎره ﺷﺨﺼﯿﺖ و آﺛﺎر او

آﻣﺪه واﻧﮕﻬﯽ ﻏﺮض اﺻﻠﯽ از ﺗﺄﻟﯿﻒ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن ﻋﺎرف ﺑﺎﻟﻠﻪ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﻏﺰاﱃ اﺳﺖ ﻟﺬا ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ

زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و روﺣﺎﻧﯽ آن دو ﺑﻬﻢ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ دﻗﯿﻖ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ از ﺣﺠﺔ اﻻﺳﻼم ﻣﺤﻤﺪ ﻫﻢ
ﺳﺨﻦ ﺑﻤﯿﺎن ﻣﯽآورﯾﻢ .در ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن ﭼﻬﺮه ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﻟﻔﻀﻞ ﻟﻠﻤﻘﺪم ﯾﺎد آوری ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻮن آﻗﺎی

ﭘﻮر ﺟﻮادی در ﮐﺘﺎب ﺳﻠﻄﺎن ﻃﺮﯾﻘﺖ و آﻗﺎی دﮐﱰ اﺣﻤﺪ ﻣﺠﺎﻫﺪ درﮐﺘﺎب ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر ﻓﺎرﺳﯽ ﻏﺰاﱃ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت

ﺑﺴﺎر ﺟﺎﻣﻊ ﺧﻮد ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻗﺒﻞ از آﻧﺎن آﻗﺎی ﺗﻘﻮی در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺳﻮاﻧﺢ ﻣﺨﺘﺼﺮی از ﺷﺮح ﺣﺎل

ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ را آوردهاﻧﺪ ﻟﺬا ﺿﻤﻦ ﺗﺸﮑﺮ ﻗﻠﺒﯽ از آﻧﺎن و ﺧﻮدداری از ﺗﮑﺮار ﻣﮑﺮرات ،از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت آن داﻧﺸﻤﻨﺪان
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﻣﻮارد ﺗﺎرﯾﮏ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺠﺪد ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﻢ و ﺳﭙﺲ از ﺑﯿﺎن اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﻏﺰاﱃ اﺳﺘﻨﺒﺎط

ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽدارﯾﻢ.
آﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﱃ در ﺳﺎل  ۴۵۰ﻫﺠﺮی در ﻃﺎﺑﺮان ﻃﻮس ﺑﻮده اﻣﺎ اﺑﻮاﻟﻔﺘﺢ اﺣﻤﺪﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻪ

ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از وﻻدت ﻣﺤﻤﺪ در ﻃﺎﺑﺮان ﻃﻮس ﺑﺪﻧﯿﺎ آﻣﺪﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﺎل  ۴۵۱ﯾﺎ  ۴۵۴ﺑﺎﺷﺪ ».«۱

ﭘﺪر وی ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰال ﮐﻪ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻓﻘﺮ و دروﯾﺸﯽ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻣﺠﺎﻟﺲ وﻋﻆ و ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻋﻠﻤﺎء و ﻓﻘﻬﺎ ﻣﯽرﻓﺖ از ﺧﺪا
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎو ﻓﺮزﻧﺪی ﻓﻘﯿﻪ و ﻧﯿﺰ ﻓﺮزﻧﺪی واﻋﻆ ﻋﻄﺎ ﮐﻨﺪ و ﺧﺪا ﻧﯿﺰ دﻋﻮﺗﺶ را اﺟﺎﺑﺖ ﮐﺮد ﻣﺤﻤﺪ و

اﺣﻤﺪ را ﺑﺎو ﺑﺨﺸﯿﺪ » .«۲ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﱃ ﭘﺪر ﻣﺤﻤﺪ و اﺣﻤﺪ در ﺣﺪود ﺳﺎل » «۴۶۵وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ » «۳و

ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن ﺻﻮﻓﯽ ﻣﺸﺮب ﺧﻮد را ﮐﻪ اﺣﻤﺪ رادﮐﺎﻧﯽ ﻧﺎم داﺷﺖ وﺻﯽ ﺧﻮد ﻗﺮار داد و ﺗﺮﺑﯿﺖ دو ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد
را ﺑﺎو ﺳﺮﭙد .رادﮐﺎﻧﯽ ﻣﺎ ﺗﺮک ﭘﺪرﺷﺎن را در راه زﻧﺪﮔﯽ و ﺗﺤﺼﯿﻞ آﻧﺎن ﺧﺮج ﮐﺮد و ﭼﻮن آﻧﺎن ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻋﻠﻮم ادﺑﯽ

٩٢

و ﻣﺬﻫﺒﯽ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻣﺎ ﺗﺮک ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﺪارس ﻃﻼب ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ راﻫﻨﻤﺎﺋﯽ ﮐﺮد ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ رﻓﺘﻪ و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻓﻘﻪ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﺗﺎ از اﯾﻦ راه روزی ﺧﻮد را ﺑﺪﺳﺖ آورﯾﻢ ».«۴

ﻣﺴﻠﻤﺎً ﻣﺤﻤﺪ ﮐﻪ ﺑﺮادر ﺑﺰرﮔﱰ ﺑﻮد اﺣﻤﺪ را در ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺸﻮق ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪه وﱃ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ

ﺣﺪوداً  ۲۰ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮده ﺟﻬﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺑﻪ ﮔﺮﮔﺎن ﺧﺪﻣﺖ اﺑﻮﻧﺼﺮ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺟﺮﺟﺎﻧﯽ »۴۷۷ -۳ه« رﻓﺖ و

اﺣﻤﺪ ﺑﻪ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺻﻮﻓﯿﻪ راه ﯾﺎﻓﺖ .ﻣﺤﻤﺪ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ »ﮐﻤﱰ از دو ﺳﺎل« دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻃﻮس ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﺳﻪ ﺳﺎل

در ﺷﻮس ﻣﺎﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﻋﺎزم ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﺷﺪ ﺗﺎ ﻧﺰد اﻣﺎم اﻟﺤﺮﻣﲔ ﺟﻮﯾﻨﯽ ﺗﻠﻤﺬ » .«۵ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از

ﺷﯿﺦ رادﮐﺎﻧﯽ و ﺧﻮاﺟﻪ ﯾﻮﺳﻒ ﻧﺴﺎج از ﻣﺤﻀﺮ ﭘﺮ ﻓﯿﺾ ﺷﯿﺦ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻧﺴﺎج ﻃﻮﺳﯽ در ﻃﻮس و اﺑﻮ ﻋﻠﯽ ﻓﺎرﻣﺪی

در ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﺑﻬﺮه ﺟﺴﺖ و در ﻋﻠﻢ ﮐﻼم و ﻋﺮﻓﺎ ﻧﻈﺮی ﺗﺒﺤﺮ ﯾﺎﻓﺖ.اﻣﺎ ﺑﺮادرش ﮐﻪ ﺑﻌﻠﺖ ﺻﻐﺮ ﺳﻦ در ﻃﻮس ﻣﺎﻧﺪه

ﺑﻮد و در ﻫﻤﺎن ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮادرش در ﮔﺮﮔﺎن ﺑﺴﺮ ﻣﯽﺑﺮد ﺧﺪﻣﺖ ﺷﯿﺦ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻧﺴﺎج ﻃﻮﺳﯽ رﺳﯿﺪه و ﺗﺤﺖ ارﺷﺎد

و ﺗﺮﺑﯿﺖ او ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ .ﮔﺮ ﭼﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺗﺬﮐﺮه اﻟﺸﻌﺮاء ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ... :و ﺷﯿﺦ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻧﺴﺎج را در ﻃﻔﻮﻟﯿﺖ درﯾﺎﻓﺘﻪ و

ﺷﯿﺦ اﺑﻮﺑﮑﺮ آب دﻫﻦ ﻣﺒﺎرک ﺧﻮد را در دﻫﺎن او اﻧﺪاﺧﺖ و ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺖ آن ﻋﺎﻟﻢ رﺑﺎﻧﯽ ﺷﺪ » «۶وﱃ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ از

ﺑﺎب ﻟﻄﻒ ﺷﯿﺦ ﺑﻮده و ﺟﻨﺒﻪ ﺳﻤﺒﻠﯿﮏ دارد آﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ اﺣﻤﺪ ﻏﺰاﱃ ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮرﺷﯿﺦ ﺧﻮد ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮐﻮﺷﺶ
ﺧﻮد را در ﺟﻮاﻧﯽ در ﻃﻮس ﺑﮑﺎر ﺑﺮد و ﺑﻪ ﻋﺰﻟﺖ و ﺧﻠﻮت ﭘﺮداﺧﺖ و ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم دوره رﯾﺎﺿﺖ و ﺧﺪﻣﺖ راﻫﯽ
ﻋﺮاق ﺷﺪ ».«۷

ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﯿﻪ آﻣﺪه :اﺣﻤﺪ ﻏﺰاﱃ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮد او ﺳﭙﺲ ﺧﻠﻮت و ﻋﺰﻟﺖ را ﭘﯿﺸﻪ ﮐﺮد ﺗﺎ

اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ ﻃﺮﯾﻖ ﺻﻮﻓﯿﻪ ﻟﺐ ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﮔﺸﻮد ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻋﺮاق رﻓﺖ و دﻟﻬﺎی ﻣﺮدم ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ او ﺷﺪ و او را دوﺳﺖ
داﺷﺘﻨﺪ ».«۸

درﺑﺎره ﺳﲑ و ﺳﻠﻮک اﺣﻤﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺣﮑﻢ ﻗﻄﻌﯽ ﮐﺮد اﻣﺎ آﻧﭽﻪ در ﻋﺒﺎرت ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﯿﻪ ﺑﭽﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد وی

ﺧﻠﻮت و ﻋﺰﻟﺖ ﭘﯿﺸﻪ ﮐﺮد .اﯾﻦ روش در آﻏﺎز ﺳﻠﻮک ﺑﺮ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﮑﯽ ﻓﺮض اﺳﺖ و ﻧﻤﯽاوان آﻧﺮا اﻣﺮی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ
ﭘﻨﺪاﺷﺖ .در ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﯿﻪ آﻣﺪه :اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ از ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﻋﻠﻢ و ﭘﺮﻫﯿﺰﮐﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺷﺐ ﻃﺎﻋﺎت

ﺧﻮد را ﺗﺮک ﻧﻤﯿﮑﺮد » «۹ﺧﻮد دﻟﯿﻞ ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ دادن او ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﺮﻋﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ در ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﻌﺮوﻓﯿﻪ ﺑﻮﯾﮋه در

ﻃﺮﻗﻪ ﺟﻨﯿﺪ و اﺑﻮﻋﻠﯽ رودﺑﺎری ﺗﺎ ﺷﯿﺦ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻃﻮﺳﯽ و ﺑﻌﺪ از وی ﺗﺎ ﺷﺎه ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻠﻪ وﱃ و ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﺎن آﻧﺠﻨﺎب ﺗﺎ
ﮐﻨﻮن ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻬﺮﺣﺎل در ﺳﺎل  ۴۸۷ﮐﻪ ﺷﯿﺦ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻃﻮﺳﯽ رﺣﻠﺖ ﻧﻤﻮد ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪﮐﻪ ﺳﯽ و اﻧﺪی

ﺳﺎل داﺷﺖ در ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﮐﻤﺎل ﺑﻪ آن ﻣﻘﺎم رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ رﺳﻤﺎً ﺑﺮ ﻣﺴﻨﺪ ﻗﻄﺒﯿﺖ ﺗﮑﯿﻪ زﻧﺪ و درﻋﻠﻮم ﻇﺎﻫﺮ ﻫﻢ

ﺑﺠﺎﺋﻲ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ در ذی ﻗﻌﺪه  ۴۸۸ﺑﺠﺎی ﺑﺮادرش اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﱃ ﮐﻪ ﺑﻌﻠﺖ ﺗﻐﯿﲑ ﺣﺎل ،ﺗﺪرﯾﺲ در ﻧﻈﺎﻣﯿﻪ

رارﻫﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﻘﻮﱃ ﺳﻪ ﻣﺎه در ﻧﻈﺎﻣﯿﻪ ﺑﻐﺪاد ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺎاﯾﻨﮑﻪ اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻃﱪی در ﺻﻔﺮ  ۴۸۹ﺑﺮای

ﺗﺼﺪی اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﺑﻪ ﺑﻐﺪاد رﺳﯿﺪ و ﺷﯿﺦ آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﺮد و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت آﻗﺎی اﺣﻤﺪ ﻣﺠﺎﻫﺪ ده ﺳﺎل ﮐﻪ ﻣﺴﺎوی
ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻋﺰﻟﺖ ﺣﺠﻪ اﻻﺳﻼم ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﱃ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺘﺪرﯾﺲ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮده » «۱۰و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺮادرش

ﺑﻪ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻃﻮس آﻣﺪ » «۱۱و در آﻧﺠﺎ رﺣﻞ اﻗﺎﻣﺖ اﻓﮑﻨﺪ آﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎل  ۵۰۵ﻫﺠﺮی
ﮐﻪ در ﻃﻮس ﺑﻮده و در ﺗﺎرﯾﺦ دوﺷﻨﺒﻪ ﭼﻬﺎرم ﺟﻤﺎدی اﻻﺧﺮ ﺳﺎل  ۵۰۵در ﮐﻨﺎر ﺑﺮادرش اﺑﻮﺣﺎﻣﺪ ﻏﺰاﱃ و ﺷﺎﻫﺪ

ﻣﺮگ وی ﺑﻮده اﺳﺖ » .«۱۲و ﻣﺎ وﻗﻊ را اﯾﻨﻄﻮر ﮔﺰارش داده اﺳﺖ :ﺻﺒﺢ روز دوﺷﻨﺒﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺑﻮﺣﺎﻣﺪ وﺿﻮﮔﺮﻓﺖ
و ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ ﮐﻔﻦ ﻃﻠﺒﯿﺪ و آﻧﺮا ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻮﺳﯿﺪ و ﺑﺮ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﻧﻬﺎد و ﺳﭙﺲ رو ﺑﻪ ﻗﺒﻠﻪ درازﮐﺸﯿﺪ و وﻓﺎت

ﮐﺮد » .«۱۳وی ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل دﯾﮕﺮ اﻗﺎﻣﺖ در ﻃﻮس در ﺳﺎل » «۵۰۸از ﻣﺮاﻏﻪ و ﺗﱪﯾﺰ » «۱۴و در ﺳﺎل

» «۵۱۰از آﻣﺪ » «۱۵و در ﺳﺎل  ۵۱۳ﯾﺎ  ۵۱۵از ﻫﻤﺪان » «۱۶و در ﺳﺎل  «۱۷» ۵۱۵از ﺑﻐﺪاد دﯾﺪار ﺑﻌﻤﻞ آورد.
وی ﺑﻪ اﺻﻔﻬﺎن » «۱۸و ارﺑﻞ ﻫﻢ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﻬﺎﺋﯽ ﻧﻤﻮد » «۱۹و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻗﺰوﯾﻦ و اﻗﺎﻣﺖ در آﻧﺠﺎ ﺣﻤﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ
٩٣

در ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺰﯾﺪه در ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ از ﺑﺎب ﺷﺸﻢ ﭘﺲ از ذﮐﺮ ﻧﺎم ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺗﺎﺑﻌﲔ واﺋﻤﻪ و ﺧﻠﻔﺎ ﻧﺎم ﻣﺸﺎﯾﺦ و ﻋﻠﻤﺎ را
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ آورده :ﺷﯿﺦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺳﻨﺒّﻪ ﻫﺮوی ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ ادﻫﻢ ،اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﱃ ،ﺣﺎﺗﻢ اﺻّﻢ ،ﺳﻔﯿﺎن ﺛﻮری،
ﺷﻘﯿﻖ ﺑﻠﺨﯽ ،اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻗﺸﲑی ،اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻃﺎﻫﺮان اﺑﻬﺮی ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺒﺎرک ،ﻓﻀﯿﻞ ﻋﯿﺎض ،ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﻣﻌﺎذ .درﺑﺎره

ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :دو ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻗﺰوﯾﻦ آﻣﺪ و در دوم ﻧﻮﺑﺖ آﻧﺠﺎ ﻣﻘﺎم ﮐﺮد ﺗﺎ ﻣﺘﻮﻓﯽ ﺷﺪ .و ﻋﻠﺖ ﻣﺴﺎﻓﺮت را ﻫﻢ

ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻗﺮاﺋﻦ ﮔﺬراﻧﺪن وﻗﺖ ﺳﻠﻮک ذﮐﺮﮐﺮده » .«۲۰ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺪان ﮐﻪ ﺷﺎﮔﺮد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻘﺮب او ﻋﲔ

اﻟﻘﻀﺎه در ا ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮده و ﻧﯿﺰ آﺑﺎداﻧﯽ ﻗﺰوﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺘﻘﺮار او در آﻧﺠﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻃﺒﻖ ﺑﯿﺎن ﺗﺎرﯾﺦ

ﮔﺰﯾﺪه ﺑﺴﺎل  ۵۱۷و ﻃﺒﻖ ﺑﯿﺎن ﮐﺎﻣﻞ اﺑﻦ اﺛﲑ ﺑﺴﺎل  ۵۲۰در ﻗﺰوﯾﻦ وﻓﺎت ﮐﺮد.

ﺳﯿـﺮ و ﺳﻠﻮک اﺣﻤﺪ ﻏـﺰاﱃ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ ﺗﺼﻮف در ﺧﺎﻧﺪان ﻏﺰاﱃ ﭼﻮن اﮐﺜﺮ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی اﻫﻞ ﻋﻠﻢ و زﻫﺪ در ﻗﻘﺮن ﭘﻨﺠﻢ اﻣﺮی
ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻮده ،ﭘﺪر اﺑﻮﺣﺎﻣﺪ ﻣﺤﻤﺪ و ﻣﺠﺪاﻟﺪﯾﻦ اﺣﻤﺪ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﻪ واﻋﻈﺎن ﻋﻠﻤﺎء و ﻓﻘﻬﺎ و واﻋﻈﲔ ﻣﯽرﻓﺘﻪ و ﻣﺮدی

ﺻﺎﺣﺐ ﺣﺎل ﺑﻮده و از ﺷﻨﯿﺪن ﺳﺨﻦ واﻋﻈﺎن ﺑﻪ وﺟﺪ و ﺣﺎل ﻣﯽآﻣﺪه و ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻓﻘﺮ و دروﯾﺸﯽ ﺑﻮده از

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻢ ﻣﺴﺄﻟﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ او ﭘﺴﺮی ﻓﻘﯿﻪ و واﻋﻆ »ﺑﻬﱰﯾﻦ وﻋﺎظ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ﺻﻮﻓﯿﺎن
ﺑﻮدﻧﺪ« ﻋﻄﺎ ﮐﻨﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻢ ﻣﺤﻤﺪ واﺣﻤﺪ را ﺑﺎو ﻋﻄﺎ ﮐﺮد » .«۲۲و ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﻓﺮزﻧﺪان را ﺗﺤﺖ ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺣﻤﺪ
رادﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدی زاﻫﺪ و ﺻﺎﻟﺢ و ﺻﻮﻓﯽ ﺑﻮد ﻗﺮار داد .درﺑﺎره اﯾﻦ اﺳﺘﺎد اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﭼﻨﺪان ﻧﺪارﯾﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺒﮑﯽ ﻧﺎم

وی را ر ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻠﻤﺎی ﺷﺎﻓﻌﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن  ۴۰۰ﺗﺎ  ۵۰۰ﻫﺠﺮی وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪ ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ «۲۳» .ﺳﭙﺲ ﻣﺤﻤﺪ از
ﻣﺤﻀﺮ درس اﺑﻮ ﻧﺼﺮ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺟﺮﺟﺎﻧﯽ »۴۷۵ه.ق« و اﻣﺎم اﻟﺤﺮﻣﲔ ﺟﻮﯾﻨﯽ »۴۷۸ه« و ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻮاﻟﻔﺘﯿﺎن و

اﺑﻮﺳﻬﻞ ﺣﻔﺺ ﻣﺮوزی و ﻧﺼﺮﺑﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻣﻘﺪﺳﯽ و ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺠﺎﻋﯽ زورﻧﯽ و اﺑﻮﻣﺤﻤﺪ ﺧﻮاری
و اﻟﺤﺎﮐﻢ ﻧﺼﺮﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﻃﻮﺳﯽ ﻓﻘﻪ و ﺣﺪﯾﺚ آﻣﻮﺧﺖ و دﺳﺖ ﺑﯿﻌﺖ ﺑﻪ اﺑﻮﻋﻠﯽ ﻓﺎرﻣﺪی داده از وی ﻃﺮﯾﻘﺖ اﺧﺬ
ﻧﻤﻮد » .«۲۴درﺑﺎره اﺑﻮﻋﻠﯽ ﻓﺎرﻣﺪی ﺟﺎﻣﯽ در ﻧﻔﺤﺎت ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :ﺷﯿﺦ اﻟﺸﯿﻮخ ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻮده در وﻗﺖ ﺧﻮد ﻣﻨﻔﺮد
ﺑﻮده ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﺖ ﺧﺎﺻﻪ ﺧﻮد در ﺗﺬﮐﺮ و ﻣﻮﻋﻈﺖ ،و ﺷﺎﮔﺮد اﻣﺎم اﺳﺘﺎد اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻗﺸﲑی اﺳﺖ و اﻧﺘﺴﺎب وی در

ﺗﺼﻮف ﺑﻪ دو ﻃﺮف اﺳﺖ ﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﺦ ﺑﺰرﮔﻮار اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﮔﺮﮐﺎﻧﯽ ﻃﻮﺳﯽ و دﯾﮕﺮ ﺷﯿﺦ ﺑﺰرﮔﻮار ﺧﺮﻗﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﭘﯿﺸﻮای ﻣﺸﺎﯾﺦ ﻗﻄﺐ زﻣﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ».«۲۵

اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺠﺪاﻟﺪﯾﻦ اﺣﻤﺪ ﻫﻢ از ﻣﺤﻀﺮ درس ﻣﺤﺪﺛﲔ ﻓﻮق و ﯾﺎ اﺑﻮﻋﻠﯽ ﻓﺎرﻣﺪی ﭘﲑ ﻃﺮﯾﻘﺖ ﺣﺠﻪ اﻻﺳﻼم ﻣﺤﻤﺪ

ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﺪه و دﺳﺖ ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺎو داده و ﺑﺮ ﻃﺮﯾﻘﻪ وی ﻋﻤﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻋﺰﻟﺖ و ﺧﻠﻮت و ﺑﻨﺎ ﺑﺪﺳﺘﻮر او داﺷﺘﻪ

ﺑﺎﺷﺪ اﻃﻼﻋﯽ ﻧﺪارﯾﻢ .وﱃ درﺑﺎره ﭘﲑ ﻣﺮادش ﺷﯿﺦ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻃﻮﺳﯽ ﺟﺎﻣﯽ در ﻧﻔﺤﺎت ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :وی ﻧﯿﺰ از
اﺻﺤﺎب ﺷﯿﺦ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﮔﺮﮔﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ دﯾﻨﻮری ﻧﯿﺰ ﺻﺤﺒﺖ داﺷﺘﻪ  «۲۶» :اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﺪ از ﺷﯿﺦ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ

ﮔﺮﮔﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﻌﺮوﻓﯿﻪ ﺟﻨﺪﯾﻪ ﺑﻪ دو ﺷﺎﺧﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ اﺑﻮﻋﻠﯽ ﻓﺎرﻣﺪی ﮐﻪ اﺳﺘﺎد ﺣﺠﻪ اﻻﺳﻼم ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﱃ
ﺑﻮده و ﺷﺎﺧﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻃﻮﺳﯽ ﮐﻪ وی اﺳﺘﺎد ﺷﺦ اﺣﻤﺪ ﺑﻮده و ﺑﻌﺪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﺳﻠﺴﻠﻪ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ.

ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺷﯿﺦ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻧﺴﺎج و ﻧﺤﻮه ﻣﺠﺎﻫﺪهٔ او و ﺳﲑی ﮐﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﯽﻧﻤﻮده ﻣﺎ را در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺳﲑ و

ﺳﻠﻮک ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﯾﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺟﺎﻣﯽ در ﻧﻔﺤﺎت درﺑﺎره ﺳﻠﻮک او ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :از وی ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪﮐﻪ دﯾﺪار ﻣﻄﻠﻮب

را ﺑﻪ ﭼﻪ ﺗﻮان دﯾﺪ؟ ﮔﻔﺖ ﺑﺪﯾﺪه ﺻﺪق در آﺋﯿﻨﮥ ﻃﻠﺐ و ﻫﻢ وی ﻓﺮﻣﻮده ﮐﻪ ﺗﺼﻮر آب ﺗﺸﻨﮕﯽ ﻧﻨﺸﺎﻧﺪ و ﻓﮑﺮت آﺗﺶ

ﮔﺮﻣﯽ ﻧﺒﺨﺸﺪ و دﻋﻮی ﻃﻠﺐ ﺑﻤﻄﻠﻮب ﻧﺮﺳﺎﻧﺪ و ﻫﻢ وی ﮔﻔﺘﻪ ﺗﺎ ﻫﺴﺘﯽ ﻣﻮﻫﻮم ﺳﻮﺧﺘﻪ ﻧﺸﻮد و دﯾﺪه دل ﺑﺴﻮزن

ﻏﲑت از ﻏﲑ دوﺧﺘﻪ ﻧﺸﻮد ﺧﻠﻮﺗﺨﺎﻧﻪ ﺟﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﻊ ﺗﺠﻠﯿﺎت ﺟﺎﻧﺎن اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻧﮕﺮدد .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﺨﻢ در زﻣﲔ ﮐﺎﺷﺘﻪ

ﻧﮑﺎرﻧﺪ و ﻧﻘﺶ ﺑﺮﮐﺎﻏﺬ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﻧﻨﮕﺎرﻧﺪ .ﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ در ﺑﺪاﯾﺖ ﻃﻠﺐ ﻣﺠﺎﻫﺪه ﺑﺴﯿﺎرﮐﺸﯿﺪه و ﻣﺠﺎﻫﺪه وی ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه
٩٤

ﻧﺎﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ،ﺑﺪرﮔﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﱃ ﺑﻨﺎﻟﯿﺪ .ﺑﺴﺮش ﻧﺪا ﮐﺮدﻧﺪﮐﻪ ﻧﺴﺎج ﺑﺎ درد ﻃﻠﺐ ﻗﻨﺎﻋﺖ ﮐﻦ ﺗﺮا ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺖ ﭼﻪ ﮐﺎر ؟
» «۲۷از اﯾﻦ ﺑﲔ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﯿﺦ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻃﺮﯾﻘﺶ ﺑﺮ ﻣﺠﺎﻫﺪات و ﯾﺎﻓﺖ ﺑﻮده و ﺑﺴﯿﺎر ﻫﻢ در اﯾﻦ راه
زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪه وﱃ ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺮﺳﯿﺪه و ﺑﻘﻮل ﺻﺎﺣﺐ ﻃﺮاﺋﻖ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻘﻪ ،ﻃﺮﯾﻘﻪ ﻧﯿﺎز داﻧﺴﺖ و ﻗﺪر ﻧﺎز

ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻻﺟﺮم ﮔﻔﺖ» :اول ﺣﺠﺎب ﻋﺎرف ﻋﻠﻢ و ﻋﻘﻞ و ﺧﻠﻮﺗﺴﺖ ﺗﺎ از ﺳﺮ اﯾﻦ ﺳﻪ ﺑﺮ ﻧﺨﯿﺰد رﺧﺶ ﻫﻤﺖ او در

ﻣﯿﺪان ﻃﻠﺐ ﮔﺮدی ﻧﻤﯽاﻧﮕﯿﺰد » .«۲۸ﺷﯿﺦ از آن ﭘﺲ ﻃﺮﯾﻖ ﺣﺐ و ﻋﺸﻖ ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ آﻧﭽﻪ از زاوﯾﻪ ﻋﺰﻟﺖ و
رﯾﺎﺿﺖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ از ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ ﻋﺸﻖ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ .دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﯽ ازﮔﻔﺘﻪ ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎة ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎة ﻫﻤﺪاﻧﯽ در ﻣﺼﻨﻔﺎت ﺧﻮد آورده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﻏﺰاﱃ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ وی اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻧﺴﺎج

در ﻣﻨﺎﺟﺎت ﮔﻔﺖ» :اﻟﻬﯽ ﻣﺎاﻟﺤﮑﻤﻪ ﻓﯽ ﺧﻠﻘﯽ« ﺧﺪاوﻧﺪ در آﻓﺮﯾﺪن ﻣﻦ ﭼﻪ ﺣﮑﻤﺖ اﺳﺖ؟ ﺟﻮاب آﻣﺪ:

»اﻟﺤﮑﻤﻪ ﻓﯽ ﺧﻠﻘﮏ رؤﯾﺘﯽ ﻓﯽ ﻣﺮآت روﺣﮏ و ﻣﺤﺒﺘﯽ ﻓﯽ ﻗﻠﺒﮏ« ﺣﮑﻤﺖ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﺎل ﺧﻮد را در

آﺋﯿﻨﻪ روح ﺗﻮ ﺑﯿﻨﻢ و ﻣﺤﺒﺖ ﺧﻮد را در دل ﺗﻮ اﻓﮑﻨﻢ ».«۲۹

اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪی اﺳﺘﺎد و ﻣﺮاد ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ را ﺷﻨﺎﺧﺘﯿﻢ و ﻗﺒﻼً ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﺳﻠﺴﻠﻪ را ﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺻﺤﻮ و

ﻣﺠﺎﻫﺪت و اﻧﻄﺒﺎق ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﻃﺮﯾﻘﺖ وﮐﻼً ﺷﯿﻮه ﻣﮑﺘﺐ ﺑﻐﺪاد ﺑﻮد ﺑﯿﺎن داﺷﺘﯿﻢ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﻮه

ﺳﻠﻮک ﻧﺨﺴﺘﲔ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﺑﺮﭙدازﯾﻢ .ﺑﻨﺎ ﺑﻨﻘﻞ دوﻟﺘﺸﺎه ﺳﻤﺮﻗﻨﺪی :ﺷﯿﺦ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻧﺴﺎج را در ﻃﻔﻮﻟﯿﺖ درﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺷﯿﺦ
اﺑﻮﺑﮑﺮ آب دﻫﺎن ﻣﺒﺎرک ﺧﻮد را در دﻫﺎن او اﻧﺪاﺧﺖ و ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺖ آن ،ﻋﺎﻟﻢ رﺑﺎﻧﯽ ﺷﺪ » .«۳۰ﺳﻤﻌﺎﻧﯽ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:

اﺣﻤﺪ ﻏﺰاﱃ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮐﻮﺷﺶ ﺧﻮد را در ﺟﻮاﻧﯽ در ﻃﻮس ﺑﮑﺎر ﺑﺮد او ﻋﺰﻟﺖ و ﺧﻠﻮت را ﭘﯿﺸﻪ ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺖ »«۳۱

ﺳﺒﮑﯽ در ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﯿﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺣﻤﺪ ﻏﺰاﱃ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﯾﺦ ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮد او ﺳﭙﺲ ﺧﻠﻮت و ﻋﺰﻟﺖ را ﭘﯿﺸﻪ
ﮐﺮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ ﻃﺮﯾﻖ ﺻﻮﻓﯿﻪ ﻟﺐ ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﮔﺸﻮد «۳۲» .اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻣﺼﻨﻒ ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﯿﻪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :اﺣﻤﺪ ﺑﻦ

ﻣﺤﻤﺪ از ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﻋﻠﻢ و ﭘﺮﻫﯿﺰﮐﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺷﺐ ﻃﺎﻋﺖ ﺧﻮد را ﺗﺮک ﻧﻤﯽﮐﺮد » .«۳۳ﺣﺎل ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﭼﻪ
اﻣﺮی ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪﮐﻪ وی ﻃﺮﯾﻖ ﻋﺸﻖ ﭘﯿﺸﻪ ﮐﺮد و ﻓﻬﻤﯿﺪﮐﻪ:
از ﻗﯿﻞ و ﻗﺎل ﻣﺪرﺳﻪ ﺣﺎﱃ دﻟﻢ ﮔﺮﻓﺖ

و ﻧﯿﺰ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ:

ﻋﺸﻘﺖ رﺳﺪ ﺑﻔﺮﯾﺎد ﮔﺮ ﺗﻮ ﺑﺴﺎن ﺣﺎﻓﻆ

ﯾﮏ ﭼﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻌﺸﻮق و ﻣﯽﮐﻨﻢ
ﻗﺮآن زﺑﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯽ ﺑﺎ ﭼﻬﺎرده رواﯾﺖ

آﯾﺎ ﺟﺰ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﺎدش ﺷﯿﺦ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻃﻮﺳﯽ ﻧﺴﺎج ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺧﺬ ﺧﺮﻗﻪ از ﺷﯿﺦ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﮔﻮرﮐﺎﻧﯽ و ﭘﲑوی

از ﻣﮑﺘﺐ ﺑﻐﺪاد ،ﺷﯿﺦ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺧﺮﻗﺎﻧﯽ را ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮده و ﺷﻮر ﺧﺮاﺳﺎﻧﯿﺎن ﻫﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از ﻋﻤﺮی
ﻣﺠﺎﻫﺪت ﺑﺎﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﮑﻤﺖ ﺧﻠﻘﺖ در ﻣﺤﺒﺖ ﻋﺸﻖ اﺳﺖ؟ ﭘﺲ آﻧﭽﻪ اﺳﺘﺎد ﭘﺲ از دﻫﻬﺎ ﺳﺎل

رﯾﺎﺿﺖ ﺑﺪان ﻧﺎﺋﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدان اﺣﻤﺪ اﻟﻘﺎء ﮐﺮد و اﺣﻤﺪ ﻏﺰاﱃ اﺳﺘﻌﺪاد و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮش ﻋﺸﻖ داﺷﺖ ﮐﻪ

آﺳﻤﺎن و زﻣﲔ از ﺣﻤﻞ آن ﻋﺎﺟﺰ و ﻣﻼﺋﻢ را ﻗﺪرت ﭼﺸﯿﺪن ﻗﻄﺮهای از آﻧﺮا ﻧﺒﻮد .ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪﮐﻪ ﮐﻤﱰ وﺟﻮدی

ﺑﺎﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﯽرﺳﺪ زﯾﺮا ﻣﺤﺒﺖ و ﻋﺸﻖ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ درﺑﺎره اش داده ﻋﻨﻘﺎی ﻣﻐﺮب و اﮐﺴﲑ وﺟﻮد و ﻫﻤﺎی
ﻗﻠﻪ ﻗﺎف ﮐﻤﺎل اﺳﺖ و ﺗﺘﻨﻬﺎ در ﺑﲔ ﻋﺮﻓﺎ ،ﭼﻨﺪ ﺗﻦ ﺑﺎﯾﻦ ﻣﻘﺎم رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﻋﻠﺖ آن اﯾﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ

اﺣﻤﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﺗﺼﻮف ﺑﻐﺪاد ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺧﺮﻗﻪاش ﺑﺎ ﭘﻨﺞ واﺳﻄﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﯿﺪ ﺑﻐﺪادی ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﻠﮑﻪ اوﻻً ﭼﻮن ﭘﲑ

ﺑﯿﻌﺖ و ﻃﺮﯾﻘﺖ او ﺷﯿﺦ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻧﺴﺎج ﺑﺎ وﺟﻮدی ﮐﻪ از ﻣﺸﺎﯾﺦ ﻣﮑﺘﺐ ﺑﻐﺪاد ﺑﻮد ﺑﻌﻠﺖ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻨﺰد ﺷﯿﺦ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ

ﺧﺮﻗﺎﻧﯽ ﭘﲑ ﺧﺮاﺳﺎن و ﮔﺬر از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺠﺎﻫﺪت ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ،ﺧﻮد ﮐﺎﻧﻮن ﻋﺸﻖ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ را ﻫﻢ ﺷﻌﻠﻪور
ﺳﺎﺧﺖ و ﺛﺎﻧﯿﺎً از آﻧﺮو ﮐﻪ ﭘﲑ ﺻﺤﺒﺖ او اﺑﻮﻋﻠﯽ ﻓﺎرﻣﺪی »ﺷﯿﺦ دﯾﮕﺮ ﺷﯿﺦ اﺑﻮﻟﻘﺎﺳﻢ ﮔﻮرﮐﺎﻧﯽ و ﻣﺮاد اﻣﺎم ﻏﺰاﱃ«

ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮد ﺷﯿﺦ اﻟﻤﺸﺎﯾﺦ ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻮد و ﺷﻮق و ذوق و ﻋﺸﻖ و ﺣﺎل و ﺳﮑﺮ را ﮐﻪ از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﮑﺘﺐ
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ﺧﺮاﺳﺎن اﺳﺖ ﻫﻤﺮاه داﺷﺖ و ﻫﻤﻪ را ﯾﮑﺠﺎ ﺑﺸﺎﮔﺮدش ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﻮده و ﺛﺎﻧﯿﺎً ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رﺳﺎﻟﻪ ﻗﺸﺮﯾﻪ و
ﻗﻮت اﻟﻘﻠﻮب اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ﻣﮑﯽ و آﺛﺎر ﺣﺎرث ﻣﺤﺎﺳﺒﯽ و ﺟﻨﯿﺪ ﺑﻐﺪادی و ﺷﺒﻠﯽ و ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ ﺑﺴﻄﺎﻣﯽ و ﺷﻨﯿﺪن ﺣﺎﻻت
ﻣﻼﻣﺘﯿﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ،از او ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ دو ﺑﻌﺪی ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ دو ﺑﺎل ﺗﺼﻮف ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﺑﻐﺪاد و ﺗﺼﻮف ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ

ﺧﺮاﺳﺎن ﭘﺮواز ﻣﯽﮐﺮد و اﯾﻦ دو ﺑﻌﺪ او را ﺑﺪاﻧﺠﺎ رﺳﺎﻧﺪﮐﻪ دو ﻣﮑﺘﺐ در وﺟﻮدش ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﮑﺘﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ و ﻫﻤﻪ

ﺣﺎﻻت ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ وی ﻣﺴﺘﺤﯿﻞ ﮔﺸﺖ.

ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ در ﻣﻘﺎم ﻗﻄﺒﯿﺖ
از ﺳﺎل  ۴۸۷ﮐﻪ ﺷﯿﺦ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻧﺴﺎج ﻃﻮﺳﯽ ﺧﺮﻗﻪ ﺗﻬﯽ ﮐﺮد ﺷﯿﺦ اﻟﻤﺸﺎخ ﻣﺠﺪاﻟﺪﯾﻦ اﺑﻮاﻟﻔﺘﺢ اﺣﻤﺪﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ

اﺣﻤﺪ ﻃﻮﺳﯽ ﻏﺰاﱃ ﺑﺠﺎی وی در ﻣﻘﺎم ارﺷﺎد ﻧﺸﺴﺖ .ﺳﲑ ﺳﻠﻮک ﮐﻤﺎﻻت ﺻﻮری و ﻣﻌﻨﻮی او ﺑﺤﺪی ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ
در اﻧﺪک زﻣﺎن ﺑﺮادر ﺑﺰرﮔﺶ ﺣﺠﺔ اﻻﺳﻼم ﻣﻠﻘﺐ ﺷﺪه و درﮐﻠﯿﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﺠﺖ ﺑﻮد ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﲑ ﻗﺮار دﻫﺪ و او را

ﺑﺠﺎﺋﯽ رﺳﺎﻧﺪﮐﻪ از ﻗﯿﻞ و ﻗﺎل ﻣﺪرﺳﻪ و ﻋﻠﻢ ﻇﺎﻫﺮﮐﻨﺎرﮐﺸﯿﺪه ﺳﺮ ﺑﻪ وادی ﺳﻠﻮک ﻧﻬﺪ و در آﺗﺶ ﻋﺸﻖ ﺑﺴﻮزد.

ﺧﻮب اﺳﺖ ﺟﻬﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺄﺛﲑ ﻣﻌﻨﻮی ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ را ﺑﺮ ﺑﺮادر ﺑﺰرﮔﺶ ﺣﺠﺔ اﻻﺳﻼم اﺑﻮﺣﺎﻣﺪ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ

ﻋﻈﻤﺖ ﮐﺎر ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﭘﯽ ﺑﱪﯾﻢ .درﺑﺎرهٔ اﺑﻮﺣﺎﻣﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ :ﻫﻨﻮز  ۲۸ﺳﺎل از ﺳﻦ او ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻋﻠﻮم و
ﻓﻨﻮن ﻣﺘﺪاوﻟﻪ زﻣﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﭼﻮن ادﺑﯿﺎت و ﻓﻘﻪ و اﺻﻮل و ﺣﺪﯾﺚ و رواﯾﺖ وﮐﻼم و ﺟﺪل و ﺧﻼف و ﻏﲑه ،اﺳﺘﺎد

ﺑﻤﻌﻨﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﮔﺮدﯾﺪ و در ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر دﺳﺖ ﺑﮑﺎر ﺗﺼﻨﯿﻒ و ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺑﺮد و ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﻈﺎماﻟﻤﻠﮏ آوازه ﻓﻀﻞ و داﻧﺶ
ﻏﺰاﱃ را ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮد و از اﯾﲊو ﻣﻘﺪم او را ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺖ .ﻏﺰاﱃ در ﻣﺤﻀﺮ او ﺑﺎ ﻋﻠﻤﺎ و ﻓﻘﻬﺎ ﻣﻨﺎﻇﺮه و ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻏﻠﺒﻪ
ﮐﺮد ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﻪ ﻓﻀﯿﻠﺘﺶ ﻣﻌﱰف ﺷﺪﻧﺪ و ﭘﺲ از ﻫﻔﺖ ﺳﺎل از ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﻣﻨﺼﺐ ﺗﺪرﯾﺲ ﻧﻈﺎﻣﯿﻪ

ﺑﻐﺪادﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻋﻠﻤﯽ آن دوره ﺑﻮد ﺑﻪ او ﻣﺤﻮل ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﻨﻮﺷﺘﻪ ﯾﺎﻓﻌﯽ در ﺟﻤﺎدی اﻻوﱃ در ﺳﺎل ۴۸۴

ﺑﺮﮐﺮﺳﯽ ﻧﻈﺎﻣﯿﻪ ﺑﻐﺪاد ﺑﻨﺸﺴﺖ ،ﻣﺪت ﭼﻬﺎر ﺳﺎل در ﺑﻐﺪاد ﺑﺘﺪرﯾﺲ و ﺧﻄﺎﺑﻪ و وﻋﻆ و ﻣﻨﺎﻇﺮه و ﺗﺄﻟﯿﻒ و ﺗﺼﻨﯿﻒ
اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺖ ،ﺣﺪود ﺳﯿﺼﺪ ﺗﻦ از ﻃﻼب ﻓﺎﺿﻞ ﺑﺤﻠﻘﻪ درس او ﻣﯽﻧﺸﺴﺘﻨﺪ و ﺣﺎﺋﺰ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻋﻠﻤﯽ و

ﻣﻨﺼﺐ روﺣﺎﻧﯽ و دارای ﺑﺰرﮔﱰﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻋﺰت و ﺟﻼل ﮔﺮدﯾﺪ » .«۳۴و ﺑﺘﻘﺮﯾﺐ داﻧﺸﻤﻨﺪی در دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻠﻄﺎن
ﻣﻠﮑﺸﺎه ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ و ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻠﮏ »وﻓﺎت ﻫﺮ دو  «۴۸۵در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻋﺰت و ﺣﺮﻣﺖ ﻣﯽ زﯾﺴﺖ و ﭼﻨﺪ ﺑﺎر

ﺑﮑﺎرﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﺳﺎﻟﺖ ﻣﯿﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ و ﺧﻠﯿﻔﻪ وﻗﺖ ﻣﺨﺼﻮص ﮔﺸﺖ .و از ﻃﺮف ﭘﺎدﺷﺎه و ﺧﻠﯿﻔﻪ
در اﺻﻔﻬﺎن و ﺑﻐﺪاد اﻗﺒﺎﻟﻬﺎ دﯾﺪ ».«۳۵

اﺑﻦ ﺟﻮزی ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ :ﻏﺰّاﱃ در درﺑﺎر ﻣﻠﮑﺸﺎه و ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻠﮏ ﺗﻘﺮﺑﯽ داﺷﺖ و ﻣﻘﺎﻣﺶ در ﭘﯿﺸﮕﺎه آن

ﺧﻮاﺟﮥ ﺑﺰرگ ﺑﺮ ﻫﻤﮥ ﻋﻠﻤﺎ و ﻓﻘﻬﺎ ﺗﻘﺪم داﺷﺖ و ﺧﻮاﺟﻪ او را زﯾﻦ اﻟﺪﯾﻦ ﺷﺮف اﻻﺋﻤﻪ ﻟﻘﺐ داده ﺑﻮد و در ﺳﺎل

 ۴۸۴ﺑﺪر ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮاﺟﻪ وزﯾﺮ ،ﻣﻨﺼﺐ ﺗﺪرﯾﺲ ﻧﻈﺎﻣﯿﮥ ﺑﻐﺪاد را ﻋﻬﺪهدارﮔﺸﺖ و در ﻫﻤﲔ ﺳﺎل ﺑﺮﮐﺮﺳﯽ ﺗﺪرﯾﺲ

ﻧﺸﺴﺖ وﮔﺮوﻫﯽ از اﺋﻤﻪ ﺑﺰرﮔﺎن ﻋﻠﻢ و ادب از ﻗﺒﯿﻞ اﺑﻦ ﻋﻘﯿﻞ و اﺑﻮاﻟﺨﻄﺎب ﺑﺪرس او ﻣﯽﻧﺸﺴﺘﻨﺪ و از ﺣﺴﻦ ﺑﯿﺎن

و ﻣﻨﻄﻖ ﮔﲑای او ﺗﻌﺠﺐ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ «۳۶» .و در ﻣﺮاﺳﻢ وﻓﺎت ﺧﻠﯿﻔﻪ اﻟﻤﻘﺘﺪی ﺑﺎﻣﺮاﻟﻠﻪ »۴۸۷ه.ق« ﺟﺰو اﻋﯿﺎن
ﻋﻠﻤﺎ و از اﺟﻠﻪ آﻧﺎن در ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﺧﻼﻓﺖ اﻟﻤﺴﺘﻈﻬﺮ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ و ﻣﻘﺎم ﻋﻠﻤﯽ ﭼﺮا ﯾﮑﺒﺎره در ﻣﺎه رﺟﺐ  ۴۸۸ﺣﺎل اﺳﺘﺎد ﺑﯽاﻧﺪازه ﺳﺨﺖ و ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎ ﺷﺪه دﭼﺎر

اﺿﻄﺮاب ﻣﯽﺷﻮد؟! آﯾﺎ ﺟﺰ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﻬﻤﯿﺪه ﺑﻮد:

ﭼﻮن ﻧﺪﯾﺪﻧﺪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ره اﻓﺴﺎﻧﻪ زدﻧﺪ

ﺟﻨﮓ ﻫﻔﺘﺎد و دو ﻣﻠﺖ ﻫﻤﻪ را ﻋﺬر ﺑﻨﻪ

او ﭼﺸﻤﺶ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﻪ اﻓﺎﺿﻪای اﺷﺮاﻗﯽ اﺳﺖ ﺧﲑه ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻣﺮﺣﻮم ﺟﻼل ﻫﻤﺎﺋﯽ در ﻏﺰاﱃ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
»ﻏﺰاﱃ از ﺳﺎل  ۴۸۸ﮐﻪ آﻏﺎز اﻧﻘﻼب و ﺗﺤﻮل روﺣﺎﻧﯽ اوﺳﺖ وارد ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺗﺎزهای از زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﮔﺸﺖ ﮐﻪ ﺑﮑﻠﯽ از
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دورهٔ ﺳﺎﺑﻘﺶ ﻣﻤﺘﺎز ﺑﻮد و در اﺛﺮ اﯾﻦ ﺗﺤﻮل ﻏﺰاﱃ ﻧﻮﻇﻬﻮری ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪﮐﻪ در ﻋﻠﻤﺎی اﺳﻼم ﮐﻢ ﻧﻈﲑ داﺷﺖ ...در
ﻗﻠﻤﺮو ﺧﻠﻔﺎی ﻋﺒﺎﺳﯽ و ﺳﻼﺟﻘﻪ و ﺑﺤﺒﻮﺑﮥ ﻓﻘﻬﺎی اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﺎﻃﺎﻋﺖ و در ﺑﺎﻃﻦ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ اﻫﻞ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﻮد.
دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ارﺑﺎب ﻣﺬاﻫﺐ ﺑﺴﻨﯿﺰد و در ردّ ﻋﻘﺎﯾﺪ آﻧﻬﺎ ﮐﺘﺎب ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺑﻐﺪاد را رﻫﺎ ﮐﺮد
و از ﺳﺮ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﮔﺬﺷﺖ و ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت از ﺑﻐﺪاد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ،در ﺑﺎﻃﻦ ﻗﺼﺪ رﯾﺎﺿﺖ و اﻗﺎﻣﺖ در ﺷﺎم داﺷﺖ

ﮐﻪ در آن ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮای زﻫﺎد و ﻣﺘﺼﻮﻓﻪ ﺑﻮد و ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺑﻐﺪاد ﺑﺮﻧﮕﺮدد اﻣﺎ ﺗﺮس ﺧﻠﯿﻔﻪ و

ﺳﻠﻄﺎن وﻗﺖ و ﻣﺮدم آﺷﻨﺎ و ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺳﻔﺮ ﺣﺞ را ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﺮادرش اﺣﻤﺪ ﻏﺰاﱃ را در ﺗﺪرﯾﺲ ﻧﻈﺎﻣﯿﻪ ﺟﺎﻧﺸﲔ
ﺧﻮد ﻗﺮار داد ...و از ﺳﺎل  ۴۸۸ﺗﺎ  ۴۹۸ﻣﺪت ده ﺳﺎل ﺗﻤﺎم در ﺑﻼد ﺷﺎم و ﺟﺰﯾﺮه و ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس و ﺣﺠﺎز ﺑﺴﺮ

ﺑﺮد« » .«۳۸ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﲑات ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻤﯿﻖ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﺑﺮ ﺑﺮادر ﺑﺰرگ ﮐﻪ ذﯾﻼً ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﺋﯽ از آن ﻧﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد
ﻋﻠﺖ ﻣﯿﻼد دوم وی ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد:

۱ـ در ﻧﻔﺤﺎت اﻻﻧﺲ آﻣﺪه :روزی ﺷﺨﺼﯽ از وی »ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ« ﺣﺎل ﺑﺮادرش ﺣﺠﺔ اﻻﺳﻼم را ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ وی
ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ وی در ﺧﻮن اﺳﺖ .ﺳﺎﺋﻞ ،وی را ﻃﻠﺐ ﮐﺮد در ﻣﺴﺠﺪ ﯾﺎﻓﺖ از ﻗﻮل ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﺗﻌﺠﺐ ﻧﻤﻮد،

ﻗﺼﻪ را ﺑﺎ ﺣﺠﺔ اﻻﺳﻼم ﺑﮕﻔﺖ .ﮔﻔﺖ :درﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪ ،ﻣﻦ در ﻣﺴﺄﻟﻪای ﻣﺴﺘﺤﺎﺿﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدم«۳۹» .

ﻫﻤﲔ ﻣﻮﺿﻮع را ﯾﺎﻓﻌﯽ در ﻣﺮآت اﻟﺠﻨﺎن ﺑﻪ ﺷﮑﻞ دﯾﮕﺮی وﱃ ﺑﻬﻤﲔ ﻣﻔﻬﻮم آورده و ﺻﺎﺣﺐ ﻃﺮاﺋﻖ ﻫﻢ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده

»«۴۰

۲ـ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ در ذﯾﻞ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻐﺪاد ﺳﻤﻌﺎﻧﯽ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :از اﺑﻦ رﺿﯽ ﺟﺮﺟﺎﻧﯽ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﺑﺘﯽ اﺣﻤﺪ ﻏﺰاﱃ

ﺑﻪ ﻧﺰد ﺑﺮادرش ﺣﺠﻪ اﻻﺳﻼم رﻓﺖ و او ﻣﺸﻐﻮل ﺧﻮاﻧﺪن ﻗﺮآن ﺑﻮد ،اﺣﻤﺪ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺑﺮ در درﻧﮓ ﮐﺮد و ﺳﭙﺲ
ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﻮد روز ﺑﻌﺪ اﺑﻮﺣﺎﻣﺪﮔﻔﺖ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ روزی ﭘﯿﺶ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮدی و ﻣﻦ ﻣﻠﺘﻔﺖ ﻧﺸﺪم و ﻣﺸﻐﻮل ﺧﻮاﻧﺪن

ﺳﻮرهٔ اﻧﻌﺎم ﺑﻮدم .اﺣﻤﺪﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺳﻮرهٔ اﻧﻌﺎم ﻧﺸﻨﯿﺪم ،اﻣﺎ ﺣﺴﺎب ﺑﻘﺎﱃ را ﺷﻨﯿﺪم .اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ اﻋﱰاف ﮐﺮد وﮔﻔﺖ
ﺑﺴﺒﺐ ﺣﻮاﺋﺠﯽ ﮐﻪ از ﺑﻘﺎل ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدم و ﻃﻠﺒﺶ زﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﻮد ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻮاﻧﺪن ﻗﺮآن ﻓﮑﺮم ﺑﺠﺎﻧﺐ او ﺑﻮد » «۴۱اﯾﻦ
داﺳﺘﺎن را ﻗﺰوﯾﻨﯽ در آﺛﺎر اﻟﺒﻼد ﺑﺼﻮرت دﯾﮕﺮی ﻧﻘﻞ ﮐﺮده«۴۲» .

۳ـ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺣﺴﲔ اﺑﻦ ﺣﺴﻦ در ﻣﻘﺪﻣﺎت ﮐﺘﺎب ﺟﻮاﻫﺮ اﻻﺳﺮارﮐﻪ ﺷﺮح ﻣﺜﻨﻮی ﻣﻮﻟﻮی اﺳﺖ آورده ﮐﻪ درد ﻃﻠﺐ و
ﻣﯿﻞ ﺑﺴﻠﻮک ربّ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﱃ را ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ آوردهاﻧﺪﮐﻪ اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﱃ ﺑﺮادر

ﺧﻮد ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ را ﻗﺪس ﺳﺮه روزی ﺑﻄﺮﯾﻖ ﻋﺘﺎب ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﺻﻨﺎف ﻋﺒﺎد از اﻗﺎﺻﯽ ﺑﻼد ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﻦ دﯾﺎر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ

ﺗﺎ در ﻋﻘﺐ دﻋﺎﮔﻮ دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﺑﮕﺰارﻧﺪ و آﻧﺮا ﺳﻌﺎدت دﯾﻨﯽ و ذﺧﲑهٔ آﺧﺮت ﺷﻤﺎرﻧﺪ و ﺗﻮ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﺮادری و
ﻗﺮب ﺟﻮار و اﺗﺤﺎد دﯾﺎر ﻧﻤﺎزی در ﭘﯽ ﻣﺎ ﻧﻤﯽﮔﺰاری و ﺑﻬﯿﺞ وﺟﻪ رﻏﺒﺖ اﻗﺘﺪای ﻣﺎ ﻧﺪاری؟! و ﺳﻠﻮک اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻘﻪ
از ﻃﺎﻟﺒﺎن اﺳﺮار ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻐﺎﯾﺖ ﺑﺪﯾﻊ اﺳﺖ و از ﻧﺎﻫﺠﺎن ﻣﻨﺎﻫﺞ ﻃﺮﯾﻘﺖ ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ ﺷﻨﯿﻊ .ﺟﻨﺎب ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﻗﺪس

ﺳﺮه در ﺟﻮاب ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻣﺎﻣﺖ ﻗﯿﺎم ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎﺗﻤﺎم ﺻﻠﻮة ﺑﺬل ﻣﻬﺠﻮد ﮐﻨﯿﺪ ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ روی از ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ
ﻧﭙﯿﭽﻢ و ﺳﺮ از رﻗﺒﮥ اﻗﺘﺪاء ﺑﺎز ﻧﮑﻨﻢ .اﻣﺎم »ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﱃ« ﺑﺮادر ﺧﻮد را ﺗﻮﻗﻒ ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ وﻗﺖ ﻇﻬﺮ درآﻣﺪ و ﺑﻨﻤﺎز

ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺟﻨﺎب ﺷﯿﺦ اﻗﺘﺪا ﮐﺮدﻧﺪ .در ﺑﲔ ﻧﻤﺎز ﺑﲑون آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﺎ اﺻﺤﺎب ﺧﻮد اﻋﺎدهٔ ﻧﻤﺎزﮐﺮدﻧﺪ
ﭼﻮن از ﻧﻤﺎز اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺎرغ ﺷﺪ ﻃﺮﯾﻖ ﻋﺘﺎب ﺑﻪ ﺷﯿﺦ ﻣﻔﺘﻮح داﺷﺘﻨﺪ .ﺷﯿﺦ در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎی ﺷﺮط

ﺧﻮﯾﺶ ﻋﻤﻞ ﺑﺘﻘﺪم رﺳﺎﻧﺪﯾﻢ ﺗﺎ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم در ﻧﻤﺎز ﺑﻮدﻧﺪ اﻗﺘﺪا ﮐﺮدﯾﻢ ﭼﻮن اﻣﺎم رﻓﺖ ﺗﺎ اﺳﱰ ﺧﻮﯾﺶ را آب
دﻫﺪ ﻣﺎ ﺑﯽاﻣﺎم ﻧﻤﺎز ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﮔﺰاردن .از اﯾﻦ ﺳﺨﻦ اﻣﺎم را وﻗﺘﯽ دﺳﺖ داد و ﮔﻔﺖ ﺳﺒﺤﺎن اﻟﻠﻪ ﺣﻀﺮت ﺧﺪاوﻧﺪ

را ﻃﺎﯾﻔﻪای از دوﺳﺘﺎن ﺑﻮدهاﻧﺪﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺟﻮاﺳﯿﺲ ﻗﻠﻮﺑﻨﺪ و ﻣﻄﻠﻊ ﺑﺮ اﺳﺮار ﻏﯿﻮب و ﻣﺴﺘﻮدﻋﺎن ﺿﻤﺎﺋﺮ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن

ﭘﯿﺪا و ﻣﮑﻨﻮﻧﺎت ﺳﺮاﺋﺮ در ﻧﻈﺮ ﺑﺼﲑت اﯾﺸﺎن ﻫﻮﯾﺪا ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﺮادرم راﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪﮐﻪ ﻣﺮا در اﺛﻨﺎی ﻧﻤﺎز ﺑﺨﺎﻃﺮ
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ﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ آن اﺳﱰ را آب ﻣﺪادهاﻧﺪ و اﯾﻦ ﺧﯿﺎل در آﺋﻴﻨﻪ ﺿﻤﲑ او ﻣﻨﻘﺶ ﺷﺪه و ﺗﺮک اﻗﺘﺪا ﻧﻤﻮده .ﺑﻌﺪ از آن اﻣﺎم
را رﻏﺒﺖ ﺳﻠﻮک ﭘﯿﺪا ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ«۴۳» .

ﮔﻔﺘﮥ ﻓﻮق و ﻗﺮاﺋﻦ دﯾﮕﺮ ﻫﻤﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪﮐﻪ ﺣﺠﻪ اﻻﺳﻼم ﻣﺤﻤﺪ ﭘﺲ از  ۳۸ﺳﺎل ﻋﻤﺮﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  ۳۰ﺳﺎل آﻧﺮا
ﺑﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﻌﻠﻢ ﮔﺬراﻧﺪه و ﻫﻨﻮز ﮔﻤﺸﺪهٔ ﺧﻮد را ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺎ اﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ ﺑﯿﺪار ﺷﺪ و ﯾﺒﺎره اوراق دﻓﱰ را ﺷﺴﺖ زﯾﺮا

»ﻋﻠﻢ ﻋﺸﻖ در دﻓﱰ ﻧﮕﻨﺠﺪ« ....و ﺑﺎ وﺟﻮدی ﮐﻪ در ﻋﺮﻓﺎن ﻧﻈﺮی ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮ ﺑﻮد ،ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ ﺑﺮادر در ﻋﺮﻓﺎن ﻋﻤﻠﯽ و
ﺳﲑ و ﺳﻠﻮک ﻗﺪم ﺑﺮداﺷﺖ و اوﻟﲔ ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺳﻠﻮک ﻗﻄﻊ ﮐﻠﯿﮥ ﻋﻼﯾﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺎﻟﮏ ﺑﺴﻮی ﺧﺪا و

ﻣﻌﺮﻓﺖ اﻟﻠﻪ اﺳﺖ و ﭼﻮن ﺑﺰرﮔﱰﯾﻦ ﻣﺎﻧﻊ در ﺳﲑ و ﺳﻠﻮک ﺑﺮای اﻣﺎم ﻏﺰاﱃ ﻋﻠﻢ و ﺳﻤﺖ اﺳﺘﺎدی ﺑﻮد و ﻋﻠﻢ

ﺣﺠﺎب اﮐﱪ اﺳﺖ ﮔﺴﺴﱳ اﯾﻦ ﺣﺠﺎب و رﻫﺎﺋﻲ از اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﻣﻬﻤﱰﯾﻦ و ﺑﺎ ارزشﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎر اﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ و ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ اﻗﺪام

ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ و ﺑﺮﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺸﲑ ﻃﺮﯾﻘﺖ اوﺳﺖ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﻫﯿﭻ آﺛﺎری ﺧﻠﻖ ﻧﮑﺮده و ﻫﯿﭽﮑﺲ را
ارﺷﺎد ﻧﻨﻤﻮده ﺑﻮد ﻓﻘﻂ ﻫﻤﲔ ﯾﮏ ﮐﺎر اوﮐﻪ اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﱃ را از ﻣﺪرﺳﻪ و درس و ﺑﺤﺚ ﺑﻪ زاوﯾﮥ ﻋﺰﻟﺖ و ﺳﲑو

ﺳﻠﻮک ﮐﺸﯿﺪﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ او را ﻣﻮﻓﻖﺗﺮﯾﻦ ﺷﯿﺦ ﻃﺮﯾﻘﺖ ﺑﺪاﻧﯿﻢ .داﺳﺘﺎن زﯾﺮ ﻧﯿﺰ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻗﺪرت ﻣﻌﻨﻮی ﺷﯿﺦ اﺳﺖ

ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻤﻼً ﺑﻌﺪ از ﻋﺰﻟﺖ ﮔﺰﯾﻨﯽ ﺑﺮادرش اﺑﻮﺣﺎﻣﺪ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ در ﺟﻮار اﻻﺳﺮار ﺑﺸﺮح زﯾﺮ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ:

»روزی اﻣﺎم اﺋﻤﻪ اﻣﺎم ﺣﺠﻪ اﻻﺳﻼم اﺑﻮﺣﺎﻣﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﱃ رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﺑﺮادر ﺧﻮﯾﺶ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ اﻟﻐﺰّاﱃ ﻗﺪس ﺳﺮه
را ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻧﯿﮏ دروﯾﺸﯽ اﮔﺮ در ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯽﻧﻤﻮدی ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﯿﮏ داﻧﺸﻤﻨﺪﯾﺪ

اﮔﺮ در ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻫﺘﻤﺎم ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮدﯾﺪ .اﻣﺎم ﮔﻔﺖ ﺗﺼﻮر ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﺎرزان ﻣﯿﺪان

ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﺴﻖ ﻣﺮا اﺳﺖ .ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺎع ﺗﺼﻮر و ﭘﻨﺪار را در ﺑﺎزار اﺳﺮار ﭼﻨﺪان رواﺋﯽ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎم ﮔﻔﺖ اﯾﻦ
ﺣﮑﻤﯽ ﺑﺎﯾﺪ .ﺷﯿﺦ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﺣﮑﻢ ﭘﯿﺸﻮای اﯾﻦ راه ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻮد .اﻣﺎم ﮔﻔﺖ :ﺑﻬﺮهای از ﺣﻘﯿﻘﺖ

ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ آﻧﮑﻪ ﺣﻀﺮت رﺳﺎﻟﺖ را ﻫﺮﮔﺎه ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ دﯾﺪ و از او اﺳﺮار و ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺷﻨﯿﺪ .از اﯾﻦ
ﺳﺨﻦ آﺗﺸﯽ در ﺑﺎﻃﻦ اﻣﺎم ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺖ و دل او را ﺷﺮار ﻏﲑت ﺑﺴﻮﺧﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺣﻀﺮت رﺳﺎﻟﺖ را ﺣَﮑﻢ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و

ﭼﻮن ﺷﺐ درآﻣﺪ ﻫﺮ ﯾﮑﯽ در ﺧﻠﻮت ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت و ﺗﻮﺟﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و اﻣﺎم ﮔﺮﯾﻪ و زاری ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﺑﺮ

ﻧﺎﻟﻪ و ﺑﯿﻘﺮاری ﻣﯽاﻓﺰود و از ﺳﺮزﻧﺶ وﺧﺠﺎﻟﺖ ﻣﯽﮔﺮﯾﺨﺖ و در داﻣﻦ ﺣﻀﺮت رﺳﺎﻟﺖ ﻣﯽاوﯾﺨﺖ ﻧﺎﮔﺎه ﭼﺸﻢ
اﻣﺎم ﮔﺮم ﺷﺪه ﻣﯽﺑﯿﻨﺪﮐﻪ ﺧﻮاﺟﻪ ﮐﺎﺋﻨﺎت ﺑﺎ ﯾﺎری از در ﺣﺠﺮهٔ اﻣﺎم در آﻣﺪﻧﺪ و اﻣﺎم را ﺑﺸﺎرﺗﯽ ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت آﺷﻨﺎﺋﯽ

ﺣﻘﯿﻘﺖ دادﻧﺪ و در دﺳﺖ رﻓﯿﻖ ﻧﺒﯽﷷ ﻃﺒﻘﯽ ﺳﺮ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻃﺮﻓﯽ از آن ﻃﺒﻖ ﺑﮕﺸﺎدﻧﺪ و ﺧﺮﻣﺎﺋﯽ ﭼﻨﺪ از آن در
دﺳﺖ اﻣﺎم ﻧﻬﺎدﻧﺪ اﻣﺎم ﺑﺤﺎل ﺧﻮد آﻣﺪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﻨﺎﻣﺎت »ﺧﻮاﺑﻬﺎ دﯾﮕﺮ ﺧﺮﻣﺎﻫﺎ را در دﺳﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﯾﺎﻓﺖ

ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﺎ ﻫﺰار ﻓﺮح و ﺳﺮور ﺑﻪ ﺣﺠﺮهٔ ﺷﯿﺦ ﺷﺘﺎﻓﺖ و در ﺣﺠﺮه را ﺑﺮوز ﻣﯽزد ﺷﯿﺦ از اﻧﺪرون ﻓﺮﻣﻮد :دو ﺳﻪ
ﺧﺮﻣﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﺎزش و ﻫﯿﺒﺖ ﺣﺎﺟﺖ ﻧﯿﺴﺖ .و اﻣﺎم را ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮادرش ﺗﺼﺪﯾﻖ اﯾﻦ روﯾﺎٔ ﻧﮑﻨﺪ،

ﭼﻮن اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ از ﺑﺮادرش ﺷﻨﯿﺪ ﻣﺘﺤﲑﮔﺸﺖ و ﭼﻮن در ﺑﮕﺸﺎدﻧﺪ و درآﻣﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪﮐﻪ ﺗﺮا ﭼﻮن ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪﮐﻪ اﯾﻦ

ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﺮ ﻣﻦ ارزاﻧﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ؟ ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ ﺣﻀﺮت ﺧﻮاﺟﻪ ﷷ از روی ﻟﻄﻒ و ﺑﻨﺪه ﻧﻮازی ﺗﺎ ﻫﻔﺖ ﺑﺎر از اﯾﻦ
ﺑﯿﭽﺎره رﺧﺼﺖ ﻧﻄﻠﺒﯿﺪﻧﺪ آن ﭼﻨﺪ ﺧﺮﻣﺎ ﺑﺸﻤﺎ ﻧﺪادﻧﺪ .و اﮔﺮ ﻣﺼﺪاق اﯾﻦ ﻣﻘﺎل ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ ﺑﺮﺧﯿﺰ و از آن ﻃﺎﻗﭽﻪ

ﻃﺒﻖ ﺑﺮﮔﲑ .اﻣﺎم ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻃﺒﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ در دﺳﺖ رﻓﯿﻖ ﻧﺒﯽ ﷷ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺳﺮﭘﻮش و از آن

ﭼﻨﺪ ﺧﺮﻣﺎ ﮐﻢ اﺳﺖ ،ﺑﺎﻗﯽ ﺑﺮﺟﺎﺳﺖ اﻣﺎم داﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻌﺎدت دﯾﺪار ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺖ ﻫﻤﺖ ﺷﯿﺦ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از

آن ﻗﺪم در ﺳﻠﻮک ﻃﺮﯾﻘﺖ ﻧﻬﺎد و داد اﺳﺘﮑﺸﺎف اﺳﺮار ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺪاد ﺗﺎ ﻣﻘﺘﺪای اﺻﺤﺎب ﻃﺮﯾﻘﺖ و ﭘﯿﺸﻮای ارﺑﺎب

ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮔﺸﺖ و ﺑﺮﮐﻤﺎﻻت ﺷﯿﺦ اﻋﱰاف آورد و ﺧﻮد را در ﺣﻀﺮت ﺷﯿﺦ ﭼﻮن ﻃﻔﻠﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﻌﻠﻢ ﻣﯽدﯾﺪ«۴۴» «.

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻇﻬﻮر ﭼﻨﲔ ﮐﺮاﻣﺎت و ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪن اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺣﺎﻻت ﺿﺮورهً ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﲑ و ﺳﻠﻮ و ﻋﺸﻖ و ﺣﺎل
اﻣﺎم ﻏﺰاﱃ ﺑﯿﻨﺠﺎﻣﺪ و ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻮاﻫﺮ اﻻﺳﺮار ﺑﺪان اﺷﺎرت ﮐﺮده .ﺑﺰرﮔﺎن دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﺗﻐﯿﲑ ﺣﺎل و آﺷﻔﺘﮕﯽ ﻏﺰاﱃ
٩٨

را ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻔﻮذ ﺗﺄﺛﲑ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ .زﺑﯿﺪی در ﺷﺮح اﺣﯿﺎء اﻟﻌﻠﻮم ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ :ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﻋﻠﺖ زﻫﺪ
و ﺳﯿﺤﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﱃ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ روزی ﻣﺮدم را ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﺮادرش اﺣﻤﺪ از در درآﻣﺪ و اﯾﻦ اﺑﯿﺎت را ﺑﺮ

وﯾﻔﺮو ﺧﻮاﻧﺪ .از ﻫﻤﺎن وﻗﺖ دﻧﯿﺎ ﺑﺮ دﻟﺶ ﺳﺮد ﺷﺪ و ﺗﺮک ﻋﻼﺋﻖ ﮐﺮد و آن اﺷﻌﺎر اﯾﻦ اﺳﺖ» :آﻧﻬﺎ را ﮐﻤﮏ ﮐﺮدی
در وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﻧﻬﺎ ﺳﺴﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ آﻧﻬﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﮐﻮﺷﺶ را ﺗﺮک ﻧﻤﻮده و دﯾﮕﺮان را ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﯽ

ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﺧﻮدت ﻫﺪاﯾﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮی .و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﻨﺪ ﻣﯽدﻫﯽ اﻣﺎ ﻣﯽدﻫﯽ اﻣﺎ ﺧﻮدت ﭘﻨﺪ ﻧﻤﯽﮔﲑی .ای ﺳﻨﮓ،
ﺧﻮدت را ﺗﯿﺰ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﺧﻮدت را ﻧﻤﯽﺑﺮی «۴۵».ﻫﻤﺎن ﻣﺆﻟﻒ از ﻗﻮل دﮐﱰ ﺣﺴﲔ اﻣﲔ در ﮐﺘﺎب اﻟﻐﺰاﱃ ﻣﻄﻠﺐ

ﻓﻮق را ﺑﺎﺿﺎﻓﮥ ﺳﻪ ﺑﯿﺖ دﯾﮕﺮ از ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﱃ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻧﻈﺮ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدق ﻋﺮﺟﻮن در ﮐﺘﺎب اﺑﻮﺣﺎﻣﺪ

ﻏﺰاﱃ و ﻧﻈﺮ آﻗﺎی اﺣﻤﺪ ﺗﺼﻮف اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﱃ ذﮐﺮﮐﺮده وﻫﺎﻧﺮی ﮐﺮﺑﻦ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﺄﺛﲑ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﺑﺮ ﺑﺮادرش اﻣﺎم

ﻏﺰاﱃ اﺷﺎره ﻧﻤﻮده«۴۶».

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﻮق ﺳﺨﻦ ﺗﻘﯽاﻟﺪﯾﻦ ﺣﺴﯿﻨﯽ اوﺣﺪی اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ :ﺣﺠﺖ
اﻻﺳﻼم ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﻋﺮﻓﺎن و ﺟﺎﻣﻌﯿﺖ در ﻣﺮاﺗﺐ ﺗﻮﺣﯿﺪ و ﺗﺠﺮﯾﺪ ﻟﻨﮓ ﻟﻨﮕﺎن ﻗﺪم در راه ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ اﺣﻤﺪ دارد۴۷» .ن

وﱃ آﻧﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﺎﺳﯿﻨﯿﻮن ﮔﻔﺘﻪ» :ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻟﯿﺎﻗﺖ ﺗﺎ ﻫﻮای ﻋﺸﻖ ﻣﺤﺾ و اﺷﺘﯿﺎق ﺑﯽﭘﺎﯾﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﺑﻪ ﺣﺠﺖ
اﻻﺳﻼم ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﱃ ﻧﺴﺒﺖ دادهاﻧﺪ ،ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﺗﺸﯿﻊ اﻣﺎم ﻏﺰاﱃ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد زﯾﺮا ﺑﺪون
وﻻﯾﺖ ،ﺗﺼﻮف و ﻋﺮﻓﺎن ﺑﯽﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ و وﻻﯾﺖ ﻫﻢ ﭘﺬﯾﺮش وﻻﯾﺖ ﺗﮑﻮﯾﻨﯽ ﻋﻠﯽ ﷷ ﺑﺎ ﺑﯿﻌﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻗﻄﺎب

ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺑﺪان ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻮدﻧﺪ و وﻻﯾﺖ ﺗﺸﺮﯾﻌﯽ ﺟﺰﺋﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺟﺮای اﺣﮑﺎم ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻇﻬﻮر ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و
ﻧﻤﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﻮد ﻣﻘﺎم وﱃ ﻣﻄﻠﻖ ﻣﻘﺎم ﺷﺮﯾﻊ را در ﺻﻮرت ﻟﺰوم و در ﺣ ّﺪ ﻣﺠﺎز ﺗﻔﻮﯾﺾ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ وﻻﯾﺘﺶ در

ﺟﻨﺒﮥ ﺗﺸﺮﯾﻊ ﻋﯿﻨﯿﺖ ﻧﯿﺎﺑﺪ ﻟﺬا دﯾﺪه ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺻﻮﻓﯿﺎن وﻻﯾﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ واﻣﺎﻣﺖ ﻃﺮﯾﻘﺖ را ﺑﺮای ﻋﻠﯽ ﷷ و
ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ اﺛﺒﺎت ﮐﺮده و ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ وﱃ اﺟﺮای اﺣﮑﺎم ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﻋﯽ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ آراء

ﻣﺮدم اﺳﺖ در ﺧﻼﻓﺖ ﺧﻠﻔﺎی ﺛﻼﺛﻪ ﻣﺤﻘﻖ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ در واﻗﻊ ﺣﮑﻮﻣﺖ را در اﺟﻤﺎع ﻣﺤﻘﻖ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﻧﻪ
وﻻﯾﺖ ﮐﻪ اﻣﺮی اﻟﻬﯽ اﺳﺖ و ﺟﻬﺎن از وﱃ ﺧﺪا ﺧﺎﱃ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﲔ ﺣﻘﯿﻘﺖ وﻻﯾﺖ و واﻗﻌﯿﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮای اﻣﻮر

ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺮع و ﻣﺼﻠﺤﺖ آﺷﺘﯽ اﯾﺠﺎدﮐﺮده ﻋﻠﯽ ﷷ را ﺑﺮ ﺧﻠﻔﺎء از ﺟﻬﺖ وﻻﯾﺖ و ﻋﻠﻢ و ﻣﻌﺮﻓﺖ و اﻣﺎﻣﺖ ﻃﺮﯾﻘﺖ

ﺗﺮﺟﯿﺢ داده اﻓﻀﻞ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﺷﯿﻌﮥ ﺗﻔﻀﯿﻠﯿﻪاﻧﺪ ﮐﯿﺴﺎﻧﯿﻪ و زﻧﺪﯾﻪ از اﯾﻦ دﺳﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺮﺟﺌﻪ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺎن
ﺑﻮدهاﻧﺪ اﺑﻦ ﻋﺮﺑﯽ ﻫﻢ ﺷﯿﻌﮥ ﺗﻔﻀﯿﻠﯿﻪ را اﺛﺒﺎت ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﮐﺜﺮ ﻋﺮﻓﺎ و ﺻﻮﻓﯿﺎن ﻏﲑ ﺷﯿﻌﮥ رﺳﻤﯽ ﺷﯿﻌﮥ ﺗﻔﻀﯿﻠﯿﻪ

ﺑﻮدهاﻧﺪ زﯾﺮا اﺻﻞ وﻻﯾﺖ را ﻗﻮﻻً و ﻓﻌﻼً ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﺪون ﺑﯿﻌﺖ ﺑﻪ وﻻﯾﺖ ﺳﲑ وﺳﻠﻮک را ﺑﯽارزش ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ وﻻﯾﺖ و ﺧﻼﻓﺖ ﺧﻠﻔﺎء را ﺟﺰﺋﯿﻪ و وﻻﯾﺖ و ﺧﻼﻓﺖ ﻋﻠﯽ ﷷ را ﮐﻠﯿﻪ ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ .ﻟﻬﺬا ﻣﯽﺗﻮان

اﻣﺎم ﻏﺰاﱃ را ﭘﺲ از ﺗﻐﯿﲑ ﺣﺎل و ورود ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺗﺼﻮف ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ از زﻣﺮهٔ ﺷﯿﻌﮥ ﺗﻔﻀﯿﻠﯿﻪ ﺑﻪ

ﺣﺴﺎب آورد در ﺑﺤﺚﻫﺎی آﯾﻨﺪه اﻧﺸﺎء اﻟﻠﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ودﻟﻞ ﻣﯽﺳﺎزﯾﻢ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻘﻮل ﻣﻮﻻﻧﺎ:
ﮔﺮﭼﻪ ﺗﻔﺴﲑ زﺑﺎن روﺷﻨﮕﺮ اﺳﺖ
ﯾﺎ:

ﻟﯿﮏ ﻋﺸﻖ ﺑﯽزﺑﺎن روﺷﻨﱰ اﺳﺖ
ﻋﺎﺷﻘﺎن را ﻣﺬﻫﺐ و ﻣﻠّﺖ ﺧﺪاﺳﺖ

ﻣﺬﻫﺐ ﻋﺎﺷﻖ زﻣﻠﺖﻫﺎ ﺟﺪاﺳﺖ

وﱃ در ﺑﲔ ﺗﺴﻨّﻦ ﻗﺸﺮی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ و ﺷﯿﻌﯿﺎن اﻓﺮاﻃﯽ »رواﻓﺾ« ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﺧﺎص اﻣﺎم
ﺑﺪون ﺑﯿﻌﺖ و ﺳﲑ و ﺳﻠﻮک دﺳﺘﻮر اﻣﺎم ﺧﻂ ﺳﻮﻣﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ و ﻋﱰت و وﻻﯾﺖ و ﺷﺮﯾﻌﺖ و

ﻃﺮﯾﻘﺖ را ﯾﮑﯽ داﻧﺴﺘﻪ و ﺣﮑﻢ ﺑﻮﺣﺪت ﻧﻤﻮده و ﺑﺠﺎی ﺟﻨﮓ و ﺗﻔﺮﻗﻪ ﻋﺸﻖ و ﻣﺤﺒﺖ و وﺣﺪت را ﻫﺪف ،و

اﺧﻼق ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه را ﺷﯿﻮهٔ ﮐﺎر و ﻋﻠﻢ و ﻣﺠﺎﻫﺪت و ﺗﻘﻮی را ﻣﻌﯿﺎر ﺑﺮﺗﺮی داﻧﺴﺘﻪ و اﯾﻦ ﺷﯿﻮهٔ ﺻﻮﻓﯿﺎن اﺳﺖ ﺣﺎل ﻫﺮ

٩٩

ﺳﻨﯽ و ﺷﯿﻌﯽ ﮐﻪ ﻃﺎﻟﺐ ﻣﻌﺮﻓﺖ اﻟﻠﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺘﮑﻤﺎل ﻧﻔﺲ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮاه ﺷﯿﻌﮥ ﺗﻔﻀﯿﻠﯿﻪ ﯾﺎ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﮐﻼً در ﺑﻄﻦ
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻌﺮﻓﺖ و اﺻﻮل ﺷﯿﻌﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ وﱃ در ﭘﻮﺳﺘﻪ و ﻇﺮف ﺟﻌﻔﺮی و ﯾﺎ زﯾﺪی ﯾﺎ ﺣﻨﻔﯽ ﯾﺎ ﺷﺎﻓﻌﯽ و ﻏﲑه،

دﻟﯿﻞ آﻧﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻇﻬﻮر ﺗﺸﯿﻊ در اﯾﺮان ﺑﻬﻤﺖ ﺳﻠﺴﻠﻪﻫﺎی ﺻﻮﻓﯿﻪ و ﺷﺎه ﻧﻌﻤﻪ اﻟﻠﻬﯿﻪ و ﻧﻮرﺑﺨﺸﯿﻪ و ﺳﺮﺑﺪاران و

اﻫﻞ ﻓﺘﻮت از ﺻﻮﻓﯿﻪ و ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺴﻠﮏ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﺪون ﺷﮏ ﺗﺼﻮف ،ﺗﺸﯿﻊ را در ﺑﻄﻦ ﺧﻮد

دارد وا ﻣﺎم ﻏﺰاﱃ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺻﻮﻓﯽ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺑﻄﻦ آن ﮐﻪ ﺗﺸﯿﻊ اﺳﺖ ﻧﺎﺋﻞ آﻣﺪ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺼﻮرت ﺗﺸﯿﻊ ﺗﻔﻀﯿﻠﯿﻪ ﯾﺎ
ﭘﺬﯾﺮش ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻠﻮک اﱃ اﻟﻠﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺮﻓﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﺷﯿﻮه اﻧﺒﯿﺎء و اوﻟﯿﺎء اﻟﻠﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.

اﻣﺎم ﻏﺰاﱃ درﺑﺎره ورودش ﺑﻪ ﺗﺼﻮف در ﮐﺘﺎب اﻟﻤﻨﻘﺬ ﻣﻦ اﻟﻀﻼل در ﺟﻮاب ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از او ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺗﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ

ﻧﻬﺎﺋﯽ و اﺳﺮار ﻋﻠﻮم را ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﺪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:

ﻧﺨﺴﺖ از ﻋﻠﻢ ﮐﻼم اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدم و دوم ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻌﻠﯿﻤﯿﻪ ﮐﻪ در درک ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺟﻬﻮد ﺑﺮ ﺗﻘﻠﯿﺪ اﻣﺎم دارﻧﺪ
ﻓﻬﻤﯿﺪهام و ﺳﻮم ﺑﺎر ﻣﻘﺎم ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﺗﻔﻠﺴﻒ را ﮐﻪ ﺑﺪان رﺳﯿﺪهام ،و آﺧﺮﮐﺎر ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺼﻮف را ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه و آﻧﺮا از ﻫﻤﻪ

اﻫﻮاء و ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهام .ﺧﻼﺻﻪ ﻣﺬﻫﺐ اﯾﻦ ﻓﺮﻗﻪ ﻗﻄﻊ ﻋﻼﻗﻪﻫﺎی ﺷﻬﻮاﻧﯽ ،ﺗﺰﮐﯿﻪ ﻧﻔﺲ و ﺗﺨﻠﯿﻪ آن از ﺻﻔﺎت

ﭘﺴﺖ وﺑﺎﻻﺧﺮه ﺗﻘﻮی و ﻓﻀﯿﻠﺖ ،ﺑﺮدﯾﻦ از ﻏﲑ ﺧﺪا و ﻓﻨﺎء ﻓﯽاﻟﻠﻪ اﺳﺖ ﭼﻨﺎن ﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ در ﭘﯿﻤﻮدن اﯾﻦ راه دو ﺗﻮﺷﻪ

ﻻزم اﺳﺖ ﯾﯽ ﻋﻠﻢ ،دﯾﮕﺮ ﻋﻤﻞ .ﭼﻮن ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﻠﻢ ﺗﺼﻮف ﺑﺮ ﻣﻦ آﺳﺎنﺗﺮ از ﻋﻤﻞ ﺑﻮد از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺘﺤﺼﯿﻞ اﯾﻦ

ﻋﻠﻢ ﭘﺮداﺧﺘﻢ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی آﻧﺎن را ﻫﻤﭽﻮن ﻗﻮت اﻟﻘﻠﻮب اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ﻣﮑﯽ و ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت ﺣﺎرث ﻣﺤﺎﺳﺒﯽ و آﺛﺎر ﺷﺒﻠﯽ و

ﺟﻨﯿﺪ و ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ و دﯾﮕﺮ ﻣﺸﺎﯾﺦ اﯾﺸﺎﻧﺮا ﺧﻮاﻧﺪم ﺗﺎ ﭼﻨﺎﻧﻪ ﻻزم ﺑﻮد ﺑﺦ ﮐُﻨﻪ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﯾﻦ ﻋﻠﻢ واﻗﻒ ﺷﺪم وآﻧﭽﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ
از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻌﻠﻢ وﻧﻘﻞ اﯾﻦ و آن را ﻧﺘﻮان ﭘﯿﻤﻮد .ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد و دﺳﺖ ﻫﻤﺖ ﺑﺪاﻣﻦ ﻋﺸﻖ زد ،ﺗﻮﺷﻪ اﯾﻦ

راه ﻋﻤﻞ اﺳﺖ و ﺑﺲ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﭘﺎی ﻋﻠﻢ راه ﻧﺘﻮان رﻓﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺮدار و ﻋﻤﻞ ﻻزم اﺳﺖ از ﻧﺎم ﺷﺮاب ﻣﺴﺘﯽ ﻧﻤﯽزاﯾﺪ

از ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺻﺤﺖ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﻧﯿﺎﯾﺪ و از داﻧﺴﱳ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﲑی ،ﺷﮑﻢ ﺳﲑ ﻧﻤﯽﮔﺮدد ﺑﲔ ﻋﻠﻢ و ﻋﻤﻞ و ﻋﺎﻟﻢ و

ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻔﺎوت ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ ﻣﯿﺎن آﻧﮑﻪ ﻣﺴﺖ اﺳﺖ و آﻧﮑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺳﲑی ﻣﯽداﻧﺪ ،ﻣﯿﺎن آﻧﮑﻪ ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ و آﻧﮑﻪ ﺧﻮد
ﻃﺒﯿﺐ و ﻋﺎﻟﻢ ﻃﺐ اﺳﺖ و در ﺑﺴﱰ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺴﺮ ﻣﯽﺑﺮد ﻓﺮق ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ آﻧﺎﻧﮑﻪ ﻣﺴﺖ و ﺳﲑ و ﺳﺎﻟﻢاﻧﺪ ﺧﱪ از اﯾﻦ
ﻣﻌﻨﯽ آﻧﻬﺎ ﻧﺪارﻧﺪ ﺧﻮد آﻧﻬﺎ را دارﻧﺪ .ﻫﻤﲔ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن آﻧﮑﻪ ﺑﺰﻫﺪ و ﺗﻘﻮی و ﺷﺮاﯾﻂ و آداب آن

ﻣﻌﺮﻓﺖ دارد و آﻧﮑﻪ ﺧﻮد ﺳﺮاﭘﺎ زﻫﺪ و ﺗﻘﻮی اﺳﺖ و از دﻧﯿﺎ ﺑﺮﮐﻨﺎر .ﺑﺤﻘﯿﻘﺖ درﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺻﻮﻓﯿﻪ ارﺑﺎب اﺣﻮاﻟﻨﺪ ﻧﻪ
اﺻﺤﺎب ﻗﯿﻞ و ﻗﺎل .و ﺑﺮای وﺻﻮل ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﻌﻠﻢ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻋﺸﻖ و ﺷﻮق و ﺳﲑ وﺳﻠﻮک ﻻزم اﺳﺖ

ﻣﻦ از ﻫﻤﻪ اﻓﮑﺎر وﻋﻘﺎﯾﺪ دﯾﻨﯽ و ﻋﻠﻮم ﻋﻘﻠﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻪ اﺻﻞ اﯾﻤﺎن و ﯾﻘﲔ داﺷﺘﻢ ،ﺧﺪا ،ﭘﯿﻐﻤﱪ و روز ﺟﺰا.

ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺻﻮل ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ را در روح ﻣﻦ رﺳﻮخ داده ﺑﻮد ﺑﺸﻤﺎر درﻧﻤﯽآﯾﺪ .ﺑﺎری در ﻧﻈﺮم روﺷﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﭘﯿﻤﻮدن راه ﺳﻌﺎدت اﺑﺪی ﺟﺰ ﺑﻪ ﺗﻘﻮی و ﺑﺮﯾﺪن ﻋﻼﻗﻪﻫﺎی ﺷﻬﻮاﻧﯽ ﻣﻘﺪور ﻧﯿﺴﺖ واﺳﺎس آن دل از دﻧﯿﺎ ﺑﺮﮐﻨﺪن و،

ﺗﺮک ﻟﺬت ﮐﺮدن ،ﺑﺴﻮی ﺟﻬﺎن اﺑﺪی ﺷﺘﺎﻓﱳ و ﻫﻤﺖ ﺑﺨﺪا ﮔﻤﺎﺷﱳ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﮐﺎر آﻧﮕﺎه اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد ﮐﻪ آدﻣﯽ از
ﺧﻮدﺧﻮاﻫﯽ و ﺣﺐ ﺟﺎه و ﻣﺎل و ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﻋﻼﯾﻖ دﻧﯿﻮی دﺳﺖ ﮐﺸﺪ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺧﻮد ﭘﺮداﺧﺘﻢ دﯾﺪم در دام

ﺗﻌﻠﻘﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﮔﺮﻓﺘﺎر و در درﯾﺎی ﻋﻼﯾﻖ ﻣﺎدی ﻏﻮﻃﻪ ورم.ﺷﺮﯾﻒﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎﯾﻢ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﻌﻠﻢ و ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﻮد ﮐﻪ
آﻧﺮا ﻫﻢ ﻧﺎﺳﻮدﻣﻨﺪ و ﺑﺮای راﺣﺖ آﺧﺮت ﺑﯽﻧﺘﯿﺠﻪ ﯾﺎﻓﺘﻢ ،ﺣﻘﯿﻘﺖ آﻧﮑﻪ دﯾﺪم در ﺗﺪرﯾﺲ ﻫﻢ ﺧﻠﻮص ﻧﯿﺖ و ﻗﺼﺪ

ﻗﺮﺑﺖ ﻧﺪارم ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺤﺮک ﻣﻦ در اﯾﻦ ﮐﺎر ﺣﺐ ﺟﺎه و اﺷﺘﻬﺎر اﺳﺖ ﺑﯿﻘﲔ داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺗﺪارک ﻋﻤﺮ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ

را ﻧﮑﻨﻢ ﻧﺘﯿﺠﻪ دوزخ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﻮدم و آﺧﺮ ﮐﺎر ﻋﺰم ﺟﺰم ﮐﺮدم ﮐﻪ ﯾﮑﺒﺎره ﺑﻨﺪ ﺗﻌﻠﻘﺎت
ﺑﮕﺴﻠﻢ و از ﺑﻐﺪاد ﺑﲑون روم اﻣﺎ دﺳﺖ وﭘﺎﯾﻢ از ﻫﺮ ﻃﺮف ﺑﻪ زﻧﺠﲑﻫﺎی ﻋﻼﯾﻖ دﻧﯿﻮی ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد رﺷﺘﻪ ﻋﺰم ﭘﻨﺒﻪ

ﻣﯽﺷﺪﮔﺎم ﺑﺠﻠﻮ رﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺸﺖ آرزوی ﻧﺴﯿﻢ ﺟﺎﻧﺒﺨﺶ ﺳﺮای ﺟﺎوﯾﺪان ،ﺑﺎﻣﺪادم ﺑﺎ ﻃﻮﻓﺎن ﻫﻮی و

ﻫﻮس ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ ،ﺷﺎﻣﮕﺎﻫﻢ ﻣﺤﻤﻮ و ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﮔﺮﯾﺪﯾﺪ از ﯾﮑﺴﻮ ﺗﺨﺘﻪﺑﻨﺪ ﻫﻮی و ﻫﻮس ﮔﺮﻓﺘﺎر زﻧﺠﲑ ﻋﻼﯾﻖ دﻧﯿﻮی
١٠٠

ﺑﻮدم و از دﯾﮕﺮ ﺳﻮی ﻣﻨﺎدی اﯾﻤﺎن ﮐﻮس رﺣﻠﺖ ﻣﯽﮐﻮﻓﺖ ﮐﻪ »ای ﮐﻪ ﭘﻨﺠﺎه رﻓﺘﻪ و در ﺧﻮاﺑﯽ -ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﭘﻨﺞ روزه
درﯾﺎﺑﯽ« ﺑﺸﺘﺎب ﮐﻪ راﻫﯽ دراز و ﺳﻔﺮی ﻃﻮﯾﻞ در ﭘﯿﺶ رو داری .ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺘﯽ ﻓﺮﯾﺒﯽ

ﺑﯿﺶ ﻧﺒﻮده و آﻧﭽﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮدی ﻫﻤﻪ رﯾﺎ و ﭘﻨﺪار ﺑﻮدﻫﺎﺳﺖ اﮔﺮ اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺘﯽ اﺳﺖ ﺑﺤﻘﯿﻘﺖ راه ﻧﯿﺎﺑﯽ و

ﺧﻮد را آﻣﺎده ﺳﻔﺮ ﺳﺮای ﺟﺎوﯾﺪان ﻧﮑﻦ و اﯾﻦ زﻧﺠﲑﻫﺎی ﮔﺮان ﻋﻼﺋﻖ را ﻧﮕﺴﻠﯽ ﭘﺲ ﮐﯽﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد؟! دوﺑﺎره

ﺑﻘﺼﺪ ﻓﺮار از ﺗﻌﻠﻘﺎت و ﮔﺴﺴﱳ زﻧﺠﲑﻫﺎی ﻫﻮی ﻋﺰم ﺟﺰم ﮐﺮدم ﻧﺎﮔﺎه ﺷﯿﻄﺎن را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ
ﻣﯽﮔﻔﺖ :اﯾﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺣﺎل ﺗﻮ ﻋﺎرﺿﯽ و زودﮔﺬر اﺳﺖ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺪان ﮐﺎر دل ﻣﺒﻨﺪ ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻪ آن اﻋﺘﻤﺎدﮐﻨﯽ و اﯾﻦ

ﺷﮑﻮه و ﺟﻼل و رﯾﺎﺳﺖ و ﻣﻘﺎم ﺑﻼ ﻣﻨﺎزع را ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻏﺒﻄﻪ دﯾﮕﺮان و ﺣﺴﺪ اﯾﻦ و آن اﺳﺖ رﻫﺎ ﺳﺎزی ﭼﻪ ﺑﺴﺎ

ﭘﺲ از اﻋﺘﺪال روح ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﻮی وﮐﺎر از ﮐﺎرﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺪت ﺷﺶ ﻣﺎه ﮐﻪ آﻏﺎزش ﻣﺎه رﺟﺐ ﺳﺎل

 ۴۸۸ﺑﻮد در اﯾﻦ ﮐﻤﮑﺶ وﺟﺪاﻧﯽ و ﻏﻮﻏﺎی دروﻧﯽ ﺑﺴﺮ ﺑﺮدم ،در اﯾﻦ ﻣﺎه ﺳﺨﺘﯽ ﮐﺎر و اﺿﻄﺮارم ﺑﻨﻬﺎﯾﺖ رﺳﯿﺪ

رﺑﺎﻧﻢ آﻧﭽﻨﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪﮐﻪ ﮔﻮﺋﯽ ﻗﻔﻞ ﺑﺮ دﻫﺎﻧﻢ زدهاﻧﺪ از ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪم ﻫﺮ ﻗﺪر ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺮای ﺷﺎدی ﺧﺎﻃﺮ
اﺻﺤﺎب و ﺣﻞ اﺷﮑﺎل آﻧﻬﺎ روزی ﺑﺮای ﺗﺪرﯾﺲ ﺧﻮد را آﻣﺎده ﮐﻨﻢ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﻤﯽﺷﺪ زﺑﺎﻧﻢ را ﯾﺎرای ﺳﺨﻦ ﮔﻔﱳ ﻧﺒﻮد

ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻟﺐ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﺪل و درون ﺳﺮاﯾﺖ ﮐﺮد ﻗﻮای ﻫﺎﺿﻤﻪ ﻣﺨﺘﻞ ﺷﺪ از ﻗﻮت و ﻏﺬا اﻓﺘﺎدم و رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﻗﻮای

ﺑﺪﻧﻢ ﻧﯿﺰ از ﮐﺎر اﻓﺘﺎد ﭘﺰﺷﮑﺎﻧﻢ ﻃﻤﻊ از ﻣﻦ ﺑﺮﯾﺪه و ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ درد دروﻧﯽ و روﺣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺪن ﺳﺮاﯾﺖ ﮐﺮده

اﺳﺘﻮ راﻫﯽ ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺟﺰ آراﻣﺶ ﻓﮑﺮی و آﺳﺎﯾﺶ روﺣﯽ ﻧﯿﺴﺖ! ﺳﺮاﻧﺠﺎم آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺧﻮد را اﺣﺴﺎس و

از ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﺷﺪم ﻫﻤﭽﻮن ﺑﯿﭽﺎره ﻣﻀﻄﺮی ﺑﺪرﮔﺎه ﺧﺪا آﻧﮑﻪ ﻫﺮ ﺑﯿﭽﺎرهای او را ﺑﺨﻮاﻧﺪ اﺟﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ
دﺳﺖ ﻧﯿﺎز دراز و درد ﺧﻮد را اﺑﺮاز ﮐﺮدم ﺑﺨﺸﺎﯾﺶ اﻟﻬﯽ دﺳﺘﮕﲑم ﮐﺮد و ﭼﺮاغ ﻫﺪاﯾﺘﯽ ﻓﺮا راﻫﻢ ﻧﻬﺎد ﺗﺎ از اﯾﻦ

ورﻃﻪ ﻫﻮﻟﻨﺎک رﻫﺎﺋﻲ ﯾﺎﻓﺘﻢ ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ دﺳﺖ از ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺷﺴﺘﻢ و ﻫﻤﻪ ﻋﻼﺋﻖ دﻧﯿﻮی از ﺟﺎه و ﻣﺎل و ﺷﻬﺮت و
زن و ﻓﺮزﻧﺪ از دﻟﻢ ﮔﺴﺴﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺑﺮ آن ﺷﺪن ﮐﻪ از ﺑﻐﺪاد ﺑﲑون ﺷﻮم ﻋﺰﯾﻤﺖ ﺳﻔﺮ ﻣﮑﻪ را اﻇﻬﺎرﮐﺮدم اﻣﺎ در ﺑﺎﻃﻦ

ﻗﺼﺪ ﺳﻔﺮ ﺷﺎم داﺷﺘﻢ از ﺑﯿﻢ آﻧﮑﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ و ﯾﺎران و دوﺳﺘﺎﻧﻢ از ﻧﯿﺖ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻦ در ﺷﺎم آﮔﺎه و ﻣﺎﻧﻊ از اﯾﻦ ﺳﻔﺮ
ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻘﺼﻮد اﺻﻠﯽ را ﺑﻪ زﺑﺎن ﻧﯿﺎوردم و ﺑﻌﻠﻤﺎء ﻋﺮاق ﻧﯿﺖ ﺧﻮد را ﻧﮕﻔﺘﻢ ﭼﻪ در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﮐﺴﯽ را ﻧﻤﯽﯾﺎﻓﺘﻢ

ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر و ﺗﺮک آن ﻋﻼﺋﻖ ﺳﺒﺐ دﯾﻨﯽ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﻨﺪ زﯾﺮا ﺑﻨﻈﺮ آﻧﺎن آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﻦ داﺷﺘﻢ ﺑﺰرﮔﱰﯾﻦ ﻣﻘﺎم دﯾﻨﯽ

ﺑﻮد .ﻓﻬﻢ آﻧﺎن ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ و ﻋﻠﻤﺸﺎن ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﭘﺎﯾﻪ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد! ﺑﺎری ﺑﺪﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺎ »ﻟﻄﺎﯾﻒ اﻟﺤﯿﻞ« ﻋﺰم ﺧﻠﻞ
ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺟﺰم ﮐﺮدم ﮐﻪ از ﺑﻐﺪاد ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﻨﻢ ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﺧﱪ ،ﻫﺮ ﮐﺲ درﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺣﺪﺳﯽ ﻣﯽزد
ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ از ﻋﺮاق دور ﺑﻮدﻧﺪ ﭼﻨﲔ ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﺮ و اﺷﺎره زﻣﺎﻣﺪاران وﻗﺖ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻪ ﺑﲑون ﺷﺪن از ﺑﻐﺪاد

ﺷﺪهام و آﻧﺎﻧﮑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ زﻣﺎﻣﺪاران و ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدﻧﺪﮐﻪ ﭼﻪ اﻧﺪازه از ﺟﺎﻧﺐ زﻣﺎﻣﺪاران ﺑﻤﻦ اﺑﺮاز ﺗﻌﻠﻖ و ﻧﺰدﯾﮑﯽ
ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻦ از ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺑﺎ آﻧﺎن دوری ﻣﯽﮔﺰﯾﻨﻢ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﯾﮏ ﺣﺎدﺛﻪ آﺳﻤﺎﻧﯽ و ﭼﺸﻢ زﺧﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺎﻟﻢ

اﺳﻼم و ﺟﻬﺎن ﻋﻠﻢ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ داﺷﺘﻢ ﺟﺰﮐﻔﺎف زن و ﻓﺮزﻧﺪ از ﺧﻮد دورﮐﺮدم و اﻧﺪک ﭼﯿﺰی

از ﻣﺎل ﻋﺮاق ﮐﻪ وﻗﻒ ﺑﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻮد و ﻣﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻔﺎف زن و ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺎﱃ ﺣﻼلﺗﺮ و ﻧﯿﮑﻮﺗﺮ از آن ﺑﺮای

ﻋﺎﻟﻢ در دﻧﯿﺎ ﻧﻤﯽدﯾﺪم ﺑﺮای زن و ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﻬﺎدم و از ﺑﻐﺪاد ﺑﲑون ﺷﺘﺎﻓﺘﻢ .وارد ﺷﺎم ﺷﺪم ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ دو ﺳﺎل در

آﻧﺠﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺰﯾﺪم و ﮐﺎری ﺟﺰ ﻋﺰﻟﺖ و ﺧﻠﻮت و رﯾﺎﺿﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻢ ،ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺻﻮﻓﯿﻪ درﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدم
در ﺗﺰﮐﯿﻪ ﻧﻔﺲ و ﺗﺼﻔﯿﻪ دل و ﺗﻬﺬﯾﺐ اﺧﻼق ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪم ﻣﺪت در ﻣﺴﺠﺪ دﻣﺸﻖ ﻣﻌﺘﮑﻒ ﺑﻮدم و ﺑﺮ ﻣﻨﺎره ﻣﺴﺠﺪ

در ﺑﺮ روی ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽﺑﺴﺘﻢ و ﻣﺸﻐﻮل ﻓﮑﺮ و ذﮐﺮ ﺑﻮدم .از دﻣﺸﻖ ﺑﻪ ﺑﯿﺖاﻟﻤﻘﺪس ﺳﻔﺮﮐﺮدم .در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮﯾﺎﺿﺖ

اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺘﻪ ﻫﺮ روز ﺑﺮ ﺻﺨﺮهای رﻓﺘﻪ ﺑﺮ روی ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺴﺘﻢ و ﻫﻤﭽﻨﺎن در راز و ﻧﯿﺎز ﻣﯿﮕﺬراﻧﺪم.

ﺳﭙﺲ ﻫﻮای ﺣﺞ ﺑﺪﻟﻢ اﻓﺘﺎد و ﺑﺮ آن ﺷﺪم ﮐﻪ از ﺑﺮﮐﺎت ﻣﮑﻪ وﻣﺪﯾﻨﻪ و زﯾﺎرت ﺗﺮﺑﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ﷺ ﻣﺪدی ﺟﻮﯾﻢ.

ﭘﺲ از زﯾﺎرت ﺗﺮﺑﺖ ﺧﻠﯿﻞ ﷷ ﺑﻪ ﺣﺠﺎز ﺳﻔﺮﮐﺮدم .در اﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﺷﻮق دﯾﺪارﮐﻮدﮐﺎﻧﻢ ﻣﺮا ﺑﺴﻮی وﻃﻦ ﮐﺸﺎﻧﯿﺪ و
١٠١

ﺑﻮﻃﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻢ ﺑﺎ آﻧﮑﻪ دورﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم از اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎ ﺑﻮدم ،در آﻧﺠﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺨﻠﻮت و ﺗﺰﮐﯿﻪ و ﻓﮑﺮ و ذﮐﺮ
ﺑﺴﺮ ﺑﺮدم .ﺣﻮادث ﺟﻬﺎن و ﺣﻮاﺋﺞ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ زن و ﻓﺮزﻧﺪ و ﺗﻨﮕﯽ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﮔﺎﻫﯽ ﺻﻔﺎی ﺧﻠﻮت ﻣﺮا آﻟﻮده ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ

ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ دﺳﺖ ازﮐﺎر ﺑﺮﻧﺪاﺷﺘﻢ و آﻟﻮدﮔﯿﻬﺎی ﻋﻼﺋﻖ را از ﺻﻔﺤﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﺎک ﻣﯽﮐﺮدم ﻣﺪت ﺧﻠﻮت و رﯾﺎﺿﺘﻢ
ﺑﺪان ﺳﺎن ده ﺳﺎل ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ .در اﯾﻦ ﺧﻠﻮت و اﺣﻮال ﭼﯿﺰﻫﺎﺋﯽ ﺑﺮ ﻣﻦ ﮐﺸﻒ ﺷﺪﮐﻪ از ﺣﺪ ﺷﻤﺎرش ﺑﲑون اﺳﺖ و

آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺮ زﺑﺎن ﺑﯿﻮرم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ» :ﺗﻨﻬﺎ ﺻﻮﻓﯿﺎﻧﻨﺪﮐﻪ رﻫﺮوان راه ﺣﻘﯿﻘﺖ و ﺳﺎﻟﮑﺎن ﻃﺮﯾﻖ اﻟﻬﯽاﻧﺪ

ﺳﲑت آﻧﻬﺎ ﺑﻬﱰﯾﻦ ﺳﲑﺗﻬﺎ ،راه اﯾﺸﺎن راﺳﺖ ﺗﺮﯾﻦ راﻫﻬﺎ ،و اﺧﻼﻗﺸﺎن ﭘﺎﮐﯿﺰهﺗﺮﯾﻦ ﺧﻠﻖﻫﺎ اﺳﺖ« .آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺧﺮد

ﻫﻤﻪ ﺧﺮدﻣﻨﺪان و ﺣﮑﻤﺖ ﻫﻤﻪ ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن و داﻧﺶ ﻫﻤﻪ ﻋﻠﻤﺎی دﯾﻦ ﺑﮑﺎر اﻓﺘﺪﮐﻪ ﭼﯿﺰی از اﺧﻼق و ﺳﲑت آﻧﺎن را

ﺗﻐﯿﲑ دﻫﻨﺪ و ﺑﻬﱰ از آﻧﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر راﻫﯽ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ ،زﯾﺮا ﻫﻤﻪ رﻓﺘﺎر و ﮐﺮدار از ﻇﺎﻫﺮ و ﺑﺎﻃﻦ

آﻧﻬﺎ از ﻧﻮر ﻣﺸﮑﻮه ﻧﺒﻮت اﻗﺘﺒﺎس ﻧﯿﺴﺖ! ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺬاﻫﺐ دﯾﮕﺮ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ آﻏﺎز ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻃﺮﯾﻖ

ﺗﺼﻮف اﺳﺖ .ﺷﺮط اول ﻗﺪم در اﯾﻦ راه از ﭼﺸﻤﻪ ﻋﺸﻖ وﺿﻮ ﺳﺎﺧﱳ و از ﻏﲑ ﺧﺪا دﺳﺖ ﺷﺴﱳ اﺳﺖ .ﻣﻔﺘﺎح آن
ﮐﻪ ﺑﻤﻨﺰﻟﻪ ﺗﮑﺒﲑه اﻻﺣﺮام ﻧﻤﺎز اﺳﺖ ،دل در درﯾﺎی ذﮐﺮ ﺣﻖ ﺷﻨﺎور داﺷﱳ و اﻧﺠﺎم آن ﻓﻨﺎء ﻓﯽاﻟﻠﻪ و ﺧﻮد را

ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ آﺧﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎﺳﺖ ﭘﺎﯾﺎن راه اﺳﺖ .اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ
ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎﯾﺪ آﻧﺮا آﻏﺎز راه ﺷﻤﺮد و دو ﻣﻨﺰل ﭘﯿﺸﲔ را ﺑﺮای ﺳﺎﻟﮏ ،دﻫﻠﯿﺰ آن داﻧﺴﺖ .در آﻏﺎز اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﻣﺸﺎﻫﺪات و ﻣﮑﺎﺷﻔﺎت ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد وﮐﻢ ﮐﻢ ﺳﺎﻟﮏ در ﻃﯽ ﻣﻨﺎزل و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﺠﺎﺋﯽ ﻣﯽرﺳﺪﮐﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن و

ارواح ﭘﯿﺎﻣﱪاﻧﺮا ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و ﺳﺨﻦ آﻧﺎﻧﺮا ﻣﯽﺷﻨﻮد و از اﯾﺸﺎن ﮐﺴﺐ ﻓﯿﺾ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺳﭙﺲ از اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﭘﺎ ﻓﺮاﺗﺮ
ﻣﯽﻧﻬﺪ و ﺑﺠﺎﺋﯽ ﻣﯽ رﺳﺪﮐﻪ ﻃﺎﯾﻔﻪای آﻧﺮا ﺣﻠﻮل و ﻃﺎﯾﻔﻪای اﺗﺤﺎد و ﻃﺎﯾﻔﻪ دﯾﮕﺮ وﺻﻮل ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ .اﻣﺎ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ

ﭘﻨﺪارﻫﺎ ﺧﻄﺎی ﻣﺤﺾ اﺳﺖ و ﻣﻦ آﻧﺮا در ﮐﺘﺎب »اﻟﻤﻘﺼﺪ اﻻﻗﺼﯽ« ﺑﯿﺎن ﮐﺮدهام آﻧﮑﺲ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﭘﺎﯾﻪ رﺳﯿﺪ و
ﺑﺪان اﺣﻮال ﻓﺎﺋﺰ ﺷﺪ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﺘﻮاﻧﺪﮔﻔﺖ:

و ﮐﺎن ﻣﺎ ﮐﺎن ﻫﻤﺎ ﻟﺴﺖ اذﮐﺮه

ﻓﻈﻦ ﺧﲑاً وﻻ ﺗﺴﺎل ﻋﻦ اﻟﺨﲑ

ﻣﻌﺸﻮﻗﻨﺪ

آواز«

»ﮔﺮ ﮐﺴﯽ وﺻﻒ او زﻣﻦ ﭘﺮﺳﺪ

ﻋﺎﺷﻘﺎن

ﮐﺸﺘﮕﺎن

ﺑﯿﺪل از ﺑﯽﻧﺸﺎن ﭼﻪ ﮔﻮﯾﺪ ﺑﺎز
ﺑﺮ

ﻧﯿﺎﯾﺪ

ز ﮐﺸﺘﮕﺎن

ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﻪ آﻧﮑﺲ را ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎم آﮔﺎﻫﯽ ﻧﯿﺴﺖ از ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﺒﻮت ﭼﯿﺰی درک ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ﺑﺘﺤﻘﯿﻖ ﮐﺮاﻣﺎت
اوﻟﯿﺎء ﻣﻘﺪﻣﺎت اﺣﻮال اﻧﺒﯿﺎء اﺳﺖ .ﻫﻤﺎن ﻧﺨﺴﺘﲔ ﺣﺎل رﺳﻮل ﺧﺪاﷺ در ﮐﻮه ﺣﺮاء اﺳﺖ آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺪای ﺧﻮد
آﻧﭽﻨﺎن ﺧﻠﻮت ﮔﺰﯾﺪه و ﺑﻪ راز و ﻧﯿﺎز ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﺷﻖ ﺧﺪای ﺧﻮد ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ را آﻧﮑﺲ ﮐﻪ ﺑﺎ ذوق در اﯾﻦ راه ﺳﻠﻮک ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﯽﯾﺎﯾﺪ و آﻧﮑﻪ از ذوق ﺑﻬﺮهای ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﺪان ﭘﺎﯾﻪ

ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ از راه ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺑﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ و ﻣﺠﺎﻟﺴﺖ ﺻﻮﻓﯿﻪ ﮐﻪ ﻫﻤﻨﺸﲔ آﻧﻬﺎ ﻫﺮﮔﺰﮔﻤﺮاه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺂن
ﯾﻘﲔ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺪ و ﺑﻘﺮاﺋﻦ اﺣﻮال ﺑﺪان اﯾﻤﺎن ﭘﯿﺪا ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺮای آﻧﺎﻧﮑﻪ از ﺳﻌﺎدت ﻫﻤﻨﺸﯿﻨﯽ اﯾﻦ ﻃﺎﯾﻔﻪ ﻫﻢ

ﻣﺤﺮوﻣﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﮐﺘﺎب ﻋﺠﺎﯾﺐ اﻟﻘﻠﺐ اﺣﯿﺎءاﻟﻌﻠﻮم ﺑﯿﺎن ﮐﺮدهاﯾﻢ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﻫﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

داﻧﺶ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮﻫﺎن اﺳﺖ و ﺑﯿﻨﺶ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﺮﻓﺎن و اﯾﻤﺎن ﺛﻤﺮه ﻗﺒﻮل و ﺗﻌﺒﺪ .اﯾﻨﻬﺎﯾﻨﺪ درﺟﺎت ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ »ﺧﺪا ﻣﻘﺎم

اﻫﻞ اﯾﻤﺎن و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻋﺎﻟﻢ را رﻓﯿﻊ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ« در ﺻﻒ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﯾﻦ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﮔﺮوﻫﯽ از ﺟﻬﺎل و ﺑﯿﺨﺮدان ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﺴﺨﺮﯾﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﯾﻦ ﻣﺮاﺗﺐ و ﻣﻘﺎﻣﺎت و ﺣﺎﻻت را اﻓﺴﺎﻧﻪ ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ .درﺑﺎره ﻫﻤﲔ ﮔﺮوه

اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ :ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺮدم ﺑﻪ ﮔﻔﺘﺎرت ﮔﻮش ﻓﺮا ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ از ﺣﻀﻮرت ﺑﲑون روﻧﺪ

آﻧﮕﺎه ﺑﺎ اﻫﻞ ﻋﻠﻢ اﺻﺤﺎب ﺑﻪ ﺗﻤﺴﺨﺮ و اﺳﺘﻬﺰاء ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺎز رﺳﻮل از ﺳﺮ ﻧﻮ ﭼﻪ ﮔﻔﺖ؟ اﯾﻨﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺮ

١٠٢

دﻟﻬﺎﯾﺸﺎن ﻣﻬﺮ ﻗﻬﺮ ﻧﻬﺎده و ﭘﲑو ﻫﻮی ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ و ﮔﻮش و ﭼﺸﻤﺸﺎن را ﮐﺮ و ﮐﻮر ﮔﺮداﻧﯿﺪ» .از ﮐﺘﺎب
اﻟﻤﻨﻘﺬ ﻣﻦ اﻟﻀﻼل ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﱃ ص .«۸۹ -۸۲

ارﺷﺎد ﺷﯿـﺦ اﺣﻤﺪ ﻏﺰّاﱃ
ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﺿﻤﻦ دﮔﺮﮔﻮن ﮐﺮدن ﺑﺮادر ﺑﺰرگ ﺧﻮد اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ و ﺷﻌﻠﻪ ﺑﺮ ﺟﺎن او اﻓﮑﻨﺪن ﺑﺮ آن ﺷﺪ ﮐﻪ آﺗﺶ

ﺳﺮﻣﺪی ﻋﺸﻖ را در ﺟﺎن دﯾﮕﺮان ﻣﺸﺘﻌﻞ ﺳﺎزد ﻟﺬا ﺑﻪ وﻋﻆ و ﺗﺒﻠﯿﻎ روی آورد .ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺠﺎی ﺑﺮادر ﺗﺪرﯾﺲ در
ﻧﻈﺎﻣﯿﻪ ﺑﻐﺪاد را در ﺳﺎل  ۴۸۹ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .ﺷﺎﯾﺪﮐﺴﯽ اﯾﺮاد ﺑﮕﲑد ﮐﻪ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪﮐﻪ در ﺗﺼﻮف و ﻋﺮﻓﺎن ﺑﺴﯽ ﺑﺮﺗﺮ از
ﺑﺮادرش ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻮد ﭼﺮا ﺗﺪرﯾﺲ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﺤﻤﺪ آﻧﺮا ﺗﺮک ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد .ﺟﻮاب آﻧﺴﺘﮑﻪ اﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ آﻏﺎز

ﮐﺎرش ﺑﻮد و ﺑﺎﯾﺪ و ﺑﺎﯾﺪ رﺷﺘﻪ ﺗﻌﻠﻘﺎﺗﺶ را ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﻔﺮ از ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﺑﺎز ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎرﺷﺎد

ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ و اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ در ﻋﻠﻮم ﻧﯿﺰ ﺻﺎدق اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﺴﯽ از ﻏﲑ ﻋﻠﻢ ﻧﱪد ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﻧﻤﯽرﺳﺪ و ﭼﻮن ﻋﺎﻟﻢ ﺷﺪ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﭘﺮدازد .اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﱃ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ از ﻋﻠﻢ و ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﻌﻠﻢ ﻣﯽﺑﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻌﺮﻓﺖ واﺻﻞ ﻣﯽﺷﺪ
ﮐﻪ ﻋﻠﻢ ﻋﺸﻖ در دﻓﱰ ﻧﺒﺎﺷﺪ

ﺑﺸﻮی اوراق اﮔﺮ ﻫﻤﺪرس ﻣﺎﺋﯽ

ﺗﻮﺿﯿﺢ آﻧﮑﻪ ﺳﲑ و ﺳﻠﻮک ﺑﺮ ﺷﯿﻮه اﺳﺖ ﯾﮑﯽ ﺷﯿﻮه رﺳﻤﯽ اﻫﻞ ﺳﻠﻮک :ﮐﻪ ﻃﺎﻟﺐ ﭘﺲ از ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﺷﺮﯾﻌﺖ و
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﺮﻓﺎن ﻧﻈﺮی ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﻋﺮﻓﺎن ﻋﻤﻠﯽ در ﺟﺴﺘﺠﯽ راﻫﱪ ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ و ﭘﲑی ﻣﯽﺟﻮﯾﺪ و دﺳﺖ ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺎو

ﻣﯽدﻫﺪ و ﺗﺤﺖ ﺗﺮﺑﯿﺖ و ارﺷﺎد ﭘﲑ ﺑﻪ ذﮐﺮ و ﻣﺮاﻗﺒﻪ و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم رﯾﺎﺿﺘﻬﺎی دﯾﮕﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻣﺮاﺣﻞ و

ﻣﻘﺎﻣﺎت را ﺑﺎ ارﺷﺎد ﭘﲑ ﻣﯽﮔﺬارد ﺗﺎ ﺑﻤﻘﺎم وﺻﻮل وﮐﻤﺎل و ﻋﲔ اﻟﯿﻘﲔ و ﻓﻨﺎ ﯾﺎ ﻫﺮ ﻣﺮﺗﺒﻪای ﮐﻪ ﻟﯿﺎﻗﺖ آﻧﺮا دارد

ﺑﺮﺳﺪ .ﺷﯿﻮه دﯾﮕﺮ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺸﻮق ﺑﺴﺮاغ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﯽآﯾﺪ و ﯾﮑﺒﺎره آﺗﺶ ﺑﻪ ﺧﺮﻣﻦ او ﻣﯽزﻧﺪ و او را دﯾﻮاﻧﻪ ﻋﺸﻖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ آﻧﭽﻨﺎﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﻃﻔﻞ ﯾﮏ ﺷﺒﻪ ره ﺻﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﯽرود و اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻌﻨﺎﯾﺖ اﺳﺖ و ﻫﻤﲔ اﺳﺖ دﻟﯿﻞ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﺑﺎ

وﺟﻮد ﺻﻐﺮ ﺳﻦ و ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻤﱰ از ﺑﺮادر ﻓﻘﯿﻪ و ادﯾﺐ و ﻋﺎرف ﺑﻪ ﻋﺮﻓﺎن ﻧﻈﺮی و ﻣﺘﮑﻠﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻘﻮل ﺧﻮدش

ﺣﺠﺎب ﭘﺮواز ﺑﻮدﻧﺪ ﺟﻠﻮﺗﺮ رﻓﺖ و ﺣﺘﯽ ﺑﺮادر را ﭼﻨﺎن ﻣﺘﺤﻮل ﮐﺮد ﮐﻪ دﺳﺖ از ﻗﯿﻞ و ﻗﺎل و ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ
ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻌﺸﻮق و ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

وﱃ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪﮐﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻌﺸﻮق و ﻣﯽ ﮐﺮده و از ﺟﺎم ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻧﻮﺷﯿﺪه و از ﺳﻔﺮ ﺣﻖ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺎﻣﯿﻪ
ﻣﯽرود ﺗﺎ آﺗﺶ ﺑﺨﺮﻣﻦ ﻃﻼب رﺳﻤﯽ ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ ﺑﺰﻧﺪ و راه ﻣﻌﺮﻓﺖ اﻟﻠﻪ را ﺑﻪ آﻧﺎن ﻧﺸﺎن دﻫﺪ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻬﻤﺎﻧﺪﮐﻪ

ﻣﯿﻢ و واو ،و ﻣﯿﻢ و ﻧﻮن ﺗﺸﺮﯾﻒ ﻧﯿﺴﺖ .و ﻟﻔﻆ ﻣﺎ را ﺑﺨﺪا ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﺪ و ﻋﻘﻞ ﭘﺎﯾﺶ ﭼﻮﺑﲔ اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ دل ﺟﺎﯾﮕﺎه

اوﺳﺖ و راﻫﱪ و راﻫﮕﺸﺎ و آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻋﻠﻮم اﺳﺘﺪﻻﱃ ﻋﻠﻢ اﻟﯿﻘﲔ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﯿﺸﱰ و ﺑﺮای ﻋﲔاﻟﯿﻘﲔ و ﺣﻖ اﻟﯿﻘﲔ
ﮐﻪ ﮐﺸﻔﯽ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻌﺸﻮق ﮐﺮد و ﻣﯽ ﻋﺸﻖ ﻧﻮﺷﯿﺪ.

ﺑﻬﺮ ﺣﺎل ﻣﺪت ﺗﺪرﯾﺲ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ را در ﻧﻈﺎﻣﯿﻪ ده ﺳﺎل و ﺳﻪ ﻣﺎه ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺘﺎب ﺳﻠﻄﺎن ﻃﺮﯾﻘﺖ

ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮاﺟﻪ اﺣﻤﺪ در ﺑﻐﺪاد ﭼﻨﺪان ﺑﻪ درازا ﻧﮑﺸﯿﺪ وی ﭘﺲ از ﻧﻈﺎﻣﯿﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﻧﮑﺮد و وﻗﺘﯽ
اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻃﱪی در ﻣﺎه ﺻﻔﺮ  ۴۸۹ﻫـ.ق ﺑﺮای ﺗﺼﺪی اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﺑﻪ ﺑﻐﺪاد آﻣﺪ آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮔﻔﺖ » «۴۹ﻣﺆﻟﻒ

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر ﻓﺎرﺳﯽ ﻏﺰاﱃ اﯾﻦ ﻣﺪت را ده ﺳﺎل ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺳﻨﺎد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﱃ از ﺳﺎل  ۴۸۸ﺗﺎ

 ۴۸۹ﺟﻬﺖ ﺳﻠﻮک ﺧﻮدش ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﺑﻐﺪاد ﺑﻪ ﺷﺎم و ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس و ﻣﮑﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﺟﺎﻫﺎ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .«۵۰» .و

اﻟﺒﺘﻪ درﺑﺎره ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ اﻣﺎم ﻏﺰاﱃ ﺟﻬﺖ ﺳﻠﻮک از ﺑﻐﺪاد ﺧﺎرج ﺷﺪه ﺑﻮد ﻣﺂﺧﺬ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﻫﻤﺎن ده ﺳﺎل ذﮐﺮﮐﺮدهاﻧﺪ
وﱃ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﺪت ده ﺳﺎل را ﺑﻄﻮر داﺋﻢ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﻣﺘﻨﺎوب و ﯾﺎ ﺑﺮای

ﻣﺪﺗﯽ ﭼﻨﺪ ﺑﻮده ،ﺑﻬﺮﺣﺎل ﺑﻌﺪ از أن ﻣﺪت دو ﺑﺮادر واﻗﻌﺎً ﺑﺎ ﺻﻤﯿﻤﯽ و درﮐﻤﺎﻻت ﺻﻮری و ﻣﻌﻨﻮی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺆﺛﺮ
ﺑﻮدﻧﺪ .ﻋﻠﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ و واﻗﻌﯽ اﻇﻬﺎرﮐﺮاﻣﺎت از ﻃﺮف ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻬﺖ ورود او ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ ﺑﺮﺗﺮ ﺑﻮده ﻧﻪ
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دﻟﯿﻞ ﺑﺮﺗﺮی ﻃﻠﺒﯽ و ﻣﻔﺎﺧﺮت .آﻧﺎﻧﯿﮑﻪ اﯾﻦ ﮐﺮاﻣﺖ را ﺟﻌﻠﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﺧﻮد ﻧﭽﺸﯿﺪه و ﻧﺪﯾﺪهاﻧﺪ و ﻟﺬا ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی
»اﻻﻧﺴﺎن ﻋﺪو ﻋﻠﯽ ﻣﺎ ﺟﻬﻠﻮا« ﻣﻨﮑﺮ ﺷﺪه و از ﺟﻌﻠﯿﺎت داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻘﻮل ﻣﻮﻟﻮی:
از ﻗﯿﺎﺳﺶ ﺧﻨﺪه آﻣﺪ ﺧﻠﻖ را

ﻫﻤﭽﻮ ﺧﻮد ﭘﻨﺪاﺷﺖ ﺻﺎﺣﺐ دﻟﻖ را

و ﭼﻮن ﻋﻠﻢ اﻟﯿﻘﲔ ﺑﺎ وﺟﻮد ارزش واﻻﺋﯽ ﮐﻪ دارد ﺧﻮد ﺣﺠﺎب اﮐﱪ و ﺳﻮاد اﻋﻈﻢ در وﺻﻮل ﺑﻪ ﻋﲔ اﻟﯿﻘﲔ اﺳﺖ

ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ در اﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ از ﻋﻠﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺧﻮد را در ﺑﻨﺪ داﻧﺴﺘﻪ ﻣﺤﺼﻮر ﮐﺮده و ﺑﺎ ﻋﻘﻞ ﺟﺰﺋﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺮی اﺳﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻋﺸﻖ و ﯾﺪ و ﺑﯿﻀﺎی اﺷﺮاﻗﺎت اﻟﻬﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺮاﻣﺎت و وﺣﯽ و اﻟﻬﺎم ﻣﯽاﯾﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﻮدی ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ آﻧﺎن از ﻋﻤﲐ

ﻫﺴﺖ ﻓﺮﻗﯽ ﺑﯿﻨﺸﺎن ﺑﯽﻣﻨﺘﻬﲐ

و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺆﻣﻨﲔ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﺪق و ﺑﺎﻣﺮ اﻟﻬﯽ در راه ﺳﻠﻮک ﻃﯽ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪاﺗﯽ ﭘﯿﺶ

آﯾﺪﮐﻪ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺧﺎﺻﻪ ﺣﻖ اﺳﺖ .ﺑﻬﺮ ﺣﺎل ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ از ﻫﺮﮐﺲ دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺸﱰ و ﺑﻬﱰ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ
ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﻣﯽدﯾﺪ ودر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﲔ اﻟﯿﻘﲔ ﺑﻮد و او ﺑﺠﺎی ﺑﺮادر ﺑﺘﺪرﯾﺲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﮐﺘﺎب اﺣﯿﺎء اﻟﻌﻠﻮم را

ﺐ آﻧﺮا اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻤﻮده و ﺑﺪﯾﮕﺮان ﺗﻌﻠﯿﻢ داد .اﺑﻦ ﺷﻬﺮ آﺷﻮب »ﻣﺘﻮﻓﯽ ﺑﺴﺎل  «۵۸۸ﮐﻪ از
ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮده و ﻟ ّ
ﺷﺎﮔﺮدان ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﺑﻮده ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪﮐﻪ ﮐﺘﺎب اﺣﯿﺎء اﻟﻌﻠﻮم را ﻧﺰد ﺷﯿﺦ ﺧﻮاﻧﺪه«۵۱» .

ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺪرﯾﺲ در ﻧﻈﺎﻣﯿﻪ و ﭼﻪ ﺑﻌﺪ از آن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺳﺎﻟﮑﺎن و ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﻧﺪرﯾﺲ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺗﺄﻟﯿﻒ
و ﺗﺼﻨﯿﻒ ﮐﺘﺐ ،ﻣﻮﻋﻈﻪ و ﺧﻄﺎﺑﻪ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ و ﭼﻨﺎن در وﻋﻆ ﻣﻬﺎرت داﺷﺖ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﯿﻪ درﺑﺎره
او ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :و ﻗﺎل اﺑﻦ اﻟﻤﻌﻤﺎر :ﮐﺎن ﻣﻦ اﺣﺴﻦ اﻟﻨﺎس ﮐﻼ ﻣﺎً ﻓﯽ اﻟﻮﻋﻆ و ارﺷﻘﻬﻢ ﻋﺒﺎره ﻣﻠﯿﺢ اﻟﺘﺼﺮف

ﻓﯿﻤﺎ ﺑﻮرده ﺣﻠﻮ اﻻﺳﺘﺸﻬﺎد اﻇﺮف اﻫﻞ زﻣﺎﻧﻪ و اﻟﻄﻔﻬﻢ ﻃﺒﻌﺎً ﺧﺪم اﻟﺼﻮﻓﯿﻪ ﻓﯽ ﻋﻨﻔﻮان ﺷﺒﻬﺒﻪ و ﺻﺤﺐ
اﻟﻤﺸﺎﯾﺦ و اﺧﺘﺎر اﻟﺨﻠﻮة و اﻟﻌﺰﻟﺔ ﺣﺘﯽ اﻧﻔﺘﺢ ﻟﻪ اﻟﮑﻼم ﻋﻠﯽ ﻃﺮﯾﻘﺔ اﻟﻘﻮم« » .«۵۲ﯾﻌﻨﯽ »در ﺳﺨﻦ ﭘﻨﺪ

آﻣﻮز ﻧﯿﮑﻮﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم و در ﻋﺒﺎرت ﭘﺮدازی رﺳﺎﺗﺮﯾﻦ و ﻓﺼﯿﺢﺗﺮﯾﻦ آﻧﺎن ﺑﻮده و در ﻫﺮ ﭼﻪ وارد ﻣﯽﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﻼﺣﺖ در

آن ﺗﺼﻮف ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺳﺘﺸﻬﺎد ﺷﲑﯾﻦ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﺪه و ﻇﺮﯾﻔﱰﯾﻦ ﻣﺮدم اﻫﻞ زﻣﺎن ﺧﻮد ﺑﻮده و در ﻃﺒﻊ ﻧﯿﮑﻮ ﻟﻄﯿﻒﺗﺮﯾﻦ

ﻃﺒﺎﯾﻊ را داﺷﺘﻪ در آﻏﺎز ﺧﺪﻣﺖ ﺻﻮﻓﯿﻪ را ﺷﻌﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار داده و ﺑﺎ ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﺪاﺷﺖ و ﻋﺰﻟﺖ و ﺧﻠﻮت را

ﭘﯿﺸﻪ ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ ﺑﻄﺮﯾﻖ ﻗﻮم ﻟﺐ ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﮔﺸﻮد «.و ﻗﻠﻮب ﻣﺮدم ﺑﺎو ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و ﻣﺮدم ﺣﺒّﺶ را در دل ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و
ﺑﻪ ﺑﻐﺪاد درآﻣﺪ و در آﻣﺪ ﻣﺠﺎﻟﺲ وﻋﻆ ﺑﺮ ﭘﺎ داﺷﺖ ﻣﺮدم از ﻫﺮ ﻃﺮف ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ او ﻫﺠﻮم ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ و ﺻﺎﻋﺪﺑﻦ

ﻓﺎرس ﻟﺒﺎﻧﯽ ﺳﺨﻨﺎن او را ﮐﻪ  ۸۳ﻣﺠﻠﺲ ﻣﯽﺷﺪ در دو ﻣﺠﻠﺪ ﺑﺨﻂ ﺧﻮد وی ﺟﻤﻊ آوری ﮐﺮد .ﺷﯿﺦ در وﻋﻆ ﺑﺎ

ﺟﺎن ﻣﺸﺘﻌﻞ ﺧﻮد آﺗﺶ ﺑﺠﺎن دﯾﮕﺮان ﻣﯽزد وﭼﻮن آﻧﭽﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺷﻌﻠﻪ آﺗﺶ وﺟﻮد او ﺑﻮد ﻫﻤﻪ را ﻣﯽﺳﻮزاﻧﺪ و
ﺷﻮر و ﺣﺎﱃ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﺧﺮﻗﻪ ﻣﯽدرﯾﺪﻧﺪ و ﺻﯿﺤﻪ ﻣﯽزدﻧﺪ ،ﺑﯿﻬﻮش ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﮔﻨﺎﻫﮑﺎران ﻣﻨﻘﻠﺐ

ﺷﺪه و ﺗﻮﺑﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و آﻧﭽﻪ اﺑﻮﺣﺎﻣﺪ درﺑﺎره وﻋﻆ ﺧﻮب ذﮐﺮﮐﺮده ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﺮدم وﻋﻆ ﺧﻮب اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺧﻠﻖ

در ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻌﺮهﻫﺎ زﻧﻨﺪ و ﻫﺎی و ﻫﻮی ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻮﺟﺪ در آﯾﻨﺪ و ﺟﺎﻣﻪ ﺑﺮ ﺗﻦ ﺑﺪراﻧﻨﺪ و ﺷﻮر و آﺷﻮب ﺑﺮ ﭘﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

» «۵۳در وﻋﻆ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ.

در ﮐﺘﺎب ﻣﺠﺎﻟﺲ درﺑﺎره اﻧﻘﻼب روﺣﯽ ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﻣﺠﻠﺲ وﻋﻆ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺠﻠﺲ وی ﺟﻮاﻧﯽ

ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺮد .ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮﺣﺒﺎ ﺑﺘﻮ .و ای ﮔﺮوه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﯿﺎﺋﻴﺪ و رﯾﺎ را ﮐﻨﺎر ﻧﻬﺎده ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﻮان ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ
اﮔﺮ ﻣﻦ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ اﯾﻦ ﺟﻮان ﺗﺎﺋﺐ ﺑﺘﻮ واﺻﻞ ﻧﮕﺸﺘﻢ ﻣﺮا از ﻣﺮﺗﺪان از اﻫﻞ ﺑﺪاﯾﺎت ﺳﻬﻞ اﻧﮕﺎر ﻣﺤﺸﻮر ﮔﺮدان .در

ﻣﺠﻠﺲ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺟﻮاﻧﯽ ﺗﻮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺷﯿﺦ ﺑﺎز دﻋﺎ و ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﮔﺮ ﻫﺮﮐﺲ ﻣﻈﻠﻤﻪای از او ﺑﮕﺮدن

دارد ﺑﯿﺎﯾﺪ و روح ﻣﺮا ﺑﻌﻮض آن ﻣﻈﻠﻤﻪ ﺑﮕﲑد و او را ﺣﻼل ﮐﻨﺪ ...درﻣﺠﻠﺲ دﯾﮕﺮ ﺟﻮاﻧﯽ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺮد .ﻏﺰاﱃ ﮔﻔﺖ
ﺑﲔ او و ﻧﻔﺲ وی ﺻﻠﺢ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه و ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺎ ﻃﻔﯿﻠﯽ او ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺑﺨﺎﻃﺮ او ﺑﺨﺸﻮده ﺷﻮﯾﻢ ..ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﯿﺦ
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اﺣﻤﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎده در ﺟﻬﺖ ﺗﺤﺮﯾﮏ و ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﻬﯿﯿﺞ دﯾﮕﺮان در ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﺨﺪا ﻧﻤﻮد و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺠﻠﺲ
وﻋﻈﺶ ﭼﻨﺎن ﭘﺮ ﺷﻮر و ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮑﺒﺎر ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻠﮑﺸﺎه ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ در ﻣﺠﻠﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﺎل
 ۵۱۵در ﺑﻐﺪاد ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺖ ﻓﻮت ﺟﺪهاش ﺗﺮﺗﯿﺐ داده ﺑﻮد آﻧﭽﻨﺎن ﺑﻬﯿﺠﺎن آﻣﺪﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﻮﻋﻈﻪ اﺣﻤﺪ ﻫﺰار دﯾﻨﺎر و
ﺑﻪ رواﯾﺖ دﯾﮕﺮ ﻫﻔﺘﺎد ﻫﺰار ﻣﺜﻘﺎل ﻃﻼ و اﺳﺒﯽ ﺑﺎ زﯾﻦ و ﻟﺠﺎم زرﯾﻦ ﺑﻪ وی ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮد ».«۵۵

ﻣﻮاﻋﻆ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ وﱃ آﻧﭽﻪ ازﮐﺘﺎﺑﻬﺎی وی ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ ﺳﻠﻮک ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ ﻧﻮع وﻋﻆ و ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ

ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺗﺎ ﺣﺪی روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪاً در ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ ﺳﻠﻮک ﺑﻪ آن ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ .در ﻣﺮزﺑﺎن

ﻧﺎﻣﻪ درﺑﺎره وﻋﻆ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ آﻣﺪه ﮐﻪ :در ﻓﻮاﺋﺪ ﻣﮑﺘﻮﺑﺎت ﺧﻮاﻧﺪم ﮐﻪ اﻣﺎم ﻏﺰاﱃ روزی در ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺬﮐﺮ و ﻣﺠﻠﺲ

وﻋﻆ روی ﺑﺎ ﺣﺎﺿﺮان ﮐﺮد وﮔﻔﺖ :ای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻫﺮ ﭼﻪ در اﯾﻦ ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﻣﻦ از ﺳﺮ ﭼﻮب ﭘﺎره ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ

ﻓﺮدوﺳﯽ آﻧﺮا در ﯾﮏ ﺑﯿﺖ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ اﮔﺮ ﺑﺪان ﮐﺎرﮐﻨﯿﺪ ازﮔﻔﺘﻪ دﯾﮕﺮان ﻣﺴﺘﻐﻨﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ
ﭘﺮﺳﺘﯿﺪن

دادﮔﺮ

ﭘﯿﺸﻪ

ز روز ﮔﺬر ﮐﺮدن اﻧﺪﯾﺸﻪ ﮐﻦ ».«۵۶

ﮐﻦ

اﺑﻮﯾﻌﻘﻮب ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ اﯾﻮب ﻫﻤﺪاﻧﯽ »م ۵۳۵ه.ق« ﮐﻪ از ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺻﻮﻓﯿﻪ در ﻃﺮﯾﻘﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﻮده ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺷﯿﺦ
اﺣﻤﺪ اﺳﺖ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮدن ﺑﺎ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺳﺨﻨﺎن اﺣﻤﺪ ﻏﺰاﱃ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺷﺮارهﻫﺎی آﺗﺶ ﻣﺸﺘﻌﻞ و

ﻓﺮوزان ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و در ﻫﻤﺎن ﻣﺄﺧﺬ آﻣﺪه ﮐﻪ وی ﺳﺨﲊاﻧﯽ ﺑﻮد ﺷﲑﯾﻦ ﺑﯿﺎن و ﻣﺘﺼﺮف در ﮐﻠﻤﺎت و ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل

ﻋﺎﻣﻪ ،ﻣﺮدم از ﻋﻮام و ﺧﻮاص ،ﻋﻠﻤﺎء و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻻﺗﻌﺪ و ﻻﺗﺤﺼﯽ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ وی ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ » .«۵۷اﺑﻦ
ﺟﻮزی ﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺣﻤﺪ و ﻣﺤﻤﺪ و ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﺗﺼﻮف اﺳﺖ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :ﺣﺎﻓﻆ ﺳﻠﻔﯽ »م۵۷۶ -ه« ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ

در ﻣﺠﻠﺲ وﻋﻆ او »ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ« در ﻫﻤﺪان ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺷﺪم و ﺑﺎ ﻫﻢ در ﯾﮏ رﺑﺎط ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮدﯾﻢ و ﺑﲔ ﻣﺎ دوﺳﺘﯽ

و ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺮﻗﺮا ﺑﻮد .او ﺑﺎﻫﻮﺷﱰﯾﻦ ﻣﺮدم و ﺗﻮاﻧﺎﺗﺮﯾﻦ آﻧﺎن در ﮐﻼم ﺑﻮد .او ﻣﺮدی ﻓﺎﺿﻞ در ﻓﻘﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻠﻮم ﺑﻮد
» .«۵۹اﺑﻦ اﺑﯽاﻟﺤﺪﯾﺪ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺟﻮد ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮدن ﺑﺎ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﻣﯽﮔﻔﺖ او داﺳﺘﺎن ﺳﺮاﺋﯽ ﻟﻄﯿﻒ و واﻋﻈﯽ

ﺳﺨﻦآور ﺑﻮد » .«۶۰آﻗﺎی ﻣﺠﺎﻫﺪ ﻣﺆﻟﻒ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر ،اﻗﻮال ﭼﻨﺪی را درﺑﺎره ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﮔﺮدآوری ﮐﺮده ﮐﻪ
ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﻬﺎ ذﮐﺮ ﺷﺪ و ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
۱ـ ﻣﺆﻟﻒ ﺗﺎرﯾﺦ ارﺑﻞ .اﺑﻦ ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ ارﱃ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :اﺣﻤﺪ ﻏﺰاﱃ ار ﻋﻠﻤﺎء ﺑﻮد ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﻞ ﺑﻪ وﻋﻆ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و از

اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺸﻬﻮر ﺷﺪ .و ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :روزﻫﺎی ﺷﻨﺒﻪ ﻣﺨﺼﻮص وﻋﻆ ﺑﺮای اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ۲ .ـ اﺑﻦ ﺧﻠﮑﺎن در
ﻣﻘﺎم وﻋﻆ او ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :او ﻣﻠﯿﺢ اﻟﻮﻋﻆ و زﯾﺒﺎ ﻣﻨﻈﺮ و ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺮاﻣﺎت و ارﺷﺎد ﺑﻮد .در اﺑﺘﺪاء از ﻓﻘﻬﺎ ﺑﻮد و

ﺳﭙﺲ ﻣﯿﻞ ﺑﻪ وﻋﻆ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻋﻠﻤﯿﺶ ﭼﺮﺑﯿﺪ .ﻫﻤﲔ ﻗﻮل را اﺑﻮاﻟﻔﺪاء و ﯾﺎﻓﻌﯽ آوردهاﻧﺪ ۳ـ

ﺣﺎﻓﻆ ذﻫﺒﯽ ﻣﺘﻮﻓﺎی ﺳﺎل  ۷۴۸ﮐﻪ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺨﺎﻟﻔﲔ اﺣﻤﺪ ﻏﺰاﱃ اﺳﺖ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :ﻏﺰاﱃ واﻋﻆ و ﺷﯿﺦ
ﻣﺸﻬﻮر و ﻓﺼﯿﺤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﻼﻏﺖ ﮐﻼم و ﺣﺴﻦ اﯾﺮاد و ﺷﲑﯾﻨﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ ﺗﺎﻣﻪ دارد .ﻋﲔ ﻗﻮل را اﺑﻦ
ﻋﻤﺎد در ﺷﺬرات اﻟﺬﻫﺐ ذﮐﺮﮐﺮده اﺳﺖ و ﻧﯿﺰ ذﻫﺒﯽ در ﺗﺄﻟﯿﻒ دﯾﮕﺮش درﺑﺎره وﻋﻆ اﺣﻤﺪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :واﻏﺰاﱃ

»ﻣﺤﻤﺪ« اخ واﻋﻆ ﻣﺸﻬﻮر و ﻫﻮ اﺑﻮاﻟﻔﺘﺢ اﺣﻤﺪ ﻟﻪ ﻗﺒﻮل ﻋﻈﯿﻢ ﻓﯽ اﻟﻮﻋﻆ« .ﻣﻮرخ دﯾﮕﺮ اﺑﻦ ﻓﻀﻞ اﻟﻠﻪ
ﻋﻤﺮی ﻣﺘﻮﻓﺎی  ۷۴۹درﺑﺎره وﻋﻆ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ﻏﺰاﱃ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :اﺣﻤﺪ ﻏﺰاﱃ در وﻋﻆ ﺑﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﭘﺎﯾﻪ ﮐﻼم رﺳﯿﺪ
ﻗﻠﺐﻫﺎ را ﭘﺮ از ﻧﺼﺎﯾﺢ ﻣﯽﮐﺮد و ﭘﻬﻨﻪ ﺳﯿﻨﻪﻫﺎ را آﺷﯿﺎﻧﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ او زﯾﻨﺖ زﻣﺎن و زﯾﻮر اﯾﺎم ﭘﲑوزی

ﺑﻮد او ﭼﻮن ﻟﺸﮕﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎن را دور ﻣﯽﮐﺮد ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻗﻄﺮهای ﺧﻮن از ﻟﺒﻪ ﺷﻤﺸﲑش ﺑﺮﯾﺰد .زﯾﻦ اﻟﺪﯾﻦ

ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﻮرد ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻐﺰاﱃ ﻓﻘﯿﻪ ﻏﻠﺐ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﻮﻋﻆ« .ﺳﺒﮑﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎب ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
اﺣﻤﺪ ﻏﺰاﱃ ﺑﻪ ﮔﺮدش در ﺷﻬﺮﻫﺎ و آﺑﺎدیﻫﺎ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻗﺮﺑﺔً اﱃ اﻟﻠّﻪ وﻋﻆ ﻣﯽﮐﺮد .ﻣﻮرخ دﯾﮕﺮ اﺑﻦ
ﮐﺜﲑ درﺑﺎب وﻋﻈﻐﺰاﱃ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :او واﻋﻈﯽ ﮔﺮم ﺳﺨﻦ ،ﻓﺼﯿﺢ و ﺷﯿﻮا و ﺻﺎﺣﺐ ﺗﺄﻧﯽ و ﻟﻄﺎﺋﻒ در ﮐﻼم ﺑﻮد.

١٠٥

ﻃﺎﺷﯽ ﮐﱪی زاده ﻣﺘﻮﻓﺎی  ۹۷۶و ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻔﺘﺎح اﻟﺴﻌﺎده ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :و اﻣﺎ اﺣﻤﺪ ﻏﺰاﱃ ﮐﻪ ﺑﻬﻨﮕﺎم وﻋﻈﺶ ﺳﻨﮓ
ﺧﺎرا ﺷﮑﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﻪ وﻗﺖ ﺗﺬﮐﺮش ﻟﺮزه ﺑﺮ اﻧﺪام ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽﮔﺸﺖ ﻫﺮﮔﺎه ﺳﻨﮓ ﺳﺨﺖ را ﺑﻪ ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ

ﺗﺨﺪﯾﺮش ﻣﯽزدﻧﺪ آب ﻣﯽؤد .و اﮔﺮ اﺑﻠﯿﺲ را در ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺬﮐﲑش ﻧﮕﺎه ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ ﺗﻮﺑﻪ ﻣﯽﮐﺮد » .«۶۱و در ﻣﻮرد

ﺷﻮر و ﺣﺎل ﻏﺰاﱃ ﻫﻢ ﺳﺒﮑﯽ در ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﯿﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ » در ﻫﻨﮕﺎم وﻋﻆ ﺣﺎﱃ ﺑﺎو دﺳﺖ ﻣﯽداد » «۶۲و ﻧﯿﺰ

ﻣﺆﻟﻒ ﺗﺎرﯾﺦ ارﺑﻞ از ﻗﻮل اﺑﻮﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺎزم ﺑﻦ اﻟﻀﺮاء ﮐﻪ در ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻏﺰاﱃ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮده ﻣﯽآورد ﮐﻪ :در

ﻣﺠﻠﺲ ﻏﺰاﱃ ﮐﺴﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻓﺮﯾﺎد ﻧﮑﺸﺪ و ﻏﺰاﱃ ﻧﯿﺰ ﻟﺒﺎس ﺧﻮد را ﺑﺴﻮی ﻣﺮدم ﭘﺮت ﻣﯽﮐﺮد » .«۶۳در ﮐﺘﺎب

اﻟﺘﺪوﯾﻦ آﻣﺪه :ﭼﻮن ﻏﺰاﱃ در ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ »ﻗﺰوﯾﻦ« ﺑﻪ ﻣﻨﱪ ﺑﺎﻻ رﻓﺖ و ﺳﺨﲊاﻧﯽ ﻧﻤﻮد ﺣﺎﱃ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ﮐﻪ

ﻋﻤﺎﻣﻪاش را از ﺳﺮ ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﺴﻮی »ﻗﺮاء« ﭘﺮت ﮐﺮد و از ﻣﻨﱪ ﭘﺎﺋﲔ آﻣﺪ و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻋﺪهای از اﮐﺎﺑﺮ ﻗﻮم داﺧﻞ

ﺧﺎﻧﻘﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻮد ﮔﺮدﯾﺪ و ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻬﻢ ﺧﻮرد ».«۶۴

اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺣﺎﻻت ﺑﺮای ﻫﺮ ﺳﺎﻟﮑﯽ در ﺣﺎل ﺟﺬﺑﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ وﱃ ﺑﺮای ﺷﯿﺦ و ﻗﻄﺐ آﻧﻬﻢ در ﻣﺠﻠﺲ

وﻋﻆ ﺧﺎص ﺳﺮﻣﺴﺘﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺪح ﻋﺸﻖ را ﻻﺟﺮﻋﻪ ﺳﺮﮐﺸﯿﺪهاﻧﺪ و ﻣﺴﺖ ازل و اﺑﺪ ﺷﺪه و ﺳﮑﺮﺷﺎن ﺑﺮ ﺻﺤﻮ

ﻏﺎﻟﺐ ﮔﺮدﯾﺪه و ﻋﺸﻘﺸﺎن ﻋﻘﻞ ﻣﺼﻠﺤﺖ اﻧﺪﯾﺶ را ﮐﻨﺎر ﻧﻬﺎده اﺳﺖ ﺳﻌﺪی ﮔﻮﯾﺪ:

ﭼﻨﺎن ﺷﺪﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺣﺎﮐﻢ ﻣﻌﺰول

ﺣﺪﯾﺚ ﻋﻘﻞ ﺑﻬﻨﮕﺎم ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻋﺸﻖ
ﯾﺎ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

ﮐﺎر ﻣﻠﮑﺴﺖ آﻧﮑﻪ ﺗﺪﺑﲑ و ﺗﺄﻣﻞ ﺑﺎﯾﺪش

رﻧﺪ ﻋﺎﻟﻢ ﺳﻮز را ﺑﺎ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺑﯿﻨﯽ ﭼﮑﺎر

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻣﺠﺎﻟﺲ وﻋﻆ او در ﺑﻐﺪاد ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺻﺎﻋﺪﺑﻦ ﻓﺎرﺳﯽ اﻟﻠﺒّﺎﻧﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪﮐﻪ ﺣﺪود  ۸۳ﻣﺠﻠﺲ ﻣﯽﺷﺪ
و اﺑﻦ ﺟﻮزی ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﺮا در ﮐﺘﺎب اﻟﻘﺼﺎص و اﻟﻤﺬﮐﺮﯾﻦ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده و ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ :آن دو ﻣﺠﻠﺪ ﻣﺠﺎﻟﺲ را دﯾﺪه و

ﺧﻂ ﺷﯿﺦ را ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد »ﻫﺬاﻟﺤﻼی« رؤﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﮐﻨﻮن ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ.

ﺑﻬﺮﺣﺎل اﯾﻦ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﻬﻮر و آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎ ذوﻗﯿﺎت و ﺷﻄﺤﯿﺎت ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ ﻓﻘﻬﺎ و
ﻣﺤﺪﺛﲔ ﺳﻄﺤﯽ ﻧﮕﺮ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺣﻨﺒﻠﯽﻫﺎی ﺑﻐﺪادﮐﻪ ﻗﺸﺮیﺗﺮﯾﻦ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﺠﺎﻟﺲ را ﺗﻘﺒﯿﺢ

ﮐﻨﻨﺪ .اﺑﻮﺳﻌﺪ ﺳﻤﻌﺎﻧﯽ رواﯾﺖ وی را ﮐﺬب و ﺑﻬﺘﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻔﺖ :آﯾﺎ در اﯾﻦ روزﮔﺎر ﻫﯿﭽﮑﺲ از اﮐﺎﺑﺮ

ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ رﯾﺨﱳ ﺧﻮن اﯾﻦ ﻓﺎﺟﺮ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻘﺮب ﺟﻮﯾﺪ »اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺟﺎﻫﻼن و ﻣﺘﻌﺼﺒﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻤﯿﺖ
ﺟﺎﻫﻠﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻤﻘﺎم اوﻟﯿﺎء ﺧﺪا ﺑﺮﺳﻨﺪ در ﭘﯽ ﮐﺸﱳ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﻣﯽآﯾﻨﺪ و اﻣﺜﺎل اﺑﻮﺟﻬﻞ ،ﯾﺰﯾﺪ،
ﻣﺘﻮﮐﻞ ،و ﺣﺎﻣﺪ وزﯾﺮﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﻨﺼﻮر ﺣﻼج داد و ﺳﻤﻌﺎﻧﯽ و اﻣﺜﺎﻟﻬﻢ از اﯾﻦ دﺳﺘﻪاﻧﺪ«.

اﺑﻦ ﺟﻮزی ﮐﻪ در دﺷﻤﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺮﻓﺎء ﺑﺎﻟﻠّﻪ ﮔﻮی ﺳﺒﻘﺖ را از ﻫﻤﻪ ﺣﺎﺳﺪان رﺑﻮده در اﻟﻤﻨﺘﻈﻢ ﺑﺮﺧﯽ از
ﺷﻄﺤﯿﺎت ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ را آورده و ﭼﻮن ﻧﻔﻬﻤﯿﺪه دﻟﯿﻞ ﺑﺮﮐﻔﺮ داﻧﺴﺘﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آن ﺷﻄﺤﯿﺎت اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ در ﻣﺠﻠﺴﯽ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺧﺪای دﻋﻮت ﻣﯽﮐﺮدم اﮐﻨﻮن ﺷﻤﺎ را از او

ﺑﺮﺣﺬر ﻣﯽدارم .ﺑﻪ ﺧﺪاﺋﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻫﯿﭻ زﻧﺎری ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ اﻻ ﺑﺪوﺳﺘﯽ او و ﻧﻪ ﻫﯿﭻ ﺟﺰﯾﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪ اﻻ ﺑﻪ ﻋﺸﻖ او
» اﻧﺼﺎف ﺑﺪﻫﯿﺪﮐﻪ ﮐﺠﺎی اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﮐﻔﺮ اﺳﺖ« آن ﺧﺪاﺋﯽ را ﮐﻪ ﻗﺒﻼً دﻋﻮت ﻣﯽﮐﺮده ﺧﺪای ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﯾﺎ وﻫﻢ

ﯾﺎ ﻋﻘﻞ ﺟﺰﺋﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻃﺒﻖ ﻋﺎدت ﺑﻪ ﻧﺎم او دﻟﺨﻮﺷﻨﺪ وﱃ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﺨﺪا ﻧﺪارﻧﺪ ﻟﺬا ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﺮدم

را اﻧﺪﮐﯽ ﺟﻠﻮﺗﺮ ﺑﺮده و آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﺧﺪا ﺑﯿﺸﱰ آﺷﻨﺎ ﮐﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﺑﺮ ﺑﺮاق ﻋﺸﻖ ﻧﺸﯿﻨﺪ و ﺗﺎ ﺑﺮ دوﺳﺖ ﭘﺮﮐﺸﺪ و ﺟﱪﺋﯿﻞ

ﺑﻬﻤﺮاه او ﻧﺪای »ﻟﻮ دﻧﻮت اﺣﱰﻗﺖ« »اﮔﺮ ﺟﻠﻮﺗﺮ روم ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺷﻮم« ﺳﺮاﯾﺪ و ﺑﺤﻖ اﻟﯿﻘﲔ ﺑﺮﺳﺪ ،ﺧﺪای ﺣﻘﯿﻘﯽ

را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﻧﻪ اوﻫﺎم را» .و ﻟﯿﺲ ﮐﻤﺜﻠﻪ ﺷﯽ« را از روی ﺣﻖ اﻟﯿﻘﲔ ﻣﯽﺳﺮاﯾﺪ ﻧﻪ از روی ﺣﺠﺎز .و ﺗﺼﻮرات ﭘﯿﺸﲔ

را ﮐﻪ از ﺧﺪای داﺷﺘﻪ ﻫﻤﻪ را ﺑﺖ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ .در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ رواﯾﺘﯽ ﺑﺎﯾﻦ ﺷﺮح ذﮐﺮﮐﺮد ﮐﻪ :اﺳﺮاﻓﯿﻞ ﮐﻠﯿﺪﮐﻮﺛﺮ را ﻧﺰد

١٠٦

ﭘﯿﺎﻣﱪ آورد ،ﺟﱪﺋﯿﻞ ﮐﻪ ﻧﺰد ﭘﯿﻐﻤﱪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد زردﮔﻮﻧﻪ ﮔﺸﺖ ﭘﯿﻐﻤﱪ ﷺ ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﮐﻪ ای اﺳﺮاﻓﯿﻞ آﯾﺎ از آﻧﭽﻪ ﻧﺰد وی
ﺑﻮد ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻓﺮو ﮐﺎﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ ﮔﻔﺖ :آن ﭼﯿﺰﮐﻪ دادﻧﺶ ﭼﯿﺰی از آﻧﭽﻪ ﻧﺰد دﻫﻨﺪهاش ﻫﺴﺖ ﺑﮑﺎﻫﺪ ﻣﻦ آن
ﻧﺨﻮاﻫﻢ »ﻣﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺧﺪا ﺟﺰ ﺧﺪا ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪ ﺣﺘﯽ ﮐﻠﯿﺪﮐﻮﺛﺮ ،و ﺑﺼﻮرت ادﺑﯽ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه«.

ﺑﻌﻼوه اﺑﻦ ﺟﻮزی ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ را ﺑﺨﺎﻃﺮ آﻧﮑﻪ ﻗﺮارداده » «۶۵ﮐﻪ ﻣﺎ در ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻘﺎﯾﺪ و آراء ﺷﯿﺦ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ را ﮔﻔﺘﻪ

و ﺑﻪ ﺷﺮح آن ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ ﺗﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد اﻧﺘﻘﺎد از ﺳﻄﺤﯽ ﻧﮕﺮی و ﺗﻌﺼﺐ ﻧﺎﺷﯽ ﺷﺪه .ﺑﻬﺮ ﺣﺎل وﻋﻆ ﻏﺰاﱃ ﯾﺎدآور
ﺷﻄﺤﯿﺎت ﺣﻼج ﺑﻮده و اﺛﺮ آن در ﺷﺎﮔﺮدش ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎة ﺑﯿﺸﱰ ﻇﻬﻮر ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

روش ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﻏﺰاﱃ
ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﺑﺎ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻼﯾﻤﺖ ﻃﺎﻟﺒﺎن را دﺳﺘﮕﲑی ﻧﻤﻮده و ﺧﺮﻗﻪ ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪ .اﺑﻮﺣﻔﺺ ﻋﻤﺮ ﺳﻬﺮوردی از ﻗﻮل
ﻋﻤﺶ اﺑﻮﻧﺠﯿﺐ ﺳﻬﺮوردی ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪﮐﻪ اﺑﻮ ﻧﺠﯿﺐ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻣﺎ در اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ از دﻧﯿﺎ ﭘﺮﺳﺘﺎن

ﻧﺰد ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﻏﺰاﱃ آﻣﺪ و ﺧﻮاﺳﺖ از دﺳﺖ او ﺧﺮﻗﻪ ﺑﭙﻮﺷﺪ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﺑﻪ آن ﻣﺮد ﮔﻔﺖ :ﻧﺰد اﺑﻮﻧﺠﯿﺐ رو ﺗﺎ او

درﺑﺎره ﺧﺮﻗﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺧﺮﻗﻪ را ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺘﻮ ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﻢ .آﻧﻤﺮد ﻧﺰد ﻣﻦ آﻣﺪه و ﻣﻨﻬﻢ درﺑﺎره

ﺣﻘﻮق ﺧﺮﻗﻪ و آداب و اﻫﻠﯿﺖ ﺻﺎﺣﺒﺶ ﺑﺮای او ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدم و ﺳﭙﺲ آﻧﻤﺮد ﺣﻘﻮق ﺧﺮﻗﻪ را ﻋﻈﯿﻢ ﺷﻤﺮد و از
ﭘﻮﺷﯿﺪن آن ﺑﺮ ﺧﻮد ﺗﺮﺳﯿﺪ و رﻓﺖ اﯾﻦ ﺧﱪ ﺑﻪ ﮔﻮش ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﻏﺰاﱃ رﺳﯿﺪ .ﻣﺮا اﺣﻀﺎر و ﻣﻌﺎﺗﺒﻪ ﮐﺮد وﮔﻔﺖ :آن

ﻣﺮد را ﻧﺰد ﺗﻮ ﻓﺮﺳﺘﺎدم ﮐﻪ ﺑﺎ او ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯽ ﻧﻪ ﻣﯿﻞ و رﻏﺒﺖ ا را ﺑﻪ ﭘﻮﺷﯿﺪن ﺧﺮﻗﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ وﻟﮑﻦ اﮔﺮ ﻣﺎ ﺷﺨﺺ

ﻣﺒﺘﺪی را ﻣﻠﺰم ﺑﺂن ﺣﻘﻮق ﺑﮑﻨﯿﻢ او ﻋﺎﺟﺰ از ﻗﯿﺎم ﺑﻪ آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ رو ﮔﺮدان ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ
او را ﺧﺮﻗﻪ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه و ﺑﺰّی ﻓﻘﺮ در آورﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﻓﻘﺮا ﮔﺸﺘﻪ و ﻣﯿﻞ ﺑﺮ ﻣﺠﺎﻟﺴﺖ و ﻣﺨﺎﻟﻄﺖ آﻧﻬﺎ ﭘﯿﺪا

ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺖ آﻣﯿﺰش آﻧﺎن در راه ﺳﻠﻮک ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻤﻘﺎم آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺳﺪ».«۶۶

ﺷﯿﺦ ﺧﻮد در ﻋﻤﻞ ﻫﻤﺎن ﺷﯿﻮه ﻣﺮﺿﯿﻪ رﻓﻖ و ﻣﺪارا و ﺑﮑﺎر ﺑﺴﱳ ﻣﻮﻋﻈﻪ ﺣﺴﻨﻪ را ﺑﮑﺎر ﻣﯽﺑﺮد ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻗﺮآن
ﮐﺮﯾﻢ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ»:ادْعُ إِﻟِﻰ ﺳَﺒِﻴﻞِ رَﺑﱢﻚَ ﺑِﺎﻟْﺤِﻜْﻤَﺔِ وَاﻟْﻤَﻮْﻋِﻈَﺔِ اﻟْﺤَﺴَﻨَﺔِ وَﺟَﺎدِﻟْﻬُﻢ ﺑِﺎﻟﱠﺘِﻲ ﻫِﻲَ أَﺣْﺴَﻦُ« ﺳﻮره

ﻧﺤﻞ – آﯾﻪ  ۱۲۵ﯾﻌﻨﯽ :ﻣﺮدم را ﺑﺎ ﺣﮑﻤﺖ و ﭘﻨﺪ ﻧﯿﮑﻮ ﺑﺴﻮی ﭘﺮوردﮔﺎرت ﺑﺨﻮان و آﻧﭽﻪ ﻧﯿﮑﻮﺗﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﻪ

ﺑﺤﺚ و ﺟﺪل ﺑﺮﭙداز .و درﺑﺎره رﺳﻮل ا ﮐﺮمﷺ ﻓﺮﻣﻮده» :ﻓَﺒِﻤَﺎ رَﺣْﻤَﺔٍ ﻣﱢﻦَ اﻟﻠّﻪِ ﻟِﻨﺖَ ﻟَﻬُﻢْ وَﻟَﻮْ ﻛُﻨﺖَ ﻓَﻈًّﺎ ﻏَﻠِﻴﻆَ

اﻟْﻘَﻠْﺐِ ﻻَﻧﻔَﻀﱡﻮاْ ﻣِﻦْ ﺣَﻮْﻟِﻚَ« آل ﻋﻤﺮان -آﯾﻪ  ۱۵۹ﯾﻌﻨﯽ» :از رﺣﻤﺖ ﺧﺪای ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺮﻣﺨﻮی ﺷﺪی و اﮔﺮ

درﺷﺘﺨﻮی ﺑﻮدی از اﻃﺮاﻓﺖ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ« .ﺑﺮ ﻫﻤﲔ ﻣﺒﻨﺎ ﻋﻠﻤﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ اﺳﻼم ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺮﻓﺎء ﺑﺎﻟﻠﻪ ﮐﻪ وارﺛﺎن

ﻋﻠﻢ رﺳﻮل ﺧﺪاﯾﻨﺪ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻣﺮﺿﯿﻪ را ﻗﻮﻻً و ﻓﻌﻼً ﺑﮑﺎر ﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ و ﺟﻨﯿﺪ ﺑﻐﺪادی رﺋﯿﺲ اﻟﻄﺎﯾﻔﻪ و ﭘﯿﺸﻮای ﻫﻤﻪ

ﻋﺎرﻓﺎن اﺳﻼم ﻓﺮﻣﻮده» :اذا ﻟﻘﯿﺖ اﻟﻔﻘﲑ ﺧﺎﻟﻔﻪ ﺑﺎﻟﺮﻓﻖ و ﻻ ﺗﻠﻘﻪ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ ﻓﺎن اﻟﺮّﻓﻖ ﯾﺆﻧﺴﻪ واﻟﻌﻠﻢ ﯾﻮﺣﺸﻪ«

ﯾﻌﻨﯽ :ﻫﺮﮔﺎه ﻓﻘﲑی را ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮدی »ﻓﻘﲑ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺨﺪا و ﺳﺎﻟﮏ ﻃﺮﯾﻖ اﱃ اﻟﻠﻪ« ﺑﺎ او رﻓﻖ و ﻣﺪارا روﺑﺮو

ﺷﻮ ﭼﻪ ﻣﺪارا ﻣﻮﺟﺐ اﻧﺲ او و ﻋﻠﻢ ﻣﻮﺟﺐ وﺣﺸﺖ او ﻣﯽﮔﺮدد » .«۶۷در ﮐﺘﺎب ﺷﺮح ﺗﻌﺮف ﻫﻢ آﻣﺪه ﮐﻪ :ﺑﻨﺎی
اﺳﺘﺎدی و ﺷﺎﮔﺮدی ﺑﺮ د ﺣﺮف اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎی اﺳﺘﺎدی ﺑﺮ ﺷﻔﻘﺖ و ﺑﻨﺎی ﺷﺎﮔﺮدی ﺑﺮ ﺣﺮﻣﺖ ،ﻫﺮﮐﻪ را ﺣﺮﻣﺖ ﻧﯿﺴﺖ

ﺷﺎﮔﺮدی را ﻧﺸﺎﯾﺪ و ﻫﺮﮐﻪ را ﺷﻔﻘﺖ ﻧﯿﺴﺖ اﺳﺘﺎدی را ﻧﺸﺎﯾﺪ » .«۶۸و ﻣﺴﻠﻤﺎً اﺳﺘﻌﺪاد ﺣﺎل رﻓﻖ و ﻣﻼﯾﻤﺖ و

ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮدن ﻣﻮﻋﻈﻪ ﺣﺴﻨﻪ ﮐﺴﯽ را ﻣﯿﺴﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻮره ﺗﺰﮐﯿﻪ و ﺗﻌﻠﯿﻢ و رﯾﺎﺿﺖ ،ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را ﮐﺸﺘﻪ و ا ﺛﺮی از

ﺧﻮدﯾﺖ در وی ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ و از اﯾﲊو در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ »و ﯾﺰﮐﯿﻬﻢ و ﯾﻌﻠﻤﻬﻢ اﻟﮑﺘﺎب
واﻟﺤﮑﻤﻪ «...ﯾﻌﻨﯽ :ﭘﺲ از ﺗﺰﮐﯿﻪ آﻧﺎن ﮐﺘﺎب و ﺣﮑﻤﺖ ﺑﺪاﻧﺎن ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ...و درﺑﺎره ﻏﲑ آﻧﺎن ﻓﺮﻣﻮد
»اﺗﺎﻣﺮون اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻟﱪ و ﺗﻨﺴﻮن اﻧﻔﺴﮑﻢ« »ﺑﻘﺮه آﯾﻪ  «۴۴آﯾﺎ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﻧﯿﮑﯽ اﻣﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.روش ﻋﻤﻠﯽ اﻧﺒﯿﺎء و اوﻟﯿﺎء و ﻋﺮﻓﺎء ﮐﻪ دﻧﺒﺎﻟﻪ رو آﻧﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﲔ ﺑﻮده اﺳﺖ .در اﻧﺠﯿﻞ درﺑﺎره ﻋﯿﺴﯽ ﷷ آﻣﺪه
١٠٧

ﮐﻪ زﻧﯽ را ﺑﻪ ﺗﻬﻤﺖ زﻧﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ رﺟﻢ ﮐﻨﻨﺪ ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد ﻫﺮﮐﻪ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﻧﮑﺮده او را ﺣﺪ ﺑﺰﻧﺪ ،ﻫﻤﻪ رﻓﺘﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ
ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺎﻧﺪ و او ﺳﻨﮕﯽ ﺑﺂن زن اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﺮو و دﯾﮕﺮﮔﺮد اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﮕﺮد » .«۶۹و ﻧﯿﺰ در ﻗﻀﺎوﺗﻬﺎی ﺣﻀﺮت

ﻋﻠﯽ ﷺ آﻣﺪه اﺳﺖ :زﻧﯽ ﺧﺪﻣﺖ ﻋﻠﯽ ﷷ آﻣﺪه ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ زﻧﺎ دادهام ﻣﺮا ﺗﻄﻬﲑﮐﻦ .ﻓﺮﻣﻮد ﺷﻮﻫﺮ داری؟ ﮔﻔﺖ
ﺑﻠﯽ .ﮔﻔﺖ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎﺷﯽ؟ ﮔﻔﺖ ﺑﻠﯽ .ﮔﻔﺖ :ﺑﺮو ﺗﺎ ﺣﻤﻞ ﺧﻮد ﺑﮕﺬاری و ﭼﻮن وﺿﻊ ﺣﻤﻞ ﻧﻤﻮدی ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﯿﺎ ...و

ﭼﻮن وﺿﻊ ﺣﻤﻞ او ﺗﻤﺎم ﺷﺪ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻧﺰد ﺣﻀﺮت آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ﻣﺮا ﺗﻄﻬﲑﮐﻦ .ﺣﻀﺮت ﺗﺠﺎﻫﻞ ﻓﺮﻣﻮد وﮔﻔﺖ :از

ﭼﻪ ﺗﻄﻬﲑ ﮐﻨﻢ؟ زن ﮔﻔﺖ :زﻧﺎ دادهام .ﺣﻀﺮت ﮔﻔﺖ :ﺷﻮﻫﺮ ﺗﻮ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮده ﯾﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮ؟ زن ﮔﻔﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮده.
ﺣﻀﺮت ﮔﻔﺖ ﺑﺮو ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد را دو ﺳﺎل ﺷﲑ ﺑﺪه ...ﺑﻌﺪ از دو ﺳﺎل دوﺑﺎره آﻣﺪ ...و ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ اﺻﺮار زن

ﺣﻀﺮت ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ ﺣﺪ ﺷﺪ وﱃ ﻓﺮﻣﻮد :ﻫﺮﮐﻪ ﺑﺮﮔﺮدن او از ﺧﺪا ﺣﻖ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ زن اﻗﺎﻣﻪ ﺣﻖ ﮐﻨﺪ ﻫﻤﻪ
رﻓﺘﻨﺪ و ﻓﻘﻂ ﻋﻠﯽ و اﻣﺎم ﺣﺴﻦ و اﻣﺎم ﺣﺴﲔ ﷷ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪﮐﻪ ﺣﺪ را اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪ ».«۷۰

ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﻏﺰاﱃ ﮐﻪ اﻟﺤﻖ ﻣﯽﺗﻮان او را ﭘﲑو ﻋﻠﯽ ﷷ ﻧﺎﻣﯿﺪ »ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ در ﻓﺮوع ﺷﺎﻓﻌﯽ و در

اﺻﻮل ﺷﯿﻌﯽ اﻣﺎﻣﯿﻪ ﯾﺎ ﺷﯿﻌﻪ ﺗﻔﻀﯿﻠﯿﻪ و ﯾﺎ در ﺧﻂ ﺳﻮم ﮐﻪ اﺳﻼم ﻧﺎب ﻣﺤﻤﺪی ﺑﯽرﻧﮓ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﺧﻂ ﺗﺼﻮف و

ﻋﺮﻓﺎن اﺳﺖ ﺑﻮده« ﻫﻤﲔ ﺷﯿﻮه را ﺑﺸﮑﻠﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﻌﻤﻮل ﻣﯽداﺷﺖ .در آﺛﺎر اﻟﺒﻼد زﮐﺮﯾﺎ ﻗﺰوﯾﻨﯽ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :آوردهاﻧﺪ
ﮐﻪ ﻣﺮدی ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺒﯽ زﻧﯽ ﺑﺪﮐﺎر را ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻌﲔ ﻧﺰد ﺧﻮد ﻧﮕﺎﻫﺪارد ،ﻏﺰاﱃ ﺑﺂن زن ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑﯿﺸﱰ داد و او را
ﺑﺨﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﺮد و درﮐﻨﺠﯽ ﻧﺸﺎﻧﺪ و ﺧﻮد ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪ ﭼﻮن روز ﺑﻌﺪ ﺑﺮآﻣﺪ اﺟﺮت او را ﺑﺪﺳﺘﺶ داد

و ﺑﺎوﮔﻔﺖ ﺑﺮﺧﯿﺰ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﯽ رو .ﻏﺮض او از اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ آن ﺑﻮد ﮐﻪ آﻧﻤﺮد و اﯾﻦ زن را از زﻧﺎ ﺑﺎز دارد.
رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ و رﺿﻮاﻧﻪ ».«۷۱
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ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت ﻓﺼﻞ » «۱ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﻏﺰّاﱃ.

۱ـ ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﯿﻪ ج  ۲ص  ۶۲ﺳﻠﻄﺎن ﻃﺮﯾﻘﺖ ص  ۱۰و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر ص .۱۴

۲ـ ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﯿﻪ ﺳﺒﮑﯽ ص  ۳۵ج  ۳و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر ص  ۱۶و ﺳﻠﻄﺎن ﻃﺮﯾﻘﺖ ص .۱۲
۳ـ ﻏﺰاﱃ ﻧﺎﻣﻪ ص  ۱۱۸وﱃ وﻓﺎت ﺑﺴﺎل  ۴۶۵از اﺣﺘﻤﺎﻻت ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ.
۴ـ ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﯿﻪ ج  ۲ص .۱۰۳

۵ـ ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﯿﻪ ،ﻏﺰاﱃ ﻧﺎﻣﻪ ص  -۱۱۹ﺳﻠﻄﺎن ﻃﺮﯾﻘﺖ ص  ۱۳و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر ص .۱۲

۶ـ ﺗﺬﮐﺮه اﻟﺸﻌﺮای دوﻟﺘﺸﺎه ﺳﻤﺮﻗﻨﺪی ص  -۱۱۰ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر ص  ۱۸و ﺳﻠﻄﺎن ﻃﺮﯾﻘﺖ ص .۱۳
۷ـ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر ص .۱۸

۸ـ ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﯿﻪ ج  ۴ص .۵۴
۹ـ ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﯿﻪ ص  ۷۱و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر ص .۱۹
۱۰ـ وﻓﯿﺎت اﻻﻋﯿﺎن ج  ۱ص  ۸۱و ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﯿﻪ ج  ۶ص  ۶۱و ﻣﺮآت اﻟﺠﻨﺎن ج  ۳ص  ۲۲۴و ﺳﻠﻄﺎن ﻃﺮﯾﻘﺖ

ص  ۱۴و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر ص  ۲۱و ﻃﺮاﺋﻖ ج  ۲ص  ۵۶۴ﺑﻨﻘﻞ از اﺑﻦ ﺧﻠﮑﺎن.
۱۱ـ ﻓﺮار از ﻣﺪرﺳﻪ زرﯾﻦ ﮐﻮب ص  ۱۵۱و ﺳﻠﻄﺎن ﻃﺮﯾﻘﺖ ص .۱۵۰
۱۲ـ ﺳﻠﻄﺎن ﻃﺮﯾﻘﺖ ص .۱۵

۱۳ـ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر ص  ۲۱ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻤﺪرک.
۱۴ـ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر ص .۲۲
۱۵ـ ﮐﺸﻒ اﻟﻈﻨﻮن ج  ۱ص  ۶۱۶و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر ص .۲۲

۱۶ـ زﺑﺪه اﻟﺤﻘﺎﯾﻖ از ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎه ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻋﻔﯿﻒ ﻋﺴﲑان ﺳﺎل  ۱۳۴۱و ﺳﻠﻄﺎن ﻃﺮﯾﻘﺖ ص  ۱۶و اﺣﻮال و آﺛﺎر ﻋﲔ
اﻟﻘﻀﺎة ص .۱۶

۱۷ـ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر ص .۲۴

۱۸ـﻌﻮارف اﻟﻤﻌﺎرف ص .۶۸
۱۹ـ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر ص .۲۴

۲۰ـﺘﺎرﯾﺦ ﮔﺰﯾﺪه ﭼﺎپ اﻣﲑﮐﺒﲑ ص .۷۹۷

۲۱ـ ﮐﺎﻣﻞ اﺑﻦ اﺛﲑ ﻓﯽ ﺣﻮادث ﺳﻨﻪ ﻋﺸﺮﯾﻦ و ﺧﻤﺴﻪ ﻣﺄه -ﺿﻤﻨﺎ در ﻣﺮآت اﻟﺼﻔﺎ ﺳﺎل  ۵۰۴و در رﯾﺎض اﻟﻌﺎرﻓﲔ
 ۵۲۷ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه.
۲۲ـ ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﯿﻪ ﺳﺒﮑﯽ ج  ۳ص .۳۵
۲۳ـ ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﯿﻪ ج  ۳ص .۳۶

۲۴ـ ﻏﺰاﱃ ﻧﺎﻣﻪ ص  ۲۸۱ -۲۷۸و ﻧﻔﺤﺎت اﻻﻧﺲ ص .۳۶۸

۲۵ـ ﻧﻔﺤﺎت اﻻﻧﺲ ص  ۲۸۱ -۲۷۸و ﻧﻔﺤﺎت اﻻﻧﺲ ص .۳۶۸

۲۶ـ ﻧﻔﺤﺎت اﻻﻧﺲ ص .۳۷۰
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۲۷ـ ﻧﻔﺤﺎت اﻻﻧﺲ ص .۳۷۰
۲۸ـ ﻃﺮاﺋﻖ ص .۵۶

۲۹ـ ﻧﻔﺤﺎت ص  ۳۷۰و ﻃﺮاﺋﻖ ص .۵۶۳
۳۰ـ ﺗﺬﮐﺮه اﻟﺸﻌﺮا ص .۱۱۰

۳۱ـ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ و آﺛﺎر ص  ۱۸ﺑﻨﻘﻞ از ﻟﺴﺎن اﻟﻤﯿﺰان.

۳۲ـ ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﯿﻪ ج  ۴ص  ۵۴ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر ص .۱۸
۳۳ـ ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﯿﻪ ص  ۷۱و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر ص .۱۹
۳۴ـ ﻏﺰاﱃ ﻧﺎﻣﻪ ص . ۱۲۰ -۱۲۱

۳۵ـ ﻏﺰاﱃ ﻧﺎﻣﻪ ص .۱۲۵

۳۶ـ ﻣﻨﻈﻢ اﺑﻦ ﺟﻮزی ﺣﻮادث  ۵۰۵ -۴۸۴و ﻏﺰاﱃ ﻧﺎﻣﻪ ص .۱۲۸
۳۷ـ ﮐﺎﻣﻞ اﺑﻦ اﺛﲑ ﺳﺎل  ۴۸۷و ﻏﺰاﱃ ﻧﺎﻣﻪ ص .۱۳۰

۳۸ـ ﻏﺰاﱃ ﻧﺎﻣﻪ ص  ۱۵۲و .۱۵۳

۳۹ـ ﻧﻔﺤﺎت اﻻﻧﺲ ص  ۳۷۴و .۳۷۵

۴۰ـ ﻣﺮآت اﻟﺠﻨﺎن و ﻃﺮاﺋﻖ ج  ۲ص  ۵۶۶و ﺟﻮاﻫﺮ اﻻﺳﺮار ص .۱۰۵
۴۱ـ ﻟﺴﺎن اﻟﻤﯿﺰان ج  ۱۰ص  ۲۹۳ﺑﻨﻘﻞ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر ص .۷۴

۴۲ـ آﺛﺎر اﻟﺒﻼد ص  ۴۱ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر ص .۷
۴۳ـ ﺟﻮاﻫﺮ اﻻﺳﺮار ص  -۱۰۵ﻃﺮاﺋﻖ ج  ۲ص  -۵۶۷ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر ص .۷۲
۴۴ـ ﺟﻮاﻫﺮ اﻻﺳﺮار ص  ۱۰۷و .۱۰۶

۴۵ـ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر ص  ۲۷ﺑﻨﻘﻞ از وﻓﯿﺎت اﻻﻋﯿﺎن ج  ۵ص  ۵۴و اﻟﻮاﻓﯽ ﺑﻮاﻟﻮﻓﯿﺎت ج  ۳ص .۳۲۴
۴۶ـ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر ﺑﻨﻘﻞ از ﻣﺂﺧﺬ ﻣﺮﺑﻮط ص .۲۸
۴۷ـ ﻋﺮﻓﺎت اﻟﻌﺎﺷﻘﲔ ص .۱۱

۴۸ـ ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺳﻼﻣﯽ ص .۲۵
۴۹ـ ﺳﻠﻄﺎن ﻃﺮﯾﻘﺖ ص .۴۱
۵۰ـ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر ص .۲۱

۵۱ـ ﻣﻨﺎﻗﺐ آل اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ ﺑﻨﻘﻞ از ﺳﻠﻄﺎن ﻃﺮﯾﻘﺖ ص .۲۴
۵۲ـ ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﯿﻪ ج  ۶ص .۶۰

۵۳ـ ﻣﮑﺎﺗﯿﺐ ﻓﺎرﺳﯽ ﻏﺰاﱃ ص .۸۴

۵۴ـ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺑﺮگ  ۵و  ۳۵و  ۳۶ﺑﻨﻘﻞ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر.
۵۵ـ اﻟﻤﻨﺘﻈﻢ ج  ۹ص  ۲۶۰و ﻣﺮآت اﻟﺠﻨﺎن ج  ۳ص .۲۲۴

۵۶ـ ﻣﺮزﺑﺎن ﻧﺎﻣﻪ ج  ۱ص .۱۴۲

۵۷ـ ﻟﺴﺎن اﻟﻤﯿﺰان ج  ۱ص  ۲۹۳ﺑﻨﻘﻞ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر ص .۸۶
۵۸ـ اﻟﻤﻨﺘﻈﻢ ج  ۹ص .۲۶۰

۵۹ـ ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﯿﻪ.

۶۰ـ ﺷﺮح ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ ج  ۱ص .۳۵

۶۱ـ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر ص  ۸۸و  ۸۹ﺑﻨﻘﻞ از آﺧﺬ ﻣﺮﺑﻮط.
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۶۲ـ ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﯿﻪ ج  ۴ص .۴
۶۳ـ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر ص  ۹۱ﮐﻪ از ﺗﺎرﯾﺦ ارﺑﻞ ﺑﺮگ  ۹ﻧﻘﻞ ﮐﺮده.

۶۴ـ اﻟﺘﺪوﯾﻦ ص .۴۸۹

۶۵ـ اﻟﻤﻨﺘﻈﻢ اﺑﻦ ﺟﻮزی ،ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﺗﺼﻮف اﯾﺮان ص .۱۰۶
۶۶ـ ﻋﻮارف اﻟﻤﻌﺎرف ص  ۶۸و  ۶۹ﺑﻨﺎ ﺑﻘﻮل و ﺑﻨﻮﺷﺘﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر ص » ۳۲وﱃ ﺧﻮد ﻧﺪﯾﺪم«.
۶۷ـ رﺳﺎﻟﻪ ﻗﺸﺮﯾﻪ ص  -۱۶۳ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺼﻮﻓﯿﻪ ﺳﻠّﻤﯽ ص .۱۴۶
۶۸ـ ﺷﺮح ﺗﻌﺮّف ج  ۱ص .۱۰۷

۶۹ـ ﻧﻘﻞ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر از اﻧﺠﯿﻞ.

۷۰ـ ﻗﻀﺎوﺗﻬﺎی ﻋﻠﯽ ﷷ ص  ۱۵۱ﺗﺎ .۱۵۳

۷۱ـ آﺛﺎر اﻟﺒﻼد ص .۴۱۵
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ﻓﺼﻞ دوّم

ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﺪﮔﺎن ﺷﯿﺦ اﺑﻮاﻟﻔﺘﺢ ﻣﺠﺪاﻟﺪﯾﻦ اﺣﻤﺪ ﻏﺰّاﱃ
ﺑﺰرﮔﱰﯾﻦ اﻗﺪام ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ و ﻣﺘﺤﻮل ﮐﺮدن ﺑﺮادرش ﺣﺠﺔ اﻻﺳﻼم اﺑﻮﺣﺎﻣﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰّاﱃ و ﺳﲑ او ﺑﻤﻘﺎم ﻓﻨﺎ ﺑﻮد

ﮐﻪ ﺑﺪرﺟﻪای رﺳﯿﺪﮐﻪ ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﺳﯿﻮﻃﯽ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺑﻨﺎ ﺑﻮد ﭘﺲ از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﷺ ﭘﺎﻣﱪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺣﻖ

ﻇﻬﻮر ﮐﻨﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎً او »ﻏﺰاﱃ« ﺑﻮد » .«۱ﺷﯿﺦ ﺑﺮادر ﻣﺘﺸّﺮع ﺧﻮد را از ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﺖ و از ﻋﺮﻓﺎن ﻧﻈﺮی ﺑﻪ

ﻋﺮﻓﺎن ﻋﻤﻠﯽ و از ﻋﺎﻟﻢ ﻋﻘﻞ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻋﺸﻖ و ﺣﺐ و وﻻ ﮐﺸﺎﻧﺪ .ﺷﺎﮔﺮدان دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺪام در

ﻧﻮع ﺧﻮد از ﺑﺰرﮔﱰﯾﻦ ﻋﺮﻓﺎ و ادﺑﺎ و ﻋﻠﻤﺎی ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪﮐﻪ ﻧﺎم ﻣﺸﺎﻫﲑ آﻧﻬﺎ را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آﺛﺎر ارزﻧﺪه آﻧﺎن

ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ:
۱ـ ﺷﻬﯿﺪ ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎة ﻫﻤﺪاﻧﯽ :اﺑﻮاﻟﻤﻌﺎﻧﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺑﮑﺮ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﻫﻤﺪاﻧﯽ

ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎة ﺷﻬﯿﺪ .در ﺳﺎل  ۴۹۲ﻫﺠﺮی در ﻫﺮ ﻫﻤﺪان ﺗﻮﻟﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﺟﺪش اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ »اﻫﻞ

ﻣﯿﺎﻧﻪ« ﺑﻮد و ﺑﻘﻮل ﺳﻤﻌﺎﻧﯽ در ﻫﻤﺎن ﺷﻬﺮ ﻣﯿﺎﻧﻪ ﭘﺪرش ﻗﺎﺿﯽ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﻤﯿﺎﻧﺠﯽ را ﺷﻬﯿﺪﮐﺮدﻧﺪ
» .«۲ﺟﺰ ﺳﺒﮑﯽ در ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﯿﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﻮرﺧﲔ ﺗﻮﻟﺪ وی را در ﻫﻤﺪان داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﻬﺮ ﺣﺎل ﺗﺎ ﺳﻦ  ۲۱ﺳﺎﻟﮕﯽ
در رﯾﺎﺿﯿﺎت و ﻋﻠﻮم ادﺑﯽ ﻓﻘﻪ و ﺣﺪﯾﺚ وﮐﻼم و ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﺗﺼﻮف ﺗﺴﻠﻂ ﮐﺎﻓﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ وﮐﺘﺎﺑﯽ ﻫﻢ در ﻋﻠﻢ ﮐﻼم
ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻏﺎﯾﺖ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﻟﺒﻌﺚ » «۳ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎة در اوان ﺟﻮاﻧﯽ دوﭼﺎر ﺳﺮﮔﺸﺘﮕﯽ و

ﺣﲑت ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪه و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد» .«۴و آﻧﭽﻨﺎﻧﮑﻪ در زﺑﺪة اﻟﺤﻘﺎﯾﻖ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ واﻗﻌﻪای ﺑﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺶ

آﻣﺪه و ﭼﺸﻢ ﺑﺼﲑت وی ﮔﺸﻮده ﺷﺪ و آن ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﺷﯿﺦ ااﺣﻤﺪ ﻏﺰاﱃ در ﺳﻦ  ۲۱ﺳﺎﻟﮕﯽ »۵۱۳ه« ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﮔﻮﯾﺎ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﻢ ﺑﻬﻤﺪان آﻣﺪه ﺑﻮده و در ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻤﺎع و ذﮐﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮده زﯾﺮا ر

ﺗﻤﻬﯿﺪات از ﭘﺪر ﺧﻮد ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ :داﻧﻢ ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪه ﺑﺎﺷﯽ اﯾﻦ ﺣﮑﺎﯾﺖ .ﺷﺒﯽ ﻣﻦ و ﭘﺪرم و ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ از اﺋﻤﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﺎ

ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدﯾﻢ در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻘﺪم ﺻﻮﻓﯽ ،ﭘﺲ ﻣﺎ رﻗﺺ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ و اﺑﻮﺳﻌﺪ ﺗﺮﻣﺬی ﺑﯿﺘﮑﯽ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﭘﺪرم در
ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺴﺖ ﭘﺲ ﮔﻔﺖ ﺧﻮاﺟﻪ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ﻏﺰاﱃ را دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺳﻤﺎع ﻣﯽﮐﺮده و ﻟﺒﺎس او ﭼﻨﲔ و ﭼﻨﺎن ﺑﻮد و

ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد »ﺑﻄﺮﯾﻖ ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ« ﺷﯿﺦ ﺑﻮﺳﻌﯿﺪﮔﻔﺖ :ﻧﻤﯽﯾﺎرم .ﮔﻔﺖ :ﻣﺮﮔﻢ آرزو ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﻤﲑی .ﺑﻮﺳﻌﯿﺪ،

در ﺳﺎﻋﺖ ﺑﯿﻬﻮش ﺷﺪ و ﺑﻤﺮد .ﻣﻐﻨّﯽ وﻗﺖ ﮔﻔﺖ :ﭼﻮن زﻧﺪه ﻣﺮده ﮐﻨﯽ ،ﻣﺮده را ﻧﯿﺰ زﻧﺪه ﮐﻦ .ﮔﻔﺘﻢ ﻣﺮده ﮐﯿﺴﺖ؟

ﮔﻔﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﻣﺤﻤﻮد .ﮔﻔﺘﻢ ﺧﺪاوﻧﺪا ﻓﻘﯿﻪ ﻣﺤﻤﻮد را زﻧﺪه ﮐﻦ .در ﺳﺎﻋﺖ زﻧﺪه ﺷﺪ ».«۵
ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎة در زﺑﺪة اﻟﺤﻘﺎﯾﻖ درﺑﺎره ﻣﻼﻗﺎت ﺧﻮد ﺑﺎ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺗﻘﺪﯾﺮ ازﱃ او را ﺑﻪ ﻫﻤﺪان ﮐﻪ ﻣﺴﻘﻂ
اﻟﺮآس ﻣﻦ ﺑﻮد آورد و در ﺧﺪﻣﺖ وی ﺣﺠﺎب و ﺳﺮﮔﺸﺘﮕﯽ در واﻗﻌﻪای ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ ﭘﯿﺶ اﻣﺪه ﺑﻮد در ﮐﻤﱰ از

ﺑﯿﺴﺖ روز ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ آن از ﻣﻦ و ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮم ﭼﯿﺰی ﺑﺎﻗﯽ

ﻧﻤﺎﻧﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﭽﻪ را ﺧﺪا ﺧﻮاﺳﺘﻪ .و در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺟﻼل ﺳﻠﻄﻨﺖ ازﱃ ﺑﺮ ﻣﻦ درﺧﺸﯿﺪ و ﻋﻠﻢ

و ﻋﻘﻞ را ﻣﺘﻼﺷﯽ ﮐﺮد و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهای از ﺧﻮد ﺑﯿﺨﱪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪم ،ﻧﻪ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺴﺘﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ وﺟﻮد او را ﺑﺮﮔﺮﻓﺖ و
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ﻫﺴﺘﯽ ﻣﺠﺎزﯾﺶ را در ﺧﻮد ﻓﺮو ﺑﺮد » .«۷ﭘﺲ از آن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻼﻗﺎت ﺷﺎﮔﺮد و اﺳﺘﺎد در ﻫﻤﺪان ﯾﺎ ﻗﺰوﯾﻦ
ﻣﮑﺎﺗﺒﺎﺗﯽ ﭼﻨﺪ ﺑﻦ ﻣﺮﯾﺪ و ﻣﺮاد رد وﺑﺪل ﺷﺪ و ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﻣﺮﯾﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪاد و ﻧﺎﺑﻐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻠﻘﺐ ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎة
ﻣﻔﺘﺨﺮ ﻓﺮﻣﻮد ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﻣﮑﺘﻮﺑﺎت آﻣﺪه :ﺷﯿﺦ ﻧﻮﺷﺖ »ﺑﺴﻢ اﻟﻠّﻪ اﻟﺮّﺣﻤﻦ اﻟﺮّﺣﯿﻢ .ﺳﻼم اﻟﻠّﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻠﯽ اﻟﻮﻟﺪ ﻋﲔ

اﻟﻘﻀﺎة و رﺣﻤﺔ اﻟﻠّﻪ و ﺑﺮﮐﺎﺗﻪ« » .«۸زﯾﺮا ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎة در ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ ﻋﻠﻮم ﺑﺎﻃﻨﯽ و ﭘﯽ ﺑﺮدن

ﺑﻪ اﺳﺮار اﻟﻬﯽ ﺑﻮد و ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﻫﻢ ﺑﺪرک اﯾﻦ ﻋﻠﻮم و اﺳﺮار راﻫﻨﻤﺎﺋﻲ ﻣﯽﮐﺮد و ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎة ﻫﻢ ﭘﺮواﻧﻪای ﺷﺪﮐﻪ
در آﺗﺶ ﺷﻮق ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﺳﻮﺧﺖ .ﺟﺎﻣﯽ در ﻧﻔﺤﺎت ﺻﺤﺒﺖ او را ﺑﺎ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻤﻮﯾﻪ ﻫﻢ ﯾﺎدآورد ﺷﺪه و

درﺑﺎره ﻓﻀﺎﯾﻞ او ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ :آﻧﻘﺪر ﮐﺸﻒ ﺣﻘﺎﯾﻖ و ﺷﺮح دﻗﺎﯾﻖ ﮐﻪ وی ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻢ ﮐﺴﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ و از وی
ﺧﻮارق ﻋﺎدات ون اﺣﯿﺎء و اﻣﺎﺗﺖ ﺑﻈﻬﻮر آﻣﺪ و ﻣﯿﺎن وی و ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت و ﻣﺮاﺳﻼت ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ و از آن

ﺟﻤﻠﻪ رﺳﺎﻟﻪ ﻋﯿﻨﯿﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﺑﻮی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﻪ در ﻓﺼﺎﺣﺖ و ﺑﻼﻏﺖ و رواﻧﯽ و ﺳﻼﻣﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ

آﻧﺮا ﻧﻈﲑی ﻧﯿﺴﺖ » .«۹ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﻔﯿﻒ ﻋﺴﲑان در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﮐﺘﺎب ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎة ﺣﺪود ﯾﺎزده ﮐﺘﺎب و
رﺳﺎﻟﻪ ﻗﺒﻞ از  ۲۴ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﻪ رﺳﺎﻟﻪ ﺟﻤﺎﱃ ﺑﻔﺎرﺳﯽ و ﺑﻘﯿﻪ ﺑﻌﺮﺑﯽ اﺳﺖ و از ﺳﻦ  ۲۴ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﺒﻌﺪﮐﺘﺎب زﺑﺪه
اﻟﺤﻘﺎﯾﻖ ،ﻣﮑﺘﻮﺑﺎت ﺗﻤﻬﯿﺪات ،ﺷﮑﻮی اﻟﻐﺮﯾﺐ را از او داﻧﺴﺘﻪ و ﻧﯿﺰﮐﺘﺎﺑﻬﺎی ﺷﺮح ﮐﻠﻤﺎت ﻗﺼﺎر ﺑﺎﺑﺎﻃﺎﻫﺮ ،رﺳﺎﻟﻪ

ﯾﺰدان ﺷﻨﺎﺧﺖ ،رﺳﺎﻟﻪ ﻟﻮاﯾﺢ را ﺑﺎو ﻧﺴﺒﺖ داده اﺳﺖ » .«۱۰ﮐﻪ رﺳﺎﻟﻪ ﻟﻮاﯾﺢ و واﻗﻊ اﻧﻌﮑﺎس روﺣﯽ ﺳﻮاﻧﺢ اﺳﺖ
در ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎة ﮐﻪ ﺑﺸﮑﻞ ﻟﻮاﯾﺢ در آﻣﺪه از ﻃﺮﻓﯽ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ رﺳﺎﻟﻪ ﻋﯿﻨﯿﻪ »اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎة اﺷﺎرت دارد«

را ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺷﺎﮔﺮدش ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎة ﺗﺼﻨﯿﻒ ﻧﻤﻮد وﮐﻼً ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از آﺛﺎر ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎة ﺷﺨﺼﯿﺖ و اﻓﮑﺎر و ﻋﻘﺎﯾﺪ و
ﺷﻮر و ﺣﺎل ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ را در ﯾﺎﺑﯿﻢ...
ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎة را در ﺳﺎل  ۵۲۵ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ﻋﻠﺖ ﺷﻬﺎدت او را ﺻﺎﺣﺐ ﺣﺒﯿﺐ اﻟﺴﲑ ﭼﻨﲔ آورده ﮐﻪ:

ﻗﻮاماﻟﺪﯾﻦ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ در ﮔﺰﯾﻨﯽ ﮐﻪ در ﺳﻠﮏ وزرای ﺳﻠﻄﺎن ﺳﻨﺠﺮ ﺑﻮده ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎة ﻫﻮداﻧﯽ را ﮐﻪ اﻋﻠﻢ

ﻋﻠﻤﺎی زﻣﺎن ﺧﻮد ﺑﻮد ﺑﺴﺒﺐ اﻧﺪک ﺳﺨﻨﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎب ﻓﺴﺎد اﻋﺘﻘﺎد از وی ﻧﻘﻞ ﮐﺮدﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ ﺑﺮ در ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﻪ در
آﻧﺠﺎ درس ﻣﯽﮔﻔﺖ از ﺣﻠﻖ آوﯾﺨﺘﻨﺪ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﭘﻮﺳﺖ او را ﮐﻨﺪﻧﺪ و در ﻣﺪرﺳﻪ ﺧﻮدش ﺑﺮ دارﮐﺮده ﭘﺲ از آن ﺑﺰﯾﺮ

آورده ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎو ﻧﺴﺒﺖ دادﻧﺪﮐﻪ ﺧﻮد وی در ﺗﻤﻬﯿﺪات ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﺪان اﺷﺎره ﮐﺮده ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮐﺎﻣﻞ اﻟﺪوﻟﻪ واﻟﺪﯾﻦ!

ﻧﺒﺸﺘﻪ ﺑﻮد .ﮔﻔﺖ ﮐﻪ :ﺷﻬﺮی ﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎة دﻋﻮی ﺧﺪاﺋﻲ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﻦ ﻓﺘﻮی ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ای دوﺳﺖ
اﮔﺮ از ﺗﻮ ﻓﺘﻮی ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺗﻮ ﻧﯿﺰ ﻓﺘﻮی ﻣﯿﺪه ...ﻣﻦ ﺧﻮد اﯾﻦ ﻗﺘﻞ ﺑﺪﻋﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ .درﯾﻐﺎ ﻫﻨﻮز دور اﺳﺖ ،ﮐﯽ ﺑﻮد؟!
» .«۱۲وی ﻧﻮع ﺷﻬﺎدت ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﺮد و ﻫﻤﻮار ﻣﯽﮔﻔﺖ:

وان ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﻪ ﭼﯿﺰ ﮐﻢ ﺑﻬﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪاﯾﻢ

ﻣﺎ ﻣﺮگ و ﺷﻬﺎدت از ﺧﺪا ﺧﻮاﺳﺘﻪاﯾﻢ

ﻣﺎ آﺗﺶ و ﻧﻔﺖ و ﺑﻮرﯾﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪاﯾﻢ

ﮔﺮ دوﺳﺖ ﭼﻨﲔ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪاﯾﻢ

در ﻫﺮ ﺣﺎل ﺟﻠﻮه ﻋﺸﻖ و ﺳﮑﺮ و ﻣﺴﺘﯽ و ﭘﺎﮐﺒﺎزی و ﺑﯽ ﭘﺮواﺋﯽ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ در ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎة ﭼﻨﺎن ﺗﺠﻠﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ او

را ﺳﻮزاﻧﺪ و ﻣﺸﺘﻌﻞ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﻋﺎﺷﻘﺎن ﺧﺪا ﺑﺪاﻧﻨﺪ:

ﺗﺎ ﮔﺮﯾﺰد ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﲑوﻧﯽ ﺑﻮد

ﻋﺸﻖ از اول ﺳﺮﮐﺶ و ﺧﻮﻧﯽ ﺑﻮد

۲ـ ﺣﮑﯿﻢ ﺳﻨﺎﺋﯽ ﻏﺰﻧﻮی .ﺻﺎﺣﺐ ﻃﺮاﺋﻖ ،ﺣﮑﯿﻢ ﺳﻨﺎﺋﯽ را ﻫﻢ ﻣﺮﯾﺪ و ﺷﺎﮔﺮد ﺷﯿﺦ ذﮐﺮﮐﺮده ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :و در ﺑﻌﻀﯽ
ﻣﮑﺎﺗﯿﺐ دﯾﺪه ﺷﺪه ﮐﻪ ﺣﮑﯿﻢ ﺳﻨﺎﺋﯽ و ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎة ﻫﺮ دو ﺑﺮادر ﻃﺮﯾﻖ و ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ دﺳﺖ ارادت

دادهاﻧﺪ اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﺸﻬﻮر ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﺷﺪ ﺣﮑﯿﻢ ﺑﺨﻮاﺟﻪ ﯾﻮﺳﻒ ﻫﻤﺪاﻧﯽ در ﻃﺮﯾﻘﺖ ﻣﻨﺘﺴﺒﻨﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ

ﺧﺪﻣﺖ ﻫﺮ دو رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ».«۱۳ﮔﺮ ﭼﻪ در اﺷﻌﺎر ﺳﻨﺎﺋﯽ ﻫﯿﭻ اﺷﺎرهای ﺑﻪ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ و ﺧﻮاﺟﻪ ﯾﻮﺳﻒ ﻧﺸﺪه

وﱃ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮﮐﺬب ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻫﻢ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻐﯿﲑ ﺣﺎل ﺳﻨﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﺒﺎره ﻣﺪح ﺷﺎﻫﺎن را ﮐﻨﺎر ﻧﻬﺎده و ﺑﻪ ﻋﺮﻓﺎن

١١٣

و ﺗﺼﻮف و ﻋﺰﻟﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻏﲑ از داﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻔﺤﺎت درﺑﺎره ﺳﺎﻗﯽ » «۱۴آورده ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻌﻠﺖ ﻣﻼﻗﺎت
ﺧﻮاﺟﻪ اﺣﻤﺪ ﺑﺎ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ .وﻓﺎت ﺳﻨﺎﺋﯽ ﺑﻨﺎ ﺑﻘﻮل ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻔﺤﺎت در ﺳﺎل  ۵۲۵ﺑﻮده اﺳﺖ ».«۱۵

۳ـ ﺷﯿﺦ اﺑﻮ ﻧﺠﯿﺐ ﺳﻬﺮوردی » ۴۹۰ﺗﺎ  :«۵۶۳وی از ﻓﻘﻬﺎ و ﻣﺪرﺳﺎن ﻧﻈﺎﻣﯿﻪ ﺑﻐﺪاد ﺑﻮد و ﭼﻮن ﺑﺼﺤﺒﺖ ﺷﺸﯿﺦ
اﺣﻤﺪ رﺳﯿﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺠﻪ اﻻﺳﻼم ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﱃ دﻓﱰ ﻋﻠﻢ ﺑﺸﺴﺖ و در ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ ﻋﺸﻖ ﻋﺰﻟﺖ ﮔﺰﯾﺪ و ﭼﻨﺎن ﺣﺎل

ﺧﺪﻣﺖ و ﺗﻮاﺿﻊ داﺷﺖ ﮐﻪ در اﯾﺎم رﯾﺎﺿﺖ ﻣﺸﮏ آب ﺑﺪوش ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ و ﻣﺰد ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯽ از اﺻﺤﺎب

در ﮐﻨﺎر دﺟﻠﻪ ﺑﻐﺪاد در ﮐﻨﺎر وﯾﺮاﻧﻪای ﻣﻨﺰل ﻧﻤﻮد » .«۱۶ﺟﺎﻣﯽ در ﻧﻔﺤﺎت ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ او را ﻣﺮﯾﺪ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ
ﻏﺰاﱃ داﻧﺴﺘﻪ وﮐﺮاﻣﺎﺗﯽ ﺑﺪو ﻧﺴﺒﺖ داده وﮐﺘﺎب آداب اﻟﻤﺮﯾﺪﯾﻦ را از او داﻧﺴﺘﻪ ﺳﺎل وﻓﺎﺗﺶ را  ۵۶۳ذﮐﺮﮐﺮده

» .«۱۷و ﻣﺆﻟﻒ ﺟﻮاﻫﺮ اﻻﺳﺮار در ﺷﺮح ﺣﺎل وی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در ﻋﻬﺪ ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺒﻠﻪ ارﺑﺎب ﺷﻬﻮد ﺑﻮده اﺳﺖ وﮐﺎﻣﻼن

آن ﻋﺼﺮ ﻣﺜﻞ ﺷﯿﺦ ﻋﻤﺎر ﯾﺎﺳﺮ و ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﻧﺴﻮی ﻣﺮﯾﺪ او ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﻣﺼﻨﻔﺎت و ﻣﺆﻟﻔﺎت او در ﺷﺮاﯾﻊ اﺳﻼم و
ﺣﻘﺎﯾﻖ اﺳﺮار ﻣﻠﮏ ﻋﻼم از ﺣﺪ و ﺣﺼﺮ اﻓﺰون اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ ﮐﻠﻤﺎت او ﻣﻮاﻓﻖ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﺖ ...و ﻟﻬﺬا ﭼﻮن
او را ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪﮐﻪ رﺑﻮﺑﯿﺖ ﮐﺪام اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﻧﻮﺷﯿﺪن درﯾﺎﻫﺎ و ﻟﺐ ﺗﺸﻨﻪ ﺑﻮدن .«۱۸» ...ﺷﯿﺦ اﺑﻮﻧﺠﯿﺐ ﻣﺮﺑّﯽ ﺷﯿﺦ

ﺷﻬﺎب اﻟﺪﯾﻦ اﺑﻮﺣﻔﺺ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺳﻬﺮوردی اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﺎد ﺳﻌﺪی ﺑﻮده و ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺳﻬﺮوردی ﺑﺪو ﻣﻨﺴﻮب

اﺳﺖ.

ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻮاﺣﺪ آﻣﺪی :ﻃﺒﻖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺣﺎﺟﯽ ﺧﻠﯿﻔﻪ در ﮐﺸﻒ اﻟﻈﻨﻮن ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻮاﺣﺪ آﻣﺪی ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺘﺎب

ﻏﺮراﻟﺤﮑﻢ و درراﻟﮑﻠﻢ ﻣﺘﻮﻓﺎی ﺳﺎل  ۵۵۰ﻫﺠﺮی ﻧﯿﺰ از ﺷﺎﮔﺮدان ﺷﯿﺦ ﺑﻮده ﮐﻪ درس رواﯾﺖ را از ﺷﯿﺦ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
».«۱۹
۵ـ ﺷﯿﺦ روزﺑﻬﺎن :ﻃﺒﻖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺗﺬﮐﺮة اﻟﻤﺸﺎﯾﺦ ﺷﯿﺦ روزﺑﻬﺎن ﮐﺒﲑ ﻋﺎرف ﻣﻌﺮوف ﻗﺮن ﺷﺸﻢ ﮐﻪ در ﻣﺼﺮ

ﻣﺪﻓﻮن اﺳﺖ ازﮐﺒﺎر اﺻﺤﺎب اﺣﻤﺪ ﻏﺰاﱃ و دارای ﮐﺮاﻣﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻮد».«۲۰

۶ـ اﺑﻦ اﻟﱪزی ﺟﺰری :ﺷﺎﮔﺮد دﯾﮕﺮ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ،اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ اﺑﻦ اﻟﱪزی ﺟﺰری ﻣﺘﻮﻓﺎی
ﺳﺎل  ۵۶۰ﮐﻪ از اﮐﺎﺑﺮ ﻓﻘﻬﺎی ﺷﺎﻓﻌﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪﮐﻪ اﺑﻦ ﺧﻠﮑﺎن در وﻓﯿﺎت اﻻﻋﯿﺎن از او ﻧﺎم ﺑﺮده وﮐﺘﺎب »اﻻﺳﺎس

اﻟﻠﻞ ﻣﻦ ﮐﺘﺎب اﻟﻤﻬﺬب« را ﮐﻪ ﺷﺮﺣﯽ ﺑﺮﮐﺘﺎب ﺷﯿﺦ اﺑﻮاﺳﺤﺎق ﺷﲑازی در ﻓﻘﻪ ﺷﺎﻓﻌﯽ اﺳﺖ ﺑﺪو ﻣﻨﺴﻮب ﻣﯽداﻧﺪ
».«۲۱
۷ـ اﺑﻦ ﺷﻬﺮ آﺷﻮب ﻣﺘﻮﻓﺎی ﺑﺴﺎل  ۵۸۸ﮐﻪ از ﻣﺤﺪﺛﲔ ﺑﺰرگ ﺷﯿﻌﻪ اﺳﺖ ﻃﺒﻖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺧﻮدش در ﮐﺘﺎب ﻣﻨﺎﻗﺐ از

ﺷﺎﮔﺮدان ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﻏﺰاﱃ ﻃﻮﺳﯽ ﺑﻮده ».«۲۲

۸ـ ﺷﯿﺦ اﺑﻮاﻟﻀﻞ ﺑﻐﺪادی از اﺟﻠﻪ ﺷﺎﮔﺮدان ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﺑﻮده ﮐﻪ از دﺳﺖ ﺷﯿﺦ ﺧﺮﻗﻪ ﭘﻮﺷﯿﺪه و ﭘﺲ از ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ
ﻧﯿﺰ ﺳﻠﺴﻪ ﻣﻌﺮوﻓﯿﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ او اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﺎه ﻧﻌﻤﺖ اﻟ ّﻠﻪ وﱃ رﺳﯿﺪ .درﺑﺎه وی اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺴﯿﺎری در دﺳﺖ
ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺎه ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻠﻪ وﱃ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻃﺮﯾﻘﺘﯽ ﺧﻮد آورده اﺳﺖ:
اﻓﻀﻞ

ﺑﺎز اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺑﻮد ﺑﻐﺪادی

ﻓﺎﺿﻼن

ﺑﺎﺳﺘﺎی

ﻣﻈﻬﺮ ﮐﺎﻣﻞ ﺟﻼﱃ ﺑﻮد

ﺷﯿﺦ او اﺣﻤﺪ ﻏﺰاﱃ ﺑﻮد

ﺻﺎﺣﺐ ﻃﺮاﺋﻖ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎم ﻋﺪهای از ﺑﺰرﮔﺎن ﮐﻪ ﮐﻨﯿﻪ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ را داﺷﺘﻪاﻧﺪ آورده ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻣﺸﱰﮐﺎت

ﺑﺴﯿﺎری ﮐﻪ ﺑﲔ آﻧﺎن ﺑﻮده ﺑﻌﻀﯽ ﺑﺎﺷﺘﺒﺎه اﻓﺘﺎدﻧﺪ و ﺳﭙﺲ از ﮐﺘﺎب اﻟﻌﺎﺷﻘﲔ ﮔﻠﱭ دوم ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ :ﺷﯿﺦ

اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺑﻌﺪ از ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﻏﺰاﱃ رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﺑﻬﺪاﯾﺖ ﺳﺎﻟﮑﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﮔﺮدﯾﺪ و در ﺗﺼﻮف ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺮک و ﺗﺠﺮﯾﺪ

داﺷﺖ و در ﻋﺒﺎدت و ﻣﺠﺎﻫﺪت و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺮﯾﺪان در آداب ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﻃﺮﯾﻘﺖ دﻗﯿﻘﻪای ﻓﺮو ﮔﺬاﺷﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ...و در

١١٤

ﺳﺎل  ۵۵۰در ﻋﻬﺪ اﻟﻤﻘﺘﻔﯽ ﻻﻣﺮاﻟﻠّﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻋﺒﺎﺳﯽ و ﺳﻠﻄﺎن ﺳﻨﺠﺮ ﺳﻠﻮﺟﻘﯽ در ﮔﺬﺷﺖ و ﺑﺎ ﺷﯿﺦ اﺑﻮاﻟﻨﺠﯿﺐ
ﺳﻬﺮوردی و ﻋﲔ ﻟﺒﻘﻀﺎه ﻫﻤﺪاﻧﯽ ﺑﺮادر ﻃﺮﯾﻘﺖ ﺑﻮدهاﻧﺪ ».«۲۴

ﻋﺮﻓﺎ ﺑﺰرﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﺦ ﺑﻮدهاﻧﺪ
ﻏﲑ از ﻣﺮﯾﺪان و ﺷﺎﮔﺮدان ﺷﯿﺦ ،ﺑﺰرﮔﺎن ﻋﺮﻓﺎ و ﺻﻮﻓﯿﻪ و ﻋﻠﻤﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ او ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :اﺑﻮاﺳﺤﻖ

ﻓﲑوز آﺑﺎدی ﻣﺘﻮﻓﯽ ﺑﺴﺎل  ۴۷۶ﺑﻮده »۲ .«۲۵ـ اﻣﺎم ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﻗﺸﲑی ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺮآت اﻟﺠﻨﺎن »ﯾﺎﻓﻌﯽ« در
ﺳﺎل  ۴۷۷رﺣﻠﺖ ﮐﺮده » «۲۶و او اﻋﺎﻇﻢ ﻣﺤﻘﯿﲔ ﺻﻮﻓﯿﻪ و ﺻﺎﺣﺐ رﺳﺎﻟﻪ ﻗﺸﺮﯾﻪ اﺳﺖ۳ .ـ ﻫﺒﺔ اﻟ ّﻠﻪ ﺷﲑازی ﻣﺘﻮﻓﯽ
ﺑﺴﺎل  ۴۸۶ﮐﻪ ﺻﻮﻓﯽ ﺑﻮد »۴ .«۲۷ـ اﺣﻤﺪﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻐﺪادی ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ اﺑﻦ زﻫﺮاﻟﺼﻮﻓﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻨﻘﻞ ﯾﺎﻓﻌﯽ در ﺳﺎل

 ۴۹۷رﺣﻠﺖ ﮐﺮد »۵ .«۲۸ـ ﺷﯿﺦ ﺧﻮاﺟﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻧﺼﺎری ﮐﻪ از ﻣﺤﻘﻘﲔ ﻋﺮﻓﺎ و ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺼﻨﻔﺎت ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻮده و

در ﺳﺎل  ۴۸۱وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪ »۶ .«۲۹ـ ﺧﻮاﺟﻪ ﻣﻮدود ﭼﺸﺘﯽ ﻣﺘﻮﻓﺎ ﺑﺴﺎل ۷ .۵۲۷ـ ﺧﻮاﺟﻪ ﯾﻮﺳﻒ ﻫﻤﺪاﻧﯽ ﻣﺘﻮﻓﺎ ﺑﺴﺎل
۸ .۵۴۵ـ اﺣﻤﺪ ﺟﺎم ژﻧﺪه ﭘﯿﻞ ﻣﺘﻮﻓﯽ ﺑﺴﺎل  ۵۳۶ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻔﺎت ﺑﺴﯿﺎری و ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺴﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن
ﺻﻮﻓﯿﺎن ﺑﺰرگ ﺑﻮدهاﻧﺪ۹ .ـ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺣﻤﻮﯾﻪ ﺟﯿﻨﯽ از ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺻﻮﻓﯿﻪ ﮐﻪ ﺑﺴﺎل  ۵۳۰وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ۱۰ .ـ ﺷﯿﺦ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ

ﺑﺴﺘﯽ۱۱ .ـ ﺷﯿﺦ ﺻﺪراﻟﺪﯾﻦ ﻣﺘﻔﺎ ﺑﺴﺎل ۱۲ .۵۴۱ـ ﺷﯿﺦ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻣﺘﻮﻓﺎ ﺑﺴﺎل ۱۳ .۵۴۲ـ ﺷﯿﺦ اﺑﻮﻋﻠﯽ ﺣﺴﲔ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ

اﻟﻘﻄﺎر اﻟﻬﻤﺪاﻧﯽ ﻣﺘﻮﻓﺎ ﺑﺴﺎل ۱۴ .۵۶۰ـ ﺷﯿﺦ اﺑﻮاﻟﻘﯿﺎس ﮐﻪ ﺑﻘﻮل ﯾﺎﻓﻌﯽ در ﺳﺎل  ۵۳۶وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪ۱۵ .ـ ﺷﯿﺦ

اﺑﻮاﻟﺤﮑﻢ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم ﮐﻪ ﺑﻘﻮل ﯾﺎﻓﻌﯽ در ﺳﺎل  ۵۳۶وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪ۱۶ .ـ ﺷﯿﺦ اﺑﻮاﻟﱪﮐﺎت ﮐﻪ ﺑﻘﻮل ﯾﺎﻓﻌﯽ در ﺳﺎل ۵۴۱

وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪ۱۷ .ـ ﺷﯿﺦ ﻋﺪی ﻣﺴﺎﻓﺮﮐﻪ در ﺳﺎل  ۵۵۶وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪ۱۸ .ـ ﺷﯿﺦ اﺑﻮاﻟﻮﻗﺖ ﺷﲑازی ﮐﻪ ﺑﻘﻮل ﯾﺎﻓﻌﯽ در
ﺳﺎل ۵۲۸وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪ۱۹ .ـ ﺷﯿﺦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ اﺑﻮﻟﻘﺎﺳﻢ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری ﮐﻪ ﺑﻘﻮل ﯾﺎﻓﻌﯽ در  ۵۳۱وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪ۲۰ .ـ اﺑﻮ

اﺳﺤﺎق ﻏﻨﻮی ﺑﺮﻗﯽ ﺻﻮﻓﯽ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری ﮐﻪ ﺑﻘﻮل ﯾﺎﻓﻌﯽ در ﺳﺎل  ۵۴۳وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪ۲۱ .ـ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻣﺤﻤﺪ ،ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ اﺑﻦ
ﻋﺮﺑﯽ »ﻏﲑ از اﺑﻦ ﻋﺮﺑﯽ ﻣﻌﺮوف ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺼﻮص اﻟﺤﮑﻢ اﺳﺖ« ﮐﻪ ﺑﻘﻮل ﯾﺎﻓﻌﯽ ﺑﺴﺎل  ۵۴۳وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪ۲۲ .ـ
اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۵۵۱ﯾﺎﻓﺘﻪ.«۳۰» .

ﻏﲑ از ﺑﺰرﮔﺎن ﻓﻮق ﻋ ّﺪهای دﯾﮕﺮ از رﺟﺎل ﺻﻮﻓﯿﻪ ﻧﯿﺰ در دوران ﺟﻮاﻧﯽ و ﮐﻬﻮﻟﺖ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﺑﻮده و ﺑﺎرﺷﺎد و
ﻫﺪاﯾﺖ ﺧﻠﻖ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ اﻣﺎ از رواﺑﻂ ﺷﯿﺦ ﺑﺎﻧﻬﺎ و ﺗﺎﺛﲑ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﻃﻼﻋﯽ در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ.

١١٥

ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت ﻓﺼﻞ ۲
۱ـ ﺗﺎرﯾﺦ ادﺑﯽ اﯾﺮان ادوارد ﺑﺮون ج  ۲ص .۲۶۹

۲ـ ﮐﺘﺎب اﻻﻧﺴﺎن ﺳﻤﻌﺎﻧﯽ ص  ۵۴۹و ﻣﻌﺠﻢ اﻟﺒﻠﺪان ج  ۴ص .۲۱
۳ـ زﺑﺪة اﻟﺤﻘﺎﯾﻖ ص  ۳ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺗﻤﻬﯿﺪات ص .۴۷

۴ـ زﺑﺪة اﻟﺤﻘﺎﯾﻖ ص  ۳ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺗﻤﻬﯿﺪات ص ۴۸۰
۵ـ ﺗﻤﻬﯿﺪات ص  ۲۵۰و  ۲۵۱و ﻧﻔﺤﺎت ص  ۴۱۵و ﻃﺮاﺋﻖ ص .۵۶۹

۶ـ زﺑﺪة اﻟﺤﻘﺎﯾﻖ ص .۷

۷ـ زﺑﺪة اﻟﺤﻘﺎﯾﻖ ص .۸۵

۸ـ ﻣﮑﺘﻮﺑﺎت ص  ۳۳۵و  ۴۷۰و .۳۷۳

۹ـ ﻧﻔﺤﺎت اﻻﻧﺲ ص .۴۱۴

۱۰ـ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺗﻤﻬﯿﺪات از ﻋﻔﯿﻒ ﻋﺴﲑان.
۱۱ـ ﺣﺒﯿﺐ اﻟﺴﲑ و ﻃﺮاﺋﻖ ج  ۲ص  ۵۷۰و .۵۷۱

۱۲ـ ﺗﻤﻬﯿﺪات ص .۲۵۱

۱۳ـ ﻃﺮاﺋﻖ اﻟﺤﻘﺎﯾﻖ ج  ۲ص .۵۷۱
۱۴ـ ﻧﻔﺤﺎت ص .۵۹۶

۱۵ـ ﻧﻔﺤﺎت ص .۵۹۸

۱۶ـ ﻏﺰّاﱃ ﻧﺎﻣﻪ ص .۲۹۷
۱۷ـ ﻧﻔﺤﺎت ص .۴۱۷

۱۸ـ ﺟﻮاﻫﺮ اﻻﺳﺮار ص .۱۰۹

۱۹ـ ﮐﺸﻒ اﻟﻈﻨﻮن ج  ۱ص  ۴۱۶و ﻧﯿﺰ ﻫﺪﯾﻪ اﻟﻌﺎرﻓﲔ از اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﭘﺎﺷﺎ ﺑﻐﺪادی ج ۱ص .۶۳۵
۲۰ـ ﺗﺬﮐﺮه اﻟﻤﺸﺎﯾﺦ ﺑﻨﻘﻞ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر.

۲۱ـ وﻓﯿﺎت اﻻﻋﯿﺎن ج  ۳ص .۴۴۴

۲۲ـ ﻣﻨﺎﻗﺐ اﺑﻦ ﺷﻬﺮ آﺷﻮب ص .۶۰
۲۳ـ رﯾﺎض اﻟﻌﻠﻤﺎء ص .۱۱۶

۲۴ـ ﻃﺮاﺋﻖ ج  ۲ص .۵۸۵

۲۵ـ ﻣﺮآت اﻟﺠﻨﺎن و ﻃﺮاﺋﻖ ص .۵۸۱
۲۶ـ ﻣﺮآت اﻟﺠﻨﺎن و ﻃﺮاﺋﻖ ص.۵۸۱

۲۷ـ ﻣﺮآت اﻟﺠﻨﺎن و ﻃﺮاﺋﻖ ص.۵۸۲
۲۸ـ ﻣﺮآت اﻟﺠﻨﺎن و ﻃﺮاﺋﻖ ص.۵۸۲

۲۹ـﺪر ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺼﻮﻓﯿﻪ در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺮح زﻧﺪﮔﯽ آﻣﺪه.
۳۰ـ ﮐﻠﯿﻪ ﻧﺎم ﺻﻮﻓﯿﺎن ﺑﺎ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﻏﺰاﱃ از ﺟﻠﺪ دوم ﻃﺮاﺋﻖ اﻟﺤﻘﺎﯾﻖ ص  ۵۸۰ﺗﺎ  ۵۹۱و ﻧﯿﺰ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺮآت اﻟﺠﻨﺎن
ﺣﻮادث ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻣﺬﮐﻮر اﺧﺬ ﺷﺪه.

١١٦

ﻓﺼﻞ ﺳﻮّم

ﻗﺪح ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺪح ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﻏﺰّاﱃ
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺮ ﭼﻪ واﻻﺗﺮ ﺑﺎ او ﻫﻢ ﺑﯿﺸﱰ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺣﺘﯽ درﺑﺎره ﭘﯿﺎﻣﱪان ﺧﺪا و اﺋﻤﻪ ﻫﺪی ﻧﯿﺰ
ﺑﺸﺪت وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﻟﺬا اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ درﺑﺎره ﻋﺮﻓﺎی ﺑﺎﻟﻠّﻪ ﻫﻢ ﺑﺠﺮم ﻋﺸﻖ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﺨﺪا و ﺗﻘﺮب ﺑﺎو ﺻﺎدق ﺑﻮده
اﺳﺖ و ﻫﻤﻮاره ﻗﺎﺑﻠﯿﺎن ﺣﺴﻮد ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﺎ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ ﻣﺤﺒﻮب اﻟﻬﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﯾﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﺮﻓﺖ

ﻧﺎﺋﻞ آﯾﻨﺪ زﺑﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺰ و ﻟﻤﺰ و اﺳﺘﻬﺰاء و ﺗﻨﻘﯿﺪﮔﺸﻮدهاﻧﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ اﻧﻬﺎ را از ﻣﻘﺎم ﻋﺰت ﺳﺎﻗﻂ ﮐﻨﻨﺪ و ﺧﻮد
ﮐﻮس اﻧﺎ رﺟﻞ ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﺑﺨﯿﺎل ﺧﻮد ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ درﯾﺎ را در اﻧﮕﺸﺘﺎﻧﻪ دﯾﺪﮔﺎﻫﺸﺎن ﺟﺎی دﻫﻨﺪ ﻏﺎﻓﻞ از اﯾﻨﮑﻪ:
روﻧﻖ

ﺷﺐ ﭘﺮه ﭼﻮن ﻧﻮر آﻓﺘﺎب ﻧﺨﻮاﻫﺪ

ﺑﺎزار

آﻓﺘﺎب

ﻧﮑﺎﻫﺪ

اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ ﺑﲔ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪﮐﻪ ﺷﯿﻮه ﺳﻠﻮک را ﻧﭙﺴﻨﺪﯾﺪه و ﺷﯿﻮهﻫﺎی دﯾﮕﺮی اراﺋﻪ دادهاﻧﺪﮐﻪ ﺑﻨﻈﺮ آﻧﺎن زودﺗﺮ و
ﺑﻬﱰ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽرﺳﺪ .اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ و ﻧﻈﺮ دﻫﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺣﱰام اﺳﺖ وﱃ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ »اﻟﻄﺮق اﱃ اﻟﻠﻪ

ﺑﻌﺪد اﻧﻔﺎس اﻟﺨﻼﯾﻖ« راﻫﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺪاﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻫﻤﻪ آﻓﺮﯾﺪﮔﺎن اﺳﺖ .زﯾﺮا ﻫﺮﮐﺴﯽ ﺑﺎ ﺷﺎﮐﻠﻪ و
ﺷﺨﺼﯿﺖ وﺟﻮدی ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻮارث و ﻣﺤﯿﻂ و ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﻧﻮع ﻣﮑﺘﺐ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺳﺘﺎد و ﻧﻮع ﺣﺎل و ﻣﻘﺎم
راﻫﯽ را ﻃﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ وﱃ راه ﻃﯽ ﺷﺪه از ﻃﺮف ﯾﮏ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﺎص دﻟﯿﻞ ﺑﺮ ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ از
ﺟﺰء ﺑﻪ ﮐﻞ ﺧﻼف ﻣﻨﻄﻖ اﺳﺖ و آﻧﮕﺎه در ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺎﻻت دﯾﮕﺮان از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﭘﯿﺶ داوری ،ﻗﯿﺎس ﺑﻨﻔﺲ ،ﺳﻄﺤﯽ
ﻧﮕﺮی ،ﻗﻀﺎوت ﻋﺠﻮﻻﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮدداری ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ.

ﺑﺎ ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻗﺪح ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻣﻨﺘﻘﺪان ﻋﺮﻓﺎ و از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮد .اول

ﺣﺎﺳﺪﯾﻦ و ﻣﻐﺮﺿﲔ و ﺟﺎﻫﻠﲔ ﮐﻪ ﺑﻌﻠﺖ ﺳﻄﺤﯽ ﻧﮕﺮی و ﺧﺼﻮﻣﺖ ﺑﺎﻃﻨﯽ و ﺣﺴﺪ و ﺟﻬﺎﻟﺖ ﺷﯿﺦ را ﻗﺪح ﮐﺮدهاﻧﺪ.
و دﺳﺘﻪ دوم ﻣﻨﺘﻘﺪﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﯿﺦ را ﻧﭙﺴﻨﺪﯾﺪه و ﺷﯿﻮه ﺑﻬﱰی را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺎل ﺑﻪ ذﮐﺮ ﻗﺪح و اﻧﺘﻘﺎد آﻧﺎن

ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ .در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﮐﻪ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﯾﮑﻪ ﺗﺎز ﻣﯿﺪان ﻃﺮﯾﻘﺖ و ﺷﺮﯾﻌﺘﺒﻮدﻧﺪ ،داﻋﯿﻪ داراﻧﯽ وﺟﻮد

داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ رﻧﺞ ﺧﺎﻃﺮ و ﺣﺴﺎدت آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺷﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻮاﺟﻪ ﯾﻮﺳﻒ ﻫﻤﺪاﻧﯽ ﺟﺎﻧﺸﲔ اﺑﻮﻋﻠﯽ

ﻓﺎرﻣﺪی ﮐﻪ ﺣﻠﻘﻪای از ﺣﻠﻘﺎت ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻧﻘﺸﺒﻨﺪﯾﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﺑﻨﻘﻞ از ﺳﻤﻌﺎﻧﯽ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :ﺷﯿﺦ ﻣﺎ ﺧﻮاﺟﻪ
ﯾﻮﺳﻒ ﻫﻤﺪاﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺣﻤﺪ ﻏﺰاﱃ ﺑﺪﺑﲔ ﺑﻮد وی ﮔﻔﺖ :اﺣﻤﺪ ﻏﺰاﱃ ﻃﺮﯾﻘﺖ را آﻟﻮده ﮐﺮده اﺳﺖ .ﮐﻼم او

ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺮارهﻫﺎی آﺗﺶ اﺳﺖ وﮐﺸﺶ آن ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﻧﻪ رﺑﺎﻧﯽ ،دﯾﻦ او از دﺳﺘﺶ رﻓﺘﻪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ دﻧﯿﺎ ﻫﻢ ﺑﺮای

او ﺑﺎﻗﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ »» .«۱اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ آدم را ﺑﯿﺎد ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻣﺮوان ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺣﺴﲔ ﷷ ﻣﯽاﻧﺪازد
ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺎ ﯾﺰﯾﺪﺑﻦ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﻫﻢ ﺑﺮای دﻧﯿﺎﯾﺖ ﺧﻮب اﺳﺖ ﻫﻢ ﺑﺮای دﯾﻨﺖ«!.

ﺧﻮاﺟﻪ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﺎ وﺟﻮدﯾﮑﻪ در ﻋﺮﻓﺎن ﻣﻘﺎم ﺑﻠﻨﺪی دارد و ﺟﺎﻣﯽ ﻧﻘﺸﺒﻨﺪی او را ﺳﺘﻮده وﱃ ﭼﻮن ﺑﻪ ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ ﻋﺸﻖ

ﺧﺪا ﮐﻪ ﭘﲑ ﻣﯽﻓﺮوش آن ﺳﺎﻗﯽ ﮐﻮﺛﺮ ﻋﻠﯽ ﷷ اﺳﺖ ﻗﺪم ﻧﻨﻬﺎده از ﻣﺴﺘﯽ ﻋﺸﻖ ﮐﻪ ﻓﻮق ﻣﺠﺎﻫﺪت و رﯾﺎﺿﺖ اﺳﺖ
ﺑﻮﺋﯽ ﻧﱪده ﻣﻨﮑﺮ ﺣﺎﻻت ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ وی ﺷﺪه ﮔﻮﯾﺎ ﻧﺨﻮاﻧﺪه ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :اﻫﻞ اﻻﯾﻤﺎن اﻻ ﻟﺤﺐ« ﯾﻌﻨﯽ آﯾﺎ اﯾﻤﺎن
ﺟﺰ ﻣﺤﺒﺖ و ﻋﺸﻖ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ؟! .ﻣﻌﱰض دﯾﮕﺮ ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﺟﻮزی ﺣﻨﺒﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم اﻋﱰاﺿﺎت ﺧﻮد ﺑﺮ ﻋﺮﻓﺎ و

اﻫﻞ ﻋﺸﻖ و وﻻ از دﯾﺪﮔﺎه ﮐﻼم و ﻓﻘﻪ ﺧﺎص ﺣﻨﺒﻠﯽ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ در ﮐﺘﺎب اﻟﻤﻨﺘﻈﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اول ﮐﺎرش ﻣﺘﺼﻮف
١١٧

و ﻣﺘﺰﻫﺪ ﺑﻮد ﺳﭙﺲ ﺑﻪ وﻋﻆ ﭘﺮداﺧﺖ و ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻋﻮام واﻗﻊ ﺷﺪ ...اﺣﻤﺪ ﻏﺰاﱃ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﮑﺘﻪﻫﺎی ﻟﻄﯿﻔﯽ در
وﻋﻆ ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﯿﺸﱰﮔﻔﺘﺎرش ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از رواﯾﺎت و اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺠﻌﻮل و ﺣﮑﺎﯾﺎت دروغ و ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻓﺎﺳﺪ .و ﺑﺪﯾﻦ

ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻋﱰاﺿﺎت و اﺗﻬﺎﻣﺎت ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮ ﺷﯿﺦ وارد آورده » .«۲و وﻗﺘﯽ ﻣﺂﺧﺬ اﺣﺎدﯾﺚ را ﻧﻘﻞ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﺬب ﮔﻔﺘﻪ
اﺑﻦ ﺟﻮزی ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ وی ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺣﻨﺒﻠﯽ ﺑﻮدن ،ﻫﺮ ﻏﲑ ﺣﻨﺒﻠﯽ را ﻓﺎﺳﺪ اﻟﻌﻘﯿﺪه داﻧﺴﺘﻪ و ﺧﻮد از ﻫﻤﻪ ﺑﯿﺸﱰ

ﺑﺠﻌﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﭘﺮداﺧﺘﻪ .ﻃﺎﻫﺮ ﻣﻘﺪﺳﯽ ﻗﯿﺴﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺰﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﻤﺪ ﻏﺰاﱃ در دروغ آﯾﺎﺗﯽ از آﯾﺎت ﺧﺪا ﺑﻮد.

»ﻫﻤﲔ ﻧﺴﺒﺖ را ﮐﻔﺎر و ﻣﺸﺮﮐﲔ ﺑﺮ ﭘﯿﻐﻤﱪ اﮐﺮم ﷺ وارد ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻨﺪ «.اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎ راﺳﺘﯽ ﮔﻔﺘﺎر ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ را ﺑﺎﺛﺒﺎت
ﻣﯽرﺳﺎﻧﯿﻢ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺣﺎل را ﺑﺎ ﻗﺎل ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮد.

ﺣﺎﻓﻆ اﻟﺬﻫﺒﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺣﺪ ﻏﺰاﱃ در دﯾﺎﻧﺖ ﻟﺮزان و ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺎ ﺑﺎﺣﻪ ﺑﻮد » .«۳ﻗﺎﺿﯽ ﻧﻮراﻟﻠّﻪ ﺷﻮﺷﱰی ﻫﻢ

ﺧﻮد را درﮔﲑ داﺳﺘﺎن ﻣﺠﻌﻮل ﻣﻼﻗﺎت اﺑﻮﺣﺎﻣﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﱃ ﺑﺎ ﺳﯿﺪ ﺷﺮﯾﻒ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻧﻤﻮده و ﺷﯿﻌﻪ ﺷﺪن اﺑﻮﺣﺎﻣﺪ
و اﻋﱰاض ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ را و ﻣﺮگ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺷﯿﺦ را ﭘﺲ از دو روز ذﮐﺮﮐﺮده ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﺎً اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ زﯾﺮا ﺳﯿﺪ ﺷﺮﯾﻒ

ﻗﺒﻞ از ﺗﻮﻟﺪ اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﱃ وﻓﺎت ﻧﻤﻮد و دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ  ۱۵ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ رﺣﻠﺖ ﮐﺮد ﻧﻪ ﻗﺒﻞ
از او .و ﺷﮕﻔﺖ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺸﯿﻊ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﺑﺼﻮاب ﻧﺰدﯾﮑﱰ اﺳﺖ ﺗﺎ اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ.

ﻣﻼ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﻣﺠﻠﺴﯽ ﻧﯿﺰ در ﯾﮏ ﺟﺎ از ﺻﻮﻓﯿﻪ ﺑﺪﮔﻔﺘﻪ و از ﺟﻤﻠﻪ از ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﻏﺰاﱃ ﺑﺪﮔﻮﺋﯽ ﮐﺮده و از اﯾﲊو
ﮐﻪ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪﮔﻔﺘﻪ» :ﺷﯿﻄﺎن از اﮐﺎﺑﺮ اوﻟﯿﺎء اﻟﻠّﻪ اﺳﺖ« او را ﻣﻠﻌﻮن ﺧﻮاﻧﺪه .وﱃ ﺧﻮد ﻫﻤﲔ ﻣﺠﻠﺴﯽ ﯾﮏ ﺟﺎ در

ﻣﺪح ﺗﺼﻮف و ﺻﻮﻓﯿﺎن ﺣﻘﯿﻘﯽ داد ﺳﺨﻦ داده و در ﺟﻮاب ﮐﺴﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره ﻃﺮﯾﻖ ﺣﮑﻤﺎ و اﺧﺒﺎرﯾﻮن و ﺻﻮﻓﯿﻪ
ﺳﻮال ﻧﻤﻮده وی ﭘﺲ از ذﮐﺮ ﻃﺮﯾﻘﻪ ﺣﮑﻤﺎ و ﻣﺠﺘﻬﺪﯾﻦ و اﺧﺒﺎرﯾﻮن و ﺑﺮرﺳﯽ و ﻧﻘﺪ آن دو ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﻣﺎ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺳﻮم
ﮐﻪ از ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻃﺮﯾﻖ ﻓﻘﻬﺎ و ﺻﻮﻓﯿﻪ ﺳﻮال ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ راه دﯾﻦ ﯾﮑﯽ اﺳﺖ .ﺣﻖ ﺗﻌﺎﱃ ﯾﮏ ﭘﯿﻐﻤﱪ

ﻓﺮﺳﺘﺎده و ﯾﮏ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﻘﺮر ﺳﺎﺧﺘﻪ وﻟﮑﻦ ﻣﺮدم در ﻣﺮاﺗﺐ ﻋﻤﻞ و ﺗﻘﻮی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
را ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻇﻮاﻫﺮ ﺷﺮع ﺷﺮﯾﻒ ﻧﺒﻮی ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﲍ و ﻣﺴﺘﺤﺒﺎت ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺮک ﻣﮑﺮوﻫﺎت و ﺷﺒﻬﺎت ﮐﻨﻨﺪ و

ﺗﻮﺟﻪ ﻟﺬﯾﺬ دﻧﯿﺎ ﻧﮕﺮدﻧﺪ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اوﻗﺎت ﺧﻮد را ﺻﺮف ﻃﺎﻋﺎت و ﻋﺒﺎدات ﮐﻨﻨﺪ از اﮐﺜﺮ ﺧﻠﻖ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﺷﺮت اﯾﺸﺎن

ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻠﻒ ﻋﻤﺮ اﺳﺖ ﮐﻨﺎره ﺟﻮﯾﻨﺪ اﯾﺸﺎﻧﺮا ﻣﺆﻣﻦ زاﻫﺪ ﻣﺘﻘﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و ﻣﺴﻤﯽ ﺑﻪ ﺻﻮﻓﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ زﯾﺮا در
ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻮد از ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻗﻨﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﭘﺸﻢ ﮐﻪ ﺧﺸﻦﺗﺮ وارزاﻧﱰﯾﻦ ﺟﺎﻣﻪﻫﺎﺳﺖ ﻗﻨﺎﻋﺖ ﻣﯽﮐﺮدهاﻧﺪ و اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ زﺑﺪه
ﻣﺮدﻣﻨﺪ و ﻟﮑﻦ ﭼﻮن در ﻫﺮ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺟﻤﻌﯽ داﺧﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺿﺎﯾﻊ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﻫﺮ ﻓﺮﻗﻪ از ﺳﻨﯽ و ﺷﯿﻌﻪ و

زﯾﺪی و ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺬاﻫﺐ ﺑﺎﻃﻠﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﻤﯿﺰ ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪﮐﺮد ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻋﻠﻤﺎ ﺷﯿﻄﺎن اﺳﺖ و ﯾﮑﯽ اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ ،و ﻫﻢ

ﭼﻨﲔ ﻣﯿﺎن ﺻﻮﻓﯿﻪ ﺳﻨﯽ وﺷﯿﻌﻪ و ﻣﻠﺤﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺻﻮﻓﯿﻪ ﺷﯿﻌﻪ از ﻏﲑ اﯾﺸﺎن ﻣﻤﺘﺎز ﺑﻮدهاﻧﺪ وﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در
ﻋﺼﺮﻫﺎی اﺋﻤﻪ ﻃﺎﻫﺮﯾﻦ ﷷ ﺻﻮﻓﯿﻪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻣﻌﺎرض اﺋﻤﻪ ﺑﻮدهاﻧﺪ و در زﻣﺎن ﻏﯿﺒﺖ اﻣﺎم ﺻﻮﻓﯿﻪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ

ﻣﻌﺎرض و ﻣﻌﺎﻧﺪ ﺻﻮﻓﯿﻪ اﻫﻞ ﺣﻖ ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﻮاﻫﺪ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ .و ﺳﭙﺲ از ﺟﺎﻣﯽ اﻧﺘﻘﺎدﮐﺮده ﮐﻪ ﺣﻀﺮت

ﺳﻠﻄﺎن اﻟﻌﺎرﻓﲔ ﺷﯿﺦ ﺻﻔﯽاﻟﺪﯾﻦ اردﺑﯿﻠﯽ و ﺳﯿﺪ ﺑﺰرﮔﻮار ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻃﺎووس و ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻓﻬﺪ ﺣﻠّﯽ و اﯾﺸﺎن از

ﺻﻮﻓﯿﻪ اﻣﺎﻣﯿﻪ را ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﻌﺼﺐ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻃﺮﯾﻘﻪ اﯾﺸﺎﻧﺮا ذﮐﺮ ﻧﮑﺮده ...ﺑﺒﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺗﺼﻮف را ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻧﻔﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ از ﺑﯽ ﺑﺼﲑﺗﯽ اﯾﺸﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮق ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ﻣﯿﺎن ﺻﻮﻓﯿﻪ ﺷﯿﻌﻪ و ﺻﻮﻓﯿﻪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ».«۴

ﭘﺲ از ﻣﺮاد ﻣﺠﻠﺴﯽ از رد ﺻﻮﻓﯿﻪ ﻫﻤﺎن ﺻﻮﻓﯿﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﺻﺎدق ﻫﻢ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ آﻧﻬﺎ را ﻣﺮدود
داﻧﺴﺘﻪ و آﻧﻬﺎ را ﻣﺠﻮس ﺧﻮاﻧﺪه .زﯾﺮا ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺘﻮان ﺣﺪﯾﺚ وﮐﻼم و ﺣﮑﻤﺖ را از ﻏﲑ ﻣﻌﺼﻮم و ﻏﲑ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ

ﻋﻠﻢ ﻟﺪﻧﯽ و وﱃ زﻣﺎن ﺑﻪ ﻗﺮﯾﻨﻪ اﺧﺬﮐﺮد وﱃ ﻋﺮﻓﺎن را ﮐﻪ ﺑﺮدن ﺑﺎﺳﺮار ﺧﻠﻘﺖ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﺎﻟﻢ ﻏﯿﺐ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ذات

وو ﺻﻔﺎت و اﻓﻌﺎل ﺣﻖ اﺳﺖ ﺟﺰ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و اﻃﺎﻋﺖ از ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﻟﺪﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺶ ﺿﻤﻦ ﻣﺠﺎﻫﺪات
اﻓﺎﺿﻪای و اﺷﺮاﻗﯽ و ﻋﻨﺎﯾﺘﯽ اﺳﺖ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﺑﺰرﮔﻮاران دﻋﻮی ﮐﻨﺪ ﺑﺮ ﺑﺎﻃﻞ و ﺧﻄﺎﺳﺖ.
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ﺑﺎ دﻻﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼً آورده ﺷﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺻﻮﻓﯿﺎن ﻃﺮﯾﻘﻪ ﻣﻌﺮوﻓﯿﻪ ﺑﻌﻠﺖ ارﺗﺒﺎط و ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺎ ﺣﻀﺮت رﺿﺎ ﷷ و
ﺳﭙﺲ اﺋﻤﻪ ﻣﻌﺼﻮﻣﲔ ﷷ ﭘﺲ از آن ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻘﻘﺎً ﺷﯿﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ زﯾﺮا ﺑﯿﻌﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن آن ﺑﺰرﮔﻮاران ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺎ

ﺧﻮد آﻧﺎن ﺑﻮده و ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﻏﺰاﱃ ﮔﺮ ﭼﻪ در ﻓﻘﻪ ﺷﺎﻓﻌﯽ »و ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ﻓﻘﻪ ﭘﻨﺞ ﮔﺎﻧﻪ« ﺗﺴﻠﻂ داﺷﺘﻪ و درس ﻫﻢ
ﻣﯽداده وﱃ ﺗﺪرﯾﺲ آن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﺎﻓﻌﯽ ﻣﺬﻫﺐ و داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻓﻌﯽ دﻟﯿﻞ ﺑﺮ ﺷﺎﻓﻌﯽ ﺑﻮدن ﻧﯿﺴﺖ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ

ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﯿﻌﯿﺎن اﺻﻼً در ﻓﻘﻪ ﺟﻌﻔﺮی ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺟﻌﻔﺮی ﺑﻮدن ﺗﻈﺎﻫﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺗﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺻﯿﻞ
اﺳﻼﻣﺲ را در ﭘﻨﺎه ﺗﻘﯿﻪ ﺣﻔﻆ ﮐﺮده و وﺣﺪت ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﻃﺮﯾﻘﺖ را ﺑﺎ ﺗﻨﮓ ﻧﻈﺮی ﺑﻪ ﺗﻔﺮﻗﻪ ﻧﯿﻔﮑﻨﻨﺪ و در دل

دوﺳﺖ و دﺷﻤﻦ ﭼﺮاغ ﻫﺪاﯾﺖ را روﺷﻦ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪ.

و اﻣﺎ اﻧﺘﻘﺎد ﻣﺤﻘﻘﺎﻧﻪ ﻣﺠﻠﺴﯽ و دﯾﮕﺮان ﺑﺮ ﻏﺰاﱃ ﮐﻪ ﭼﺮا اﺑﻠﯿﺲ را ﺳﻠﻄﺎن اﻟﻤﻮﺣﺪﯾﻦ ﺧﻮاﻧﺪه و ﻧﯿﺰ اﻧﺘﻘﺎدی ﮐﻪ ﺑﺮ
ﺟﻤﺎل ﭘﺮﺳﺘﯽ او ﺷﺪه ﺑﻌﺪاً در ﺷﺮح ﻋﻘﺎﺋﺪ او ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد .وﱃ آﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ رد و ﻗﺪح از ﻃﺮف

ﺑﯿﺴﻮادان و ﻗﺸﺮﯾﻮن واﻫﻞ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﻌﻠﺖ ﮐﻢ ﻣﺎﯾﮕﯽ و ﺟﻬﻞ از ﺣﻘﺎﯾﻖ و ﻋﺪم ﺗﺪﺑﺮ در ﻗﺮآن و ﺣﺪﯾﺚ و ﻋﺪم ﺗﻌﻘﻞ در
آﯾﺎت و ﻋﺪم ﺗﺰﮐﯿﻪ ﻧﻔﺲ و ﻋﺪم ﺗﺄﺳﯽ ﺑﻪ وﻻﯾﺖ وﮔﺸﻮده ﻧﺸﺪن ﻧﻮر دل ﺣﺎﺋﺰ ﻫﯿﭻ ارزﺷﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،و ﻧﯿﺰ ﻣﺪح و ذم

از ﻃﺮف ﻣﺘﻌﺼﺒﺎن ﺑﯿﮏ ﻧﺤﻠﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ارزﺷﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻫﺮ رﺷﺘﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ درﺑﺎره رﺷﺘﻪ ﺧﻮد

اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮﮐﻨﺪ .ﭼﻮن ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎص اﻟﺨﺎص اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا دﻟﻬﺎﺷﺎن را ﺑﻨﻮر ﻣﻌﺮﻓﺖ روﺷﻦ ﻧﻤﻮده
ﻟﺬا ﻣﺪح و ذﻣﺘﻮﺳﻂ ﺧﺎص اﻟﺨﺎص درﺑﺎرهٔ ﺷﯿﻮهٔ ﯾﮏ ﺻﻮﻓﯽ و ﻋﺎرف ﺻﺤﯿﺢ و ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﺻﻮﻓﯿﺎن

ﻫﻤﻮاره ﻣﺘﺸﺒﻬﲔ ﺑﻪ ﺗﺼﻮف را ﻣﻮرد ذم و ﻗﺪح ﻗﺮار دادهاﻧﺪ .ﺟﻼﺑﯽ در ﮐﺸﻒ اﻟﻤﺤﺠﻮب ،ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ در
ﻣﺼﺒﺎح اﻟﻬﺪاﯾﻪ ،ﻣﻮﻟﻮی در ﭼﻨﺪ ﺟﺎی ﻣﺜﻨﻮی ،ﺳﻌﺪی و ﺣﺎﻓﻆ و ﺷﯿﺦ ﺑﻬﺎﺋﯽ و ﻣﻼﺻﺪرا و ﻣﲑداﻣﺎد وﻣﺠﻠﺴﯽ و
ﻏﲑه ﺑﻪ ﺻﻮﻓﯽ ﻧﻤﺎﻫﺎ اﻧﺘﻘﺎداﺗﯽ ﻣﺴﺘﺪل ﻧﻤﻮدهاﻧﺪﮐﻪ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه اﺳﺖ .و ﺧﻼﺻﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺮوج از

ﺳﲑه اﻧﺒﯿﺎء و اوﻟﯿﺎء در ﻃﺮﯾﻘﺖ و اﻗﺪام ﺑﻪ رﯾﺎﺿﺘﻬﺎی ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ و ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺮوج از ﺳﲑه اﻧﺒﯿﺎء و اوﻟﯿﺎء در

ﻃﺮﯾﻘﺖ و اﻗﺪام ﺑﻪ رﯾﺎﺿﺘﻬﺎی ﻣﻨﻮﻋﻪ و ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﺮاﺣﺘﺎً ﺑﺮﮐﻔﺮ دﻻﻟﺖ ﮐﻨﺪ ﻗﺒﯿﺢ و ﻣﺮدود اﺳﺖ ،ﻧﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺎ
و ﻏﺮض ورزی و ﻏﲑه.

آﻧﭽﻪ ﻋﻠﻤﺎ و ﻋﺮﻓﺎ و ﻣﻮرﺧﲔ و ﻣﺤﻘﻘﲔ
در ﻣﺪح ﻏﺰّاﱃ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ
۱ـ ﺣﺠﻪ اﻻﺳﻼم ﻣﺤ ّﻤﺪ ﻏﺰّاﱃ در ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮادر ﮐﻮﭼﮑﱰش ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﺮده و ﺑﻨﻈﺮ ﻧﮕﺎرﻧﺪه و

ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺤﻘﻘﲔ ﭼﻮن ﺷﯿﺦ او را ﻣﺘﺤﻮل و ﻣﻨﻘﻠﺐ ﮐﺮد ﮐﻪ درس و ﺑﺤﺚ و ﻋﻠﻢ ﻣﺪرﺳﻪای و ﻣﻘﺎم را رﻫﺎ ﮐﺮد و ﺑﻪ
ﻋﺰﻟﺖ و ﺧﻠﻮت و ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ دروﯾﺸﺎن ﮐﻤﺮ ﺑﺴﺖ ﻟﺬا ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﻣﺎم اﺑﻮﺣﺎﻣﺪ دﺳﺖ ﺑﯿﻌﺖ ﺑﻪ ﺑﺮادر ﮐﻬﱰ
ﺧﻮد داده و در ﻃﺮﯾﻘﺖ وی درآﻣﺪه وﱃ ﻇﺎﻫﺮاً ﺷﯿﺦ وی اﺑﻮﻋﻠﯽ ﻓﺎرﻣﺪی ﺑﻮده .ﺑﻬﺮ ﺣﺎل ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ
روزی ﯾﮑﯽ ﺻﻮﻓﯿﺎن از ﻗﺰوﯾﻦ ﺑﻪ ﻃﻮس آﻣﺪ و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ از ﺣﺎل ﺑﺮادرش از او ﺳﻮال ﮐﺮد .ﻣﺤﻤﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﭼﯿﺰی از

ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی او ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﺴﺖ؟ ﺟﻮاب داد آری .و ﺳﭙﺲ ﺟﺰوهای ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ داد .ﻣﺤﻤﺪﮔﻔﺖ :ﺳﺒﺤﺎن
اﻟﻠّﻪ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .و ﺑﻌﻼوه ﮐﺮاﻣﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﺣﻤﺪ از ﺟﻤﻠﻪ در ﻣﺴﺴﻠﻪ ﻧﻤﺎز و

اﻟﺘﺠﺎء ﺑﺮﺳﻮل اﮐﺮم و ﺑﯿﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺒﺤﺎن اﻟﻠّﻪ ﺣﻀﺮت ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻃﺎﯾﻔﻪای از دوﺳﺘﺎن ﺑﻮدهاﻧﺪﮐﻪ اﯾﺸﺎن
ﺟﻮاﺳﯿﺲ ﻗﻠﻮﺑﻨﺪو ﻣﻄﻠﻊ ﺑﺮ اﺳﺮار ».«۵

۲ـ ﻣﺮﯾﺪ دﯾﮕﺮ ﺷﯿﺦ ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎه ﻫﺮ ﭼﻪ داﺷﺘﻪ از ﻗﻄﺐ و ﻣﺮاد ﺧﻮد ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ داﺷﺘﻪ و ﻫﺮﮐﺲ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺷﯿﺦ را

ﺑﺸﻨﺎﺳﺪﮐﺘﺐ ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎه را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﻮاﻧﺪ .او ﺑﺎﯾﻦ اﻣﺮ اذﻋﺎن داﺷﺘﻪ و ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﻧﺎﮔﺎه ﺳﯿﺪی و ﻣﻮﻻﺋﯽ اﻟﺸﯿﺦ
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اﻻم ﺳﻠﻄﺎن اﻟﻄﺮﯾﻘﻪ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻐﺰاﱃ رﺣﻤﻪ اﻟﻠّﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﺑﻪ ﻫﻤﺪان ﮐﻪ ﻣﻮﻃﻦ ﻣﻦ ﺑﻮد ﺗﺸﺮﯾﻒ آوردﻧﺪ و در
ﺻﺤﺒﺖ وی در ﺑﯿﺴﺖ روز ﺑﺮ ﻣﻦ ﭼﯿﺰی ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪﮐﻪ از اﯾﻦ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺧﻮد ﻫﯿﭻ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕﺬاﺷﺖ اﻻ ﻣﺎ ﯾﺸﺎء
اﻟﻠّﻪ ».«۶

ﺑﻌﻼوه در ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ :ای دوﺳﺖ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮا ﻧﻪ ﺗﻦ از ﻋﻠﻤﺎی داﺳﺦ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮدﻧﺪ و ﻟﯿﮑﻦ
اﻣﺸﺐ ﮐﻪ ﺷﺐ آدﯾﻨﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﺎم ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺑﻮد دﻫﻢ را ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻦ ﮐﺮدﻧﺪ و آن ﺧﺎﺟﻪ اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﱃ ﺑﻮد .اﺣﻤﺪ را
ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ اﻣﺎ ﻣﺤﻤﺪ را ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ .ﻣﺤﻤﺪ ﻧﯿﺰ از آن ﻣﺎﺳﺖ ».«۷

ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎة در ﻣﮑﺘﻮﺑﺎت ﻫﻢ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﻏﻮاﻣﺾ آﯾﺎت ﻗﺮآن را ﻣﯽداﻧﺴﺘﻪ.
۳ـ ﮐﻤﺎلاﻟﺪﯾﻦ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺧﻮارزﻣﯽ ﻋﺎرف ﻗﺮن ﻧﻬﻢ در ﮐﺘﺎب ﺟﻮاﻫﺮ اﻻﺳﺮار ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن ﻋﺎﻟﻢ ﻋﺎرف و او را اﻧﻮاع

ﻋﻠﻮم و ﻣﻌﺎرف ﺗﺼﺎﻧﯿﻒ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ وﺻﯿﺖ ﮐﻤﺎل او در ﻫﺮ دﯾﺎر اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺮادر او اﻣﺎم اﺑﻮﺣﺎﻣﺪ ﻣﺤﻤﺪ
ﻏﺰاﱃ ،درد ﻃﻠﺐ و ﺳﻠﻮک راه ﻣﻌﺮﻓﺖ ربّ ﺑﻮاﺳﻄﻪ اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﻮار ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ ».«۸

۴ـ اﺑﻦ اﺛﲑ ﻣﻮرخ ﻣﺸﻬﻮر در ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎن ﺣﻮادث ﺳﺎل  ۵۲۰ﮐﻪ وﻓﺎت ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ را ﺿﺒﻂ ﮐﺮده از ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺷﯿﺦ

دﻓﺎع ﮐﺮده و ﺑﺮ اﺑﻦ ﺟﻮزی ﺧﺮده ﻣﯽﮔﲑد و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻋﺠﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻦ ﺟﻮزی ﺑﺮ اﺣﻤﺪ ﻏﺰاﱃ اﻋﱰاض ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﮐﻪ اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺠﻌﻮل ﻣﯽ؛ﻓﺖ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮد اﺑﻦ ﺟﻮزی را ﺑﻬﻤﲔ ﺟﻬﺖ ﻗﺪح ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﮐﺘﺐ و ﻣﻮاﻋﻆ ﺧﻮد او

ﻣﺸﺤﻮن ﺑﻪ اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺠﻌﻮل و ﺑﯽاﺳﺎس اﺳﺖ ».«۹

۵ـ ﺟﺎﻣﯽ در ﻧﻔﺤﺎت اﻻﻧﺲ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ را ﺳﺘﻮده ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :وی از اﺻﺤﺎب ﺷﯿﺦ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻧﺴﺎج اﺳﺖ و ﺗﻨﺼﯿﻔﺎت
و ﺗﺎﻟﯿﻔﺎت ﻣﻌﺘﱪ و رﺳﺎﺋﻞ ﺑﯽﻧﻈﲑ دارد ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ رﺳﺎﻟﻪ ﺳﻮاﻧﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﻤﻌﺎت ﺷﯿﺦ ﻓﺨﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻋﺮاﻗﯽ ﺑﻪ ﺳﲍ
آن واﻗﻊ اﺳﺖ و ﺳﭙﺲ ﮐﺮاﻣﺎت وی را ﺑﺮ ﺷﻤﺮده ».«۱۰

۶ـ ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﯾﺎﻓﻌﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﭼﻮن ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ از اﻗﻄﺎب ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺷﺎه ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻠﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺪود دو ﻗﺮن
ﭘﺲ از ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﻣﯽزﯾﺴﺘﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺮآت اﻟﺠﻨﺎن ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :ﺑﺰرﮔﺎﻧﯽ ﭼﻮن اﺑﻦ ﻧﺠﺎر و ﻏﲑه از ﻋﻠﻤﺎء و اوﻟﯿﺎء،
اﺣﻤﺪ ﻏﺰاﱃ را ﺛﻨﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ و آﻧﭽﻪ ذﻫﺒﯽ و اﻣﺜﺎﻟﻬﻢ درﺑﺎره او ﻃﻌﻦ روا داﺷﺘﻪاﻧﺪ ارزﺷﯽ ﻧﺪارد و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺂن ﺗﻮﺟﻪ

ﻧﻤﻮد و در ﺷﺂن ﺷﯿﺦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺷﯿﺦ اﻻﻣﺎم اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺎرف رﺑﺎﻧﯽ ﺷﯿﺦ ﺷﯿﻮخ اﻟﻌﺎﻟﻢ ...ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺮاﻣﺎت و اﺷﺎرات

و ﺻﺎﺣﺐ ﻗﺒﻮل ...ﺑﻮد« ».«۱۱
اﻓﻼﮐﯽ در ﻣﻨﺎﻗﺐ اﻟﻌﺎرﻓﲔ از ﻗﻮل ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﻣﻮﻟﻮی آورده ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪﮐﻪ :اﻣﺎم ﻏﺰاﱃ رﺣﻤﺔ اﻟﻠّﻪ

ﻋﻠﯿﻪ در ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮآورده ﻋَﻠَﻢ ﻋﻠﻢ را ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ،ﻣﻘﺘﺪای ﺟﻬﺎن ﮔﺸﺖ و ﻋﺎﻟﻢ ﻋﺎﻟﻤﯿﺎن ﺷﺪ ﭼﻪ اﮔﺮ ﻫﻤﭽﻮن اﺣﻤﺪ
ﻏﺰاﱃ ذرهای ﻋﺸﻘﺶ ﺑﻮدی ﺑﻬﱰ ﺑﻮدی و ﺳﺮّ ﻗﺮﺑﺖ ﻣﺤﻤﺪی را ﭼﻮن اﺣﻤﺪ ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮدی ».«۱۲
۸ـ ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﻮد ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ »ﻣﺘﻮﻓﯽ  «۶۹۹ﻣﻨﻈﻮﻣﻪای دارد ﺑﻨﺎم ﮐﻨﻮزاﻻﺳﺮار و رﻣﻮز اﻻﺳﺮارﮐﻪ ﺳﻮاﻧﺢ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ

را ﺷﺮح داده و ﻣﻘﺎم و ﻋﻈﻤﺖ او را در ﺑﯿﺎن اﺳﺮار ﻋﺸﻖ ﺳﺘﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺳﺒﯿﻞ اﺷﺎره ﻧﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد:
روزی از ﻏﯿﺐ ﺷﺪ ﮔﺸﺎده دری
ﺑﺎز

ﺷﺪ

دﯾﺪهٔ

ﺑﺮ دﻟﻢ ﻧﺎﮔﻪ از ﭘﯽ ﻧﻈﺮی

دل

ﻣﺸﺘﺎق

ﺑﻪ

اﻣﺎم

رﺑﺎﻧﯽ

ﮐﺮده در وﻗﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ

ﮐﺮده در وﺻﻒ ﻋﺸﻖ اﺟﻤﺎﱃ
ﺷﯿﺦ

ﮐﺎﻣﻞ

ﺟﻤﻊ

ﺟﺎن او ﻣﻌﺪن ﻣﺤﺒﺖ و ﺷﻮق

ﺟﻤﺎل
آن

ﺳﻮاﻧﺢ

ﺑﻮاﻟﻔﺘﻮح

اﻟﻌﺸﺎق
ﻏﺰاﱃ

دل او ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻌﺎرف و ذوق »«۱۳

۹ـ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﻧﻮرﺑﺨﺶ »۸۶۹ه.ق« ﮐﻪ ﻗﻄﺐ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻧﻮرﺑﺨﺸﯿﻪ اﺳﺖ در رﺳﺎﻟﻪ ﺻﺤﯿﻔﺔ اﻻوﻟﯿﺎء ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺣﻤﺪ

ﻏﺰاﱃ از اوﻟﯿﺎء و راﻫﻨﻤﺎﯾﺎن ﮐﻮﺷﺎ در ﻃﺮﯾﻘﺖ ﺑﻮد .او ﻫﻤﺎن ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﺮﯾﻌﺖ از ﻓﺤﻮل ﻋﻠﻤﺎ ﺷﻤﺮده

١٢٠

ﻣﯽﺷﻮد و در ﻃﺮﯾﻘﺖ ازﮐﺎﻣﻠﲔ اوﻟﯿﺎء و در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺤﺮی ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺣﻠﯽ ﻧﺪارد او ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺟﻨﯿﺪ ﺛﺎﻧﯽ و
اﯾﻦ و اﯾﻦ ﻟﻘﺐ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻋﻠﻮّ ﺷﺂن و ﻓﻀﯿﻠﺘﺶ ﺑﺮ اﻗﺮان و اﺗﻤﺎم ﺣﺎﻟﺶ در ﻣﮑﺎﺷﻔﺎت و ﺗﺠﻠﯿﺎت ﺑﺪو داده ﺷﺪه ﺑﻮد.
او ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺸﺮب ﻋﻤﯿﻘﯽ در ﺗﻮﺣﯿﺪ و ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺑﻮد و دﺳﺖ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ در ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺳﺎﻟﮑﲔ و ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻗﻠﻮب ﻫﺪاﯾﺖ
ﺷﺪﮔﺎن داﺷﺖ ».«۱۴

۱۰ـ ﺷﺎه ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻠّﻪ وﱃ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺧﻮ را ﺑﻨﻈﻢ آورده وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﺦ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺑﻐﺪادی ﺟﺎﻧﺸﲔ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ

ﻣﯽرﺳﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

ﺑﺎز
ﺷﯿﺦ

اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ
او

اﺣﻤﺪ

ﺑﻮد

ﺑﻐﺪادی

ﻏﺰاﱃ

اﻓﻀﻞ

ﺑﻮد

ﻓﺎﺿﻼن

ﺑﺎﺳﺘﺎدی

ﻣﻈﻬﺮ ﮐﺎﻣﻞ ﺟﻼﱃ ﺑﻮد »«۱۵

۱۱ـ اﺑﻦ ﺧﻠﮑﺎن در وﻓﯿﺎت ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :او »ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ« واﻋﻈﯽ ﺧﻮش ﺑﯿﺎن و ﻧﯿﮑﻮروی و ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺮاﻣﺎت و

اﺷﺎرات و ...ﺑﻨﻔﺲ ﺧﻮد ﺑﺼﻮﻓﯿﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮده و ﺑﻪ اﻧﻘﻄﺎع و ﻋﺰﻟﺖ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻮد ».«۱۶

۱۲ـ اﺑﻦ ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ ارﺑﻠﯽ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :اﺑﻮاﻟﻔﺘﺢ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﺑﺮادر اﺑﻮﺣﺎﻣﺪ ﻓﻘﯿﻪ ﻃﻮﺳﯽ ﻏﺰاﱃ ،اﻣﺎم
زاﻫﺪ و ﻋﺎﻟﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻮده ،دارای ﮐﺮاﻣﺎت ﻇﺎﻫﺮ و دﻻﻻت آﺷﮑﺎر ﺑﻮده و ﺷﻬﺮت و ﻣﮑﺎﻧﺖ او از ﺗﻌﺮﯾﻒ و وﺻﻒ
ﺑﯽﻧﯿﺎز اﺳﺖ».«۱۷

۱۳ـ ﻣﲑزا زﯾﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ ﺷﲑواﻧﯽ در رﯾﺎض اﻟﺴﯿﺎﺣﻪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :آﻧﺠﻨﺎب ﻋﻤﺪه ﺳﺎﻟﮑﺎن ﻃﺮﯾﻖ ﯾﻘﲔ و ﻗﺪوه ﻧﺎﻇﻤﺎن
ﻣﻨﺎﻇﻢ دﯾﻦ ﺑﻮده ﺷﺮح ﮐﻤﺎﻻت ﺻﻮری و ﻣﻌﻨﻮی آﻧﺤﻀﺮت از ﺣﯿّﺰ ﺷﻤﺎر ﺑﲑون و آﻧﭽﻪ از ﻓﻀﺎﯾﻞ ﻇﺎﻫﺮی و ﺑﺎﻃﻨﯽ

آﻧﺠﻨﺎب ﮔﻮﯾﻨﺪ از آن ﻓﺰون اﺳﺖ.«۱۸» ...

۱۴ـ ﺳﺒﮑﯽ در ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﯿﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺣﺎﻓﻆ ﺳﻠﻔﯽ آورده ﮐﻪ ﺑﺎﻫﻮﺷﱰﯾﻦ ﺧﻠﻖ ﺧﺪا و ﺗﻮاﻧﺎﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﺮ ﺳﺨﻦ و
در ﻓﻘﻪ ﻓﺎﺿﻞ ﺑﻮده » .«۱۹ﺻﺎﺣﺐ ﻃﺮاﺋﻖ ﺑﺎ ﻧﻘﻞ ﻗﻮل از ﺑﺰرﮔﺎن ،ﺻﻔﺎت وﮐﻤﺎﻻت او را ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻗﺮار داده
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺑﻮاﻟﻔﺘﻮح از اﻋﺎﻇﻢ ﻣﺤﻘﻘﲔ و ﻋﺮﻓﺎی ﺷﺎﻣﺨﲔ اﺳﺖ ».«۲۰

۱۵ـ در ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺎﻻت ﺷﻤﺲ ﮐﻪ ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎﺋﯽ از ﮔﻔﺘﺎر ﺷﻤﺲ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺮات از ﺷﯿﺦ ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﻤﺠﯿﺪ ﺷﺪه و
ﮐﺮاﻣﺎت وی ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﺷﻤﺲ ص  ۱۵۶و  ۳۷۳و  ۱۹۷ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد .از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻄﻠﺒﯽ دارد ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮم
ﻣﯽدارد ﺷﯿﺦ دارای زن و ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ در ص  ۱۳۵ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :ﺧﻮاﺟﻪ اﺣﻤﺪ را در ﻧﻈﺮ آﻣﺪ ﺑﺮ آن دروﯾﺶ در

ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ او ﭼﯿﺰی ﻣﯽدﯾﺪﮔﻔﺖ ﭘﺪرت ﺑﺮای ت ﮐﺎر درﺳﺘﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ؟ ﮔﻔﺖ ﻧﯽ .او ﻫﯿﭻ ﻧﺪارد .ﮔﻔﺖ ﻫﻔﺖ ﻫﺰار
دﯾﻨﺎر ﺑﺪﻫﻢ ﺑﮕﲑ و ﻫﻢ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﺑﺘﻮ دﻫﻢ .

۱۶ـ ﻫﺪاﯾﺖ در رﯾﺎض اﻟﻌﺎرﻓﲔ و ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻔﺼﺤﺎء او را ﺳﺘﻮده و ﺟﺎﻣﻊ ﻇﺎﻫﺮ و ﺑﺎﻃﻦ ﺧﻮاﻧﺪه.«۲۱» .
۱۷ـ ﺻﺎﺣﺐ روﺿﺎت اﻟﺠﻨﺎن ﺿﻤﻦ آوردن ﻣﺪح ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎه و ﻧﻘﻞ ﻗﻮل ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻔﺤﺎت در ﻣﺮاﺗﺐ ﮐﻤﺎﻻت ﺷﯿﺦ

ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :ﺣﻀﺮت ﺷﯿﺦ ﺻﺪراﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻮﻧﻮی »ﻣﺘﻮﻓﯽ  «۶۷۳در رﺳﺎﻟﻪ ﺗﺒﺼﺮه اﻟﻤﺒﺘﺪی درﺑﺎره آﻧﮑﻪ ﮐﺎﻣﻼن

ﺻﺎﺣﺐ ﺑﺼﲑت ﮐﻪ از ﻇﻠﻤﺎت ﻫﻮی ﻣﻨﺴﻠﺦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﭘﯿﺶ از ﻣﺮگ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﺑﻪ ﻣﺮگ ارادی ﻣﺮده دﻧﯿﺎ

اﯾﺸﺎﻧﺮا زﯾﺎن ﻧﺪارد آورده ﮐﻪ :ﺑﺎ ﺧﻮاﺟﻪ اﺣﻤﺪ ﻏﺰاﱃ رﺿﯽاﻟﻠّﻪ ﻋﻨﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪﮐﻪ ﺗﻮ ﻫﻤﻪ روزه ذم دﻧﯿﺎ ﻣﯽﮐﻨﯽ و ﺧﻠﻖ را
ﺑﺮ ﻗﻄﻊ ﻋﻼﯾﻖ ﺗﺤﺮﯾﺺ ﻣﯽﻧﻤﺎﺋﯽ و ﺗﻮ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻃﻮﯾﻠﻪ اﺳﺐ و اﺳﱰ ﺑﺴﺘﻪای اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮد؟ او در ﺟﻮاب

ﮔﻔﺖ :ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯿﺦ ﻃﻮﯾﻠﻪ در ﮔﻞ زدهام در دل ﻧﺰدهام» .ان اﻟﻠّﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻻ ﯾﻨﻈﺮ اﱃ ﺻﻮرﮐﻢ و ﻻ اﱃ اﻋﻤﺎﻟﮑﻢ و
ﻟﮑﻦ ﯾﻨﻈﺮ اﱃ ﻗﻠﻮﺑﮑﻢ«.

در ﺧﺎﻧﻪ اﮔﺮ ﻫﺰار ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺎﯾﺪ

در دل ﺑﺠﺰ از ﯾﮑﯽ ﻧﺸﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻮد

١٢١

وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﻣﺤﺘﻀﺮ ﺑﻮد ﭼﻬﺎرﭘﺎﯾﺎن وی ﮔﺸﺎده ﺷﺪﻧﺪ و رم ﮐﺮدﻧﺪ ،ﭘﯿﺶ وی ﮔﻔﺘﻨﺪ ،ﯾﺎ ﺑﻔﺮاﺳﺖ داﻧﺴﺖ
ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﭼﻮن ﻓﺮود آﻣﺪﯾﻢ ﻫﺮﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺪﮔﻮ ﺳﻮار ﺷﻮد .و اﯾﻦ را دﻟﯿﻞ ﺑﺮ ﭘﯿﺸﮕﻮﺋﯽ رﺣﻠﺖ او داﻧﺴﺘﻪ رﺣﺘﺶ را

ﺳﺎل  ۵۲۰ذﮐﺮﮐﺮده .وﱃ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻋﻼء اﻟﺪﻟﻪ ﺳﻤﻨﺎﻧﯽ ﺳﺎل وﻓﺎت را  ۵۱۷داﻧﺴﺘﻪ » .«۲۲ﺑﺎﯾﺪﮔﻔﺖ ازﮐﻤﺎﻻت ﺷﯿﺦ
اﺣﻤﺪ ﻏﺰاﱃ ﻫﻤﲔ ﺑﺲ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﱰﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺬﻫﺒﯽ اﺳﻼم ﺣﺠﻪ اﻻﺳﻼم ﻣﺤﻤﺪ را دﮔﺮﮔﻮن ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻋﺎﺷﻘﯽ

ﺷﻮرﯾﺪه ﭼﻮن ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎه ﺑﺠﺎﻣﻌﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﻦ  ۳۳ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﯿﺪ آﺛﺎرش از

ﻋﻤﯿﻖﺗﺮﯾﻦ آﺛﺎر ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﻓﻘﯿﻬﯽ ﺑﺰرگ ﺷﯿﻌﯽ ﭼﻮن اﺑﻦ ﺷﻬﺮ آﺷﻮب و ﻣﺤﺪث ﺷﯿﻌﯽ ﺑﯽ ﻧﻈﲑ ﭼﻮن
ﻋﺒﺪاﻟﻮاﺣﺪ آﻣﺪی و ﻓﻘﯿﻪ ﺷﺎﻓﻌﯽ ﭼﻮن اﺑﻦ اﻟﱪزی و ﺷﺎﻋﺮی ﺷﯿﻌﯽ ﭼﻮن ﺳﻨﺎﺋﯽ و ﻗﻄﺒﯽ ﭼﻮن اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺑﻐﺪادی و
ﺷﯿﺦ اﺑﻮاﻟﻨﺠﯿﺐ ﺳﻬﺮوردی ﮐﻪ ﻋﺮ ﮐﺪام اﻋﺠﻮﺑﻪ ﻋﺼﺮﻧﺪ ﺑﺠﻬﺎن اﺳﻼم ﺗﻘﺪﯾﻢ داﺷﺘﻪ و اﯾﻦ ﺧﻮد ﺟﺎﻣﻌﯿﺖ او را

ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪﮐﻪ در آن واﺣﺪﮐﻪ واﻋﻆ و ﺻﻮﻓﯽ و ﻋﺎﻟﻢ و ﻋﺎرف و ﻓﻘﯿﻪ ﺑﻮده در ﻋﺸﻖ و ﺟﺬب ﭼﻮن ﺣﻼج و ﻋﲔ
اﻟﻘﻀﺎه و ﻋﺮاﻗﯽ از ارﮐﺎن ﻋﺮﻓﺎن ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ.

١٢٢

ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت ﻓﺼﻞ ۳
۱ـ اﻟﻤﻨﺘﻈﻢ ج  ۹ص ۲۶۰

۲ـ اﻟﻤﻨﺘﻈﻢ ج  ۹ص ۲۶۲

۳ـ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر ﺑﻨﻘﻞ از اﺳﻨﺎدش ص ۶۹
۴ـ ﻃﺮاﺋﻖ اﻟﺤﻘﺎﯾﻖ ﺑﻨﻘﻞ از ﻣﺠﻠﺴﯽ ص  ۲۸۰ﺗﺎ ۲۸۵

۵ـ ﻣﺂﺧﺬ آن ﻗﺒﻼً ذﮐﺮ ﺷﺪه :ﻧﻔﺤﺎت ،ﻃﺮاﺋﻖ ،اﻟﺘﺪوﯾﻦ ،و ﺟﻮاﻫﺮ اﻻﺳﺮار.
۶ـ ﻣﺂﺧﺬ در ﺷﻤﺎره ﻫﺎی  ۳ﺗﺎ  ۱۰ﻓﺼﻞ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه.
۷ـ ﺗﻤﻬﯿﺪات ص .۲۸۰

۸ـ ﺟﻮاﻫﺮ اﻻﺳﺮار ص  ۱۰۳و .۱۰۴

۹ـ ﮐﺎﻣﻞ اﺑﻦ اﺛﲑ ﺣﻮادث ﺳﺎل .۵۲۰
۱۰ـ ﻣﺮآت اﻟﺠﻨﺎن ج  ۳ص  ۲۲۴و روﺿﺎت اﻟﺠﻨﺎن ج  ۲ص .۳۴۳

۱۲ـ ﻣﻨﺎﻗﺐ اﻟﻌﺎرﻓﲔ ج  ۱ص .۲۱۹
۱۳ـ ﮐﻨﻮز اﻻﺳﺮار ص .۳۴۴

۱۴ـ ﺳﻠﺴﻠﻪ اوﻟﯿﺎء ص  ۱۲ﺑﻨﻘﻞ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر.

۱۵ـ ﻣﻘﺪﻣﻪ دﯾﻮان ﺷﺎه ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻠّﻪ وﱃ و ﻃﺮاﺋﻖ ج  ۳ص .۱۴
۱۶ـ وﻓﯿﺎت و ﻃﺮاﺋﻖ ج  ۲ص .۵۶۴
۱۷ـ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر ص  ۸۱ﺑﻨﻘﻞ از ﺗﺎرﯾﺦ ارﺑﻞ.

۱۸ـ رﯾﺎض اﻟﺴﯿﺎﺣﻪ ص .۲۴۹

۱۹ـ ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﯿﻪ ج  ۴ص .۵۴
۲۰ـ ﻃﺮاﺋﻖ ج  ۲ص  ۵۶۴ﺗﺎ .۵۶۸

۲۱ـ رﯾﺎض اﻟﻌﺎرﻓﲔ ص  ۵۹و ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻔﺼﺤﺎء ج  ۱ص .۱۴۵

۲۲ـ روﺿﺎت اﻟﺠﻨﺎن ج  ۲ص .۳۴۲

١٢٣

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم

اﻋﱰاﺿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﻏﺰّاﱃ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺷﯿﺦ اﺑﻮاﻟﻔﺘﻮح اﺣﻤﺪ ﻏﺰاﱃ ﻣﻬﻤﱰﯾﻦ اﻋﱰاﺿﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وی ﮐﺮدهاﻧﺪ درﺑﺎرهٔ ﺗﻮﺟﯿﻬﺎت و ﺗﺄوﯾﻼﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺷﯿﺦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎﺑﻠﯿﺲ ﻧﻤﻮده ،اﺑﻦ ﺟﻮزی ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺰرگ و ﻋﻨﻮد ﻋﺮﻓﺎ و ﺻﻮﻓﯿﻪ و از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

اﺣﻤﺪ ﻏﺰاﱃ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎﺑﻠﯿﺲ ﻣﺘﻌﺼﺐ ﺑﻮد و او را ﻣﻌﺬور ﻣﯽداﺷﺖ و ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻣﺴﻠﻤﲔ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪﮐﻪ ﭼﻨﮕﺎل ﻗﻀﺎ

ﻫﺮ ﺟﺎ در آوﯾﺰد ﺧﻮن رﯾﺰد وﮐﻤﺎن ﻗﺪر ﻫﺮ ﺟﺎ ﺑﯿﻨﺪازد ﮐﺸﺘﺎر ﺳﺎزد .وﮔﻔﺖ :ﻫﺮﮐﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪ را از اﺑﻠﯿﺲ ﻧﯿﺎﻣﻮزدﮐﺎﻓﺮ

اﺳﺖ .و اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺤﺪﯾﺪ ﻫﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮐﻪ اﺣﻤﺪﮔﻔﺖ اﺑﻠﯿﺲ ﺳﯿﺪ اﻟﻤﻮﺣﺪﯾﻦ اﺳﺖ و ﻫﺮﮐﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪ را از او ﻧﯿﺎﻣﻮزد

ﮐﺎﻓﺮ اﺳﺖ » .«۱ﻣﺠﻠﺴﯽ در ﻋﲔ اﻟﺤﯿﻮة ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ را ﻣﻠﻌﻮن ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮐﻪ اوﮔﻔﺘﻪ ﺷﯿﻄﺎن از اﮐﺎﺑﺮ اوﻟﯿﺎء
اﺳﺖ ».«۲

و ﻣﺎ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ آن ﻧﺨﺴﺖ در ﻣﻘﺪﻣﻪای ﻣﺴﺄﻟﻪ اﺑﻠﯿﺲ را ﺑﯿﺎن ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ ﻗﻮل ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ و ﻣﻮاﻓﻘﲔ و
ﻣﺨﺎﻟﻔﲔ را ﻣﯽآورﯾﻢ ﺗﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺮای اﺧﻞ ﺑﺼﲑت روﺷﻦ ﮔﺮدد.

۱ـ ﺧﻠﻘﺖ ﻣﻮﺟﻮدات در ﻇﻬﻮر و ﺗﻌﯿّﻦ ﺑﺎ وﺟﻮدی ﮐﻪ ﻣﻈﻬﺮﯾﺖ وﺟﻮد واﺣﺪ ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ وﱃ ﺑﻪ دو درﺟﻪ ﻣﺘﻀﺎد ﻧﻮر
و ﻇﻠﻤﺖ ،ﺧﲑ و ﺷﺮ ،آدم و اﺑﻠﯿﺲ ،ﻋﻠﻢ و ﺟﻬﻞ ،ﻋﺒﻮدﯾﺖ و ﻋﺼﯿﺎن ،ﻟﻄﻒ و ﻗﻬﺮ ﻇﻬﻮر ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺣﺮﮐﺖ
ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﻪ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه ﻣﺎﻫﯿﺎت ﻣﻤﮑﻨﻪ ﺷﮑﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .و ﭼﻮن ﺧﺪا ﻫﯿﭻ ﻓﻌﻠﺶ ﻋﺒﺚ ﻧﺒﻮده و از روی ﺣﮑﻤﺖ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺧﻠﻘﺖ ﻣﻮﺟﻮدات را ﺑﺼﻮرت ﻣﺎﻫﯿﺖﻫﺎی ﻣﺘﺒﺎﯾﻦ و ﻣﺘﻀﺎد در آورده ﺗﺎ ﺑﺎ ﺧﻠﻊ و ﻟﺒﺲ ﻣﺪام از ﻧﻘﺺ ﺑﻪ

ﮐﻤﺎل رﺳﺎﻧﺪ ،و ﺑﺎ اﺳﺘﻤﺮار ﺣﺮﮐﺖ ،ﺷﺪﻧﻬﺎی ﻣﺘﻮاﱃ اﯾﺠﺎدﮐﻨﺪ و »ﮐﻞ ﯾﻮم ﻫﻮ ﻓﯽ ﺷﺄن« در ﺗﺠﺪد ﺧﻠﻘﺖ ﭘﺪﯾﺪ
آﻣﺪ.

و ﺑﺮ ﻫﻤﲔ ﻣﻨﻈﻮر در ﺑﺮاﺑﺮ آدم ﺧﻠﯿﻔﻪ اﻟﻠﻪ »و ﺟﺎﻣﻊ ﮐﻮن ﮐﻪ ﻣﻈﻬﺮ ﻋﻠﻢ و ﻗﺪرت و ﺣﺐ و وﻻﯾﺖ و ﻟﻄﻒ و رﺣﻤﺖ

ﺣﻖ اﺳﺖ« اﺑﻠﯿﺲ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻈﻬﺮﯾﺖ ﻗﻬﺮ و ﻓﺴﺎدﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻋﺮﺿﯽ دارد و ﺟﻬﺖ ﻇﻬﻮر ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻤﺎﻟﯿﻪ اﺳﺖ ﻗﺮار داد ﺗﺎ
ﺻﻔﺎت ﺑﺎﻟﻘﻮه آدم در ﮐﺸﻤﮑﺶ ﺑﺎ ﺻﻔﺎت اﺑﻠﯿﺴﯿﺖ ﻓﻌﻠﯿﺖ ﯾﺎﺑﺪ .و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﺷﯿﺎء ﺑﻪ ﺿﺪ آن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺒﺎرک و ﺗﻌﺎﱃ در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ در ﮔﻔﺘﺎر ﺗﮑﻮﯾﻨﯽ اﯾﻦ دو ﻣﺨﻠﻮق را ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻢ ﻗﺮار داده ﺗﺎ ارزش ﺑﺎﻟﻘﻮه آدم

و ﺑﺮﺗﺮی ﻣﻼﺋﮏ ﺑﺮ اﺑﻠﯿﺲ روﺷﻦ ﺷﻮد وﮐﺸﻤﮑﺶ اﺑﻠﯿﺲ و آدم ،ﺟﻬﺖ ﻓﻌﻠﯿﺖ ﺻﻔﺎت ﺑﺎﻟﻘﻮه وﮐﻤﺎﻟﯿﻪ آدم ﺻﻮرت
ﮔﲑد ﺗﺎ در اﯾﻦ ﮐﺸﻤﮑﺶ ﺣﺮﮐﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻌﯿﺎر اﺧﺘﯿﺎر وی ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد .ﻟﺬا ﺟﻠﻮه ﺷﯿﺌﯿﺖ،

اﺑﺘﺪا ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺎﻟﺠﱪ و ﺑﺎﻻﺿﻄﺮار را ﭼﻮن ﺟﻦ و ﻣﻠﮏ ﺗﺤﻘﻖ ﻋﯿﻨﯽ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ و ﺳﭙﺲ ﻣﻮﺟﻮدی ﺑﺼﻮرت ﺧﻮد

وﺟﺎﻣﻊ اﺳﻤﺎء و ﺻﻔﺎت ﺧﻮد ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯽ در او ﻣﻨﻄﻮی اﺳﺖ ﺑﻌﻨﻮان ﻧﺨﺒﻪ و ﭼﮑﯿﺪه و ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺧﻠﻘﺖ ﮐﻪ از ﻋﻘﻞ و
اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﻣﯽاﻓﺮﯾﻨﺪ و ﺑﺨﻮد ﺗﱪﯾﮏ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ روح ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺣﺎﻣﻞ ﺣُﺐّ و ﻋﺸﻖ

اﺳﺖ در اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﻗﺎﺑﻞ ﺑِ َﺪﻣَﺪ ﺗﺎ ﻋﺸﻖ ﻃﺮﻓﲔ ﭘﺪﯾﺪ آﯾﺪ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﮔﺮدد ﻟﺬا ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻓﺘﺒﺎرک اﻟﻠّﻪ اﺣﺴﻦ

اﻟﺨﺎﻟﻘﲔ« و ﭼﻮن آدم ﺧﻠﯿﻔﻪ و ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻮاﻟﻢ ﻣﺠﺮد و ﻏﲑ ﻣﺠﺮد اﺳﺖ و ﻋﻠﻢ اﺳﻤﺎء ﮐﻪ اﺣﺎﻃﻪ وﺟﻮدی ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮﮐﻞ

ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ در وﺟﻮد وی ﺟﺎی دارد ﻟﺬا ﺑﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﻗﻮای ﻣﺠﺮدی ﮐﻪ ﻣﻈﻬﺮ ﻋﺒﻮدﯾﺖ و رﺣﻤﺖ و اﯾﺠﺎد و

ﻓﻨﺎ و ...ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ دﺳﺘﻮر ﺗﮑﻮﯾﻨﯽ و ﺗﺸﺮﯾﻌﯽ ﻣﯽدﻫﺪﮐﻪ در ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮف ﺧﻠﯿﻔﻪ اﻟﻠّﻪ و وﱃ اﻟﻠّﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و او را ﺳﺠﺪه
١٢٤

ﮐﻨﻨﺪ زﯾﺮا آدم ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﯿﺖ ﺧﻮﯾﺶ و ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻖ ﻋﺎﻟﻢ و اﺣﺎﻃﻪ وﺟﻮدی ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺗﺮی دارد و ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﯾﺎ ﻗﻮای
ﻋﻠﯿﺎ و ﺳﻔﻠﲐ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮای اﻃﺎﻋﺖ ﺑﺸﻮﻧﺪ زﯾﺮا اﺳﺎس ﻣﺸﯿّﺖ ﺑﺮ ﺧﻼﻓﺖ آدم و وﻻﯾﺖ اوﺳﺖ و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﺑﻠﯿﺲ
را ﮐﻪ ﻣﻈﻬﺮ ﻋﺒﻮدﯾﺖ ﺑﺪون ﻣﻌﺮﻓﺖ اﺳﺖ ﭼﻮن از ﻣﻘﺎم ﺟﻨﯿّﺖ ﺑﻤﻘﺎم ﻣﻠﮏ ﻣﻘﺮب ﺻﻌﻮد ﮐﺮده از ﺳﺠﺪه ﺑﺂدم

ﺧﻮدداری ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ وﺟﻮدی ﺧﻮد را ﻣﻼک ﺑﺮﺗﺮی ﻣﯽداﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭼﻮن ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﺠﺪه

ﮐﺮدهام در ﺑﺮاﺑﺮ ﻏﲑ ﺧﺪا ﺳﺮ ﻓﺮود ﻧﻤﯽآورم .ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻘﺎم ﻋﺒﻮدﯾﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﻋﻠﻢ و ﺧﻠﯿﻔﻪ اﻟﻠﻬﯽ و

وﻻﯾﺖ ﺳﺮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻓﺮود ﻧﻤﯽآورد ﺗﺎ ﻧﮑﻨﺪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺷﺮک ذاﺗﯽ ﺷﻮد و ﺑﻌﺪ ﻫﻮ از ﺟﻬﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮد را ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ

ﻋﺒﺎدت ﺣﻖ و ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ داﻧﺴﺘﻪ و در ﻋﺸﻖ ﺑﺤﻖ ﻣﺠﺮد ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺪاﻧﺠﺎ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﻣﻼﺋﮏ ﺷﺪه و ﺧﻠﻘﺖ ﻧﻮراﻧﯽ

ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻏﺮور ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺗﻮ ﻣﺮا از آﺗﺶ »ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ« ﺧﻠﻖ ﮐﺮدی و او را از ﮔِﻞ آﻓﺮﯾﺪی »اﻻﻋﺮاف آﯾﻪ

 «۱۲اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت »ﺧﻠﻘﺘﻨﯽ ﻣﻦ ﻧﺎر و ﺧﻠﻘﺘﻪ ﻣﻦ ﻃﲔ« را اﮔﺮ ﺑﺮ اﺳﺘﮑﺒﺎر او ﺑﮕﲑﯾﻢ دﻟﯿﻞ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در

ﻋﺒﺎدت ﺑﻤﻘﺎم ﻓﻨﺎ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺗﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺎﺷﺪ در آﻧﺼﻮرت او ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺷﺮک ﻋﺒﺎدی اﺳﺖ وﱃ اﮔﺮ ﺑﺎﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ
ﺑﮕﲑﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ :ﻫﺮ ﻓﻌﻠﯽ از ﺗُﺴﺖ و ﻣﻦ ﺟﱪاً و ﺑﺎﻻﻗﻀﺎء ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ آدم ﺳﺠﺪه ﮐﻨﻢ و ﺗﺴﻠﯿﻢ او ﺷﻮم،

ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺗﺎ »ﺑﺎﺻﻄﻼح ﺑﻌﻀﯽ از اﺷﺎﻋﺮه ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :اﮔﺮ ﻓﻌﻠﯽ را ﺑﺨﻮد ﻣﻨﺴﻮب ﮐﻨﯿﻢ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺷﺮک اﻓﻌﺎﱃ
ﺷﺪهاﯾﻢ« .او ﻫﻢ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺷﺮک اﻓﻌﺎﱃ ﻧﺸﻮد وﱃ ز آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻗﺮآن ﻟﻔﻆ اﺳﺘﮑﱪ را ﺑﮑﺎر ﺑﺮده دﻟﯿﻞ اﺧﺘﯿﺎر
اوﺳﺖ وﱃ وﻗﺘﯽ »ﮐﺎن ﻣﻦ اﻟﮑﺎﻓﺮﯾﻦ« ﺑﮑﺎر ﻣﯽﺑﺮد دﻟﯿﻞ ﺟﱪی ﺑﻮدن آن اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻮن ذاﺗﺎً ﮐﺎﻓﺮ ﺑﺎﻃﺎﻋﺖ

آدم ﺑﻮده »ﻧﻪ ﮐﻔﺮ ﺑﺨﺪا -ﺑﻠﮑﻪ ﮐﻔﺮ ﺑﺨﻠﯿﻔﻪ ﺧﺪا« ﺑﻨﺎﭼﺎر اﺳﺘﮑﺒﺎر ورزﯾﺪه .و اﻣﺎ آدم ﻫﻢ ﺑﺎ وﺟﻮد اﺧﺘﯿﺎر در ﻣﺸﯿﺖ

ﺧﺪا ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در زﻣﲔ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺷﻮد و ﻟﺬا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺰﻣﲔ ﻫﺒﻮط ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﻋﺠﺰ و اﻧﮑﺴﺎر و ﺧﻮاری ﺑﺪن و

ﭘﯿﮑﺎر ﺑﺎ ﺟﻨﺒﻪ ﺣﯿﻮاﻧﯽ و ﻧﻔﺲ اﻣﺎره و اﺑﻠﯿﺲ و ﻣﻮاﻧﻊ زﻧﺪﮔﯽ ،ﻣﺘﮑﺎﻣﻞ ﺷﻮد ﭘﺲ اﻋﱰاض اﺑﻠﯿﺲ اﻣﺮی ﺟﱪی و

ﺗﮑﻮﯾﻨﯽ ﺑﻮده و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ از ﻣﺸﯿﺖ ﺑﲑون رود و ﭼﻮن از ﻣﺸﯿﺖ ﺑﲑون ﻧﺸﺪه و از ﺗﻮﺣﯿﺪ ذاﺗﯽ و اﱃ ﻫﻢ ﺑﲑون
ﻧﯿﺎﻣﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻠﻄﺎن اﻟﻤﻮﺣﺪﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ وﱃ ﭼﻮن اﻃﺎﻋﺖ اﻣﺮ ﻧﮑﺮده ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻋﺼﯿﺎن و ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﺷﺪه وﮐﺎﻓﺮ ﺑﺎﻣﺮ
و ﯾﺎ ﮐﺎﻓﺮ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺖ و رﺳﺎﻟﺖ و ﺧﻼﻓﺖ و وﻻﯾﺖ و ﺑﺮﺗﺮی اﻧﺴﺎن ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ و ﻣﻠﻌﻮن .و ﻫﺮﮐﺲ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت

ﺧﺪا آﻧﭽﻨﺎن رو آورد ﮐﻪ از ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺑﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ اﻟﻠﻬﯽ و وﱃ اﻟﻠﻪ ﻏﺎﻓﻞ ﺷﻮد او ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺣﺪ ﻫﺴﺖ زﯾﺮا ﻫﯿﭽﮑﺲ را در

ﻋﺒﺎدت ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺧﺪا ﻧﻤﯽداﻧﺪ وﱃ ﻋﺒﺪ ﻧﯿﺴﺖ و اﺳﺎس ﮐﻠﻤﻪ ،ﺗﺴﻠﯿﻢ و ﻋﺒﺪ ﺷﺪن اﺳﺖ ﺗﺎ ﻋﺒﺪه و رﺳﻮﻟﻪ ﺗﺤﻘﻖ
ﯾﺎﺑﺪ .ﻟﺬا اﺑﻠﯿﺲ ﻣﻮﺣﺪ ﻣﻠﻌﻮن اﺳﺖ و آدم ﮐﻪ او ﻫﻢ ﻋﺼﯿﺎن ورزﯾﺪ ﭼﻮن ﺑﺎ ﻋﺠﺰ و اﻧﮑﺴﺎر و ادب ﮔﻔﺖ »رﺑﻨﺎ
ﻇﻠﻤﻨﺎ اﻧﻔﺴﻨﺎ« ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﻋﺒﺪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه و ﺧﻠﯿﻔﻪ اﻟﻠّﻪ و رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﮔﺸﺖ .ﺣﺎل ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ درﺑﺎره اﺑﻠﯿﺲ ﭼﻪ
ﮔﻔﺘﻪ:

ﺷﯿﺦ در ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ آدم ﺧﻠﻖ ﺷﻮد و ﻣﻌﺼﯿﺖ ﮐﻨﺪ ﻗﻀﺎی ﭘﺮوردﮔﺎری ﮐﺸﺘﯽ ﻧﺠﺎت را ﺑﺮای او
ﻣﻬﯿﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد .و اﺑﻠﯿﺲ ﻫﻢ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻠﻖ ﺷﻮد ﺿﻼﻟﺖ وﮔﻤﺮاﻫﯽ او در ﻣﺸﯿﺖ اﻟﻬﯽ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد ﭘﺲ

ﺧﺪا ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻠﯿﺲ ﮐﱪ ورزد و رواﻧﻪ ﺟﻬﻨﻢ ﺷﻮد و آدم ﻧﯿﮑﻮﮔﺮدد و راﻫﯽ ﺑﻬﺸﺖ ﺷﻮد«۳» .

ﺣﺎل اﻧﺼﺎف ﺑﺪﻫﯿﻢ اﮔﺮ ﻣﺸﯿﺖ ﺑﺮ آن ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮای اﻏﻮاء آدم ﺑﺎﯾﺪ اﺑﻠﯿﺲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﮐﺎری ﺧﻼف

ﻣﺸﯿﺖ ﺻﻮرت ﮔﲑد و ﺧﻠﻘﺖ ﺟﺪا از ﻣﺸﯿﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﺪ و ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد اﺑﻠﯿﺲ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮ آدم ﺳﺠﺪه ﮐﻨﺪ و

آﻧﮕﺎه وﻗﺘﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره اﺑﻠﯿﺲ در ﻗﺮآن ﺳﺨﻦ ﺑﻤﯿﺎن آﻣﺪه ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ »اﺑﯽ و اﺳﺘﮑﱪ و ﮐﺎن ﻣﻦ اﻟﮑﺎﻓﺮﯾﻦ« اﺑﺎ ﮐﺮد

و اﺳﺘﮑﺒﺎر ورزﯾﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ از ﮐﺎﻓﺮان ﺑﻮد .ﭘﺲ ﮐﺎﻓﺮ ﺑﻮدن ذاﺗﯽ و ﺟﺒﻠﯽ او ﺑﻮده ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﺎﺳﺘﮑﺒﺎر و

ﺧﻮدداری ﺷﺪه و ﺧﻮدِ ﮐﻔﺮش ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ او ﺑﻮده ﺗﺎ ﺑﻌﻨﻮان اﺻﻞ ﻋﺮﺿﯽ ﺳﺮ اﻏﻮاء در ﺟﻬﺖ ﻏﺎﯾﺖ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺑﮑﺎر

رود.
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رﺷﯿﺪاﻟﺪﯾﻦ ﻣﯿﺒﺪی ﻫﻢ در ﮐﺸﻒ اﻻﺳﺮار اﯾﻦ اﻣﺮ را ﺑﯿﺎن ﺷﲑﯾﻨﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :اﺑﻠﯿﺲ ﻣﻬﺠﻮر را از آﺗﺶ
ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﺪ ،و در ﺳﺪرة اﻟﻤﻨﺘﻬﯽ او را ﺟﺎی داد و ﻣﻘﺮﺑﺎن ﺣﻀﺮت ﺑﻪ ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻤﯽ او ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﺻﺪ ﻫﺰار ﺳﺎل او را ﺑﺮ

ﻣﻘﺎم ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺪاﺷﺖ ﺗﺎ آﻧﮑﻪ زﻧﺎر ﻟﻌﻨﺖ ﺑﺮ ﻣﯿﺎن او ﺑﺴﺖ آدم ﺧﺎﮐﯽ را از ﺧﺎک ﺗﲑه ﺑﺮﮐﺸﯿﺪ و ﻧﺎﮐﺮده ﺧﺪﻣﺖ ﺗﺎج
ﮐﺮاﻣﺖ و اﺻﻄﻔﺎء ﺑﺮ ﻓﺮق وی ﻧﻬﺎد ﮔﻔﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﻋﺰ و ﻣﻨﺘﻘﺐ آدم از ﮐﺠﺎ و آن ذل و ﻧﻮﻣﯿﺪی اﺑﻠﯿﺲ ﭼﺮا؟ ﮔﻔﺖ:

»ﻧﺤﻦ ﻗﺴﻤﻨﺎ« ﺑﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺎ ﭼﻮن و ﭼﺮا ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﺮﮐﻪ ﭼﻮن و ﭼﺮا ﮔﻮﯾﺪ ﺑﺮ درﮔﺎه ﻣﺎ ﺑﺎر ﻧﯿﺴﺖ »«۴

درﺟﺎی دﯾﮕﺮ در ﺗﻔﺴﲑ ﮐﺸﻒ اﻻﺳﺮار ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :از روی ﻇﺎﻫﺮ زﻟﺘﯽ آﻣﺪ از آدم و ﻣﻌﺼﯿﺘﯽ از اﺑﻠﯿﺲ .آدم را
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﮔﻨﺪم ﻣﺨﻮر ،ﺑﺨﻮرد .اﺑﻠﯿﺲ را ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺳﺠﺪه ﮐﻦ ﻧﮑﺮد .اﻣﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ رد و ﻗﺒﻮل ازﮐﺮدار اﯾﺸﺎن ﻧﺨﺎﺳﺖ ﮐﻪ از

ﺟﺮﯾﺎن ﻗﻠﻢ و ﻗﻀﺎﯾﺎی ﻗﺪم ﺧﺎﺳﺖ .ﻗﻠﻢ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺸﯿﺖ ﻗﺪم در ﺣﻖ ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت رﻓﺖ ﻫﻢ از ﻧﻬﺎد وی ﺗﻤﺴﮑﯽ ﺑﺪر
آوردﻧﺪ و ﺟﻨﺎﯾﺖ وی ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻋﺬر ﺑﻪ وی ﺣﻮاﻟﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻓَﻨَﺴﯽ وﻟﻢ ﺗﺠﺪ ﻟﻪ ﻋﺰﻣﺎً« »ﺳﻮره ﻃﻪ – آﯾﻪ
 «۱۱۵و اﺑﻠﯿﺲ را ﮐﻪ ﻗﻠﻢ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻣﺸﯿﺖ ﻗﺪم ﺑﻪ رد و ﻃﺮد او رﻓﺖ ﻫﻢ از ﻧﻬﺎد وی ﮐﻤﯿﻨﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮ ﭘﺎ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ

وﺟﻨﺎﯾﺖ وی ﺑﺪو ﺣﻮاﻟﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﺑﯽ و اﺳﺘﮑﱪ و ﮐﺎن ﻣﻦ اﻟﮑﺎﻓﺮﯾﻦ« »ﺑﻘﺮه -ﯾﻪ  «۳۴ﻗﻼدهای از ﺑﻬﺮ

ﻟﻌﻨﺖ ﺑﺮ ﭘﺎ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺣﮑﻢ رد ازل ﺑﺮ ﺟﯿّﺪ روزﮔﺎر او ﺑﺴﺘﻨﺪ » .«۵ﭘﺲ روﺷﻦ ﺷﺪﮐﻪ ﻋﻠﻢ آدم و اﺑﻠﯿﺲ ﺑﻌﻨﻮان

ﯾﮏ ﻣﺸﯿﺖ ﺑﺮای ﺗﮑﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎن اﻣﺮی ﮐﺎﻣﻼً ﺗﻘﺪﯾﺮی ﺑﻮده و ﺑﯿﺎن ﺣﻀﺮت ﺣﻖ ﺑﺼﻮرت ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﺟﻨﺒﻪ ادﺑﯽ و

اﺳﺘﻌﺎری ﻗﻀﯿﻪ را دارد و در واﻗﻊ زﺑﺎن ﺗﮑﻮﯾﻦ اﺑﻠﯿﺲ ﺳﺠﺪه ﻧﮑﺮدن ،ﺧﻮد راﺑﺮﺗﺮ ﺷﻤﺮدن ،و زﺑﺎن ﺗﮑﻮﯾﻦ آدم ﻋﻠﻢ

داﺷﱳ ،ﻣﺴﺠﻮد ﻣﻼﺋﮏ ﺑﻮدن ،ﺑﺮ ﺧﻼف اﻣﺮ ﺑﻪ ﺷﺠﺮه ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه وﺳﭙﺲ ﭘﺬﯾﺮش ﺗﻮﺑﻪ از ﺧﺪاﻧﺪ و ﺗﻮﺑﻪ
ﻧﻤﻮدن اﺳﺖ.

اﺑﻦ ﺟﻮزی از اﺣﻤﺪ ﻏﺰاﱃ آورده ﮐﻪ» :ﻫﺮﮐﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪ را از اﺑﻠﯿﺲ ﻧﯿﺎﻣﻮزدﮐﺎﻓﺮ اﺳﺖ« » .«۶ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎة ﻫﻤﺪاﻧﯽ
در ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :ﺟﻮاﻧﻤﺮد اﮔﺮ »وﮐﻠﻢ اﻟﻠّﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﺗﮑﻠﯿﻤﺎ« ﮐﻤﺎل اﺳﺖ ﭘﺲ اﺑﻠﯿﺲ را از اﯾﻦ ﮐﻤﺎل

ﻫﺴﺖ؟ ﺗﻮ ﭼﻪ داﻧﯽ ﮐﻪ اﺑﻠﯿﺲ ﮐﯿﺴﺖ؟ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﺑﻠﯿﺲ اﺳﺖ ﺗﺮا راه ﻧﯿﺴﺖ اﮔﺮ وﻗﺘﯽ ﺑﺮ ﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﺳﺮاﭘﺮده او ا ﯾﻦ
اﺳﺖ:

ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺗﻮ ﻣﻬﺮ دﮔﺮی ﻧﺎﻣﯿﺰم

ﻫﻢ ﺟﻮر ﮐﺸﻢ ﺑﺘﺎ و ﻫﻢ ﺑﺴﺘﯿﺰم

ﺗﺎ در ﺳﺮ ﮐﺎر ﺗﻮ ﺷﻮد ﻣﮕﺮﯾﺰم

ﺟﺎﻧﯽ دارم ﮐﻪ ﺑﺎر ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﮐﺸﺪ

از ﺧﻮاﺟﻪ اﺣﻤﺪ ﻏﺰاﱃ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺷﯿﺦ اﺑﻮاﻗﺎﺳﻢ ﮔﻮرﮐﺎﻧﯽ ﻧﮕﻔﺘﯽ اﺑﻠﯿﺲ ،ﺑﻞ ﭼﻮن ﻧﺎم او ﺑﺮدی ﮔﻔﺘﯽ :آن
ﺧﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﺟﮕﺎن » .«۷اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ اﺑﻠﯿﺲ را ﺳﺮور ﻣﻬﺠﻮران ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺎﯾﺪ ﺣﮑﺎﯾﺖ زﯾﺮ را ﮐﻪ از ﻗﻮل

وﻫﺐ ﺑﻦ ﻣﻨﺒﻪ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﻮﺟﯿﻪ آن ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :وﻫﺐ ﺑﻦ ﻣﻨﯿّﻪ رﺣﻤﻪ اﻟﻠّﻪ ﮔﻔﺖ :در ﺑﻌﻀﯽ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ ﺧﻮاﻧﺪهام
ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﷷ اﺑﻠﯿﺲ را در راه ﻃﻮر دﯾﺪ و ﺑﺎوﮔﻔﺖ ای اﺑﻠﯿﺲ ﮐﺎر ﺑﺪی ﮐﺮدی ﮐﻪ ﺑﻪ آدم ﺳﺠﺪه ﻧﯿﺎوردی .اﺑﻠﯿﺲ
در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﻪ ﻏﲑ او ﺳﺠﺪه ﮐﻨﻢ آن ﻋﻘﻮﺑﺖ را ﺑﺮای اﺛﺒﺎت دﻋﻮی ﺧﻮد اﺧﺘﯿﺎرﮐﺮدم .اﻣﺎ ﺗﻮ

ادﻋﺎی ﻣﺤﺒﺖ او را ﮐﺮدی و از ﺧﺪا ﺧﻮاﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ او ﻧﻈﺮ اﻓﮑﻨﯽ ،و ﻟﯿﮑﻦ ﻓﺮﻣﻮد» :اﻧﻈﺮ اﱃ ﺟﺒﻞ ﻓﺎن اﺳﺘﻘﺮ
ﻣﮑﺎﻧﻪ ﻓﺴﻮف ﺗﺮاﻧﯽ« » «۸و آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﮐﻮه ﻧﻈﺮ اﻓﮑﻨﺪی اﮔﺮ ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ را ﻣﯽﺑﺴﺘﯽ و ﺑﮑﻮه ﻧﻤﯽﻧﮕﺮﯾﺴﺘﯽ ﻫﺮ آﯾﻨﻪ

او را ﻣﯽدﯾﺪی .ﭘﺲ از آن ﻣﻮﺳﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪ ای اﺑﻠﯿﺲ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﻧﺰد ﺗﻮﮐﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آﺧﺮت ﺧﻮد را ﺑﺪﻧﯿﺎ

ﺑﻔﺮوﺷﺪ وای ﺑﺮﮐﺴﯽ ﮐﻪ آﺧﺮﺗﺶ را ﺑﺪﻧﯿﺎ ﺑﻔﺮوﺷﺪ » .«۹اﺑﻦ ﺟﻮزی اﯾﻦ داﺳﺘﺎن راﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ آورده و ﭘﺲ از آن
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺑﻠﯿﺲ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ :اﻣﺎ ﻣﻦ ﺻﺎدقﺗﺮ از ﺗﻮ در ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻫﺴﺘﻢ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻄﺎب ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﺠﺪه ﮐﻦ ﺑﻪ
ﻏﲑ ﻣﻦ ،ﺳﺠﺪه ﻧﮑﺮدم ،ﯾﺎ ﻣﻮﺳﯽ ﻫﺮ ﻗﺪر او ﺑﺪﯾﮕﺮی ﻣﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻋﺸﻖ ﻣﻦ ﺑﺎو ﺑﯿﺸﱰ ﻣﯽﺷﻮد ».«۱۰

١٢٦

وﱃ ﺧﻮد ﻏﺰاﱃ در ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﺎﯾﻦ ﺻﻮرت آورده ﮐﻪ :ﻣﻮﺳﯽ ﷷ ﺑﺎ اﺑﻠﯿﺲ در ﮐﻮه ﻃﻮر ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮد
ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ :ای اﺑﻠﯿﺲ ﭼﺮا آدم را ﺳﺠﺪه ﻧﮑﺮدی؟ اﺑﻠﯿﺲ ﮔﻔﺖ »ﮐﻠّﺎ و ﺣﺎﺷﺎ« ﻧﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺟﻨﲔ ﻧﻤﯽﮐﺮدم ﻣﻌﺒﻮد

واﺣﺪ اﺳﺖ و ﻣﻦ ﻫﻔﺘﺼﺪ ﻫﺰار ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ »ﺳﺒّﻮح ﻗﺪّوس« ﭼﮕﻮﻧﻪ روی ﻋﺒﺎدﺗﻢ را ﺑﻪ دو ﺳﻮﮔﺮداﻧﻢ
»دﭼﺎر ﺳﯿﺎهروﺋﯽ ﺷﺮک ﺷﻮم« ﭘﺲ ﮔﻔﺖ :ای اﺑﻠﯿﺲ ،ﭼﺮا اﻣﺮ ﻣﺮا ﺗﺮک ﮐﺮدی؟ ﮔﻔﺖ آن اﻣﺮ اﺑﺘﻼ و آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﻮد
»ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺪا ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮاﺑﯿﺎزﻣﺎﯾﺪﮐﻪ ﺑﻪ ﻏﲑ او ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽآورم ﯾﺎ ﻧﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ آدم ﺳﺠﺪه ﻣﯽﮐﺮدم در آزﻣﺎﯾﺶ رد ﺷﺪه

ﺑﻮدم و ﻣﺸﺮک ﻣﯽﺷﺪم و ﭼﻮن از آزﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﲑون آﻣﺪم ﺧﺪا ﻣﺮا ﻣﺄﻣﻮر آزﻣﺎﯾﺶ و اﻏﻮای ﺧﻠﻖ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺗﻮﺣﯿﺪ

ﻣﺮدم ﺳﻨﺠﯿﺪه ﺷﻮد« و اﮔﺮ اﻣﺮ ارادت ﺑﻮد ای ﻣﻮﺳﯽ در آﻧﺼﻮرت آﻧﭽﻪ ﻣﯽﮔﻮﺋﯽ درﺳﺖ ﺑﻮد.
وﻟﻮ ﻗﻄّﻌﺖ ارﺑﺎً ﺛﻢ ارﺑ ًﺎ

ﻦ اﻟﻔﺆاد اﱃ ﺳﻮاه »«۱۱
ﻟﻤﺎ ﺣ ّ

ﺷﯿﺦ در ﺳﻮاﻧﺢ درﺑﺎره ﻋﺸﻖ اﺑﻠﯿﺲ ﺑﺨﺪا ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :ﭼﻮن ﺑﺎﺑﻠﯿﺲ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :انّ ﻋﻠﯿﮏ ﻟﻌﻨﺘﯽ« ﮔﻔﺖ
»ﻓﺒﻌﺰّﺗﮏ« ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻦ ﺧﻮدم از ﺗﻮ اﯾﻦ ﺗﻌﺰز دوﺳﺖ دارم ﮐﻪ ﺗﺮا ﻫﯿﭽﮑﺲ در ﺗﻮ ﻣﯽﻧﺒﻮد و در ﺧﻮر ﻧﺒﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﺗﺮا

ﭼﯿﺰی در ﺧﻮر ﺑﻮدی آﻧﮕﻪ ﻧﻪ ﮐﻤﺎل ﺑﻮدی در ﻋﺰت » .«۱۲ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻪ اﻣﺮ اﺑﺘﻼﺋﯽ و ارادی ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ

واﻗﻌﺎً اﺑﻠﯿﺲ آﻧﭽﻨﺎن ﻋﺎﺷﻖ و ﻣﺠﺬوب ذات ﺣﻖ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﻏﲑ او ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﺧﲑ؟اﮔﺮ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻮده ﺳﺮور

ﻋﺎﺷﻘﺎن و ﻣﻬﺠﻮران در ﺣﻘﺶ ﺻﺤﯿﺢ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ وﮔﺮﻧﻪ ﻏﻠﻂ .ﺻﺎﺣﺐ ﺗﻔﺴﲑﮐﺸﻒ اﻻﺳﺮار در اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪا

ﯾﮏ اﻣﺮ اﺑﺘﻼﺋﯽ ﺑﻮده ﻧﻪ اﻣﺮ ارادی ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :ﺑﻮﯾﺰﯾﺪ ﺑﺴﻄﺎﻣﯽ ﮔﻔﺖ :ﮐﻪ از اﻟﻠﻪ درﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺗﺎ اﺑﻠﯿﺲ را ﺑﻪ ﻣﻦ
ﺑﻨﻤﺎﯾﺎﻧﺪ وی را در ﺣﺮم ﯾﺎﻓﺘﻢ او در ﺳﺨﻦ آوردم ﺳﺨﻦ زﯾﺮﮐﺎﻧﻪ ﮔﻔﺖ ،ﮔﻔﺘﻢ :ﯾﺎ ﻣﺴﮑﲔ ﺑﺎ اﯾﻦ زﯾﺮﮐﯽ ﭼﺮا اﻣﺮ ﺣﻖ

را دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﯽ؟! ﮔﻔﺖ ﺑﺎ ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ آن اﻣﺮ اﺑﺘﻼء ﺑﻮد ﻧﻪ اﻣﺮ ارادت .اﮔﺮ اﻣﺮ ﺑﻮدی ﻫﺮﮔﺰ دﺳﺖ ﺑﻨﺪاﺷﺘﻤﯽ .ﮔﻔﺘﻢ:

ﯾﺎ ﻣﺴﮑﲔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺣﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮا ﺑﺎﯾﻦ روز آورد .ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ» :اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻪ ﺗﮑﻮن ﻣﻦ اﻟﻀﺪ ﻋﻠﯽ
اﻟﻀﺪ« ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﻃﺮف ﯾﮑﻄﺮف ﺿﺪ ﺑﺮ ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺿﺪ ﺧﻮدش ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺪا ﺿﺪی ﻧﺪارد و
ﻣﻮاﻓﻘﺖ از ﻣﺜﻞ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ اﺳﺖ و ﺧﺪا ﻣﺜﻞ و ﻣﺎﻧﻨﺪی ﻧﺪارد اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﻮاﻓﻖ رﺿﺎی اوﺳﺖ از ﻣﻦ و ﯾﺎ

ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ از آﻧﭽﻪ ﺧﻼف اﻣﺮ ﺑﻮده از ﻣﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻫﺮ دو از اوﺳﺖ و ﻫﯿﭽﮑﺴﯽ ﺑﺮ آن ﻗﺪرﺗﯽ ﻧﺪارد و ﻣﻦ از

آﻧﺎﻧﻢ ،ﮐﻪ اﻣﯿﺪوار رﺣﻤﺘﻢ زﯾﺮا ﺧﺪاﯾﺘﻌﺎﱃ ﻓﺮﻣﻮد» :و رﺣﻤﺘﯽ وﺳﻌﺖ ﮐﻞ ﺷﯽٔ« و رﺣﻤﺖ ﻣﻦ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎ

ﮔﺴﱰده اﺳﺖ و ﻣﻦ ﭼﯿﺰی ﻫﺴﺘﻢ ﭘﺲ ﮔﻔﺘﻢ :ﺷﺮط ﺗﻘﻮی را ﭘﲑوی ﻧﻤﺎ .ﮔﻔﺖ :ﺷﺮط را ﻓﺮو ﻧﻪ .ﺷﺮط ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﻣﻮر را ﻧﺪاﻧﺪ و او ﺧﺪاﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﺮ او ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ ،و ﺳﭙﺲ ﻏﺎﯾﺐ ﺷﺪ
» .«۱۳و اﻣﺎ ﺣﻼج درﺑﺎره اﺑﻠﯿﺲ ﭼﻨﲔ ﻣﯽﮔﻔﺖ :درﯾﻐﺎ ﭼﻪ داﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺎه ﺣﺒﺶ ﮐﯿﺴﺖ؟ ﭘﺮده دار اﻻ اﻟﻠﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ

ﺗﻮ را اﺑﻠﯿﺲ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯽ ﮐﻪ اﻏﻮاء ﭘﯿﺸﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻟﻌﻨﺖ ﺧﺪای ﺑﺮ وی آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ »ﻓﺒﻌﺰﺗﮏ ﻻ ﻏﻮﯾﻨّﻬﻢ
اﺟﻤﻌﲔ« ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻌﺰّت و ﺟﺎه و ﺟﻼل ﺗﻮ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ را ﮔﻤﺮاه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺟﺰ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎﻟﺺ ﺷﺪه و ﺧﻼﺻﯽ

ﯾﺎﻓﺘﻪ .ﭼﻪ ﮔﻮﺋﯽ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﯽزﻟﻒ زﯾﺒﺎﺋﯽ دارد؟! »ﻣﻨﻈﻮر از زﻟﻒ ﺗﲑﮔﯽ وﺟﻮد اﺑﻠﯿﺲ اﺳﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻮر وﺟﻪ ﺣﻖ ،ﺑﻪ

ﺿﺪ ﺿﺪ را ﺗﻮان ﺷﻨﺎﺧﺖ«

ﺷﺎﻫﺪ ﺑﯽﺧﻂ و ﺧﺎل و زﻟﻒ ﺻﻮرت ﺑﻨﺪد و روﻧﺪه ﺑﺪان ﻣﻘﺎم رﺳﺪﮐﻪ دو ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻮد و دو ﻧﻮر ﻓﺮا ﭘﯿﺶ آﯾﺪﮐﻪ
ﻋﺒﺎرت از آن ﯾﮑﯽ ﺧﺎل اﺳﺖ و ﯾﮑﯽ زﻟﻒ و ﯾﮑﯽ ﻧﻮر ﻣﺼﻄﻔﯽ و دﯾﮕﺮی ﻧﻮر اﺑﻠﯿﺲ و ﺗﺎ اﺑﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ دو ﻣﻘﺎم
ﺳﺎﻟﮏ را ﮐﺎر اﺳﺖ .ﻧﻮر ﻋﺒﺪﻫﻮ رﺳﻮﻟﻪ ﻣﺼﻄﻔﯽ و ﻧﻮر اﻧﺎ ﺧﲑ ﻣﻨﻪ و ﺣﺴﺎدت اﺑﻠﯿﺲ » ۱۴و  «۱۵و ﺣﻼج درﺑﺎره

اﺑﻠﯿﺲ ﭼﻨﲔ ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﯽ اﺑﻠﯿﺲ در آﺳﻤﺎن ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن و دﯾﮕﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﷺ ﭘﻐﻤﱪ اﺳﻼم در روی زﻣﲔ ﺑﺮاﺑﺮ

آدﻣﯿﺎن ...ﻫﺮ دو در ﻧﯿﻤﻪ راه اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ در روز ﻣﯿﺜﺎق اﺑﻠﯿﺲ دﯾﺪه آن ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪﮔﺎر ﻣﻌﺒﻮد در ﺻﻮرت ﻣﺎدی

و ﺧﺎﮐﯽ »آدم« ﻋﺎﺑﺪ ﺗﺠﻠﯽ ﮐﻨﺪ ...اﺑﻠﯿﺲ از اﯾﻨﺠﻬﺖ در ﻧﯿﻤﻪ راه اﯾﺴﺘﺎد ﺗﺎ آدﻣﯿﺎن را ﮔﻤﺮاه ﮐﻨﺪ ...اﺑﻠﯿﺲ ﭼﻨﺎن
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ﻟﻌﻦ ﺷﺪ ه ﻫﺮﮔﺰ اﻣﺮزﯾﺪه ﻧﺸﻮد و از اﯾﻦ ﻧﮕﻮﻧﺴﺎری او درﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ راه او را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﺑﺮای درﯾﺎﻓﱳ ﻋﺸﻖ ﭘﺎ را از آﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﻓﺮاﺗﺮﮔﺬارد ...اﺑﻠﯿﺲ ﺳﺮ ﭘﯿﭽﯿﺪ و در اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﺧﻮﯾﺶ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺪا را ﺑﺎﯾﺪ
ﭘﺮﺳﺘﯿﺪ وﱃ ﺑﺎو ﻧﺘﻮان رﺳﯿﺪ ﭘﺎ ﺑﺮ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪﮔﻮﺋﯽ اﺑﻠﯿﺲ ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺧﻤﻮﺷﺎﻧﻪ و ﺳﺮ ﺑﺴﺘﻪ در ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺎﯾﺪاری

ﮐﺮد ﺗﺎ ﭘﺎی ﺑﻨﺪ اﻟﻮﻫﯿﺖ ﺳﺎده ﺑﻤﺎﻧﺪ ...اﺑﻠﯿﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺧﺪاﯾﺎ اﮔﺮاز ﻓﺮﻣﺎن ﺳﺮﭘﯿﭽﯿﺪم از ﺑﻬﺮ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺴﯽ را ﻏﲑ

از ﺗﻮ ﺑﻪ ﭘﺎﮐﯽ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻢ اﮐﻨﻮن ﮐﻪ اﯾﻦ آدم ﮐﺴﯽ ﺟﺰ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ ﭘﺲ اﺑﻠﯿﺲ را از اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﭼﮑﺎر اﺳﺖ ...آﻓﺮﯾﺪﮔﺎر

ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ در آﻓﺮﯾﺪه ﺧﻮﯾﺶ ﺗﺠﻠﯽ ﮐﻨﺪ اﺑﻠﯿﺲ ﮐﻪ آﻓﺮﯾﺪه را از آﻓﺮﯾﺪﮔﺎر ﺟﺪا ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮔﻮﺋﯽ در ﺷﺄن ﺧﺪاوﻧﺪ

ﺗﻨﺎﻗﺾ دﯾﺪ ﭘﺲ ﻣﻠﻌﻮن ﺷﺪ! اوﮐﻪ در ﻋﺮش اﺳﺘﺎد ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺑﻮد در زﻣﲔ ﮔﻤﺮاه ﮐﻨﻨﺪه آدﻣﯿﺎن ﮔﺸﺖ .اﺑﻠﯿﺲ در اﯾﻦ

ﻋﺸﻘﺒﺎزی ﻏﯿﻮراﻧﻪ و ﻣﺘﮑﱪاﻧﻪ رﻗﯿﺐ ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ و ﺣﺴﺎدت ﮐﺮد و ذات را درﯾﺎﻓﺖ ...ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺆﻣﻦ ﺧﺎص و ﯾﮑﺘﺎ

ﭘﺮﺳﺖ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺟﻼل رﺑﻮﺑﯿﺖ ﺣﻖ ﻋﺸﻖ ﻣﯽورزﯾﺪ وﱃ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺑﺎو ﻧﺘﻮان رﺳﯿﺪ در ﻫﻤﲔ راه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮﯾﺶ را
ﻣﻠﻌﻮن ﯾﺎﻓﺖ »اﻟﻄﻮاﺳﲔ ﻃﺲ اﻻزل ص  ۲۲ﺗﺎ  -۲۵ﻗﻮس زﻧﺪﮔﯽ ﺣﻼج ص .«۴۱ -۳۸

ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎة ﻣﺮﯾﺪ و ﺷﺎﮔﺮد ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﻫﻢ ،اﺑﻠﯿﺲ را ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻮر ﺳﯿﺎه ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮده ﺗﻤﻬﯿﺪ دﻫﻢ را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان

»اﺻﻞ و ﺣﻘﯿﻘﺖ آﺳﻤﺎن و زﻣﲔ ﻧﻮر ﻣﺤﻤﺪ و اﺑﻠﯿﺲ آﻣﺪ« آورده ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
آن ﻧﻮر ﺳﯿﺎه و ﮐﺎن ﻗﻬﺮ و ﺧﺸﻤﺴﺖ

ﺳﺮ ﭼﺸﻤﻪ ﮐﻔﺮ و ﻣﺴﮑﻨﺖ ﺷﯿﻄﺎﻧﺴﺖ

و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ داﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻮر ﺳﯿﺎه ﭼﯿﺴﺖ او ﭘﺎﺳﺒﺎن ﻋﺰت آﻣﺪه اﺳﺖ و درﺑﺎن ﺣﻀﺮت .و درﺑﺎره اﺑﻠﯿﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ای درﯾﻐﺎ ﮔﻨﺎه اﺑﻠﯿﺲ ﻋﺸﻖ او آﻣﺪ ﺑﺎ او ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪن اﺑﻠﯿﺲ ﺧﺪا را ،ﮔﻨﺎه او آﻣﺪ و ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪن ﺧﺪا ﭘﯿﻐﺎﻣﱪ را

ﮔﻨﺎه او »ﭘﯿﻐﻤﱪ« آﻣﺪ و ﻣﻘﺎم اﺑﻠﯿﺲ را درﺑﺎﻧﯽ ﻣﯿﺪاﻧﺪﮐﻪ ﻣﺨﻠﺼﲔ را ﻓﻘﻂ اﺟﺎزه رود ﻣﯽدﻫﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺑﻠﯿﺲ را
ﺑﺪرﺑﺎﻧﯽ ﺣﻀﺮت ﻋﺰت ﻓﺮو داﺷﺘﻨﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺗﻮ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﺎﺋﯽ .ﻏﲑت ﺑﺮ درﮔﺎه ﻣﺎ و ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن از ﺣﻀﺮت ﻣﺎ ﺑﺎز دارد.
ﻣﮕﺬار درون آﻧﮑﻪ ﻧﺪارد ﺳﺮ ﻣﻦ

ﻣﻌﺸﻮق ﻣﺮا ﮔﻔﺖ ﻧﺸﲔ ﺑﺮ در ﻣﻦ

اﯾﻦ در ﺧﻮر ﮐﺲ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ در ﺧﻮرﻣﻦ

آﻧﮑﺲ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﯿﺨﻮد ﺑﺎش

»ﺗﻤﻬﯿﺪات ﺷﻤﺎره  ۲۹۶و «۲۹۷

او درﺑﺎره ﺟﻼل و درد و ﺳﻠﻄﻨﺖ و ﻏﻢ ﻋﺸﻖ وﮔﻨﺎه و ﺷﺮاب و ﻋﻠﻢ و ﻧﺎم وﻧﺎز و ﻧﻮر و ﻟﻌﻨﺖ و ﻣﻬﺠﻮری ...و
اﺑﻠﯿﺲ ،ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﮑﺮ و ﺗﺎزهای آورده.
در ﺷﺮح ﺗﻌﺮف آﻣﺪه ﮐﻪ ﺟﻨﯿﺪﮔﻔﺖ :اﺑﻠﯿﺲ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻃﺎﻋﺖ ﺳﺰاوار ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﯾﺪ و آدم ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﻌﺼﯿﺖ ﺣﻖ از

ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺎز ﻧﺎﯾﺴﺘﺎد و ﺑﺒﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻃﺎﻋﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺮدن اﺳﺖ و ﻣﺸﺎﻫﺪت ﺗﻌﻈﯿﻢ دﯾﺪن اﺳﺖ و ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺮدن

ﻇﺎﻫﺮ راﺳﺖ و ﺗﻌﻈﯿﻢ دﯾﺪن ﺑﺎﻃﻦ راﺳﺖ .ﭘﺲ ﻣﻌﻨﯽ ﺳﺨﻦ ﺟﻨﯿﺪ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﺑﻠﯿﺲ را ﺑﻈﺎﻫﺮ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮدن و ﻓﺮﻣﺎن
ﺑﺠﺎی آوردن ﺑﻮد ﻟﯿﮑﻦ ﺗﻌﻈﯿﻢ ﺣﺮﻣﺖ ﺑﺎﻃﻦ ﺑﺮﺟﺎی ﻧﺒﻮد و ﺑﻘﺎی ﺻﺤﺒﺖ او ﺣﻠﯿﺖ در ﺗﻌﻈﯿﻢ و ﺣﺮﻣﺖ اﺳﺖ ﻧﻪ در

ﺧﺪﻣﺖ و ﻃﺎﻋﺖ ،ﮐﻪ ﻃﺎﻋﺖ ﺑﺎ ﺗﺮک ﺣﺮﻣﺖ ﺳﻮدی ﻧﺪارد و زﻟﺖ ﺑﯽﻗﺼﺪ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺣﺮﻣﺖ زﯾﺎن ﻧﺪارد و دﻟﯿﻞ ﺑﺮ

ﻓﺮق ﻣﯿﺎن آدم و اﺑﻠﯿﺲ در اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﯿﺪﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن اﺑﻠﯿﺲ را ﻣﻼﻣﺖ آﻣﺪ ﺑﻪ ﺣﺠﺖ ﻣﺸﻐﻮل
ﮔﺸﺖ ﮔﻔﺖ» :اﻧﺎ ﺧﲑ ﻣﻨﻪ« و اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ،ﺑﺮ ﺣﻖ ،ﺧﻄﺎ روا داﺷﱳ ﺑﻮد ...ﺑﺎز ﭼﻮن آدم ﷷ را ﻋﺘﺎب آﻣﺪ ﺑﺮ
ﺧﯿﺸﱳ ﺑﻪ ﺧﻄﺎ ﻣﻘﺮ آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ »رﺑﻨﺎ ﻇﻠﻤﻨﺎ اﻧﻔﺴﻨﺎ« ﻋﺬر ﭘﯿﺶ آورد ﻧﻪ ﺣﺠﺖ »ﺷﺮح ﺗﻌﺮف ج  ۴ص .«۱۶۳۲

ﺷﯿﺦ ﻋﻄﺎر در ﻣﺼﯿﺒﺖﻧﺎﻣﻪ داﺳﺘﺎن اﺑﻠﯿﺲ را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺻﻮﻓﯽ ﻋﺎﺷﻖ اﯾﻨﻄﻮر ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ:
ﮐﺮد

آن ﺷﻨﻮدی ﺗﻮ ﮐﻪ ﻣﺮدی از رﺟﺎل

ﮔﻔﺖ ﻓﺮﻣﻮدت ﺧﺪاوﻧﺪ ودود

اﺑﻠﯿﺲ

ﺳﺮﮔﺮدان

ﺳﺆال

از ﭼﻪ آدم را ﻧﮑﺮدی آن ﺳﺠﻮد
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ﭘﺲ او داﺳﺘﺎن ﺻﻮﻓﯽ را ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در راﻫﯽ ﺑﺎ دﺧﱰ ﭘﺎدﺷﺎه ﻫﻤﺴﻔﺮ ﺑﻮد ﺑﺎد ﭘﺮده ﻣﺤﻤﻞ را ﮐﻨﺎر زد و او
ﺻﻮرت دﺧﱰ را دﯾﺪ و ﻋﺎﺷﻖ ﺟﻤﺎل او ﺷﺪ »ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻮن ﺣﺠﺎب ﮐﻨﺎر رود ﺟﻤﺎل ﺟﻠﻮه ﮐﻨﺪ و ﻋﺸﻖ ﻇﻬﻮر

ﯾﺎﺑﺪ« دﺧﱰﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ آن ﺻﻮﻓﯽ ﻋﺎﺷﻖ را اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﺪﮔﻔﺖ:
ﺗﲑ

ﮔﺮ ﺑﺒﯿﻨﯽ ﺧﻮاﻫﺮم را ﯾﮏ زﻣﺎن

ﻣﮋﮔﺎن ﮐﻨﺪ

ﭘﺸﺘﺖ ﮐﻤﺎن

ﺻﻮﻓﯽ ﻧﺎدان ﺑﺪان ﺳﻮی ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ دﺧﱰﮔﻔﺖ :او را از ﻣﻦ دورﮐﻨﯿﺪﮐﻪ او ﻋﺎﺷﻖ ﻧﯿﺴﺖ.

ﻧﻨﮕﺮد ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻫﯿﭻ ﺑﺎز

ﺗﺎ ﮐﺴﯽ در ﻋﺸﻖ ﻣﻦ ﭼﻮن دﻟﻨﻮاز

ﻣﯽﻧﺪاﻧﻢ ﺗﺎ ﮐﻪ را اﯾﻨﺠﺎ ﺷﮑﯿﺴﺖ

ﻗﺼﮥ اﺑﻠﯿﺲ و اﯾﻦ ﻗﺼﻪ ﯾﮑﯿﺴﺖ

ﺷﯿﺦ ﻋﻄﺎر در اﻟﻬﯽﻧﺎﻣﻪ ﻫﻢ داﺳﺘﺎن ﻣﻼﻗﺎت ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ و اﺑﻠﯿﺲ را آورده و در آﺧﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﺑﻪ ﻟﻌﻨﺖ ﮔﺮ ﭼﻪ از دﺳﺘﮕﺎه دور اﺳﺖ

وﱃ از ﻗﻮل ﻣﻮﺳﯽ در ﺣﻀﻮر اﺳﺖ

اﮔﺮ ﭼﻪ ﮐﺮد ﻟﻌﻨﺖ را ﻓﺮوزش

از آن ﻟﻌﻨﺖ زﯾﺎدت ﮔﺸﺖ ﺳﻮزش »«۱۷

و ﺑﺎز در ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺷﺒﻠﯽ و اﺑﻠﯿﺲ آورده ﮐﻪ ﺷﺒﻠﯽ اﺑﻠﯿﺲ را در ﻋﺮﻓﺎت دﯾﺪه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭼﺮا در ﺑﲔ اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ
آﻣﺪهای؟ اﺑﻠﯿﺲ ﺟﻮاﺑﻬﺎﺋﯽ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﭼﻮ ﺑﯽﻋﻠﺖ ﺷﺪﺳﺘﻢ راﻧﺪهٔ او

ﺷﺪم ﺑﯽﻋﻠﺘﯽ ﻫﻢ ﺧﺎﻧﻮادهٔ او

اﻣﯿﺪ از ﺣﻖ ﺑﺮﯾﺪن ﺑﺲ روا ﻧﯿﺴﺖ

ﭼﻮ در ﮐﺎر ﺧﺪا ﭼﻮن ﭼﺮا ﻧﯿﺴﺖ

ﻋﺠﺐ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻓﻀﻠﺶ ﺧﻮاﻧﺪم ﺑﺎز

ﭼﻮ ﻗﻬﺮش ﮐﺮد ﺣﮑﻢ و راﻧﺪم آﻏﺎز

اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻬﱰﯾﻦ داوری را ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ روﻣﯽ در داﺳﺘﺎن اﺑﻠﯿﺲ و ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ اﺑﻠﯿﺲ را
ﺳﺮور ﻣﻬﺠﻮران و ﻋﺎﺷﻘﺎن ﻓﺮض ﮐﺮده ،راﻧﺪه ﺷﺪن او را از ﺗﻘﺪﯾﺮ ازﱃ داﻧﺴﺘﻪ و ﺳﺨﻦ راﺑﺎﯾﻨﺠﺎ ﮐﺸﺎﻧﺪه:
ﺗﺮک ﺳﺠﺪه از ﺣﺴﺪ ﮔﲑم ﮐﻪ ﺑﻮد

آن ﺣﺴﺪ از ﻋﺸﻖ ﺧﯿﺰد ﻧﺰ ﺣﺠﻮد

ﻫﺮ ﺣﺴﺪ از دوﺳﺘﯽ ﺧﯿﺰد ﭼﻨﲔ

ﮐﻪ ﺷﻮد ﺑﺎ دوﺳﺖ ﻏﲑی ﻫﻤﻨﺸﲔ

ﻫﺴﺖ ﺷﺮط دوﺳﺘﯽ ﻏﲑت ﭘﺰی

ﻫﻤﭽﻮ ﺷﺮط ﻋﻄﺴﻪ ﮔﻔﱳ دﯾﺮ زی

ﮔﻔﺖ ﺑﺎزی ﮐﻦ ﭼﻪ داﻧﻢ در ﻓﺰود

ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺑﺮ ﻧﻄﻌﺶ ﺟﺰ اﯾﻦ ﺑﺎزی ﻧﺒﻮد
آن ﯾﮑﯽ ﺑﺎزی ﮐﻪ ﺑﺪ ﻣﻦ ﯾﺎﻓﺘﻢ

ﺧﻮﯾﺸﱳ را در ﺑﻼ اﻧﺪاﺧﺘﻢ

ﺧﻮد اﮔﺮ ﮐﻔﺮ اﺳﺖ و ﮔﺮ اﯾﻤﺎن او

دﺳﺘﺒﺎف ﺣﻀﺮﺗﺴﺖ و آن او »«۱۹

ﻣﺎت اوﯾﻢ ﻣﺎت اوﯾﻢ ﻣﺎت او

در ﺑﻼ ﻫﻢ ﻣﯽﭼﺸﻢ ﻟﺬات او

ﺑﺎ وﺟﻮدﯾﮑﻪ ﺑﺰرﮔﺎن ﻋﺮﻓﺎ درﺑﺎره ﻋﺒﺎدت و ﻋﺸﻖ و ﻏﲑت ﺑﺮ ﻋﺸﻖ و اﻣﺮ آزﻣﺎﯾﺸﯽ اﺑﻠﯿﺲ ﺳﺨﻦﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ وﱃ

ﺣﺪﯾﺜﯽ را ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﮐﻠﯿﻨﯽ ﺑﻨﻘﻞ از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﷷ آورده ﺑﻬﱰﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ اﺳﺖ ﮐﻠﯿﻨﯽ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﻋﻦ اﻟﺼﺎدق

ﷷ :اﻣﺮاﻟﻠّﻪ وﻟﻢ ﯾﺸﺎء و ﺷﺎء وﻟﻢ ﯾﺄت اﻣﺮ اﺑﻠﯿﺲ آن ﯾﺴﺠﺪ ﻵدم و ﺷﺎء ان ﻻ ﯾﺴﺠﺪ و ﻟﻮ ﺷﺎٔ ان ﯾﺴﺠﺪ

ﺳﺠﺪ و ﻧﻬﯽ آدم ﻋﻦ ﯾﺄﮐﻞ ﻣﻨﻬﺎ و ﻟﻮ ﻟﻢ ﯾﺸﺎء ﻟﻢ ﯾﺄﮐﻞ«» «۲۰ﯾﻌﻨﯽ از ﺻﺎدق ﷷ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ :ﮔﺎﻫﯽ

ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ وﱃ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد وﮔﺎه ﺧﺪا ﭼﯿﺰی را ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ وﱃ اﻣﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﺧﺪا ﺑﻪ اﺑﻠﯿﺲ
ﻓﺮﻣﺎن دادﮐﻪ آدم را ﺳﺠﺪه ﮐﻨﺪ وﱃ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺠﺪه ﻧﮑﻨﺪ »زﯾﺮا ﻗﺎﻧﻮن ﺗﮑﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎن در ﺳﺘﯿﺰ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻮﺳﻪﻫﺎ
ﺗﺤﻘﻖ ﻧﻤﯽﯾﺎﻓﺖ« و اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺠﺪه ﮐﻨﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎً ﺳﺠﺪه ﻣﯽﮐﺮد »اﮔﺮ ﺳﺠﺪه ﮐﺮده ﺑﻮد ﻧﻈﺎم ﻫﺴﺘﯽ ﻋﻮض

ﺷﺪه ﺑﻮد و اﻧﺴﺎن ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻧﻤﯽﯾﺎﻓﺖ و ﺧﻠﯿﻔﻪ اﻟﻠّﻪ ﻧﻤﯽﺷﺪ و ﭘﺎداش و ﻋﻘﺎب و ﺧﻼﺻﻪ ﻋﻠﺖ ﻏﺎﺋﯽ آﻓﺮﯾﻨﺶ اﻧﺠﺎم

ﻧﻤﯽﺷﺪ« و آدم را از ﺧﻮردن آن درﺧﺖ ﻧﻬﯽ ﮐﺮد وﱃ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد »ﺑﺰﻣﲔ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﺘﮑﺎﻣﻞ ﺷﻮد و

١٢٩

ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺧﺪا ﮔﺮدد« و اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ آدم از آن درﺧﺖ ﻧﻤﯽﺧﻮرد» .اﮔﺮ ﻧﻤﯽﺧﻮرد ﺣﺮﮐﺖ و ﺗﮑﺎﻣﻞ و ﭘﺎداش و
ﻋﻘﺎب و ﻏﺎﯾﺖ و ﻫﺪف اﻟﻬﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﻤﯽﯾﺎﻓﺖ«.

ﭘﺲ آﻧﭽﻪ اﺣﻤﺪ ﻏﺰاﱃ درﺑﺎره ﮔﻔﺘﻪ »ﺳﺮور ﻣﻬﺠﻮران و ﻋﺎﺷﻘﺎن« ﮐﻪ ﻋﺸﻘﺶ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﻨﮕﺮﯾﺴﱳ ﺑﻪ ﻏﲑ ﮔﺮدﯾﺪ

درﺳﺖ اﺳﺖ .و درﺑﺎره ﺳﺮور ﻣﻮﺣﺪﯾﻦ ﻫﻢ ﺷﺎﯾﺪ ﻧﻈﺮش اﯾﻦ ﮐﻪ اﺑﻠﯿﺲ ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ ﺳﺠﺪه ﺑﻪ آدم ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺮک

ذاﺗﯽ ﯾﺎ ﻋﺒﺎدی ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻬﺮ ﺣﺎل ﺧﻮد ﺷﯿﺦ ﻓﻌﻞ اﺑﻠﯿﺲ را ﻧﮑﻮﻫﺶ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ در ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :روز ﻗﯿﺎﻣﺖ

اﻧﺒﯿﺎء ،ﻋﺒﺎد و ﺻﻠﺤﺎ را ﭘﯿﺶ ﻣﯽاورﻧﺪ اﻣﺎ اﺑﻠﯿﺲ را ﭘﯿﺶ ﻧﻤﯽآورﻧﺪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﺴﺒﯿﺢ ﻫﻔﺘﺼﺪ ﻫﺰار ﺳﺎﻟﻪ او را ﺑﻪ

ﺧﺎﻃﺮ ﺗﮑﱪ و ﺗﻤﺮدش از ﺑﲔ ﻣﯽﺑﺮد » «۲۱و در ﻫﻤﺎن ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻋﻠﺖ ﻣﺮدودﯾﺖ اﺑﻠﯿﺲ را اﻧﺎﻧﯿﺖ ﻣﯽداﻧﺪﮐﻪ» :اﻧﺎ
ﺧﲑ ﻣﻨﻪ« ﮔﻔﺖ ﻋﻠﺖ ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ آدم را ﻋﺠﺰ و اﻧﮑﺴﺎر ﻣﯽداﻧﺪﮐﻪ »رﺑﻨﺎ ﻇﻠﻤﻨﺎ اﻧﻔﺴﻨﺎ« » «۲۲ﮔﻔﺖ .و ﻣﻮﻟﻮی ﻫﻢ

در ﻣﺜﻨﻮی ﻫﻤﲔ ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﺑﻨﻈﻢ ﮐﺸﯿﺪه ادب آدم را در »رﺑﻨﺎ ﻇﻠﻤﻨﺎ« و ﺑﯽادﺑﯽ اﺑﻠﯿﺲ را در »اﻧﺎ ﺧﲑ ﻣﻨﻪ« ذﮐﺮﮐﺮده
و ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

اﯾﻦ ﻣﺮض در ﻧﻔﺲ ﻫﺮ ﻣﺨﻠﻮق ﻫﺴﺖ

ﻋﻠﺖ اﺑﻠﯿﺲ اﻧﺎ ﺧﲑ ﺑُﺪ اﺳﺖ

و ﺑﺎز ﺷﯿﺦ در ﻫﻤﺎن ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :روز ﻗﯿﺎﻣﺖ دو ﻣﻨﱪ ﻧﺼﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﯾﮑﯽ ﺑﺮای ﺷﯿﻄﺎن ﺑﺮ روی آﺗﺶ و ﯾﮑﯽ

ﺑﺮای ﻣﺤﻤﺪ ﷺ ﺑﺮ روی ﻧﻮر .و ﭘﲑوان ﻫﺮ ﯾﮏ ﻫﻤﭽﻮ ﻃﯿﻒ ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺮﮐﺰ و رﻫﱪ ﺧﻮد ﻣﯽروﻧﺪ ﭘﺲ

اﮔﺮ ﭘﲑوی از ﺷﯿﻄﺎن ﮐﻨﯽ ﻏﺒﺎر ﻣﻮﮐﺐ او ﺗﺮا ﮐﻮر ﻣﯽﺳﺎزد و اﮔﺮ ﭘﲑوی ﻣﺤﻤﺪ ﷺ را ﺑﻨﻤﺎﺋﯽ دﯾﺪهات راﺑﺎز
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺮا ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ».«۲۳

ﺑﺎ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﱳ ﻓﻮق ﺑﺨﺼﻮص آﻧﭽﻪ ﮐﻠﯿﻨﯽ از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﷷ ﻧﻘﻞ ﮐﺮد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻣﯽرﺳﯿﻢ ﮐﻪ اﺑﻠﯿﺲ ﺳﺮور ﻣﻬﺠﻮران و ﻋﺎﻗﺎن و ﺳﻠﻄﺎن اﻟﻤﻮﺣﺪﯾﻦ ﺑﻮد و ﺑﻌﻠﺖ ﺣﺴﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻋﺸﻖ »ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ
ﻣﻮﻻﻧﺎ« ﯾﺎ ادﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﭘﺮداﺧﱳ ﺑﻪ ﻏﲑ ﺑﻮد و ﺗﮑﱪ ﻧﺎﺷﯽ از آن »ﻃﺒﻖ ﺑﯿﺎن ﻏﺰاﱃ و ﻣﻮﻟﻮی و ﻏﲑﻫﻢ« و ﯾﺎ ﻗﺎﻋﺪه

ﺟﱪ و ﺗﻘﺪﯾﺮ و اﻃﺎﻋﺖ ﺑﺎﻟﺠﱪ از ﻣﺸﯿﺖ »ﻃﺒﻖ ﺑﯿﺎن ﻏﺰاﱃ و ﻣﻮﻟﻮی و ﻏﲑﻫﻢ« و ﯾﺎ اﻧﺎﻧﯿﺖ داﺷﱳ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻋﺒﺎدت و
ﯾﺎ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺧﻠﻘﺖ و ﯾﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﺳﻠﻄﺎن اﻟﻤﻮﺣﺪﯾﻦ و ﺳﺮور ﻣﻬﺠﻮران را ﺑﺎﻟﺠﱪ ﻣﻠﻌﻮن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﯾﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ

ﻋﺸﻖ ﺑﺤﻖ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺗﺎ ﻟﻌﻦ دوﺳﺖ را ﺑﺠﺎن ﺑﺨﺮد و اﮐﻨﻮن دﯾﮕﺮ ﻣﻠﻌﻮن اﺳﺖ و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ دوری ،ﭼﻪ در اﺻﻞ ﻋﺎﺷﻖ

ﯾﺎ ﻣﺤﺪ ﯾﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻫﺮﮐﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ از اﺑﻠﯿﺲ ﻧﮕﺮﻓﺖ زﻧﺪﯾﻖ اﺳﺖ ،آن

ﺟﻨﺒﻪ را در ﻧﻈﺮ دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺎﺷﻖ و ﻋﺎﺑﺪ ﺟﺰ ﺑﻪ ﻣﻌﺒﻮد و ﻣﻌﺸﻮق ﻧﯿﻨﺪﯾﺸﺪ و ﻧﻨﮕﺮد و آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﭘﲑوی از او را
ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻘﺎوت ﻣﯽداﻧﺪ آﻧﺠﺎﺋﯿﺴﺖ ﮐﻪ »اﻧﺎ ﺧﲑ ﻣﻨﻪ« ﮔﻔﺘﻪ و ﺗﮑﱪ و اﻧﺎﻧﯿﺖ داﺷﺘﻪ و ﻧﯿﺰ در ﭘﯽ اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ

در اﻧﺴﺎن اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻋﺎﺷﻘﺶ و ﻋﺒﺎدت او را ﺳﺘﻮده وﱃ ﺣﺴﺪ و ت ﮐﱪ و ﺗﻤﺮد و اﻧﺎﻧﯿﺘﺶ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ داﻧﺴﺘﻪ و ﻫﻤﺎن

اﻧﺎﻧﯿﺖ و دﯾﺪن ﮐﻤﺎﻻت از ﺧﻮد و آﻧﺮا از اﻓﻀﻞ اﻟﻬﯽ ﻧﺪاﻧﺴﱳ و ﺗﺠﻪ ﻧﮑﺮدن ﺑﺎﯾﻦ اﺻﻞ ﮐﻪ ﺗﺎ ﯾﺤﺒﻬﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ
ﯾﺤﺒﻮﻧﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد »ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺸﻖ اﻟﻬﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺸﻖ ﻣﺨﻠﻮق ﺑﺨﺪا ﻣﯽﺷﻮد« او را ﻣﻠﻌﻮن ﺳﺎﺧﺖ .او ﺑﺎﯾﺪ

ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻌﺒﻮدی ﮐﻪ او را ﺑﺮﮐﺸﯿﺪ ﻫﺮ آن ﻓﺮو ﻣﯽاﻓﮑﻨﺪ و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ از اﺳﺖ ﻧﻪ از ﻏﲑ او

ﮐﻮﺷﺶ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﯿﭽﺎره ﺑﺠﺎﺋﯽ ﻧﺮﺳﺪ

ﺗﺎ ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻌﺸﻮق ﻧﺒﺎﺷﺪﮐﺸﺸﯽ

و ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻮﺟﺐ آن ﺷﺪﮐﻪ ﺧﺪای ﺗﻌﺎﱃ اﺑﻠﯿﺲ را ﮐﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﻮﺣﺪان و ﺳﺮور ﻋﺎﺷﻘﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﻣﻠﻌﻦ
ﺳﺎزد اﮔﺮ ﺑﺎﯾﻦ ﻣﺜﻞ ﻗﺮﯾﻨﻪ از ﺟﻦ »اﺑﻠﯿﺲ از ﺟﻦ ﺑﻮده« ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﺗﺨﺖ ﺑﻠﻘﯿﺲ را ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ از ﺟﺎﯾﺖ ﺑﺮﺧﯿﺰی

ﻣﯽاورم و ﻣﻦ ﻗﻮی و اﻣﲔ ﻫﺴﺘﻢ .و در آﯾﻪ  ۴۰ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :و آﻧﮑﻪ در ﻧﺰد او ﻋﻠﻤﯽ ازﮐﺘﺎب ﺑﻮد ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﭘﯿﺶ از
ﯾﮏ ﭼﺸﻢ ﺑﻬﻢ زدن ﺗﺨﺖ ﺑﻠﻘﯿﺲ را ﻣﯽآورم و ﭼﻮن دﯾﺪﮐﻪ ﺗﺨﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪه ﮔﻔﺖ» :ﻫﺬا ﻣﻦ

ﻓﻀﻞ رﺑﯽ« ،اﯾﻦ از ﻓﻀﻞ ﺧﺪاﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﯿﺎزﻣﺎﯾﺪﮐﻪ ﺷﮑﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﯾﺎ ﮐﺎﻓﺮ ﻣﯽﺷﻮم و ﻫﺮﮐﻪ ﺷﮑﺮﮔﺰارد ﺑﺮ ﺧﻮد ﺷﮑﺮ

١٣٠

ﻧﻬﺎده و ﻫﺮﮐﻪ ﻧﺎﺳﭙﺎﺳﯽ ورزد ﺧﺪاﯾﻢ از آن ﺑﯽﻧﯿﺎز اﺳﺖ .ﭘﺲ آن ﻋﻔﺮﯾﺖ ﺑﺪﻟﯿﻞ آﻧﮑﻪ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﻗﻮی و اﻣﲔ ﻫﺴﺘﻢ
ﻫﻢ ارزش ﮐﺎرش ﮐﻤﱰ ﺑﻮد »زﯾﺮا ﻗﻮت و ﻗﺪرت ﻫﻤﻪ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت اﻋﻢ از ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن و ﺟﻦ و اﻧﺲ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ و

ﻧﺎﻗﺺ« و ﻫﻢ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ .وﱃ آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻋﻠﻢ واﺻﻞ ﺑﻮد ﭼﻮن ﻋﻤﻞ ﺧﻮد را از ﻓﻀﻞ

ﺧﺪ ﻣﯽداﻧﺴﺖ و ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﻢ ﺑﯿﺎن داﺷﺖ ﻫﻢ ﻋﻠﻤﺶ ﺑﺮﺗﺮ ﺑﻮد و ﻫﻢ ﻣﻘﺒﻮل ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ ﻟﺬا اﺑﻠﯿﺲ ﮐﻪ ﻋﺒﺎدت و ﻋﺸﻖ

را از ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﺴﺖ وﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ »زﻋﺸﻖ ﻧﺎﺗﻤﺎم ﻣﺎ ﺟﻤﺎل ﯾﺎر ﻣﺴﺘﻐﻨﯽ اﺳﺖ« ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ ﺧﻮدﯾﺖ او

ﺑﺼﻮرت ﮐﻔﺮ ﺗﮑﻮﯾﻨﯽ درآﻣﺪه ﻣﻮﺟﺐ اﻧﺎﻧﯿﺖ و اﺳﺘﮑﺒﺎر ﺷﻮد و ﺳﻠﻄﺎن اﻟﻤﻮﺣﺪﯾﻦ در ﻣﺮﺗﺒﻪ اَﻧَﺎ ﻋﺎﺷﻖ و اﻧﺖ

ﻣﻌﺸﻮق ﮐﻪ دو ﮔﺎﻧﮕﯽ اﺳﺖ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﻣﻠﻌﻮن ﮔﺮدد .وﱃ آدم ﮐﻪ ﻇﻠﻢ را از ﺳﻮی ﺧﻮد و رﺣﻤﺖ و ﻟﻄﻒ را از ﻃﺮف

ﺧﺪا ﻣﯽداﻧﺴﺖ و ﺣﺘﯽ ﻋﺸﻖ ﺧﻮد را ﻫﻢ از ﺧﻮد ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻠﮑﻪ ﻇﻠﻢ را از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﻮد و رﺣﻤﺖ و ﻋﺸﻖ را از او
داﻧﺴﺘﻪ و ادب ﺑﺠﺎ آورده ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪ و ﺧﻠﯿﻔﻪ اﻟﻠّﻪ ﮔﺮدﯾﺪ .ﻣﻮﻟﻮی در داﺳﺘﺎن اﯾﺎز ﻫﻢ اﺷﺎرهای دارد ﮐﻪ ﺷﺮط

ﻋﺎﺷﻘﯽ اﻃﺎﻋﺖ اﻣﺮ اﺳﺖ .ﺑﻬﺮ ﺣﺎل ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ درﺳﻮاﻧﺢ ﺷﯿﺦ اﺷﺎره ﮐﺮده و ﺑﺎرﻫﺎ »ﯾﺤﺒﻬﻢ و ﯾﺤﺒﻮﻧﻪ« را آورده

ﺧﻮد ﻋﺸﻖ را اﻓﺎﺿﻪای و از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻌﺸﻮق داﻧﺴﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﺒﺎدا ﮐﺴﯽ ﻋﺸﻖ را از اﺑﻠﯿﺲ ﻧﯿﺎﻣﻮزدﮐﻪ ﺧﯿﺎل ﮐﻨﺪ او ﻋﺎﺷﻖ
اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ،اﯾﻦ ﺧﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ ﻋﺸﻖ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﻋﺎﺷﻖ و ﻫﻢ ﻣﻌﺸﻮق.

ﺟﻤﺎل ﭘﺮﺳﺘﯽ و ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎزی
اﻋﱰاض ﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﯿﺦ اﺑﻮاﻟﻔﺘﻮح اﺣﻤﺪ ﻏﺰاﱃ ﺷﺪه ﺗﻮﺟﻪ ﺷﯿﺦ ﺑﻪ ﺟﻤﺎل ﺻﻮری و ﻇﺎﻫﺮی ﺑﻮده .در اﯾﻦ ﺑﺎب
ﺑﺰرﮔﱰﯾﻦ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻋﺮﻓﺎ و ﺻﻮﻓﯿﺎن اﺑﻦ ﺟﻮزی ﺣﻨﺒﻠﯽ درﺑﺎره ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :او ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎز ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺟﻮاﻧﺎن
اﻣﺮد روزﮔﺎر ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪه و ﺑﻌﺪ ﺣﮑﺎﯾﺘﯽ آورده ﮐﻪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﻤﺪ ﻏﺰاﱃ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎز ﺑﻮده و

ﺧﺪﻣﺘﮑﺎری اﻣﺮد ﺗﺮک داﺷﺘﻪ و وﻗﺘﯽ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ ﻧﺎﻣﻪای در اﯾﻦ ﺑﺎب ﺑﺎو ﻧﻮﺷﺖ ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﻏﺰاﱃ ﺑﺎﻻی

ﻣﻨﱪ ﺑﻮد ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺪﺳﺘﺶ رﺳﯿﺪ ﭘﺲ از ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻮان ﺗﺮک را ﺻﺪا زد ﺟﻮان ﺑﻪ ﺑﺎﻻی ﻣﻨﱪ ﻧﺰد اﺣﻤﺪ ﻏﺰاﱃ رﻓﺖ
و ﻏﺰاﱃ ﻫﻢ ﺑﲔ دو ﭼﺸﻢ او را ﺑﻮﺳﯿﺪ و ﮔﻔﺖ» :ﯾﻦ ﺟﻮاب ﻧﺎﻣﻪ«».«۲۵

اﺑﻦ ﺟﻮزی در ﺗﻠﺒﯿﺲ اﺑﻠﯿﺲ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :ﮔﺮوﻫﯽ ز ﺻﻮﻓﯿﻪ ﺑﺮ اﺣﻤﺪ ﻏﺰاﱃ وارد ﺷﺪﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﻣﺮدی ﺑﻪ ﻧﺰد او
ﺑﻮد ﺑﺎ وی ﺧﻠﻮت ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺑﲔ آﻧﻬﺎ اﻧﺒﻮﻫﯽ ازﮔﻞ ﺑﻮد و اﺣﻤﺪ ﻏﺰاﱃ ﮔﺎه ﻧﮕﺎه ﺑﮕﻞ ﻣﯽﮐﺮد وﮔﺎﻫﯽ ﺑﺠﻮان اﻣﺮد،
ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ آن ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﮔﻘﺖ :ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺎ ﻣﺰاﺣﻢ ﺑﺎﺷﯿﻢ .اﺣﻤﺪ ﻏﺰاﱃ ﮔﻔﺖ :ای واﻟﻠّﻪ .ﭘﺲ آن

ﮔﺮوه ﻫﻢ ﺑﺮ ﺳﺒﯿﻞ ﺷﺎدی ﯾﮑﺼﺪا ﻓﺮﯾﺎدﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ».«۲۶

ﻗﺰوﯾﻨﯽ در آﺛﺎر اﻟﺒﻼد آورده ﮐﻪ :ﻣﻠﮑﺸﺎه ﺑﻪ اﺣﻤﺪ ﻏﺰاﱃ ارادت ﻣﯽورزﯾﺪ روزی ﺳﻨﺠﺮ ﭘﺴﺮش ﮐﻪ ﺳﺨﺖ زﯾﺒﺎ ﺑﻮد ﺑﻪ
دﯾﺪن ﺷﯿﺦ رﻓﺖ و ﺷﯿﺦ ﮔﻮﻧﻪ او را ﺑﻮﺳﯽ .اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﻀﺎرﮔﺮان آﻣﺪ و ﺑﻪ ﺳﻠﻄﺎن رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ .ﻣﻠﮑﺸﺎه ﺑﻪ ﺳﻨﺠﺮ

ﮔﻔﺖ :ﺷﻨﯿﺪهام ﮐﻪ اﺣﻤﺪ ﻏﺰاﱃ ﺑﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮ ﺑﻮﺳﻪ داده اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ :آری .ﮔﻔﺖ ﺗﺮا ﺑﺸﺎرت ﺑﺎدﮐﻪ ﺑﺮ ﯾﮏ ﻧﯿﻤﻪ از
ﺟﻬﺎن ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوا ﮔﺸﺘﯽ و اﮔﺮ ﺷﯿﺦ ازﮔﻮﻧﻪ دﯾﮕﺮ ﺗﻮ ﻧﯿﺰ ﺑﻮﺳﻪ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎن ﻣﺴﻠﻂ ﻣﯽآﻣﺪی ».«۲۷

اﺑﻦ ﺣﺠﺮﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﲔ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ اﺳﺖ در ﻟﺴﺎن اﻟﻤﯿﺰان آورده ﮐﻪ :ﯾﮑﯽ از زﻫﺎد اﺑﻮاﻟﻔﺘﻮح را دﯾﺪارﮐﺮد

در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ او در دﯾﻮاﻧﯽ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد و در ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ ﺗﻠﯽ ازﮔﻞ ﻗﺮار داﺷﺖ و ﻣﻤﻠﻮﮐﯽ ﺑﺲ زﯾﺒﺎ در ﺑﺎﻻی ﺳﺮش او را
ﺑﺎد ﻣﯽزد آن زاﻫﺪ ﺣﲔ ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ ﻏﺰاﱃ ﭼﻨﲔ ﺑﺨﺎﻃﺮش ﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻋﻤﺎل از ﻏﺰاﱃ ﻗﺒﯿﺢ اﺳﺖ .ﻏﺰاﱃ ﺑﻪ ﻧﻮر

ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﺑﺎﻃﻦ زاﻫﺪ را درﯾﺎﻓﺖ .ﻧﮕﺎه ﺗﻨﺪی ﺑﺎوﮐﺮده ﮔﻔﺖ :ﺑﱰس از ﺧﺪا از اﯾﻨﮑﻪ درﺑﺎره ﻣﺮدم ﺑﻪ وﺳﻮاس ﺑﯿﻔﺘﯽ.
زاﻫﺪ ﭘﻮزش ﻃﻠﺒﯿﺪ و ﻏﺰاﱃ ﻧﯿﺰ روی از زاﻫﺪ ﺑﺮﺗﺎﻓﺖ وﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺣﺮام ﮐﺮده اﺳﺖ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ زﯾﺒﺎ را؟! و

ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺣﺮام ﮐﺮده اﺳﺖ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ راﺣﺖ ﺑﺮوﺣﻢ ﻧﺒﺨﺸﻢ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ زﯾﺒﺎﺋﯿﻬﺎ ،ﻣﻦ ﺑﻐﲑ از ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن
ﻣﻘﺼﻮد دﯾﮕﺮ ﻧﺪارم ،دﺷﻤﻨﺎن ﻣﻦ اﺑﺎ ﮐﺮدﻧﺪ از ﻣﻦ ﺑﯽاﻧﮑﻪ از ﻫﻮای ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ«۲۸» .
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راﻓﻌﯽ در اﻟﺘﺪوﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از زﯾﻦاﻟﺪﯾﻦ ﻣﻈﻔﺮ آورده ﮐﻪ» :اﺣﻤﺪ ﻏﺰاﱃ ﻋﻠﻘﻪای ﺑﯿﮑﯽ از ﻏﻼﻣﺎن ﺷﺮف اﻟﺪوﻟﻪ
داﺷﺖ و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﺷﻬﺮ ﺑﺮ ﻣﻨﱪ ﺑﻮد و ﻧﮕﺎﻫﺶ ﺑﻪ ﭘﺎﺋﲔ ،ﻧﺎﮔﻬﺎن آن ﻏﻼم ﺑﺮ ﺳﻨﺖ ﻋﺸﺎق وارد

ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺪ ﻏﺰاﱃ ﺳﺮش را ﺑﺎﻻ ﮐﺮد و ﻧﮕﺎﻫﺶ ﺑﺎو اﻓﺘﺎد و ﺷﺮوع ﺑﺨﻮاﻧﺪن اﺷﻌﺎرﮐﺮد و ﺳﭙﺲ ﻋﻤﺎﻣﻪاش را از ﺳﺮ
ﺑﺮﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺴﻤﺖ ﻗﺮاء ﭘﺮت ﮐﺮد و از ﻣﻨﱪ ﭘﺎﺋﲔ آﻣﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻋﺪهای از ﺑﺰﮔﺎن داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻘﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺮب

ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻮد ﺷﺪ و ﻣﺠﻠﺲ ﻧﯿﺰ ﺑﻬﻢ ﺧﻮرد و ﻋﻼﻗﻪ او ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺳﺰاوار اﺳﺖ از روی ﻋﻔﺖ و ﭘﺮﻫﯿﺰﮐﺎری ﺑﻮد.

ﻗﺮﯾﻦ ﺧﺸﻨﻮدی و رﺣﻤﺖ و آﺳﺎﯾﺶ ﺧﺪا ﺑﺎد« » .«۲۹ﺷﯿﺦ ﻓﺨﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻋﺮاﻗﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ در واﻗﻊ دﻧﺒﺎﻟﻪ روی روش
ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ در ﻋﺮﻓﺎن و ﺗﺼﻮف ﺑﻮد ﺟﻤﺎل ﭘﺮﺳﺘﯽ و ﻋﺸﻖ را اﺳﺎس ﻃﺮﯾﻘﺖ ﻗﺮار داده وﮐﺘﺎب ﻟﻤﻌﺎت ﺧﻮد را ﺑﺮ
ﻫﻤﺎن ﺳﯿﺎق ﺳﻮاﻧﺢ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺣﮑﺎﯾﺘﯽ را درﺑﺎره زﯾﺒﺎﺋﯽ دوﺳﺘﯽ او آورده ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﺷﯿﺦ

اﻻﺳﻼم

واﻟﻪ

ﺣﺴﻦ

اﻣﺎم

ﺧﻮﺑﺮوﯾﺎن

ﻏﺰاﱃ

آن ﺻﻔﺎ ﺑﺨﺶ ﺣﺎﱃ و ﻗﺎﱃ

ﺑﻮد

در ره ﻋﺸﻖ دوﺳﺖ ﺟﻮﯾﺎن ﺑﻮد

و ﺳﭙﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در راه ﺑﺎ ﻣﺮﯾﺪان ﻣﯽرﻓﺖ دﻟﱪی از ﺣﻤﺎم در آﻣﺪه ﺑﻮد ﺷﯿﺦ ﭼﻮن او را دﯾﺪ اﯾﺴﺘﺎد و ﺑﺎز
ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ ﺻﻮﻓﯿﺎن را رﻫﺎ ﮐﺮده رﻓﺘﻨﺪ و ﭘﲑی ﮐﻪ ﻏﺎﺷﯿﻪدار ﺑﻮد ﮔﻔﺖ:

ﺷﺮﻣﺖ از اﯾﻨﻬﻤﻪ ﺧﻼﯾﻖ ﻧﯿﺴﺖ

ﺗﺒﻊ ﺻﻮرت از ﺗﻮ ﻻﯾﻖ ﻧﯿﺴﺖ

ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺘﺶ ﻣﮕﻮی ﻫﯿﭻ ﺳﺨﻦ

رؤﯾﺖ

ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺖ و ﻣﺪﻫﻮﺷﻨﺪ

ﺑﺎده از ﺟﺎم ﻋﺸﻖ ﻣﯽﻧﻮﺷﻨﺪ

ﺣﺴﻦ ﺻﻮرت ﭼﻮ آﻟﺖ اﺳﺖ ﺗﺮا

اﻟﺤﺴﻦ

راﺣﺔ

اﻻﻋﲔ

ﭘﺲ ﺑﻪ ﮐﺎری ﺣﻮاﻟﺖ اﺳﺖ ﺗﺮا

ﻋﺮاﻗﯽ در ﺣﮑﺎﯾﺘﯽ دﯾﮕﺮ داﺳﺘﺎن ﭘﺴﺮ ﺷﺤﻨﻪ ﺗﱪﯾﺰ را ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻏﺰاﱃ ﺑﺸﻮق ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻣﯽرود وﱃ ﺷﺤﻨﻪ ﺗﱪﯾﺰ
ﻣﯽﭘﻨﺪارد ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﻧﻈﺮ ﺑﺼﻮرت دارد و ﻓﮑﺮ ﺑﺎﻃﻠﯽ در ﺳﺮ ﻣﯽﭘﺮوراﻧﺪ ﻟﺬا دﺳﺘﻮر داد ﻣﺎﻧﻊ ورود او ﺑﺸﻬﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﭘﺲ

از آﻧﮑﻪ ﺧﻮاﺑﯿﺪ:
دﯾﺪ در ﺧﻮاب ﮐﺶ رﺳﻮل ﺧﺪا

ﺑﺴﺘﺎن

اﯾﻦ

ﻣﻮﯾﺰ

و

داد ﻣﺸﺘﯽ ﻣﻮﯾﺰ و ﮔﻔﺖ او را

روﺣﺎﱃ

ﺧﻮد

ﺑﱪ

ﭘﯿﺶ

ﺷﯿﺦ

ﻏﺰاﱃ

و ﭼﻮن ﺑﯿﺪار ﺷﺪ ﻣﻮﯾﺰ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﻨﺰد ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ رﻓﺖ ﺷﯿﺦ ﻃَﺒَﻖ ﻣﻮﯾﺰی ﭘﯿﺶ او آورد و ﮔﻔﺖ:
ﮐﺎﻧﭽﻪ اﻣﺸﺐ ﻧﺒﯽ ﺑﺮ ﺗﻮ ﮔﺬاﺷﺖ

ﻫﺎن ﻧﺸﺎﻧﺶ ازﯾﻦ ﻃﺒﻖ ﺑﺮداﺷﺖ

ﺣﺴﻦ را ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﺒﲔ و ﻣﺪام

ﺑﻪ ﻣﻮﯾﺰی ز راه ﺑﺎز ﻣﻤﺎن

ﻣﺘﺄﻟﻪ

روان

راه

ﺑﻪ ﻣﻮﯾﺰی ﺟﻬﺎن ﺑﺮﻧﺪ از راه

اﻟﻪ

ﻟﺬﺗﺶ

ﺑﺎﺻﺮه ﭼﻮن ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﺑﻮد

ﮔﺮ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﭼﺸﯿﺪﻧﺶ ﺧﻮاﻫﺪ

را

ﺑﺖ

ﺟﻤﺎل

ﺑﻮد

ﺑﯿﻨﺪ و ﻫﻢ رﺳﯿﺪﻧﺶ ﺧﻮاﻫﺪ

زو ﻧﺼﯿﺐ ﺗﻮ ﻏﲑ دﯾﺪن ﻧﯿﺴﺖ»«۳۰

ﺳﯿﺐ ﺳﯿﻤﲔ ﺑﺮای ﭼﯿﺪن ﻧﯿﺴﺖ

ﺟﺎﻣﯽ در ﻧﻔﺤﺎت اﻻﻧﺲ در ﺷﺮح ﺣﺎل اوﺣﺪاﻟﺪﯾﻦ ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎن ﺣﺎﻻت وی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻈﺎﻫﺮ زﯾﺒﺎﺋﯽ

ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ در ﻋﻠﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﻋﺎرﻓﺎن ﺑﻪ ﺟﻠﻮهﻫﺎی ﺟﻤﺎل و زﯾﺒﺎ ﭘﺮﺳﺘﯽ آﻧﺎن ﭼﻨﲔ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻌﻀﯽ از ﻋﺮﻓﺎی ﺑﺰرگ

ﻗﺪس اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻧﺰد اﻫﻞ ﺗﻮﺣﯿﺪ و ﺗﺤﻘﯿﻖ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻞ آﻧﮑﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﻤﺎل ﻣﻄﻠﻖ ﺣﻖ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ در

ﻣﻈﺎﻫﺮ ﮐﻮﻧﯽ ﺣﺴﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﺪ ﺑﺒﺼﺮ .ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﺪ در ﻣﻈﺎﻫﺮ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺒﺼﲑت ،وﺟﻤﺎل ﺑﺎ ﮐﻤﺎل

ﺣﻖ دو اﻋﺘﺒﺎر دارد ﯾﮑﯽ اﻃﻼق ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺟﻤﺎل ذاﺗﯽ اﺳﺖ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﻫﯽ ﻫﯽ و ﻋﺎرف اﯾﻦ ﺟﻤﺎل ﻣﻄﻠﻖ را در
ﻓﻨﺎء ﻓﯽ اﻟﻠّﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺮد و ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﻘﯿﺪ و آن از ﺣﮑﻢ ﺗﻨﺰل ﺣﺎﺻﻞ آﯾﺪ در ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺣﺴﯿّﻪ ﯾﺎ
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روﺣﺎﻧﯿﻪ .ﭘﺲ ﻋﺎرف اﮔﺮ ﺣﺴﻦ ﺑﺒﯿﻨﺪ و آن ﺟﻤﺎل را ﺟﻤﺎل ﺣﻖ داﻧﺪ ﻣﺘﻨﺰل ﺷﺪه ﺑﻪ ﺟﻤﺎل ﮐﻮﻧﯿﻪ .و ﻏﲑ ﻋﺎرف راﮐﻪ
ﭼﻨﲔ ﻧﻈﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪﮐﻪ ﺑﺨﻮﺑﺎن ﻧﻨﮕﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻫﺎوﯾّﮥ ﺣﲑت در ﻧﻤﺎﻧﺪ .وﻧﯿﺰﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ از اﻫﻞ ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺴﺎﻧﯿﻨﺪﮐﻪ در ﻋﺸﻖ

ﺑﻪ ﻣﻈﺎﻫﺮ و ﺻﻮر زﯾﺒﺎ ﻣﻘﯿﺪﻧﺪ و ﭼﻮن ﺳﺎﻟﮏ در ﺻﺪد ﺗﺮﻗﯽ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻣﻌﺮض اﺣﺘﺠﺎب ﺑﻮد ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻌﻀﯽ از

ﺑﺰرﮔﺎن ﻗﺪس اﻟﻠّﻪ ارواﺣﻬﻢ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ» :ﻧﻌﻮذ ﺑﺎﻟﻠّﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﮑﺮ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺮف و ﻣﻦ
اﻟﺤﺠﺎب ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺠﻠﯽ« ﺣﺴﻦ ﻇﻦ ﺑﻠﮑﻪ ﺻﺪق اﻋﺘﻘﺎد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ ازاﮐﺎﺑﺮ ﭼﻮن ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﻏﺰاﱃ و ﺷﯿﺦ

ﻓﺨﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻋﺮاﻗﯽ ﻗﺪس اﻟﻠّﻪ ﺗﻌﺎﱃ اﺳﺮار ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺟﻤﺎل ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺻﻮری ﺣﺴﯽ اﺷﺘﻐﺎل ﻣﯽﻧﻤﻮدهاﻧﺪ آن
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن در آﻧﺼﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺟﻤﺎل ﻣﻄﻠﻖ ﺣﻖ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻣﯽﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﺼﻮرت ﺣﺴﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ و اﮔﺮ

از ﺑﻌﻀﯽ ﮐﱪاء ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎﯾﺸﺎن اﻧﮑﺎری واﻗﻊ ﺷﺪه ﻣﻘﺼﻮد از آن ،آن ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﻣﺤﺠﻮﺑﺎن آﻧﺮا دﺳﺘﻮری ﻧﺴﺎزﻧﺪ و

ﻗﯿﺎس ﺣﺎل ﺧﻮد ﺑﺮ ﺣﺎل اﯾﺸﺎن ﻧﮑﻨﻨﺪ و ﺟﺎوﯾﺪان در ﺣﻀﯿﺾ ﺧﺬﻻن و اﺳﻔﻞاﻟﺴﺎﻓﻠﲔ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻧﻤﺎﻧﻨﺪ«...

ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﻧﻈﺮ ﺟﺎﻣﯽ را ﺗﺄﺋﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻇﻞ ﺟﻤﯽ ،ﺟﻤﯿﻞ اﺳﺖ »ان اﻟﻠّﻪ ﺟﻤﯿﻞ و ﯾﺠﺐ اﻟﺠﻤﺎل« ﺑﺎﯾﺪ

ﻋﺎرف ﺟﻠﻮات ﺟﻠﻮهﻫﺎی ﺟﻤﺎل را ﺑﻨﮕﺮد ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در دﻋﺎی ﺳﺤﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ »اﻟﻠﻬﻢ اﻧﯽ اﺳﺌﻠﮏ ﻣﻦ ﺟﻤﺎﻟﮏ
ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﻪ وﮐﻞ ﺟﻤﺎﻟﮏ ﺟﻤﯿﻞ« و ﻣﺴﻠﻤﺎً درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﻠﻮه ﺟﻤﺎل ﺑﺪون ﺟﺬب ﺟﻤﺎل ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺪارد.ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﻪ

ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﺧﺪاﯾﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﺪه وﱃ در ﭘﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻋﻠﻢ ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﭘﯽ اﺧﺬ ﻋﻠﻢ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﯿﻞ ﻓﻄﺮی را
ارﺿﺎء ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ ﺟﻤﺎل دوﺳﺘﯽ ﻧﺒﻮد و اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻫﺴﺘﯽ زﯾﺒﺎ و ﺟﻤﺎل ﻣﻄﻠﻖ ارﺗﺒﺎط ﻓﻄﺮی ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮده ﺑﻮد ﻋﺸﻖ و

ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﻤﯽﯾﺎﻓﺖ .ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮔﺬر از ﻣﺮﺣﻠﮥ ﭘﺎﺋﲔﺗﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﯿﺌﯿﺖ و ﻣﺎﻫﯿﺖ ﭼﯿﺰ زﯾﺒﺎ از ﺑﲔ
رﻓﺘﻪ ﺧﻮد زﯾﺒﺎﺋﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﺑﺲ .و اﯾﻦ ﺗﺠﺮﯾﺪ ذﻫﻨﯽ و روﺣﯽ ﺧﺎص ﻋﺎرﻓﺎن ﻋﺎﺷﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﺮح ﺳﻮاﻧﺢ
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮔﻔﺖ ،ﺣﺎﻓﻆ ﺧﻮب ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪ:

ای ﺑﯽﺧﱪ زﻟﺬت ﺷﺮب ﻣﺪام ﻣﺎ

ﻣﺎ در ﭘﯿﺎﻟﻪ ﻋﮑﺲ رخ ﯾﺎر دﯾﺪهاﯾﻢ

ﺣﺎﻓﻆ در اﮐﺜﺮ اﺷﻌﺎر ﺧﻮد ﺑﻪ زﯾﺒﺎﺋﯽ ﮔﻠﻬﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮓ و ﺳﺮو و ﺻﻨﻮﺑﺮ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﭼﺎ ﺑﻪ زﯾﺒﺎﺋﯽ رخ و ﻣﻮ و ﻗﺪ
ﺗﻮﺟﻪ ﻧﮑﻨﺪ؟
و ﺳﻌﺪی ﻧﯿﺰ ﻧﯿﮑﻮ ﺳﺮوده:

ﻣﺎ

ﺗﻨﮓ ﭼﺸﻤﺎن ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﯿﻮه ﮐﻨﻨﺪ

ﻣﺎ

ﺗﻮ ﺑﻪ ﺳﯿﻤﺎی ﺷﺨﺺ ﻣﯽﻧﮕﺮی
و ﺑﺎز ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:

ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺪارد ﺣﻆ روﺣﺎﻧﯽ

در

ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮان
آﺛﺎر

ﺻﻨﻊ

ﺑﺴﺘﺎﻧﯿﻢ
ﺣﲑاﻧﯿﻢ

ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن دواب و اﻧﺴﺎن اﺳﺖ
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺳﯿﺐ زﻧﺨﺪان و ﻧﺎر ﭘﺴﺘﺎن اﺳﺖ

ﮔﻤﺎن ﺑﺮﻧﺪﮐﻪ در ﺑﺎغ ﺣﺴﻦ ﺳﻌﺪی را
و ﺑﺎز ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:

ﺧﻄﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺒﯿﻨﯿﻢ روی زﯾﺒﺎ را

ﮐﻪ ﮔﻔﺖ ﺑﺮزخ ﺧﻮﺑﺎن ﻧﻈﺮ ﺧﻄﺎ ﺑﺎﺷﺪ

آری ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﺧﺮ ﻧﮕﺮ و آﺧﺮت ﺑﲔ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯿﻼد دوم آﻧﺎن ﮐﻪ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺟﺎﻧﺸﺎن ﺑﻪ ﯾﻘﲔ اﺳﺖ ﻇﻬﻮر ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﻫﻤﺎن

ﺟﻤﺎل و ﮐﻤﺎل ﻣﻄﻠﻖ را در اﻋﯿﺎن ﺛﺎﺑﺘﻪ اﺳﺖ درﯾﻮم »اﻟﺴﺖ ﺑﺮﺑﮑﻢ« ﯾﻌﻨﯽ در ﺑﻬﺸﺖ آﻏﺎزﯾﻦ ﻣﺜﻞ آن دﯾﺪهاﻧﺪ،

ﺑﺨﺎﻃﺮ آورده و اﮐﻨﻮن ﺑﺎ دﯾﺪن ﺳﺎﯾﻪ و ﺷﺒﺢ ﻋﮑﺲ آن ﺑﯿﺎد آن ﺻﻮرت ﻧﻮﻋﯿﮥ ﺟﻤﺎل ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ و ﭘﺲ از رﻓﻊ ﺣﺠﺎب
اﯾﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﺸﺌﻪ »ﯾﻮم ﺗﺒﻠﯽ اﻟﺴﺮاﺋﺮ« را در ﻗﯿﺎﻣﺖ ﮐﱪی ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ .وﮔﺮﻧﻪ ﮔﺎو و ﺧﺮ را اﯾﻦ ﺑﯿﻨﺶ ﻧﯿﺴﺖ و آﻧﻬﺎ ﮐﻪ

ﺑﺮ ﻋﺮﻓﺎی ﺟﻤﺎل ﻧﮕﺎه ﺧﺮده ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺧﻮد در ﺣﯿﺎت ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﻣﺎﻧﺪه و از ﻧﺸﺌﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ و آن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻏﻔﻠﺖ دارﻧﺪ و
در دوزخ ﺻﻮرت و ﻇﺎﻫﺮ آﺗﺶ ﮔﲑه ﻧﺎرﻧﺪ و از ﺟﻠﻮه ﺟﻤﺎل ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺼﻮرت ﺣﻮراﻟﻌﲔ و ارواح ﻣﻄﻬﺮه ﮐﻪ ﻋﺎرﻓﺎن
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را ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ اﺳﺖ ﻧﺼﯿﺒﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .در ﺳﻮره ﻧﺒﺄ آﯾﺎت  ۳۱ﺗﺎ  ۳۶اﯾﻦ زﯾﺒﺎﺋﯿﻬﺎ را ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮده:
»انّ ﻟﻠﻤﺘﻘﲔ ﻣﻔﺎزاً .ﺣﺪاﺋﻖ و اﻋﻨﺎﺑﺎً .وﮐﻮاﻋﺐ اﺗﺮاﺑﺎً .وﮐﺎﺳﺎً دﻫﺎﻗﺎً .ﻻ ﯾﺴﻤﻌﻮن ﻓﯿﻬﺎ ﻟﻐﻮا و ﻻ ﮐﺬّاﺑﺎ .ﺟﺰاءً
ﻣﻦ رﺑﮏ ﻋﻄﺎءً ﺣﺴﺎﺑﺎً« ﯾﻌﻨﯽ ،ﭘﺮﻫﯿﺰﮐﺎرﻧﺮا ﺟﺎی ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﺑﺎﻏﻬﺎ و اﻧﮕﻮرﻫﺎ »ﺑﺎغ ﺟﻤﺎل ﻫﺴﺘﯽ ﺣﺎﺻﻠﻪ از

ﻋﺸﻖ« و دﺧﱰان ﻧﺎر ﭘﺴﺘﺎن ﻫﻢ ﺳﻦ »ﺟﻤﺎل در ﻋﲔ ﻃﺮاوت و اﻓﺎﺿﻪ« و ﺟﺎمﻫﺎی ﭘﺮ ﺷﺮاب »ﭘﺮ از ﺷﺮاب

ﻣﻌﺮﻓﺖ« ﮐﻪ ﻧﻪ در آن ﻟﻐﻮی ﺷﻨﻮﻧﺪ و ﻧﻪ دروﻏﯽ »ﺷﻨﯿﺪن ﮔﻮش ﺟﺎن ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻣﻄﻠﻖ را ﻧﻪ ﻣﺠﺎز و ﻣﻘﯿﺪ را« و اﯾﻦ

ﭘﺎداش اﺳﺖ از ﭘﺮوردﮔﺎرت و ﺑﺨﺸﺸﯽ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ .در اﺧﺒﺎر ﻧﯿﺰ ﺟﻤﺎل دوﺳﺘﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه و اﺣﺎدﯾﺚ زﯾﺮ ﻣﺆﯾﺪ آن
اﺳﺖ:

۱ـ ان اﻟﻠّﻪ ﺟﻤﯿﻞ ،ﯾﺤﺐ اﻟﺠﻤﺎل »ﻣﺴﻠﻢ ج  ۱ص  ۶۵و ﺗﻠﺒﯿﺲ اﺑﻠﯿﺲ ﻃﺒﻊ ﻣﺼﺮ ص  – ۲۰۱ﻣﺴﺘﺪرک ﺣﺎﮐﻢ ج ۱

ص  -۲۶اﺣﯿﺎء اﻟﻌﻠﻮم ج  ۴ص .«۲۱۲

ﺐ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ »ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺼﻐﲑ ج  ۱ص
ﺐ اﻟﺠﻤﺎل ﺳﺨﯽ ﯾﺤﺐّ اﻟﺴﺨﺎء ﻧﻈﯿﻒ ﯾﺤ ّ
۲ـ ان اﻟﻠّﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﺟﻤﯿﻞ ﯾﺤ ّ
– ۶۸اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺜﻨﻮی ﺗﻬﺮان .«۱۳۳۴

۳ـ اﺗﺎﻧﯽ رﺑﯽ ﻋﺰّ و ﺟﻞ ﻓﯽ اﺣﺴﻦ ﺻﻮرة »ﻣﺴﻨﺪ اﺣﻤﺪ -اول ص «۳۶۸
۴ـ اﻃﻠﺒﻮ اﻟﺨﲑ ﻋﻨﺪ ﺣﺴﺎن اﻟﻮﺟﻮه »ﺳﻔﯿﻨﻪ اﻟﺒﺤﺎر ج  ۱ص .«۲۸۰
ﻣﻮﻟﻮی ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:

ﮐﯽ ﺟﻮان ﻧﻮ ﮔﺰﯾﻨﺪ ﭘﲑ زال

او ﺟﻤﯿﻞ اﺳﺖ و ﯾﺤﺐ ﻟﻠﺠﻤﺎل

۵ـ روزﺑﻬﺎن ﺑﻘﻠﯽ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ان رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﷺ ﮐﺎن ﯾﻌﺠﺐ اﻟﺨﻀﺮاء و ﯾﻌﺠﺒﻪ وﺟﻪ اﻟﺤﺴﻦ »ﻋﺒﻬﺮ اﻟﻌﺎﺷﻘﲔ
ص .«۲۹
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﻞ دﯾﻨﯽ و ﺟﻤﺎل و ﻋﻠﻢ وﮐﻤﺎل ﻃﻠﺒﯽ ﻓﻄﺮی و ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﻠﻮهﻫﺎی آن داده اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﻫﺮ
اﻧﺴﺎن ﺑﻮﯾﮋه ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎﯾﺪ در ﭘﯽ ﺗﻐﺬﯾﻪ اﻣﯿﺎل ﺟﻤﺎﻟﯿﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ زﯾﺒﺎﺋﯽ ﺑﻨﮕﺮد ﺗﺎ ﺟﻤﺎل ﻣﻄﻠﻖ را ﺑﺒﯿﻨﺪ .و اﻟﺒﺘﻪ

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻓﺮﻣﻮده :آﯾﺎ ﻧﻤﯽﻧﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﱰﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪه و ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ﺷﺪ...
»آﯾﺎت  ۱۷ﺗﺎ  ۲۰ﺳﻮره ﻏﺎﺷﯿﻪ« ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ آﺛﺎر ﺻﻨﻊ ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺳﻌﺪی ﮔﻮﯾﺪ:
ﻣﺤﻘﻖ ﻫﻤﺎن ﺑﯿﻨﺪ اﻧﺪر

ﮐﻪ در ﺧﻮﺑﺮوﯾﺎن ﭼﲔ و ﭼﮕﻞ

اﺑﻞ

وﱃ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﭼﻮن ز ﻫﺮ ﺟﻬﺖ اﺗّﻢ و اﮐﻤﻞ اﺳﺖ و آﯾﻪ ﻓﺘﺎﺑﺮک اﻟﻠّﻪ اﺣﺴﻦ اﻟﺨﺎﻟﻘﲔ در وﺻﻔﺶ آﻣﺪه

از ﺟﻤﺎل ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻠﻢ وﮐﻤﺎل و ﻋﺸﻖ ﺑﻨﺤﻮ اﺗﻢ و اﮐﻤﻞ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و زﯾﺒﺎئ او ﺟﺎﻣﻊ ﻫﻤﻪ زﯾﺒﺎﺋﯽﻫﺎﺳﺖ ﻟﺬا

ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﻟﮏ راه ﺧﺪا در ﺧﻠﻖ ﺧﺪا ﺑﯿﮋه ﺧﻠﯿﻔﻪ و ﻣﻈﻬﺮ ﺧﺪا ﺟﻤﺎل را ﺑﻨﮕﺮد و ﭼﻮن اوج ﺟﻮاﻧﯽ اوج ﻓﻌﻠﯿﺖ ﺟﻤﺎل
اﺳﺖ و از اﯾﲊو ﻏﻨﭽﻪ ﻧﻮ ﺷﮑﻔﺘﮥ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ اﺳﺖ و ﭼﻮن ﻣﺮد ﯾﺎ زن ﻫﻢ ﺑﻌﻠﺖ ﻓﻌﻠﯿﺖ ﺟﻤﺎل در وﺟﻪ اﺗﻢ و اﮐﻤﻞ

ﻣﻈﻬﺮ ﺗﺎﻣﻪ ﺟﻤﺎﻟﻨﺪ و ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی »اﻟﻤﺠﺎز ﻗﻨﻄﺮة اﻟﺤﻘﯿﻘﻪ« ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ ﻧﻪ ﺑﺮای ﺧﻮاﻫﺶ ﻧﻔﺲ و ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﺑﻠﮑﻪ

ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ زﯾﺒﺎﺋﯽ ﺻﻨﻊ ﺧﺪاوﻧﺪﮐﻪ ﻣﺸﺮوع اﺳﺖ و ﺑﺪان »ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮد اﻟﻬﯽ ﺟﻤﯿﻞ آﻧﺎن« ﻋﺎﺷﻖ ﮔﺸﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان
از اﯾﻦ ﻧﺮدﺑﺎن ﻋﺮوج ﺑﺎﻻ رﻓﺖ و آﻧﻘﺪر ﺑﺎﻻ رﻓﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻧﻔﺲ زﯾﺒﺎﻳﺐ و ﺟﻤﺎل را ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از ﻣﺎﻫﯿﺖ و ﺗﺸﺨﺺ
دﯾﺪ و آﻧﮕﺎه از آن ﻣﻨﺒﻊ ﯾﺎ ﺣﻮراﻟﻌﲔ ﯾﺎ اﻋﯿﺎن ﺛﺎﺑﺘﻪ و ﺟﻤﺎل ﮐﻠﯽ ،ﺳﲑ در ﺟﻤﺎل ﻣﻄﻠﻖ ﻧﻤﻮده و ﺑﻌﺪ ﺑﺴﻮی اﺷﯿﺎء
ﺟﻤﯿﻞ ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﺧﻮاﻧﺪ.

ﻋﺎﺷﻘﻢ ﺑﺮﻫﻤﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻋﺎﻟﻢ از اوﺳﺖ

ﺑﺠﻬﺎن ﺧﺮم از آﻧﻢ ﮐﻪ ﺟﻬﺎن ﺧﺮم از اﺳﺖ

و ﭼﻮن ﭘﺮﺳﺘﺶ زاﺋﯿﺪه ﻋﺸﻖ اﺳﺖ و ﻇﻬﻮر ﻋﺸﻖ در ﺟﺎذﺑﯿﺖ ﺟﻤﺎل ،ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ از ﺟﻤﺎل ﻣﺠﺎزی ﻧﺮدﺑﺎن ﺳﺎﺧﺖ و

اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﻋﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﺟﻤﺎل ﺻﻮری ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ زﯾﺮا در ﻧﺰد ﻋﺎرف دوﺋﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد،
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ﺻﻮرت ﻇﻬﻮر ﺑﺎﻃﻦ اﺳﺖ و ﺻﻔﺖ ﺗﺠﻠﯽ ذات ،و ﻋﺸﻖ ﻣﺠﺎزی از ﺟﻬﺖ ﻧﺎزل ﺑﻮدن از ﻣﻄﻠﻖ ﻋﺸﻖ و ﻋﯿﻨﯿﺖ و
ﺗﺸﺨﺺ ﯾﺎﻓﱳ ،ﻣﺠﺎزی اﺳﺖ و ﮔﺮﻧﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺟﻤﺎل ،دو ﮔﺎﻧﮕﯽ ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ اﺣﻮﱃ و دو دﯾﺪن از ﭼﺸﻤﺎن

ﻣﺸﺮک ﻧﻤﺎی ﻣﺎﺳﺖ .و اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻮﻗﻒ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺟﻤﺎل وﮐﻤﺎل ﻧﮕﺮی ﺿﻌﻒ اﺳﺖ .و ﺧﺎﻣﯽ و ﻣﺎﻧﺪن در آﺧﺮﯾﻦ
ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻧﺎزﻟﻪ ،از ﻋﺪم رﺷﺪ ﻋﺎﻃﻔﯽ و آﻣﯿﺨﱳ ﺷﻬﻮت و ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺣﺎﻟﺖ ﺣﯿﻮاﻧﯽ وﮐﻮدﮐﯽ اﺳﺖ.

در ﻣﻮرد زﯾﺒﺎﺋﯽ ﺳﺨﻦ ﺑﺴﯿﺎرﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه و ﻓﻼﺳﻔﻪ و ﻋﺮﻓﺎ دراﯾﻦ ﺑﺎﻫﺮ داد ﺳﺨﻦ داده وﱃ آﻧﭽﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻘﺼﻮد
ﻣﺎﺳﺖ راﺑﻄﻪ زﯾﺒﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﻋﺸﻖ و ﻋﺮﻓﺎن و اﺳﺘﮑﻤﺎل ﻧﻔﺲ و اﺧﻼق اﺳﺖ.

اﻓﻼﻃﻮن ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﺟﺰاء ﺑﺎ ﮐﻞ را زﯾﺒﺎﺋﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه .وﱃ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﺗﻨﺎﺳﺐ ﭼﯿﺴﺖ؟ اﮔﺮ ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ ﻫﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﯽ

زﯾﺒﺎﺳﺖ و ﻫﺮ زﯾﺒﺎﺋﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ اﯾﻦ دور اﺳﺖ .و اﮔﺮ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ در ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻓﺮق دارد ﭘﺲ ﺗﻨﺎﺳﺐ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ
ﻧﺴﺒﯽ اﺳﺖ و و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺮ ﻓﺮدی ﻣﺘﻔﺎوت ،ﭼﻪ ﻫﺮﮐﺴﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻓﻌﻠﯿﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ و اﻣﯿﺎل

ﻓﻄﺮی ،ﺷﺨﺼﯿﺘﺶ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﲑد و ﻓﻌﻠﯿﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن آﻧﻬﻢ ،ﺑﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ از دوران ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺎ ﺑﻠﻮغ و ﻣﺤﯿﻂ ﺟﻨﯿﻨﯽ

وﮐﻮدﮐﯽ و ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ،ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﺋﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .و ﭼﻮن دو

ﻓﺮد در ﻋﺎﻟﻢ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻋﲔ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ از ﻧﻈﺮ رواﻧﯽ ﺑﻨﺤﻮ اوﻟﲐ ﻋﲔ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﭘﺲ درک آﻧﻬﺎ
از اﺷﯿﺎء و زﯾﺒﺎﺋﯿﻬﺎ و ﺟﺎذﺑﯿﺖ روﺣﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﻤﺎل وﮐﻤﺎل ﻋﲔ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ .ﻟﺬا ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﭼﯿﺰی در ﻣﺤﯿﻂ و زﻣﺎن
وﻣﮑﺎﻧﯽ زﯾﺒﺎ و در ﻣﺤﯿﻂ و زﻣﺎن و ﻣﮑﺎﻧﯽ زﺷﺖ اﺳﺖ و در ﯾﮏ ﻓﺮد ﻫﻢ در ﺳﲑ زﻧﺪﮔﯽ و درﺣﺎل ﺳﻼﻣﺖ و ﯾﺎ

ﺑﯿﻤﺎری و ﺣﺎﻻت ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .از ﻃﺮﻓﯽ »ﺣﺐ اﻟﺸﯽ ﯾﻌﻤﯽ و ﯾﺼﻢ« ﯾﻌﻨﯽ دوﺳﺖ داﺷﱳ

ﭼﯿﺰی اﻧﺴﺎن را ﮐﻮر وﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .و آﻧﮕﺎه ﭼﻮن ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺟﻤﺎل ﻋﲔ ذات اﺳﺖ زﯾﺒﺎﺋﯽ »ﻣﻤﺎ ﯾﺪرک و ﻻ ﯾﻮﺻﻒ«
اﺳﺖ ﭘﺲ درک ﻣﯽﺷﻮد وﱃ ﺑﻮﺻﻒ ﻧﯿﺎﯾﺪ .ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺸﻖ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر اﺳﺖ وﱃ ﻣﻔﻬﻮم ذات ﺧﺪا ﻻ ﯾﺪرک و ﻻ

ﯾﻮﺻﻒ اﺳﺖ ﻧﻪ درک ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﻪ ﺑﻮﺻﻒ ﻣﯽآﯾﺪ .اﻓﻌﺎل و اﺳﻤﺎء و ﺻﻔﺎت درک ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻮﺻﻒ در ﻧﻤﯽآﯾﺪ
وﺟﻤﺎل ﻫﻢ ﮐﻪ ﺻﻔﺖ اﻟﻬﯽ اﺳﺖ ﭼﻮن ﺣﺐ و ﻋﺸﻖ درک یﺷﻮد وﱃ ﺑﻮﺻﻒ در ﻧﻤﯽآﯾﺪ .وﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﺗﺼﺎف

ﺑﻪ ﺻﻔﺎت اﻟﻬﯽ و ﻣﺤﻮ ﺻﻔﺎت و ﻓﻨﺎ در ﺻﻔﺎت و اﻓﻌﺎل و اﺳﻤﺎء اﻟﻬﯽ ﺷﺪن ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻖاﻟﯿﻘﲔ اﺳﺖ ﻓﻨﺎ در زﯾﺒﺎﺋﯽ

ﻫﻢ ﻣﻮﺟﺐ درک زﯾﺒﺎﺋﻲ اﺳﺖ و ﻫﺮ زﯾﺒﺎﺋﻲ ﻋﺸﻖ آﻓﺮﯾﻦ اﺳﺖ ،ﺑﻌﻀﯽ ﻋﺮﻓﺎ ﻋﺸﻖ را زﯾﺒﺎﺋﯽ آﻓﺮﯾﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ

ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه اﺳﺖ وﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
ﮐﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻦ ﺑﻪ از ﻟﯿﻠﯽ ﻧﮑﻮﺋﯽ

ﺑﻪ ﻣﺠﻨﻮن ﮔﻔﺖ روزی ﻋﯿﺐ ﺟﻮﺋﯽ

ﮐﻪ ﻟﯿﻠﯽ ﮔﺮ ﭼﻪ در ﭼﺸﻢ ﺗﻮ ﺣﻮرﯾﺴﺖ

ﺑﻬﺮ ﻋﻀﻮی ز اﻋﻀﺎﯾﺶ ﺻﻮری اﺳﺖ

ﺗﻮ ﻣﻮ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ و ﻣﻦ ﭘﯿﭽﺶ ﻣﻮ

اﺑﺮو

زﺣﺮف ﻋﯿﺐ ﺟﻮ ﻣﺠﻨﻮن ﺑﺮ آﺷﻔﺖ
اﮔﺮ

ﺑﺮ

دﯾﺪهٔ

ﻣﺠﻨﻮن

در آن آﺷﻔﺘﮕﯽ ﺧﻨﺪان ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ

ﺗﻮ

ﺑﻪ

ﻧﺸﯿﻨﯽ

ﻣﻮﻟﻮی ﻧﯿﺰ ﭼﻨﲔ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

ﮔﻔﺖ ﻟﯿﻠﯽ را ﺧﻠﯿﻔﻪ ﮐﺎﯾﻦ ﺗﻮﺋﯽ

اﺑﺮو

ﻏﲑ

از

ﻣﻦ

اﺷﺎرﺗﻬﺎی

ﺧﻮﺑﯽ

ﻟﯿﻠﯽ

ﻧﺒﯿﻨﯽ

ﮐﺰ ﺗﻮ ﺷﺪ ﻣﺠﻨﻮن ﭘﺮﯾﺸﺎن و ﻏﻮی

ﮔﻔﺖ ﺧﺎﻣﺶ ﭼﻮن ﺗﻮ ﻣﺠﻨﻮن ﻧﯿﺴﺘﯽ

از دﮔﺮ ﺧﻮﺑﺎن ﺗﻮ اﻓﺰون ﻧﯿﺴﺘﯽ

اﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﺴﺒﯿﺖ در درک ﺷﯽ زﯾﺒﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺸﻖ ﻣﻮﺟﺐ درﯾﺎﻓﺖ آن ﻣﯽﺷﻮد وﱃ در اﺻﻞ اﮔﺮ زﯾﺒﺎﺋﯽ ﻧﺒﻮد وﻟﻮ ﻋﺸﻖ
ﺑﮑﻤﺎل ﺑﻮد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻋﺪم را درک ﮐﻨﺪ ،ﭘﺲ زﯾﺒﺎﺋﯽ ﻣﻄﻠﻖ ﺟﻬﺎن را ﻋﺎﺷﻖ و ﺑﯿﻘﺮار ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ
ﺟﻮﻫﺮی راﻫﯽ ﺳﺮ ﻣﻨﺰل ﺟﻤﺎل ﻣﻄﻠﻖ ﮔﺮدد وﱃ درک آن ﻣﻨﻮط ﺑﺪاﺷﱳ روح ﻣﺼﻔﺎ از ﻧﺎ زﯾﺒﺎﺋﯿﻬﺎ و آﻟﻮدﮔﯿﻬﺎ و

زﺷﺘﯽﻫﺎ و ﻣﺠﺮد ﺷﺪه در ﻋﺸﻖ اﺳﺖ.

١٣٥

ﺑﺮ رخ او ﻧﻈﺮ از آﯾﻨﻪ ﭘﺎک اﻧﺪاز

ﭼﺸﻢ آﻟﻮده ﻧﻈﺮ از رخ ﺟﺎﻧﺎن دور اﺳﺖ

و ﭼﻮن اﺷﺮاﻗﺎت ﺟﻤﺎل اﻟﻬﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﱰﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺑﺮ ﺳﺎﻟﮏ ﻇﻬﻮر ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ در اوج آن ﺑﺼﻮرت ﻣﺮد زﯾﺒﺎ »ﺣﻀﺮت
ﯾﻮﺳﻒ ﺑﺮ زﻟﯿﺨﺎ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻮان ﺑﺮ ﻣﺮﯾﻢ و دﺣﯿﻪ ﮐﻠﺒﯽ ﺑﺮ ﭘﯿﻐﻤﱪ ﺧﺪا زن زﯾﺒﺎ »ﺣﻮراﻟﻌﲔ ازواج ﻣﻄﻬﺮه« و ﺑﻪ

ﺻﻮرت ﮐﻮدک »ﻣﺴﯿﺢ« و ﯾﺎ ﺟﻮان ﺧﻮدﻧﻤﺎﺋﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .زﯾﺒﺎﺋﯽ ﮔﺎه ﺑﺼﺮی و ﺑﺎ ﭼﺸﻢ درک ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺜﻞ زﯾﺒﺎﺋﯽ

ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﺣﯿﻮان و اﻧﺴﺎن وﺳﺎﺧﺘﻪﻫﺎی ﻫﲊی اﻧﺴﺎن .ﮔﺎه ﺳﻤﻌﯽ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﮔﻮش درک ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺜﻞ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ
اﻓﻼک و ﻧﻮای ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و زﻣﺰﻣﻪ ﺟﻮﯾﺒﺎر و آواز ﺧﻮش و ﺳﺨﻦ ﻓﺼﯿﺢ و ﺑﻠﯿﻎ وﮔﺎه ﻣﻌﻘﻮل اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﻋﻘﻞ درک

ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺜﻞ زﯾﺒﺎﺋﯽ ﺣﻘﯿﻘﺖ و زﯾﺒﺎﺋﯽ ﻋﻠﻮم رﯾﺎﺿﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﺮد از ﻣﺎده اﺳﺖ وﮔﺎه روﺣﯽ اﺳﺖ و آن زﯾﺒﺎﺋﯽ ﻋﺸﻖ

آﻓﺮﯾﻦ و ﭘﺮﺳﺘﺶ آور اﺳﺖ ﮐﻪ روح ﻣﺠﺮد در ﺳﲑ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺠﺮد ﻣﺤﻈﻮظ آن ﻟﺬت ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﺑﻬﺸﺖ اوﺳﺖ.

ﺳﻌﯿﺪاﻟﺪﯾﻦ ﻓﺮﻏﺎﻧﯽ در ﮐﺘﺎب ﻣﺸﺎرق اﻟﺪراری »ص  «۲۶۵ -۲۶۱در ﺷﺮح اﺑﯿﺎت ﺗﺎﺋﻴﻪ اﺑﻦ ﻓﺎرض ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

»ﻓﻼﺗﮏ ﻣﻔﺘﻮﻧﺎ ﺑﺤﺒﮏ ﻣﻌﺠﺒﺎً ﺑﻨﻔﺴﮏ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎً ﻋﻠﯽ ﻟﺒﺲ ﻏﺮه« ﯾﻌﻨﯽ :ﭘﺲ ﻣﺒﺎش ﻣﻔﺘﻮن و ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻮاﺳﻄﻪ

ﺣﺲ ﺧﻮدت ﮐﻪ ﺻﻮرت ﯾﺎ ﺻﻔﺘﯽ ﺧﻮب ﺑﯿﻨﯽ و در آن ﻣﻘﯿﺪ و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺷﻮی و ﻣﻌﺠﺐ ﻣﺒﺎش ﻧﯿﺰ ﺑﻨﻔﺲ ﺧﻮد اﮔﺮ
ﺑﺼﻮرت ﯾﺎ ﺻﻔﺖ ﮐﻤﺎﻟﯿﺶ از ﻋﻠﻮم واﺣﻮال و اﺧﻼق ﺷﺮﯾﻒ ﻇﺎﻫﺮ ﯾﺎﺑﯽ و ﻣﻮﻗﻮف ﻣﺒﺎش و ﺑﺎز اﯾﺴﺘﺎده ﻣﺸﻮ ﺑﺮ

ﺣﺎﻟﺖ ﭘﻮﺷﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﮑﺎر ﻧﺎ آزﻣﻮدﮔﯽ و ﻏﻔﻠﺖ از آن ﺗﻌﻠﻖ دارد.
و ﺻﺮح ﺑﺎﻃﻼق اﻟﺠﻤﺎل و ﻻ ﺗﻤﻞ

ﻣﯿﻼً

ﺑﻘﺼﯿﺪه

ﻟﺰﺧﺮف

زﯾﻨﻪ

و ﻓﺎش ﺑﮕﻮی و ﺻﺮﯾﺢ ﮔﺮدان ﺧﻮد را ﺑﺎﻃﻼق ﺟﻤﺎل و ﺟﻤﺎل ﻣﻄﻠﻖ ﻣﻌﺸﻮق و ﻣﯿﻞ ﻣﮑﻦ ﺑﺘﻘﯿﺪ آن ﺟﻤﺎل ﻣﻄﻠﻖ در
ﺻﻮرﺗﯽ و ﻫﯿﺒﺘﯽ ﻣﻌﲔ از ﺟﻬﺖ ﻣﯿﻞ ﺑﺂراﯾﺶ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار ...ﭘﺲ ﭼﻮن اﺻﻞ ﻫﺴﺖ ﺑﻪ ﻓﺮع اﻟﺘﻔﺎت ﻣﮑﻦ و ﺑﻌﺸﻖ ﺑﺎزی
و ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎزی ﻇﺎﻫﺮ اﻟﺘﻔﺎت ﻣﻨﻤﺎی ...و از اﺻﻞ ﺑﻪ ﻓﺮع و آﻓﺘﺎب ﺑﻪ ﺳﺎﯾﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺸﻮ
ﻓﮑﻞ ﻣﻠﯿﺢ ﺣﺴﻨﻪ ﻣﻦ ﺟﻤﺎﻟﻬﺎ

ﻣﻌﺎرﯾﻪ

ﺣﺴﻦ ﮐﻞ

او

ﻣﻠﯿﺤﻪ

ﭼﻪ ﻫﺮ ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻼﺣﺖ اﺳﺖ و زﯾﺒﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﻋﺎﻟﻤﺴﺖ ﺧﻮﺑﯽ و زﯾﺒﺎﯾﯽ او ﻋﺎرﯾﺖ داده ﺷﺪه اﺳﺖ آن
ﻣﺮد ﺧﻮب را از ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺸﻮق ﺑﺒﲔ و ﺣﺴﻦ ﻫﺮ زﻧﯽ ﺧﻮب و زﯾﺒﺎ ﻋﺎرﯾﺘﯿﺴﺖ از ﺣﺴﻦ ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺸﻮق.
ﮐﻤﺠﻨﻮن

ﺑﻬﺎ ﻗﯿﺲ ﻟﺒﻨﯽﻫﺎﺋﻢ ﺑﻞ ﮐﻞ ﻋﺎﺷﻖ

ﻟﯿﻠﯽ

او ﮐﺜﲑ

ﻋﺰّه

ﺑﺎﯾﻦ ﺣﻀﺮت ذات ﻣﻌﺸﻮق ﺳﺮﮔﺸﺘﻪ ﺷﺪ »ﻗﯿﺲ« ﮐﻪ ﺑﺮ »ﻟﺒﻨﯽ« ﻋﺎﺷﻖ ﻣﯽﻧﻤﻮد -ﺑﻞ ﮐﻪ در ﻋﺎﻟﻢ ﻗﺎﯾﻢ ﺑﻮد ﺑﺮ اﯾﻦ
ﺣﻀﺮت ﻫﺎﺋﻢ ﺑﻮد ﻫﻤﭽﻮ ﻣﺠﻨﻮن ﮐﻪ ﺑﺮ ﻟﯿﻠﯽ ﻣﻔﺘﻮن ﻣﯽﻧﻤﻮد و »ﮐﺜﲑ« ﮐﻪ ﺑﺮ »ﻋﺰه« ﻣﺸﻬﻮر ﺷﺪ...
ﻓﮑﻞ ﺻﺒﺎ ﻣﻨﻬﻢ اﱃ وﺻﻒ ﻟﺒﺴﻬﺎ

ﺑﺼﻮره ﺣﺴﻦ ﻻح ﻓﯽ ﺣﺴﻦ ﺻﻮره

ﭘﺲ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻋﺎﺷﻘﺎن ﻣﺸﺘﺎق و ﻣﺎﯾﻞ ﺑﺴﻮی وﺻﻒ ﭘﻮﺷﺶ ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺸﻮق ﮐﻪ ﺑﺪان ﺻﻔﺖ ﻣﻠﺘﺒﺲ ﺷﺪ و آن
ﺻﻮرت را ﻣﻈﻬﺮ و آﺋﯿﻨﻪ ﺻﻔﺘﯽ از ﺻﻔﺎت و اﺳﻤﯽ از اﺳﻤﻬﺎی ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺖ...

ﻓﻈﻨّﻮا ﺳﻮاﻫﺎ و ﻫﯽ ﻓﯿﻬﻢ ﺗﺠﻠﻪ

ﻣﺎ ذاک اﻻ ان ﺑﺪت ﺑﻤﻈﺎﻫﺮ

و اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ آﻧﮑﻪ ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺸﻮق ﺑﻮاﺳﻄﻪ اﯾﻦ ﺻﻮر و ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺣﺲ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ

ﭘﺲ اﯾﻦ ﻋﺎﺷﻘﺎن ﭼﻨﺎن ﮔﻤﺎن ﺑﺮدﻧﺪﮐﻪ اﯾﻦ ﺻﻮر و ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻏﲑ از ﺻﻮر و ﻣﻈﺎﻫﺮ اوﺳﺖ و ﻫﻢ ﺣﻀﺮت او ﺑﻮد ﮐﻪ در

ﺣﻘﺎﯾﻖ و ﺻﻮر اﯾﺸﺎن ﺗﺠﻠﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺑﺮﺧﻮد اﯾﺸﺎن ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺧﻮد اﯾﺸﺎن او را ﻧﻤﯽدﯾﺪﻧﺪ .ﭘﺲ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :درﯾﻐﺎ ﻋﺸﻖ ﻓﺮض راه راﺳﺖ ﻫﻤﻪ ﮐﺲ را ،درﯾﻐﺎ اﮔﺮ ﻋﺸﻖ ﺧﺎﻟﻖ ﻧﺪاری ﺑﺎری ﻋﺸﻖ ﻣﺨﻠﻮق
ﻣﻬﯿﺎ ﮐﻦ ﺗﺎ ﻗﺪر اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت ﺗﺮا ﺣﺎﺻﻞ آﯾﺪ »ﺗﻤﻬﯿﺪات ص  «۱۳۷و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻣﺮﺣﻮم ﻓﺮوزاﻧﻔﺮ در ﺷﺮح ﻣﺜﻨﻮی

ﺷﺮﯾﻒ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :اﮔﺮ ﻋﺸﻖ آب وﮔﻠﯽ ﺳﺒﺐ ﺗﺤﻮل اﻧﺴﺎن ﮔﺮدد ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﻪ ﺣﺴﻨﺶ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار و در ﻣﻌﺮض زوال
اﺳﺖ ﭘﺲ درﻧﮕﺮ ﮐﻪ ﻋﺸﻖ ﻣﻌﺎﻧﯽ و ﺻﻮر ﻏﯿﺒﯽ »ﺣﻮراﻟﻌﲔ و ازواج ﻣﻄﻬﺮه ﮐﻪ ﺟﻠﻮهﻫﺎی ﺟﻤﺎﻟﻨﺪ و ﻣﻌﺮﻓﺖ« و
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ﺧﺪای ﻟﻢ ﯾﺰل و ﻻ ﯾﺰال ﺑﺎ ﺟﺎن ﺻﺎﺣﺒﺪﻻن ﭼﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ...؟ ﻫﺮ ﭼﻨﺪﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺸﻖ ﻣﺠﺎزی ﻧﯿﺰ ﺑﻨﻈﺮ
او ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻬﺬﯾﺐ اﺧﻼق و ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻧﻔﺲ اﺳﺖ ﮐﻪ

ﻋﺎﻗﺒﺖ ﻣﺎ را ﺑﺪان ﺷﻪ رﻫﱪ اﺳﺖ

ﻋﺎﺷﻘﯽ ﮔﺮ زﯾﻦ ﺳﺮ و ﮔﺮ زان ﺳﺮ اﺳﺖ

و از دﮔﺮ ﺳﻮی ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ راه رﯾﺎﺿﺖ راﻫﯽ اﺳﺖ دور و دراز ﭼﻮن ﮐﻨﺪن ﮐﻮه ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﻮک ﺳﻮزن ،و در

آﻧﻄﺮﯾﻖ ﻫﺰاران ﺧﻄﺮ و ﺣﺠﺎﺑﺴﺖ .اﻣﺎ راه ﻋﺎﺷﻘﯽ ﮐﻮﺗﺎه اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺳﺨﺘﯽ و ﺻﻌﻮﺑﺘﯽ دارد ﻋﺸﻖ آﻧﺮا ﻫﻤﻮار و
ﺧﻮش و ﻣﻄﻠﻮب ﻣﯽﺳﺎزد و از اﯾﲊو ﻧﯿﺰ ﻃﺮﯾﻖ ﻋﺸﺎق و ﺳﮑﺎرﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﲑوی ﻣﺴﺘﯽ و ﺑﻪ ﭘﺎی ﺷﻮق راه ﮐﻤﺎل را در ﻫﻢ

ﻣﯽﺳﺮﭙﻧﺪ ﺑﺮ روش زﻫﺎد و اﺻﺤﺎب ﻣﻌﺎﻣﻠﺖ ﺗﺮﺟﯿﺢ دارد »ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ راه ﺣﺴﲔ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﷷ و ﻣﻨﺼﻮر ﺣﻼج و ﻋﲔ

اﻟﻘﻀﺎة و ﻣﻮﻟﻮی و ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪﮐﻪ راه زاﻫﺪان و ﻧﺎﮐﺴﺎن و ﺻﻮﻓﯿﺎن ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎرﮐﻮره راﻫﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﺒﻮد «...و ﺑﻌﺪ
اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ...و ﺑﻌﻀﯽ از ﺻﻮﻓﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺟﻤﺎل و زﯾﺒﺎﺋﯽ را ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻠﻄﯿﻒ اﺣﺴﺎس و ﻇﺮاﻓﺖ روح و

ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺳﺒﺐ ﺗﻬﺬﯾﺐ اﺧﻼق وﮐﻤﺎل اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﻣﯽﺷﻤﺮدهاﻧﺪ و ﮔﺎﻫﯽ آﻧﺮا ﻇﻬﻮر ﺣﻖ و ﯾﺎ ﺣﻠﻮل وی ﺑﻨﻌﺖ ﺟﻤﺎل

در ﺻﻮر ﺟﻤﯿﻠﻪ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ و ﺳﺮ دﺳﺘﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه اﺑﻮ ﺣﻠﻤﺎن دﻣﺸﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﻼً از ﻣﺮدم ﻓﺎرس و اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﮋاد ﺑﻮده

و ﭘﲑواﻧﺶ را ﺣﻠﻤﺎﻧﯿﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ ...ﺣﻠﻤﺎﻧﯿﺎن ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺎ ذوق و ﺧﻮش ﻣﺸﺮب ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﺑﻪ ﭘﲑوی از ﭘﲑ ﺧﻮد

ﻫﺮ زﯾﺒﺎ روﺋﯽ را ﻣﯽدﯾﺪهاﻧﺪ ﺑﯽروﭘﻮش و ﻣﻼﺣﻈﻪ و ﺑﺎﺷﮑﺎر ﭘﯿﺶ وب ﺑﺨﺎک ﻣﯽاﻓﺘﺎدهاﻧﺪ و ﺳﺠﺪه ﻣﯽﮐﺮدهاﻧﺪ...
وﮔﻤﺎن ﻣﯽرودﮐﻪ ﻟﻔﻆ ﺷﺎﻫﺪ و ﺣﺠﺖ ﺑﻤﻌﻨﯽ زﯾﺒﺎ روی در ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت ﺻﻮﻓﯿﺎن از اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﺳﺮ ﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ

اﺳﺖ ،ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺖ آﻧﮑﻪ زﯾﺒﺎ روﯾﺎن ﮔﻮاه ﯾﺎ دﻟﯿﻞ ﺟﻤﺎل ﺣﻖ ﺗﻌﺎﱃ ﻓﺮض ﺷﺪهاﻧﺪ .اﺣﻤﺪ ﻏﺰاﱃ »۵۲۰ه« و ﻋﲔ

اﻟﻘﻀﺎه ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ »۵۲۵ه -ق« و از اﻋﺎﻇﻢ ﺻﻮﻓﯿﻪ و اوﺣﺪ اﻟﺪﯾﻦ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ » ۶۳۵ه -ق« و ﻋﻠﯽ ﺣﺮﯾﺮی » ۶۶۸ه-

ق« و ﻓﺨﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻋﺮاﻗﯽ » ۶۸۸ه -ق« ﺑﺮاﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﻮدهاﻧﺪ و داﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎزی و ﺟﻤﺎل ﭘﺮﺳﺘﯽ اﯾﺸﺎن در
ﮐﺘﺐ رﺟﺎل و ﺣﮑﺎﯾﺎت ﺻﻮﻓﯿﻪ ﻣﺬﮐﻮر اﺳﺖ اﯾﻦ رﺑﺎﻋﯽ از اوﺣﺪ اﻟﺪﯾﻦ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ:
زان ﻣﯽﻧﮕﺮم ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺳﺮ در ﺻﻮرت

زﯾﺮا ﮐﻪ زﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ اﺛﺮ در ﺻﻮرت

ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺘﻮان دﯾﺪ ﻣﮕﺮ در ﺻﻮرت

اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺻﻮرت اﺳﺖ و ﻣﺎ در ﺻﻮرﯾﻢ

اﻟﺒﺘﻪ دﯾﺪن ﺟﻤﺎل در اﻧﺴﺎن ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺟﻤﺎل وﮐﻤﺎل ﺑﻮده ﺑﻨﺤﻮ اﺗﻢ و اﮐﻤﻞ ﻫﺮ دو ﺑﻌﺪ راﺑﺎ ﻫﻢ دارد ﻣﻘﺒﻮل
ﻫﻤﻪ ﻋﺮﻓﺎ اﺳﺖ وﱃ ﺟﻤﺎل در اﻃﻔﺎل وﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﮐﻪ در ﻋﲔ ﺷﮑﻮﻓﺎﺋﯽ ﺟﻤﺎﻟﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻧﺰد ﺑﻌﻀﯽ ﻋﺮﻓﺎ
ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه اﺳﺖ .وﱃ ﺑﻨﻈﺮ ﻧﮕﺎرﻧﺪه اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﺣﺎﻻت ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﮐﻠﻪ ﻓﺮدی و ﺷﺨﺼﯿﺖ روﺣﯽ و زﻣﯿﻨﮥ اﻧﻔﻌﺎﱃ

ﺳﺎﻟﮏ و ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﺮورش ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ و ﺳﻠﻮک اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻨﺎﻓﺎت ﻧﺪارد .در ﻫﺮ ﻣﺮﺗﺒﻪ وﻣﻘﺎم و ﺣﺎﻟﺖ

ﻧﻮع ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﺟﻤﺎل و ﻇﻬﻮر ﻋﺸﻖ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ درﻧﮓ و ﺗﻮﻗﻒ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪای ﻧﻘﺺ اﺳﺖ و ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻃﺮﯾﻘﻪ ﻋﺸﻖ و زﻫﺪ و ﺟﻤﺎل ﺷﺎﻫﺪ و ﺟﻤﺎل ﭘﲑ را ﻫﻤﻪ ﯾﮑﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ» :اﻟﻄﺮق اﱃ اﻟﻠّﻪ

ﺑﻌﺪد ﻧﻔﻮس اﻟﺨﻼﯾﻖ« و ﻣﻮﺣﺪان و ﻋﺮﻓﺎی ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻔﺎوﺗﯽ در ﭼﮕﻮﻧﻪ رﻓﱳ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ رﺳﯿﺪن را ﻫﺪف
ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﻧﮕﺎرﻧﺪه روش ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ و ﻫﻢ روش ﻣﻮﻟﻮی ﻫﺮ دو را ﺟﺎﯾﺰ ﻣﯽداﻧﻢ ﭼﻪ ﻇﻬﻮر ﮔﺎﻫﯽ در درﺧﺖ اﺳﺖ

»ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ ﷷ ﮔﺎه در ﮐﻮدک »ﺣﻀﺮت ﻣﺴﯿﺢ در ﮔﻬﻮاره« ﮔﺎه در ﺟﻮان »ﺣﻀﺮت ﯾﻮﺳﻒ« ﮔﺎه در

ﺣﱪﺋﻴﻞ »ﺑﺼﻮرت دﺣﯿﻪ ﮐﻠﺒﯽ« ﮔﺎه ﺑﺼﻮرت ﺷﻤﺲ »ﺑﺮ ﻣﻮﻟﻮی« وﱃ ﻣﻘﺎم وﻻﯾﺖ ﺑﻌﻠﺖ ﺟﺎﻣﻌﯿﺖ اﺳﻤﺎء و

ﺻﻔﺎت »ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﻤﺎل ﺑﺎﺷﺪ« ﻫﻤﻮاره ﺑﺮای آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺮده ﺑﺮ ﭼﺸﻢ وﮔﻮش و دل ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﻋﺎﱃﺗﺮﯾﻦ
ﻣﻈﻬﺮ زﯾﺒﺎﺋﯽ و آﯾﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﻧﻤﺎی ﺧﺪای ﺟﻤﯿﻞ ﻫﺮ دﱃ را ﺑﺨﻮد ﺟﺬب ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .از ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ در ﺳﻮره ﯾﻮﺳﻒ

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺒﺎرک و ﺗﻌﺎﱃ ﻣﺴﺄﻟﻪ زﯾﺒﺎﺋﯽ و ﻋﺸﻖ را ﺑﻨﺤﻮ ﻋﺎﱃ ﻣﻄﺮح ﻓﺮﻣﻮده و ﻋﺮﻓﺎ در ﺗﻔﺴﲑ آن داد ﺳﺨﻦ دادهاﻧﺪ
ﺧﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ اﺧﻼق ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ زﯾﺒﺎﺋﯽ و ﻋﺸﻖ ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ آن ﺳﻮره را ﺑﺨﻮاﻧﺪ در اﯾﻦ ﺳﻮره زﯾﺒﺎﺋﯽ
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ﯾﻮﺳﻒ را ﺑﺎ زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت ﻣﻄﺮح ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪﮐﻪ » ﻓَﻠَﻤﱠﺎ رَأَﻳْﻨَﻪُ أَﻛْﺒَﺮْﻧَﻪُ وَﻗَﻄﱠﻌْﻦَ أَﻳْﺪِﻳَﻬُﻦﱠ وَﻗُﻠْﻦَ ﺣَﺎشَ ﻟِﻠّﻪِ ﻣَﺎ ﻫَﺬَا
ﺑَﺸَﺮًا إِنْ ﻫَﺬَا إِﻻﱠ ﻣَﻠَﻚٌ ﻛَﺮِﻳﻢٌ« ﯾﻮﺳﻒ آﯾﻪ  ۳۱ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎ آن زﻧﺎن »ﮐﻪ زﻧﺎن ﺧﻮد ﻣﻈﻬﺮ ﺟﻤﺎﻟﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ زﯾﺒﺎﯾﯿﻬﺎی

ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺠﺮدات ﮐﻪ آﺧﺮﺗﻨﺪ ﺑﺼﻮرت زﻧﺎن زﯾﺒﺎ آﻣﺪه و ﻣﻨﻈﻮر از زﻧﺎن ﺑﺎ ،ﺟﻤﺎل در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻤﻮد و ﻋﺸﻖ ﻣﺠﺎزی

اﺳﺖ« ﺳﯿﻤﺎی ﯾﻮﺳﻒ را دﯾﺪﻧﺪ ﺷﮕﻔﺖ زده و ﻣﺪﻫﻮش ﺷﺪﻧﺪ و دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮﯾﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﺑﺸﺮ ﻧﯿﺴﺖ

ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﻠﮏ ﮐﺮﯾﻢ اﺳﺖ »ﻣﻠﮏ ﯾﺎ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺻﻮرت ﻧﻮﻋﯿﻪ و ﮐﻠﯿﻪ و ﺷﯿﺌﯿّﻪ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ زﯾﺒﺎﺋﯽ ﻣﺠﺮد« .ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻠﻤﻪ

ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﲔ ﮐﻪ ﺑﻤﻌﻨﯽ زﯾﺒﺎﺳﺖ ﺑﺪﻟﯿﻞ آن ﺑﻮده ﮐﻪ آن ﺑﺰرﮔﻮاران ﻣﻈﻬﺮ ﺣﺴﻦ و ﺟﻤﻞ ﺣﻀﺮت ﺣﻖ ﺑﻮدهاﻧﺪ و
ﻫﻤﺎن ﺣﺴﻦ ،ﻋﺸﻖ آﻓﺮﯾﻦ ﮔﺸﺘﻪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎی آزاده ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﲔ ﷷ ﻋﺸﻖ ﻣﯽورزﻧﺪ ﭼﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﻓﺮﻣﻮد:

»ان ﻟﻠﺤﺴﲔ ﻣﺤﺒﺔ ﻣﮑﻨﻮﻧﺔ ﻓﯽ ﻗﻠﻮب اﻟﻤﺆﻣﻨﲔ« .ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﻫﻢ در ﺗﻔﺴﲑ ﺳﻮره ﯾﻮﺳﻒ راﺑﻄﻪ ﺟﻤﺎل و ﻋﺸﻖ

و ﻣﺮاﺗﺐ آﻧﻬﺎ را ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪ و ﻫﻢ در ﺳﻮاﻧﺢ .در ﺳﻮاﻧﺢ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﺑﺪﯾﻨﺼﻮرت ﻣﻄﺮح ﻓﺮﻣﻮده ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺎرﮔﺎه
ﻋﺸﻖ اﯾﻮان ﺟﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در ازل از ارواح را داغ اﻟﺴﺖ ﺑﺮﺑﮑﻢ آﻧﺠﺎ ﺑﺎر ﻧﻬﺎده اﺳﺖ اﮔﺮ ﭘﺮدهﻫﺎ ﺷﻔﺎف آﯾﺪ او ﻧﯿﺰ

در درون ﺣﺠﺐ ﺑﺘﺎﺑﺪ و اﯾﻨﺠﺎ ﺳﺮی ﺑﺰرگ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺸﻖ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ از درون ﺑﲑون آﯾﺪ و ﻋﺸﻖ ﺧﻠﻖ از ﺑﲑون در

درون رود .اﻣﺎ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﺠﺎ ﺗﻮاﻧﺪ رﻓﺖ ،ﻧﻬﺎﯾﺖ او در ﺷﻐﺎف اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ در ﺣﻖ زﻟﯿﺨﺎ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده »ﻗﺪ
ﺷﻐﻔﻬﺎ ﺣﺒﺎً« و ﺷﻐﻒ ﭘﺮده ﺑﲑوﻧﯽ دل ﺳﺖ و دل وﺳﻂ وﻻﯾﺖ اﺳﺖ و ﺗﻨﺰل اﺷﺮاق ﻋﺸﻖ ﺗﺎﺑﺪ و ﺑﻮد ،و اﮔﺮ ﺗﻤﺎم

ﺣﺠﺐ ﺑﺮﺧﯿﺰد ﻧﻔﺲ ﻧﯿﺰ درﮐﺎر آﯾﺪ اﻣﺎ ﻋﻤﺮی ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺗﺎ ﻧﻔﺲ در راه ﻋﺸﻖ آﯾﺪ ﻣﺠﺎل دﻧﯿﺎ و ﺧﻠﻖ و
ﺷﻬﻮات و اﻣﺎﻧﯽ در ﭘﺮدهﻫﺎی ﺑﲑوﻧﯽ دل اﺳﺖ ﻧﺎدر ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺪل رﺳﺪ و ﺧﻮد ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺮﺳﺪ.«۳۳» .

ﺳﺨﻦ از ﺟﻤﺎل و ﻋﺸﻖ در ﺻﺪﻫﺎ دﻓﱰ ﻧﮕﻨﺠﺪ و ﻣﺎ ﺿﻤﻦ ﺷﺮح ﺳﻮاﻧﺢ ﺑﺎز ﻫﻢ ﭘﺮده از ﻋﺮوس ﺳﺨﻦ ﺷﯿﺦ ﺑﺮ
ﻣﯽداﯾﺮم و در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺴﻨﺪه ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﮏ در ﺳﻔﺮ ﻣﻦ اﻟﺨﻠﻖ اﱃ اﻟﺤﻖ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺻﻨﻊ و ﺟﻠﻮهﻫﺎی
ﺟﻤﺎل ﻣﺼﻨﻮع ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﺳﻔﺮ دوم ﻣﻦ اﻟﺤﻖ اﱃ اﻟﺤﻖ ﻣﻊ اﻟﺨﻠﻖ ﺑﺎز ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻖ و ﺻﺎﻧﻊ ﺑﻪ ﺧﻮﯾﺸﱳ و

ﻣﺼﻨﻮع ﻫﻢ ﻧﻈﺮ دارد و در ﺳﻔﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻖ اﱃ اﻟﺨﻠﻖ »ﻓﯽ اﻟﺤﻖ« ﺳﺎﻟﮏ در ﺟﺬب ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻮده ﻏﺮق و ﻣﺤﻮ در
ﺻﺎﻧﻊ و ﺧﲑ و ﺟﻤﺎل اﺳﺖ و ﻇﻬﻮری ﻧﺪارد وﱃ در ﺳﻔﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻖ اﱃ اﻟﺨﻠﻖ ازﮐﻞ ﺑﻪ ﺟﺰء و از ﺟﻤﯿﻞ ﺑﻪ ﺟﻤﺎل و

از ﺻﺎﻧﻊ ﺑﻪ ﻣﺼﻨﻊ ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺷﯿﺦ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﺮاﺗﺐ را داﺷﺘﻪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ رﺳﻮل اﮐﺮم ﭘﺲ از ﻋﺮوج در ﺳﻔﺮ ﺧﻠﻖ

»ﮐﻠّﻤﻨﯽ ﯾﺎ ﺣﻤﲑاء« ﻓﺮﻣﻮده .ﮐﻪ ﻣﻮﻟﻮی در ﻣﺜﻨﻮی آورده اﺳﺖ و ﺣﺎﻓﻆ ﻧﯿﮑﻮ ﺳﺮوده:

رخ ﺗﻮ در ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﭼﻨﲔ ﺧﻮﺷﺶ آراﺳﺖ

ﻣﺮا ﺑﮑﺎر ﺟﻬﺎن ﻫﺮ ﮔﺰ اﻟﺘﻔﺎت ﻧﺒﻮد

اﻧﺘﻘﺎد ﺑﺮ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﻏﺰّاﱃ درﺑﺎره وﺟﺪ و ﺳﻤﺎع
اﺑﻦ ﺟﻮزی ﺣﻨﺒﻠﯽ ﮐﻪ ذاﺗﺎً ﺑﺎ ﺗﺸﯿﻊ و ﺗﺼﻮف ﻋﻨﺎد دارد ﻃﺒﻖ ﻣﮑﺘﺐ ﮐﺎﻣﻼً ﻇﺎﻫﺮی ﺣﻨﺒﻠﯽ ﮐﻪ داﺷﺘﻪ و ﺗﻌﺼﺐ

ﻗﺸﺮﯾﮕﺮی ﺧﺎص ﻓﺮﻗﻪ ﺧﻮد ﻫﻤﻮاره در ﭘﯽ ﮐﻮﺑﯿﺪن دﯾﮕﺮان اﺳﺖ ﺗﺎ ﺧﻮد را ﺑﺰرگ ﺟﻠﻮه دﻫﺪ و در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﻪ

ﺷﯿﺦ اﺑﻮاﻟﻔﺘﻮح اﺣﻤﺪ ﻏﺰاﱃ اﯾﺮادﮔﺮﻓﺘﻪ و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :روزی اﺣﻤﺪ ﻏﺰاﱃ در راﻫﯽ ﺑﻪ ﭼﺮﺧﺎﺑﯽ ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ آواز

ﮔﺮدش دوﻻب ﺣﺎﻟﺖ وﺟﺪ ﺑﺪو ﺑﺨﺸﯿﺪ ﻃﯿﻠﺴﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮ آن اﻓﮑﻨﺪ و در ﻣﯿﺎن ﮔﺮدش ﭼﺮخ ﻗﻄﻌﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﮔﺮدﯾﺪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﺟﺎﻫﻞ و ﻋﻤﻞ ﺗﻔﺮﯾﻂ او و دروﯾﺶ از ﻋﻠﻢ .ﺣﺎﱃ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪاﷺ ﻧﻬﯽ ﮐﺮده
اﺳﺖ از ﺗﻠﻒ ﮐﺮدن ﻣﺎل وﻟﻮ ﺑﻤﻘﺪار دﯾﻨﺎری ﺑﺎﺷﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺗﻔﺮﯾﻂ و ﺗﺒﺬﯾﺮ ﺣﺮام؟ ».«۳۴

ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ اﺑﻦ ﺟﻮزی ﺣﻨﺒﻠﯽ از ﻣﺴﺄﻟﻪ دور ﺑﻮده و ﺣﺐ ﻣﺎل ﺷﺪﯾﺪ داﺷﺘﻪ و ﻗﻄﺮهای از ﺣﺐ اﻟﻬﯽ ﻧﭽﺸﯿﺪه ﺑﻮده ﺗﺎ

ﺑﺪاﻧﺪ ﻋﺸﻖ ﺣﻖ ﭼﮕﻮﻧﻪ آﺗﺶ ﺑﻪ ﺟﺎن ﻣﯽزﻧﺪ ﺣﺖ از زﻧﺎن ﻣﺼﺮ ﻫﻢ ﮐﻤﱰ ﺑﻮده ﮐﻪ ﭼﻮن ﺣﺴﻦ ﯾﻮﺳﻒ را دﯾﺪﻧﺪ
١٣٨

دﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﺮﯾﺪﻧﺪ .اﯾﺜﺎر ﻣﺎل و ﺟﺎن در راه ﻋﺸﻖ ﺣﻖ ﻧﻪ ﺗﻔﺮﯾﻂ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺗﺒﺬﯾﺮ اﮔﺮ ﭼﻨﲔ اﺳﺖ ﺟﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪن ﻋﻠﯽ
ﷷ و ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺣﺴﲔ ﷷ را ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﻏﻢ اﯾﻦ ﻇﺎﻫﺮ ﭘﺮﺳﺖ ﺣﻨﺒﻠﯽ ﺗﻔﺮﯾﻂ و ﺗﺒﺬﯾﺮ ﺑﺪاﻧﯿﻢ .اﻟﺒﺘﻪ ﺧﺮﻗﻪ

درﯾﺪن و ﭘﺎره ﮐﺮدن ﺑﺪن وﺟﺪ اﻟﻬﯽ اﻣﺮی ﺑﺎﻃﻞ و ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ اﺳﺖ .ﺷﯿﺦ ﺷﻬﺎباﻟﺪﯾﻦ ﺳﻬﺮوردی در ﻋﻮارف اﻟﻤﻌﺎرف
در ﺑﯿﺎن آداب ﺳﻤﺎع ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :ﻋﻤﺪه ﮐﺎر ﺗﺼﻮف ﺻﺪق اﺳﺖ ...اﺑﻮﺑﮑﺮﮐﺘﺎﻧﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺳﻤﺎع آن ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ

وﺟﺪ و ﺷﻮق ﻣﺤﺮّض و ﻣﻬﯿﺞ او ﺑﺎﺷﺪ و ارادت ﻏﯿﺒﯽ ﺑﺮ او ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ وی را ﺣﺮﮐﺘﯽ و ﺳﮑﯿﻨﺘﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ ...ﻣﺮﯾﺪ

ﻃﺎﻟﺐ و ﻣﺠﺪ راﻏﺐ و ﺳﺎﻟﮏ ﺻﺎدق و ﺟﻮﯾﻨﺪه ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺎﯾﺪﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻌﺎر ﺗﻘﻮی ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ دوام و ارادت ﻏﯿﺒﯽ و در

ﻋﻘﺒﯽ ﻣﺜﻤﺮ ﻧﺠﺎت و ﻣﻨﯿﻞ درﺟﺎت اﺳﺖ ﺧﻮد را آراﺳﺘﻪ ﮔﺮداﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﻮاﯾﺮ اﺷﺘﯿﺎق ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ در درون وی
ﻣﺸﺘﻌﻞ ﺗﺮ ﺷﻮد و ﺗﺎﺋﯿﺪ رﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﻔﻪ ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ روزﮔﺎر او ﻣﺘﻮاﺗﺮ ﺷﻮد ،ﺗﺎ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺳﻤﺎع ﺣﺮﮐﺖ ﻧﮑﻨﺪ اﻻ

آﻧﻮﻗﺖ ﮐﻪ ﺑﯽﻃﺎﻗﺖ ﺷﻮد ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﮐﺴﯽ وی را ﻋﻄﺴﻪ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و دﻓﻊ آن ﻧﺘﻮاﻧﺪ ...ﺳﺮی ﺳﻘﻄﯽ رﺣﻤﻪ اﻟﻠّﻪ
ﻋﻠﯿﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮط واﺟﺪ ﺳﻤﺎع ﺷﻨﻮﻧﺪه و ﺑﺎﻧﮏ ﮐﻨﻨﺪه آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺎن ﺑﯿﺨﱪ ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ا ﮔﺮ ﺷﻤﺸﲑ ﺑﺮ روی او
زﻧﻨﺪ او را ﺿﺮﺑﺖ ﺷﺪت اِﻟَﻢ ﺧﱪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ...وﮐﻢ ﮐﺲ را اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪﮐﻪ در وﻗﺖ اﺿﻄﺮار در ﺑﺎﻧﮏ و
ﻧﺎﻟﻪ و ﻓﻐﺎن آﯾﺪ و ﺗﺎ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺨﺮﯾﻖ ﺧﺮﻗﻪ ﻧﮑﻨﺪﮐﻪ اﺗﻼف ﻣﺎل و اﻧﻔﺎق ﻣﺤﺎل ﺑﺎﺷﺪ ...و ﺑﺒﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﺨﺮﯾﻖ

ﺧﺮﻗﻪ در وﻗﺖ ﻏﻠﺒﻪ وﺟﺪ و ﺣﺎل از ﻋﺎﺷﻖ ﺻﺎدق اﻧﮑﺎر ﻧﯿﺴﺖ از ﺑﻬﺮ آﻧﮑﻪ آن وﺟﺪﮐﺎرواﻧﯽ اﺳﺖ از ﻣﺼﺮ ﺣﻀﺮت
اﺣﺪﯾﺖ ﺑﺎ ﻗﻤﯿﺺ ﺟﺬب ﮐﻪ ﺑﻮی ﭘﲑاﻫﻦ ﯾﻮﺳﻒ وﺻﻞ ﺟﺎﻧﺎن از او ﻣﯽدﻫﺪ ...ﭼﻮن رواﯾﺢ آن ﺳﻤّﺎت ﺟﺬﺑﺎت
ﻟﻄﻒ ﺑﻤﺸﺎم ﺟﺎن ﻋﺎﺷﻖ رﺳﺪ ﻓﻐﺎن ﺑﺮآورد ...از ﻏﺎﯾﺖ ﺷﻌﻠﻪ آن ﺟﺪ ،ﺻﺎﺣﺐ ﺳﻤﺎع ﺧﻮاﻫﺪﮐﻪ ﻗﻔﺲ ﺑﺮﭙدازد ﺗﺎ

ﺷﻬﺒﺎز ﺟﺎن را ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ اﻋﻼی ﺧﻮد ﻃﲑان ﮐﻨﺪ ﭼﻮن از آن ﻋﺎﺟﺰ ﺧﺮﻗﻪ ﭘﺎره ﮐﻨﺪ ...ﭼﻮن ﺻﺎﺣﺐ وﺟﺪ ﺧﺮﻗﻪ ﭘﺎره
ﮐﻨﺪ ﺣﺎﺿﺮان آن را ﭘﺎره ﭘﺎره ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﺮ ﯾﮑﯽ ﻧﺼﯿﺒﯽ ﺑﺮﮔﲑﻧﺪ ».«۳۵

ﻫﺠﻮﯾﺮی در ﮐﺸﻒ اﻟﻤﺤﺠﻮب ﺑﺎﺑﯽ را ﺑﺴﻤﺎع اﺧﺘﺼﺎص داده و ﭘﺲ از ﺑﺮﺳﯽ ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻪ و ﻋﺎرﻓﺎﻧﻪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:

ﺑﺪاﻧﮑﻪ ﺳﻤﺎع وارد ﺣﻖ اﺳﺖ و ﺗﺮﮐﯿﺐ اﯾﻦ ﺟﺴﺪ از ﻫﺰل و ﻟﻬﻮ اﺳﺖ » .«۳۶و در ﻣﺮﺗﺒﻪ اﻫﻞ ﺳﻤﺎع ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﺗﺎﺋﺐ را ﻫﺮ ﭼﻪ ﺷﻨﻮد وﯾﺮا ﻣﺪد ﺣﺴﺮت و ﻧﺪاﻣﺖ ﺷﻮد ﻣﺸﺘﺎق را ﻣﺎﯾﻪ ﺷﻮق و رؤﯾﺖ و ﻣﺆﻣﻦ را ﺗﺄﮐﯿﺪ ﯾﻘﲔ و ﻣﺮﯾﺪ

را ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﯿﺎن و ﺣﺠﺖ را ﺑﺎﻋﺚ اﻧﻘﻄﺎع ﻋﻼﯾﻖ و ﻓﻘﲑ را اﺳﺎس ﻧﻮﻣﯿﺪی ازﮐﻞ «۳۷» ...و ﻣﻦ روﺷﻦﺗﺮ دارم ﮐﻪ
ﻣﺒﺘﺪﯾﺎن را ﺑﻪ ﺳﻤﺎع ﻧﮕﺬارﻧﺪ ﺗﺎ ﻃﺒﻊ اﯾﺸﺎن ﺑﺸﻮﻟﯿﺪه ﺷﻮد ».«۳۸
ﺧﻮد ﺷﯿﺦ اﺑﻮاﻟﻔﺘﻮح اﺣﻤﺪ ﻏﺰاﱃ ﺳﻤﺎع ﻣﺒﺎح را ﺗﻮﺻﯿﻪ و ﺗﻮﺿﯿﺢ داده و ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ» :ﻫﺮﮔﺎه دوﻧﻔﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را

از ﺑﻬﺮ ﺧﺪای ﺗﻌﺎﱃ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪﯾﮕﺮی ﺗﺤﺮﮐﯽ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ »ﺑﻮﺟﺪ آﻣﺪه و ﺳﻤﺎع ﮐﻨﺪ« اﯾﻦ ﻋﻤﻞ او ﻣﺒﺎح اﺳﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ

در ﻧﻈﺮ او ﺑﺎﻃﻞ راه ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ » «۳۹او در اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﻣﺜﻞ ﺑﺮادرش ﺣﺠﺔ اﻻﺳﻼم ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﱃ از روی ﻣﺒﺎﻧﯽ
ﻓﻘﻬﯽ و آﯾﺎت و اﺧﺒﺎر ﺳﻤﺎع را ﺑﺮ اﻫﻞ ﻋﺮﻓﺎن در ﺻﻮرت ﺣﺼﻮل ﻣﺸﺮوط زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن و اﺧﻮان ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﺎﯾﺰ و
در ﺻﻮرت ﺟﺬﺑﺎت اﻟﻬﯽ واﺟﺐ ﻣﯽداﻧﺪ و ﻣﺪﻋﯿﺎن ﺣﺮﻣﺖ ﺳﻤﺎع را ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار داده ﻧﻈﺮ آﻧﺎن را ﻣﺨﺎﻟﻒ
ﺳﻨﺖ ﭘﯿﻐﻤﱪ داﻧﺴﺘﻪ و ﮐﻔﺮ ﻣﯽﺷﻤﺮد و ﺣﺘﯽ دف زدن و آواز ﺧﻮاﻧﺪن و رﻗﺺ را ﻧﯿﺰ ﺟﺎﯾﺰ ﻣﯽداﻧﺪ وﱃ ﺑﻬﻤﺎن

ﺷﺮوﻃﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ و ﻧﻈﺮ اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ و دﯾﮕﺮان را در ﻣﻮرد ﻣﻨﻊ ﺳﻤﺎع ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻼﻫﯽ و ﻓﺴﻖ و ﻓﺠﻮر ﻣﯽداﻧﺪﮐﻪ
ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺣﺮﻣﺖ آن ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﺲ ﺳﻤﺎع ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﺮای ﻣﺮﯾﺪان ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ از آﻧﺠﻬﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را از

ﮐﺪرﺗﻬﺎی ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺣﻖ ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ .اﻣﺎ در ﻣﻮرد اوﻟﯿﺎء ﮐﻪ از ﻣﺎ ﺳﻮی اﻟﻠّﻪ ﻣﺠﺮدﻧﺪ و در ﻫﺮ
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻏﯿﺒﯽ را ﻣﯽﻧﮕﺮﻧﺪ ﺳﻤﺎع واﺟﺐ اﺳﺖ ».«۴۰

اﻟﺒﺘﻪ ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺻﻮﻓﯿﺎن از ﺳﻤﺎع اﺟﺘﻨﺎب ﮐﺮدهاﻧﺪ ،دﻟﯿﻞ آﻧﻬﻢ ﻧﻪ اﻧﮑﺎر ﺳﻤﺎع ﺑﻄﻮر ﻣﻄﻠﻖ

ﺑﻮده وﱃ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺷﺮط ﺗﺤﻘﻖ آن ﺟﺬﺑﺎت اﻟﻬﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ اﺣﺘﯿﺎط را در ﺗﺮک داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ وﱃ ﮐﻼً

١٣٩

ﻣﻤﺪوح اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻓﯿﺜﺎﻏﻮرث و اﻓﻼﻃﻮن ﻣﯽﮔﻔﺘﻪاﻧﺪﮐﻪ ﺗﺄﺛﲑ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و ﻧﻔﺤﺎت ﻣﻮزون در اﻧﺴﺎن از آن ﺟﻬﺖ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﺎدﮔﺎرﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺑﯿﺪار ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﺎ را ﺑﻮﺟﺪ ﻣﯽآورد » .«۴۱ﻟﺬا ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﺑﺎﻧﮓ ﮔﺮدشﻫﺎی ﭼﺮخ اﺳﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻠﻖ

ﻣﯽﺳﺮاﯾﻨﺪش ﺑﻪ ﻃﻨﺒﻮر رو ﺑﻪ ﺣﻠﻖ

ﺑﻬﺸﺖ

ﻧﻐﺰ

ﻫﺮ

آواز

زﺷﺖ

ﺳﻤﺎع

ﮐﻪ

ﺑﺎﺷﺪ

ﺧﯿﺎل

اﺟﺘﻤﺎع

ﻣﺆﻣﻨﺎن

ﻣﺎ

ﭘﺲ

ﻫﻤﻪ

ﮔﻮﯾﻨﺪ

ﻏﺬای

اﺟﺰای

ﮐﺎﺛﺎر

ﻋﺎﺷﻘﺎن

آدم

آﻣﺪ

در

ﺑﻮدهاﯾﻢ

ﮔﺮداﻧﯿﺪ

ﺑﻬﺸﺖ
در

او

آن

ﻟﺤﻦﻫﺎ

ﺑﺸﻨﻮدهاﯾﻢ

اﻟﺒﺘﻪ ﺧﻮد ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻃﺮﯾﻘﻪاش ﺑﺮ ﺳﻤﺎع ﺑﻮده در ﻫﻤﺎن اول ﻣﺜﻨﻮی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

ﻃﻌﻤﻪ ﻫﺮ ﻣﺮﻏﮑﯽ اﻧﺠﲑ ﻧﯿﺴﺖ

ﺑﺮ ﺳﻤﺎع راﺳﺖ ﻫﺮﮐﺲ ﭼﲑ ﻧﯿﺴﺖ

ﺷﯿﺦ ﻋﻄﺎر در ﺗﺬﮐﺮه اﻻوﻟﯿﺎء ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺑﺰرﮔﺎن ﻋﺮﻓﺎ را درﺑﺎره ﺳﻤﺎع و ارزش آن ﺑﺪﯾﻨﺼﻮرت آورده اﺳﺖ» :ذواﻟﻨﻮن
ﻣﺼﺮی ﮔﻔﺘﻪ ﺳﻤﺎع وارد ﺣﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ دﻟﻬﺎ ﺑﺪو ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰد و ﺑﺮ ﻃﻠﺐ وی ﺣﺮﯾﺺ ﮐﻨﺪ ﻫﺮﮐﻪ آﻧﺮا ﺑﺤﻖ ﺷﻨﻮد ﺑﺤﻖ راه

ﯾﺎﺑﺪ و ﻫﺮﮐﻪ ﺑﻨﻔﺲ ﺷﻨﻮد در زﻧﺪﻗﻪ اﻓﺘﺪ« .از ﺷﺒﻠﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ در ﺑﺎب ﺳﻤﺎع؟ ﮔﻔﺖ :ﻇﺎﻫﺮش ﻓﺘﻨﻪ و ﺑﺎﻃﻨﺶ ﻋﱪت
اﺳﺖ .ﺳﺮی ﺳﻘﻄﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻗﻠﻮب اﻫﻞ ﻣﺤﺒﺖ در وﻗﺖ ﺳﻤﺎع در ﻃﺮب آﯾﺪ و ﻗﻠﻮب ﺗﻮﺑﻪﮐﺎران در ﺧﻮف

ﺑﺤﺮﮐﺖ و آﺗﺶ ﻣﺸﺘﺎﻗﺎن در زﺑﺎﻧﻪ زدن آﯾﺪ .ﻣَﺜَﻞ ﺳﻤﺎع ﻫﻤﭽﻮ ﺑﺎران اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺑﺮ زﻣﲔ ﻃﯿﺐ رﺳﺪ ﺳﺒﺰ ﺧﺮم

ﮔﺮدد ﺳﻤﺎع ﻧﯿﺰ ﭼﻮن ﺑﺪلﻫﺎی ﭘﺎﮐﯿﺰه ﺻﺎﻓﯿﻪ زاﮐﯿﻪ درآﯾﺪ ﻓﻮاﯾﺪی ﮐﻪ در وی ﻣﮑﻨﻮن و ﻣﺴﺘﻮر ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻇﻬﻮر آﯾﺪ
» .«۴۲اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﱃ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ از ﺧﻮﯾﺸﱳ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ رﻗﺺ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪﮐﻪ ﻋﺎﯾﺸﻪ ﺑﻨﻈﺎره

ﺷﺪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﷺ ﮔﻔﺖ :ﯾﺎ ﻋﻠﯽ »ﺗﻮ از ﻣﻨﯽ و ﻣﻦ از ﺗﻮ« از ﺷﺎدی اﯾﻦ ،ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﭘﺎی ﺑﺮ زﻣﲔ زد ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻋﺎدت
ﻋﺮب ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ در ﻧﺸﺎط ﺷﺎدی ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﺟﻌﻔﺮﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ و ﺑﻪ ﺧﻠﻖ« وی ﻧﯿﺰ از ﺷﺎدی رﻗﺺ
ﮐﺮد و زﯾﺪﺑﻦ ﺣﺎرﺛﻪ را ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ ﺑﺮادر و ﻣﻮﻻﺋﯽ ﻣﺎﺋﯽ« رﻗﺺ ﮐﺮد از ﺷﺎدی ﭘﺲ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺣﺮام

اﺳﺖ ﺧﻄﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻏﺎﯾﺖ آن اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزی ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎزی ﻧﯿﺰ ﺣﺮام ﻧﯿﺴﺖ وﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺪان ﺳﺒﺐ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ آن

ﺣﺎل ﮐﻪ در دل وی ﭘﯿﺪا ﻣﯿﺎﯾﺪ ﻗﻮیﺗﺮ ﺷﻮد آن ﺧﻮد ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻮده اﻣﺎ ﺟﺎﻣﻪ درﯾﺪن ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺸﺎﯾﺪﮐﻪ اﯾﻦ ﺿﺎﯾﻊ
ﮐﺮدن ﻣﺎل ﺑﻮد اﻣﺎ ﭼﻮن ﻣﻐﻠﻮب ﺑﺎﺷﺪ روا ﺑﻮد و ﺑﺪاﻧﮑﻪ در ﺳﻤﺎع ﺳﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮕﺎﻫﺪاﺷﺖ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن و

اﺧﻮان ،ﮐﻪ ﻫﺮ وﻗﺖ دل ﻣﺸﻐﻮﱃ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﺑﻮد ﯾﺎ وﻗﺖ ﻃﻌﺎم ﺧﻮردن ﺑﻮد ﯾﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ دلﻫﺎ ﺑﯿﺸﱰ

ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺑﻮد و ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻤﺎع ﺑﯽﻓﺎﯾﺪه ﺑﻮد .اﻣﺎ ﻣﮑﺎن ﭼﻮن راه ﮔﺬری ﺑﻮد ،ﯾﺎ ﺟﺎﺋﯽ ﻧﺎﺧﻮش و ﺗﺎرﯾﮏ ﺑﻮد ﯾﺎ

ﺑﺨﺎﻧﻪ ﻇﺎﻟﻤﯽ ﺑﻮد ﻫﻤﻪ وﻗﺖ ﺷﻮرﯾﺪه ﺑﻮد .اﻣﺎ اﺧﻮان آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺮﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮد اﻫﻞ دﻧﯿﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮد ﯾﺎ ﺳﻤﺎع

راﻣﻨﮑﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻣﺘﮑﻠﻔﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ وی ﻫﺮ زﻣﺎن ﺑﻪ ﺗﮑﻠﻒ ﺣﺎل و رﻗﺺ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻗﻮﻣﯽ از اﻫﻞ ﻏﻔﻠﺖ ﺣﺎﺿﺮ

ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﻗﻮﻣﯽ از زﻧﺎن ﻧﻈﺎرﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ ...اﯾﻦ ﭼﻨﲔ ﺳﻤﺎع ﺑﮑﺎر ﻧﯿﺎﯾﺪ .و ﻣﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻨﯿﺪﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻤﺎع

زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن و اﺧﻮان ﺷﺮط اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ...ﭘﺲ ﭼﻮن ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ اﻫﻞ ﺳﻤﺎع ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺴﻤﺎع ﻧﺸﯿﻨﻨﺪ ادب آﻧﺴﺖ

ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﺮ در ﭘﯿﺶ اﻓﮑﻨﻨﺪ و در ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﻨﮕﺮﻧﺪ و دﺳﺖ و ﺳﺮ ﻧﺠﺒﺎﻧﻨﺪ و ﺑﺘﮑﻠﻒ ﻫﯿﭻ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﮑﻨﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ

در ﺗﺸﻬﺪ ﻧﻤﺎز ﻧﺸﯿﻨﻨﺪ و ﻫﻢ دل ﺑﺎ ﺣﻖ ﺗﻌﺎﱃ دارﻧﺪ و ﻣﻨﺘﻈﺮ آن ﺑﺎﺷﻨﺪﮐﻪ ﭼﻪ ﻓﺘﻮح ﭘﺪﯾﺪ آﯾﺪ از ﻏﯿﺐ ﺑﺴﺒﺐ ﺳﻤﺎع...

و ﭼﻮن ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻏﻠﺒﺎت وﺟﺪ ﺑﺮﺧﯿﺰد ﺑﺎ وی ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﻨﻨﺪ »۴۳ن .ﻟﺬا ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ در ﻣﻮﻗﻊ ﺟﺬﺑﺎت اﻟﻬﯽ
ﺳﻤﺎع ﻣﯽﻧﻤﻮده و اﯾﻦ از ﻏﻠﺒﺎت وﺟﺪ و ﺣﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ.

اﺑﻦ ﺣﺠﺮ در ﻟﺴﺎن اﻟﻤﯿﺰان ﺑﻨﻘﻞ از ﺳﻤﻌﺎﻧﯽ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ از اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻣﺴﻌﻮدی ﻃﺮازی :وﻗﺘﯽ

ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ از وﺻﻔﯿﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻤﺎﻋﯽ ﺣﺎﺿﺮﮐﺮدﻧﺪ در اﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﻗﻮال ﭼﯿﺰی ﮔﻔﺖ .در ﺣﺎل ﻏﺰاﱃ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﻪ

١٤٠

وﺟﺪ و ﺳﻤﺎع ﭘﺮداﺧﺖ و در ﺣﺎﱃ ﮐﻪ ﺳﺮش را ﺑﺮ زﻣﲔ ﻧﻬﺎده ﺑﻮد ﭘﺎﻫﺎﯾﺶ در ﻫﻮا ﭼﺮخ ﻣﯽزد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺎﺳﯽ از
ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ و او ﺳﺮش ﺑﺮ زﻣﲔ و ﭘﺎﻫﺎﯾﺶ ﺑﺮ ﻫﻮا ﺑﻮد ».«۴۴

ﺑﺎ وﺟﻮدی ﮐﻪ او ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻋﻤﻞ او را اﻧﺘﻘﺎدﮐﻨﺪ وﱃ ﻧﺰد اﻫﻞ ﺑﺼﲑت ﮐﻪ ﺟﺬﺑﺎت اﻟﻬﯽ را درﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻘﻮل ذواﻟﻨّـﻮن ﺻﺪای ﺧﻮش ،دل را ﺑﺠﺴﺘﺠﻮی ﺧﺪا ﺑﺮ ﻣﯽاﻧﮕﯿﺰد و وﺳﯿﻠﻪای ﺑﺮای درک ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﯽﮔﺮدد و اﯾﻦ
ﺣﺎل ﻧﻪ از وی ﺑﻮده ﺑﻠﮑﻪ ﺟﺬﺑﺎت اﻟﻬﯽ ﺑﻮده

دل وﻗﺖ ﺳﻤﺎع ﺳﻮی دﻟﺪار ﺑﺮد

ﺟﺎن را ﺑﺴﺮ ﭘﺮدهٔ اﺳﺮار ﺑﺮد

اﯾﻦ زﻣﺰﻣﻪ ﻣﺮﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﻣﺮ روح ﺗﺮا

ﺑﺮدارد و ﺧﻮش ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﯾﺎر ﺑﺮد

و اﻣﺎ ﻧﻈﺮ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ را درﺑﺎره ﺳﻤﺎع در ﺷﺮح ﮐﺘﺎب »ﺑﻮارق اﻻﻟﻤﺎع ﻓﯽ اﻟﺮد ﻋﻠﯽ ﻣﻦ ﯾﺤﺮم اﻟﺴﻤﺎع ﺑﺎﺟﻤﺎع«
» «۴۶اﻧﺸﺎءاﻟﻠّﻪ ﻣﯽآورﯾﻢ ﮐﻪ در آن ﮐﺘﺎب ﺷﯿﺦ ﻧﻈﺮ آﻧﺎﻧﺮا ﮐﻪ ﺳﻤﺎع را ﺣﺮام داﻧﺴﺘﻪ رد ﻧﻤﻮده و ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻄﯽ
ﺳﻤﺎع را ﻣﺒﺎح ﯾﺎ ﻣﺴﺘﺤﺐ ﯾﺎ واﺟﺐ ﺷﻤﺮده اﺳﺖ .و ﯾﮑﯽ از ﻋﺮﻓﺎی ﻗﺮن ﻫﻔﺘﻢ ﺑﻨﺎم اﺣﻤﺪﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻄﻮﺳﯽ ﮐﻪ
ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻣﺮدم او راﺑﺎ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﻏﺰاﱃ ﻃﻮﺳﯽ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ رﺳﺎﻟﻪای در ﺳﻤﺎع و ﻓﺘﻮت ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﺿﻤﻦ آوردن

دﻻﯾﻞ ﻋﻘﻠﯽ و ﻧﻘﻠﯽ از ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ و ﺑﺨﺎری و ﺗﺮﻣﺬی و اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ و ﻣﺴﻨﺪ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :ﭘﺲ

ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ :ﺳﻤﺎع ﻣﺒﺎح اﺳﺖ ﻋﻮام را ،و ﻣﺒﺎح ﺗﺮ اﺳﺖ ﻣﺮﯾﺪان را و واﺟﺐ اﺳﺖ در ﺣﻖ اوﻟﯿﺎء اﻟﻠّﻪ

زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺧﻄﺎب ﺣﻖ ﺗﻌﺎﱃ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻣﻮﺟﻮدات و ﻫﺮ ﺣﺮﮐﺖ و ﺳﻠﻮﮐﯽ ﮐﻪ ﻣﯽرود در ﺳﻤﺎع اﺷﺎرت
اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺌﯽ ،داﯾﺮه دف اﺷﺎرت اﺳﺖ ﺑﻪ داﯾﺮه اﮐﻮان ،و ﭘﻮﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ دف ﻣﺮﮐﺐ اﺳﺖ اﺷﺎرت اﺳﺖ ﺑﻮﺟﻮد

ﻣﻄﻠﻖ ،و ﺿﺮﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ دف وارد ﻣﯽﺷﻮد اﺷﺎرت اﺳﺖ ﺑﻪ رود واردات اﻟﻬﯽ ﮐﻪ از ﺑﺎﻃﻦ ﺑﻄﻮن ﺑﺮ وﺟﻮد ﻣﻄﻠﻖ وارد
ﻣﯽﺷﻮد ...و ﻧﯽ اﺷﺎرت اﺳﺖ ﺑﻪ ذات اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﻔﺎت ﺣﻖ ﺗﻌﺎﱃ در ﺑﺎﻃﻦ ﻧﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﺎﻓﺬ ﻣﯽﺷﻮد و آن ﻧﻪ
ﺳﻮراخ او اﺷﺎرت اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻗﻠﺐ ...اﮔﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﺳﻤﺎع ﻋﺎرف ﺑﻮد رﻗﺺ ﮐﻨﺪ زﯾﺮا رﻗﺺ اﻧﺘﻘﺎل از ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺑﻪ

ﻣﻘﺎم دﯾﮕﺮ اﮔﺮ ﻣﺤﻘﻖ ﺑﻮد ﭼﺮخ زﻧﺪ زﯾﺮا ﮔﺮد داﯾﺮهٔ ﮐﺎﺋﻨﺎت ﺟﻮﻻن ﮐﻨﺪ ...اﮔﺮ ﻣﻮﺣﺪ ﺑﻮد ﺑﺮ ﺟﻬﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺣﺎل
ﻣﻮﺣﺪ اﻟﻔﯽ اﺳﺖ و ﺑﺮ ﺟﺴﱳ ﺻﻮرت ﻒﻟا دارد و اﮔﺮ ﺳﺮ ﻋﻘﻞ وی از ﺣﺠﺎب ﺑﲑون آﯾﺪ دﺳﺘﺎر را ﺑﺮدارد .اﮔﺮ ﻣﻐﻨﯽ

ﺻﺎﺣﺐ ﺣﺎل ﺑﻮد ﺑﻮی دﻫﺪ و ﮔﺮﻧﻪ دﺳﺘﺎر ﺑﻮی دادن ﻇﻠﻢ ﺑﻮد و اﮔﺮ ﺑﺮ روی ﺟﻤﺎل ﻏﯿﺒﯽ ﻣﻨﻌﻘﺪﮔﺮدد ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮ

را ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﺎل وی ﺑﻮد ﺑﮕﲑد و ﺑﺎ وی ﺟﻮﻻن ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﻮر دل وی آن ﻋﻘﺪه ﻣﻨﺤﻞ ﺷﻮد و اﮔﺮ درﮐﺴﯽ ﻧﻈﺮ

ﮐﻨﺪ و ﺑﺪﯾﺪن او در دل وی اﻧﺸﺮاح ﭘﯿﺪا آﯾﺪ ﻧﺎﺻﯿﻪ را ﭘﯿﺶ وی ﺑﺮ زﻣﲔ ﻧﻬﺪ و ﺳﺮ ﺑﺮ زﻣﲔ ﻧﻬﺎدن ﺑﺎﻻی ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ

ﺳﺠﻮد ﻧﺒﻮد »ﻫﻔﺖ ﻋﻀﻮ در ﺳﺠﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ زﻣﲔ ﺑﺎﺷﺪ« ...و اﮔﺮ در ﺣﺎﺿﺮان ﻧﻈﺮﮐﻨﺪ و ﻓﺘﺤﯽ وﮐﺸﻔﯽ در دل
ﺧﻮد ﺑﯿﺎﺑﺪ ،ﺑﺪﯾﺪن ﺣﺎﺿﺮان در ﻣﯿﺎن ﺣﻠﻘﻪ ﺳﺮ ﺑﺮ زﻣﲔ ﻧﻬﺪ و داﯾﺮه ﺑﮕﺮدد.«۴۷» ...

اﻟﺒﺘﻪ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺻﻮﻓﯽ و ﻋﺎرف ﺧﻮد ﺣﺎل ﺧﻮﯾﺶ داﻧﺪ اﮔﺮ واﻗﻌﺎً درﺣﺎﻟﺖ ﺟﺬﺑﻪ اﻟﻬﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ از ﺧﻮد

ﺑﯿﺨﻮد ﺷﺪ ﺑﺪن ﺑﺪون اراده ﺑﺤﺮﮐﺖ ﻋﺮوﺟﯽ وﮐﻤﺎﱃ ﺣﺮﮐﺖ اﻓﺘﺎد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺎع ﭘﺮدازد ،و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ

ﮐﺴﯽ ﺑﺪروغ و ﻃﺒﻖ وﺳﻮاس ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ و ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺎع و رﻗﺺ ﭘﺮدازد و ﭼﻮن ﺗﻨﻬﺎ ﭘﲑان ﻃﺮﯾﻘﺖ ﺑﺮ ﺣﺎل

آﮔﺎﻫﻨﺪ و ﻣﯽﻧﮕﺮﻧﺪﮐﻪ ﺳﻤﺎع آن ﺳﺎﻟﮏ رﺑﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ ،ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﺠﺎز و ﭼﻮن ﻣﺒﺎح و واﺟﺐ ﺑﺎ

ﺣﺮام و ﻣﮑﺮوه آﻣﯿﺨﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻌﻀﯽ از ﺳﻠﺴﻠﻪﻫﺎی ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﻣﺤﺘﺎط و ﻣﯿﺎﻧﻪ رو ﭼﻮن ﺷﺎه ﻧﻌﻤﻪ اﻟﻬﯽ

ﺳﻤﺎع را ﺟﺎﯾﺰ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ و ﻣﻮﻟﻮی ﺑﺎ وﺟﻮد ﺟﺎﯾﺰ داﻧﺴﱳ ﺷﻤﺎع ،ﺳﻤﺎع در ﺧﻮن ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻬﺎدت را ﺑﻬﱰﯾﻦ داﻧﺴﺘﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

رﻗﺺ اﻧﺪر ﺧﻮن ﺧﻮد ﻣﺮدان ﮐﻨﻨﺪ

رﻗﺺ و ﺑﺎزی ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﯿﺪان ﮐﻨﻨﺪ
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و ﻋﺮاﻗﯽ ﭼﻪ ﺧﻮب ﮔﻔﺘﻪ :ﻋﺸﻖ ﻣﺴﺘﻮﱃ ﮔﺸﺖ ﺳﻠﻮک ﻇﺎﻫﺮ و ﺑﺎﻃﻦ را ﺑﻪ ﺗﺮاﻧﻪ »ان اﻟﻤﺤﺐ ﻟﻤﻦ ﯾﻬﻮاه زوار«
ﺑﺮﻗﺺ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻌﻨﻮی در آورد .ﺗﺎ اﺑﺪاﻻﺑﺎد ﻧﻪ اﯾﻦ ﻧﻐﻤﻪ ﻣﻨﻘﻀﯽ ﺷﻮد و ﻧﻪ آن رﻗﺺ ﻣﻨﻘﺮض .ﭼﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﻫﯽ
اﺳﺖ ».«۴۸

١٤٢

ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت ﻓﺼﻞ  -۴اﻋﱰاﺿﺎت ﺑﺮ ﻏﺰّاﱃ
۱ـ اﻟﻤﻨﺘﻈﻢ ج  ۹ص  ۲۶۰و ﺷﺮح ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ ج  ۱ص .۵۳
۲ـ ﻋﲔ اﻟﺤﯿﻮه ﻣﺼﺒﺎح ﭘﻨﺠﻢ ص .۵۷۸
۳ـ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺑﺮگ .۴

۴ـ ﮐﺸﻒ اﻻﺳﺮار ج  ۹ص .۷۶
۵ـ ﮐﺸﻒ اﻻﺳﺮار ج ص .۳۷۳

۶ـ اﻟﻤﻨﺘﻈﻢ ج  ۹ص .۲۶۰

۷ـ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎة ج  ۱ص .۹۶
۸ـ ﻗﺴﻤﺘﯽ اﺳﺖ از آﯾﻪ  ۱۴۳ﺳﻮره اﻻﻋﺮاف ﮐﻪ ﺧﺪای ﺗﻌﺎﱃ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ » :وَﻟَﻤﱠﺎ ﺟَﺎء ﻣُﻮﺳَﻰ ﻟِﻤِﻴﻘَﺎﺗِﻨَﺎ وَﻛَﻠﱠﻤَﻪُ رَﺑﱡﻪُ ﻗَﺎلَ

ﻞ
رَبﱢ أَرِﻧِﻲ أَﻧﻈُﺮْ إِﻟَﻴْﻚَ ﻗَﺎلَ ﻟَﻦ ﺗَﺮَاﻧِﻲ وَﻟَﻜِﻦِ اﻧﻈُﺮْ إِﻟَﻰ اﻟْﺠَﺒَﻞِ ﻓَﺎِٕنِ اﺳْﺘَﻘَﺮﱠ ﻣَﻜَﺎﻧَﻪُ ﻓَﺴَﻮْفَ ﺗَﺮَاﻧِﻲ ﻓَﻠَﻤﱠﺎ ﺗَﺠَﻠﱠﻰ رَﺑﱡﻪُ ﻟِﻠْﺠَﺒَ ِ

ﺟَﻌَﻠَﻪُ دَﻛًّﺎ وَﺧَﺮﱠ ﻣﻮﺳَﻰ ﺻَﻌِﻘًﺎ« .ﯾﻌﻨﯽ :و ﭼﻮن ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻪ ﻣﻴﻌﺎد ﻣﺎ آﻣﺪ و ﭘﺮوردﮔﺎرش ﺑﺎ او ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ ﻋﺮض ﻛﺮد
ﭘﺮوردﮔﺎرا ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻨﻤﺎى ﺗﺎ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺑﻨﮕﺮم ﻓﺮﻣﻮد ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺮا ﻧﺨﻮاﻫﻰ دﻳﺪ ﻟﻴﻜﻦ ﺑﻪ ﻛﻮه ﺑﻨﮕﺮ ﭘﺲ اﮔﺮ ﺑﺮ ﺟﺎى

ﺧﻮد ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ زودى ﻣﺮا ﺧﻮاﻫﻰ دﻳﺪ ﭘﺲ ﭼﻮن ﭘﺮوردﮔﺎرش ﺑﻪ ﻛﻮه ﺟﻠﻮه ﻧﻤﻮد آن را رﻳﺰ رﻳﺰ ﺳﺎﺧﺖ و ﻣﻮﺳﻰ

ﺑﻴﻬﻮش ﺑﺮ زﻣﲔ اﻓﺘﺎد.
۹ـ ﺑﺤﺮ اﻟﻤﺤﺒﻪ ﻓﯽ اﺳﺮار اﻟﻤﻮده .ﻣﱰﺟﻢ ﻣﲑزا اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻓﻘﯿﻬﯽ ص .۵۸
۱۰ـ اﻟﻤﻨﺘﻈﻢ ج  ۹ص  ۲۶۰ﺗﺎ .۲۶۲

۱۱ـ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎه ج  ۱ص  ۹۶وﮐﺸﻒ اﻻﺳﺮار ج  ۲ص  ۴۲۸و ﻣﻌﻨﯽ ﺷﻌﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻫﺮ ﺑﻨﺪهای ﻣﻦ
ﺗﮑﻪ ﺗﮑﻪ ﺷﻮد ،دل ﺑﻐﲑ او ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﯿﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺷﻌﺮ را ﺑﻪ ﺣﺴﲔ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﷷ و اﺑﺮاﻫﯿﻢ ادﻫﻢ ﻧﺴﺒﺖ دادهاﻧﺪ.

۱۲ـ ﺳﻮاﻧﺢ ﻓﺼﻞ .۶۴

۱۳ـ ﮐﺸﻒ اﻻﺳﺮار ج  ۱ص  ۱۶۱ﮐﻪ ﻣﱳ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه.

۱۴ـ اﻟﻄﻮاﺳﲔ ص  ۴۵ﺗﺎ .۴۹

۱۵ـ ﺗﻤﻬﯿﺪات ص  ۱۹۹و ﺳﻮاﻧﺢ ﻓﺼﻞ .۱۹
۱۶ـ ﻣﺼﯿﺒﺖﻧﺎﻣﻪ ص  ۲۴۲و .۲۴۴
۱۷ـ اﻟﻬﯽ ﻧﺎﻣﻪ ص .۱۱۱

۱۸ـ اﻟﻬﯽ ﻧﺎﻣﻪ ص  ۲۹۴ﺗﺎ .۲۹۵

۱۹ـ ﻣﺜﻨﻮی ﻣﻌﻨﻮی دﻓﱰ دوم.
۲۰ـ اﺻﻮل ﮐﺎﻓﯽ ج  ۱ص .۲۶۷

۲۱ـ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺑﺮگ .۲۹

۲۲ـ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺑﺮگ .۲۶
۲۳ـ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺑﺮگ .۵۲

۲۴ـ ﺣﺴﻨﺎت اﻟﻌﺎرﻓﲔ ﺑﺮگ .۱۸۱
١٤٣

۲۵ـ اﻟﻤﻨﺘﻈﻢ ج  ۹ص ۲۶۰و ﺗﻠﺒﯿﺲ اﺑﻠﯿﺲ ص .۲۶۷
۲۶ـ ﺗﻠﺒﯿﺲ اﺑﻠﯿﺲ ص .۲۶۷
۲۷ـ آﺛﺎر اﻟﺒﻼد ﻗﺰوﯾﻨﯽ.

۲۸ـ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر ص  ۴۱ﺑﻨﻘﻞ از آﺛﺎر اﻟﻤﯿﺰان ج ۱ص.۲۹۳
۲۹ـ اﻟﺘﺪوﯾﻦ ﺑﺮگ  ۴۸۹و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر ص .۴۶
۳۰ـ ﮐﻠﯿﺎت ﻋﺮاﻗﯽ.

۳۱ـ ﻧﻔﺤﺎت اﻻﻧﺲ ص ۵۹۰و .۵۹۱

۳۲ـ ﺷﺮح ﻣﺜﻨﻮی ﺷﺮﯾﻒ  ۳۰و .۳۱
۳۳ـ ﺳﻮاﻧﺢ ﻓﺼﻞ .۳۳

۳۴ـ ﺗﻠﺒﯿﺲ اﺑﻠﯿﺲ ص  ۲۰۴واﻟﻤﻨﺘﻈﻢ ج  ۹ص .۲۶۰
۳۵ـ ﻋﻮارف اﻟﻤﻌﺎرف ص  ۶۵ﺗﺎ .۶۷

۳۶ـ ﮐﺸﻒ اﻟﻤﺤﺠﻮب ص .۵۳۰

۳۷ـ ﮐﺸﻒ اﻟﻤﺤﺠﻮب ص.۵۳۱

۳۸ـ ﮐﺸﻒ اﻟﻤﺤﺠﻮب ص .۵۴۶

۳۹ـ ﺑﻮارق اﻻﻟﻤﺎع ﻓﯽ اﻟﺮد ﻣﻦ ﯾﺤﺮم اﻟﺴﻤﺎع ﺑﺎﺟﻤﺎع ص .۱۵۲
۴۰ـ ﺑﻮارق اﻻﻟﻤﺎع ﻓﯽ اﻟﺮد ﻣﻦ ﯾﺤﺮم اﻟﺴﻤﺎع ﺑﺎﺟﻤﺎع ص .۱۵۲
۴۱ـ ﺳﻤﺎع در ﺗﺼﻮف ص .۴

۴۲ـ ﺳﻤﺎع در ﺗﺼﻮف ص  ۶ﺑﻨﻘﻞ از ﺗﺬﮐﺮه و رﺳﺎﻟﻪ ﻗﺸﺮﯾﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺂﺧﺬ.
۴۳ـ ﮐﯿﻤﯿﺎی ﺳﻌﺎدت ﭼﺎپ دوم در آﺛﺎر ﺳﻤﺎع و آداب آن ص  ۳۸۱ﺗﺎ .۳۸۹
۴۴ـ ﻟﺴﺎن اﻟﻤﯿﺰان ج  ۱۰ص  ۲۹۳ﺑﻨﻘﻞ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر.

۴۵ـ ﺷﻌﺮ از ﺷﯿﺦ ﺳﻌﺪاﻟﺪﯾﻦ ﺣﻤﻮی اﺳﺖ ﮐﻪ از اﺻﺤﺎب ﺷﯿﺦ ﻧﺠﻢاﻟﺪﯾﻦ ﮐﱪی و از ﻣﺼﺎﺣﺒﲔ ﻣﺤﯽاﻟﺪﯾﻦ ﻋﺮﺑﯽ و
ﺻﺪراﻟﺪﯾﻦ ﻗﻮﻧﻮی ﺑﻮده -ﺳﻤﺎع در ﺗﺼﻮف ص .۶
۴۶ـ در ﻧﺴﺒﺖ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺷﯿﺦ ﺑﻌﻀﯽ ﺻﺮﻓﺎً اﻧﮑﺎرﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ ﻫﻢ ﻣﻮرد ﺗﺮدﯾﺪ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ وﱃ آﻗﺎی ﭘﻮر

ﺟﻮادی از او داﻧﺴﺘﻪ.

۴۷ـ ﺳﻤﺎع و ﺗﺼﻮف ﺗﺄﻟﯿﻒ اﺣﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻄﻮﺳﯽ ﻋﺎرف ﻗﺮن ﻫﻔﺘﻢ ﺑﺎﻫﺘﻤﺎم اﺣﻤﺪ ﻣﺠﺎﻫﺪ ص  ۱ﺗﺎ .۱۰
۴۸ـ ﻟﻤﻌﺎت ص .۳۵

١٤٤

ﻓـﺼﻞ ﭘـﻨﺠﻢ

ﺳﻠﺴﻠﻪﻫﺎی ﺻﻮﻓﯿﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﻣﻨﺘﺴﺒﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از وی ﺟﺪا ﺷﺪﻧﺪ
۱ـ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺳﻬﺮوردﯾﻪ -ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺳﻬﺮوردﯾﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻠﻘﲔ ذﮐﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺷﯿﺦ

اﺣﻤﺪ ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪد ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﻋﻮارف » «۱و در ﻃﺮاﺋﻖ در ذﮐﺮ ﺷﻌﺐ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺳﻬﺮوردﯾﻪ آﻣﺪه ﮐﻪ» :و اﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻠﻘﲔ
ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻓﻘﲑ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﯿﺦ ﺳﻌﯿﺪاﻟﺪﯾﻦ »ﺳﻌﯿﺪاﻟﺪﯾﻦ ﻓﺮﻏﺎﻧﯽ ﻣﺆﻟﻒ ﻣﺸﺎرق اﻟﺪاری ﺷﺮح ﺗﺎﺋﯿﻪ اﺑﻦ ﻓﺎرض« از ﺷﯿﺦ

ﺧﺮﻗﻪ ﺧﺪ ﺷﯿﺦ ﻧﺠﯿﺐاﻟﺪﯾﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﺰﻏﺶ ﺗﻠﻘﲔ ﮔﺮﻓﺘﻪ و وی از ﺷﻬﺎب اﻟﺪﯾﻦ ﺳﻬﺮوردی و وی از ﻋﻢ ﺧﻮد ﺷﯿﺦ

ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎﻫﺮﮐﻪ از ﻣﺮﯾﺪان ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﺑﻮده و از آن ﺳﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ .ﻒﻟا :ﺑﻌﺪ از ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ﺳﻬﺮردی ،ﺷﯿﺦ ﺷﻬﺎب

اﻟﺪﯾﻦ ﺳﻬﺮوردی اﺳﺘﺎد ﺳﻌﺪی ﺑﺮ ﻣﺴﻨﺪ ارﺷﺎد ﻧﺸﺴﺖ و ﺳﻠﺴﻠﻪ اﺻﻠﯽ ﺳﻬﺮوردﯾﻪ و ﺳﭙﺲ اﻣﺎم اﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ اداه

ﯾﺎﻓﺖ .ج :ﺑﻌﺪ از ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ﺳﻬﺮوردی از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﻤﺎر ﺑﻦ ﯾﺎﺳﺮ اﻧﺪﻟﺴﯽ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﮐﱪوﯾﻪ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻠﺴﻠﻪ
ﻧﻮرﺑﺨﺸﯿﻪ و ذﻫﺒﯿﻪ ﻣﻨﻘﺴﻢ ﮔﺮدﯾﺪ«۲» .

۲ـ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﻮﻟﻮﯾﻪ :ﮐﻪ اﺣﻤﺪ ﺧﻄﯿﺐ از ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﺗﻠﻘﲔ ذﮐﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺑﻬﺎءاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ و او ﺑﻪ ﭘﺴﺮش ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ

ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻮﻟﻮی اﻟﻘﺎء ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده ﺿﻤﻨﺎً ﻣﻠﻮی از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻤﺲ ﺗﱪﯾﺰی ﮐﻪ ﻣﺮﯾﺪ ﺷﯿﺦ رﮐﻦ اﻟﺪﯾﻦ ﺳﺠﺎﺳﯽ و او ﻣﺮﯾﺪ

اﺑﻮﻧﺠﯿﺐ ﺳﻬﺮوردی ﺑﻪ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﻏﺰاﱃ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﻪ ﺳﻠﺴﻠﮥ ﻣﻮﻟﻮﯾﻪ ﺑﻪ دو ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ ﺷﯿﺦ اﺑﻮاﻟﻔﺘﻮح اﺣﻤﺪ ﻣﯽرﺳﺪ.

۳ـ ﺳﻠﺴﻠﮥ ﺻﻔﻮﯾّﻪ :ﺷﯿﺦ ﺻﻔﯽ اﻟﺪﯾﻦ اردﺑﯿﻠﯽ ﻣﺮﯾﺪ ﺗﺎج اﻟﺪﯾﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ زاﻫﺪﮔﯿﻼﻧﯽ و او ﻣﺮی ﺷﯿﺦ ﺷﻬﺎب اﻟﺪﯾﻦ

ﻣﺤﻤﻮد اﺑﻬﺮی و او رﯾﺪ ﺷﯿﺦ رﮐﻦ اﻟﺪﯾﻦ ﺳﺠﺎﺳﯽ و او ﻣﺮﯾﺪ ﻗﻄﺐ اﻟﺪﯾﻦ اﺑﻬﺮی و او رﯾﺪ ﺷﯿﺦ اﺑﻮاﻟﻨﺠﯿﺐ
ﺳﻬﺮوردی و او ﻣﺮﯾﺪ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﻏﺰاﱃ ﺑﻮده».«۳

۴ـ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻠﻬﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﯿﺦ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺑﻐﺪادی ﺷﺎﮔﺮد و ﻣﺮﯾﺪ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ .ﺑﺎﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ

ﭘﺲ از ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺑﻐﺪادی ،ﺷﯿﺦ اﺑﻮاﻟﱪﮐﺎت ،ﺷﯿﺦ اﺑﻮﺳﻌﻮد اﻧﺪﻟﺴﯽ ،ﻣﺪﯾﻦ اﻧﺪﻟﺴﯽ ،ﺷﯿﺦ اﺑﻮاﻟﻔﺘﻮح

ﺳﻌﯿﺪی ،ﺷﯿﺦ ﮐﻤﺎلاﻟﺪﯾﻦ ﮐﻮﻓﯽ ،ﺷﯿﺦ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺮﺑﺮی ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ ﯾﺎﻓﻌﯽ ،ﺷﺎه ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻠّﻪ وﱃ .و از ﺷﺎه ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻠّﻪ
وﱃ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن در ﺳﻠﺴﻠﻪ اﻗﻄﺎب اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ«۴».

۵ـ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﮐﱪوﯾﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﯿﺦ ﻧﺠﻢاﻟﺪﯾﻦ ﮐﱪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺳﻬﺮوردﯾﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ﺑﻌﺪ از ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ

ﻏﺰاﱃ ﺷﯿﺦ اﺑﻮاﻟﻨﺠﯿﺐ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎﻫﺮ ﺳﻬﺮوردی ،ﺷﯿﺦ ﻋﻤﺎر ﯾﺎﺳﺮ اﻧﺪﻟﺴﯽ ،ﻧﺠﻢاﻟﺪﯾﻦ ﮐﱪی ...ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺗﺎ ﺑﺎﻣﺮوز اداﻣﻪ

ﯾﺎﻓﺘﻪ.

۶ـ ﺳﻠﺴﻠﻪ ذﻫﺒﯿﻪ :اﻏﺘﺸﺎﺷﯿﻪ ﮐﻪ ﺷﻌﺒﻪای ازﮐﱪوﯾﻪ اﺳﺖ.
۷ـ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻧﻮرﺑﺨﺸﯿﻪ :ﮐﻪ ﺷﻌﺒﻪای ﮐﻪ ازﮐﱪوﯾﻪ اﺳﺖ.

۸ـ ﺳﻠﺴﻠﻪ رﻓﺎﻋﯿﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻨﻘﻞ ﺑﺴﺘﺎن اﻟﺴﯿﺎﺣﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ :ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ رﻓﺎﻋﯽ ،ﺷﯿﺦ ﻋﻠﯽ ﻗﺎری ،اﺑﻮاﻟﺤﺴﲔ ﻋﺠﻤﯽ،

اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺑﻐﺪادی ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮔﺬﺷﺖ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺑﻐﺪادی ﻣﺮﯾﺪ و ﺟﺎﻧﺸﲔ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﻏﺰاﱃ ﺑﻮده.

۹ـ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﭘﲑ ﺟﻤﺎﻟﯿﻪ ﮐﻪ ذﮐﺮش ﮔﺬﺷﺖ ،ﭘﲑ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ اﺣﻤﺪ اردﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﺮﯾﺪ ﭘﲑ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻋﻠﯽ اردﺳﺘﺎﻧﯽ ،ﺷﯿﺦ

ﻣﺤﻤﺪ زوارهای ،ﺧﻮاﺟﻪ ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ ﺣﺴﯿﻨﯽ ،ﺻﺎﯾﻦاﻟﺪﯾﻦ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ،زﯾﻦاﻟﺪﯾﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم ،ﺧﻮاﺟﻪ اﻣﺎم اﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ،
١٤٥

ﺷﯿﺦ ﻧﺠﯿﺐاﻟﺪﯾﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﺰﻏﺶ ﺷﲑازی ،ﺷﯿﺦ ﺷﻬﺎب اﻟﺪﯾﻦ ﺳﻬﺮوردی ،ﺷﯿﺦ اﺑﻮ ﻧﺠﯿﺐ ﺳﻬﺮوردی ،ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ
ﻏﺰاﱃ.

ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﻗﻄﺐ  ۹ﺳﻠﺴﻠﻪ از  ۱۴ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺻﻮﻓﯿﻪ اﺻﻠﯽ اﺳﺖ.

١٤٦

ﺗـﻌﻠﯿﻘﺎت ﻓـﺼﻞ  -۵ﺳﻠﺴـﻠﻪﻫﺎ

۱ـ ﻋﻮارف اﻟﻤﻌﺎرف .ﺑﺎب .۷

۲ـ ﻃﺮاﺋﻖ ج  ۲ص  ۴۱۰ﺗﺎ .۴۱۴
۳ـ ﻃﺮاﺋﻖ ج  ۲ص  ۴۱۰ﺗﺎ  ۳۶۶و ﺑﺴﺘﺎن اﻟﺴﯿﺎﺣﻪ.

۴ـ اﻗﻄﺎب ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻠﻬﯽ از ﺷﺮوع دوران ﻏﯿﺒﺖ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﺸﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:

۱ـﻘﻄﺐ اول ﺟﻨﯿﺪ ﺑﻐﺪادی ۲ـ ﺷﯿﺦ اﺑﻮﻋﻠﯽ رودﺑﺎری ۳ـ ﺷﯿﺦ اﺑﻮﻋﻠﯽ ﮐﺎﺗﺐ ۴ـ ﺷﯿﺦ اﺑﻮ ﻋﻤﺮان ﻣﻐﺮﺑﯽ ۵ـ ﺷﯿﺦ

اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﮔﺮﮔﺎﻧﯽ ۶ـ ﺷﯿﺦ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻃﻮﺳﯽ ۷ـ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﻏﺰاﱃ ۸ـ ﺷﯿﺦ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺑﻐﺪادی ۹ـ ﺷﯿﺦ اﺑﻮاﻟﱪﮐﺎت ۱۰ـ

ﺷﯿﺦ اﺑﻮ ﻣﺴﻌﻮد اﻧﺪﻟﺴﯽ ۱۱ـ ﺷﯿﺦ اﺑﻮﻣﺪﯾﻦ ۱۲ـ ﺷﯿﺦ اﺑﻮاﻟﻔﺘﺢ ۱۳ـ ﺷﯿﺦ ﮐﻤﺎلاﻟﺪﯾﻦ ﮐﻮﻓﯽ ۱۴ـ ﺷﯿﺦ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺮﺑﺮی ۱۵ـ

ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻞ ﯾﺎﻓﻌﯽ ۱۶ـ ﺷﺎه ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻠّﻪ ۱۷ـ ﺷﺎه ﺑﺮﻫﺎن اﻟﺪﯾﻦ ﺧﻠﯿﻞ اﻟﻠﻪ اول ۱۸ـ ﺷﺎه ﺣﺒﯿﺐ اﻟﻠﻪ ﻣﺤﺐ اﻟﻠﻪ اوا ۱۹ـ
ﻣﲑﮐﻤﺎلاﻟﺪﯾﻦ ﻋﻄﯿﻪ اﻟﻠﻪ اول ۲۰ـ ﻣﲑ ﺷﺎه ﺑﺮﻫﺎن اﻟﺪﯾﻦ ﺧﻠﯿﻞ اﻟﻠﻪ دوم ۲۱ـ ﻣﲑ ﺷﺎه ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ اول ۲۲ـ ﻣﲑ

ﺷﺎه ﺣﺒﯿﺐ اﻟﻠﻪ ﻣﺤﺐ اﻟﻠﻪ دوم ۲۳ـ ﻣﲑ ﺷﺎه ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ دوم ۲۴ـ ﻣﲑ ﺷﺎه ﮐﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ ﻋﻄﯿﻪ اﻟﻠﻪ دوم ۲۵ـ
ﻣﲑ ﺷﺎه ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ ﺳﻮم ۲۶ـ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﻮد دﮐﻨﯽ ۲۸ـ رﺿﺎ ﻋﻠﯿﺸﺎه دﮐﻨﯽ  ۲۹ﺣﺴﻨﻌﻠﯽ ﺷﺎه اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ۳۰ـ ﻣﺠﺬوب

ﻋﻠﯿﺸﺎه ﻫﻤﺪاﻧﯽ »ﮐﻮﺛﺮﻋﻠﯿﺸﺎﻫﯽ ﺑﻌﺪ از اﯾﺸﺎن ﭘﺪﯾﺪآﻣﺪ« ۳۱ـ ﻣﺴﺖ ﻋﻠﯿﺸﺎه ﺷﲑواﻧﯽ ۳۲ـ رﺣﻤﺘﻌﻠﯿﺸﺎه ﺷﲑازی ۳۳ـ
ﺳﻌﺎدﺗﻌﻠﯿﺸﺎه اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ »ﺿﻤﻨﺎً دو ﺷﺎﺧﻪ ﺑﻨﺎم ذواﻟﺮﯾﺎﺳﺘﲔ و ﺻﻔﯽﻋﻠﯿﺸﺎه از رﺣﻤﺖﻋﻠﯿﺸﺎه ﺟﺪا ﺷﺪ« ۳۴ـ
ﺳﻠﻄﺎﻧﻌﻠﯿﺸﺎه ﮔﻨﺎﺑﺎدی ۳۵ـ ﻧﻮرﻋﻠﯿﺸﺎه ﺛﺎﻧﯽ ﮐﻨﺎﺑﺎدی ۳۶ـ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﯿﺸﺎه ﮔﻨﺎﺑﺎدی ۳۷ـ ﺣﻀﺮت ﺳﻠﻄﺎن اﻟﻌﺎرﻓﲔ
ﺳﻠﻄﺎﻧﺤﺴﲔ ﺗﺎﺑﻨﺪه ﮔﻨﺎﺑﺎدی رﺿﺎ ﻋﻠﯿﺸﺎه »ﻣﺂﺧﺬ ﻃﺮاﺋﻖ و رﻫﱪان ﻃﺮﯾﻘﺖ«.

١٤٧

ﻓـﺼﻞ ﺷـﺸﻢ

ﺗـﺸﯿﻊ ﺷـﯿﺦ اﺣـﻤﺪ
ﺼﻮف ﭼﻮن ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وﻻﯾﺖ اﺳﺖ و ﺷﯿﻌﻪ در اﺻﻮل ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ وﻻﯾﺖ اﺳﺖ ﭘﺲ
در ﻓﺼﻞ اول ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗ ّ

ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از ﺟﻨﺒﻪ ﻓﻘﻬﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮوع اﺳﺖ ﺗﺼﻮف در اﺻﻮل ﻫﻤﺎن ﺗﺸﯿﻊ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺼﻮف در ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺟﺎﻣﻪ ﺣﻨﻔﯽ ﯾﺎ ﺷﺎﻓﻌﯽ ﯾﺎ ﺣﻨﺒﻠﯽ ﯾﺎ ﻣﺎﻟﮑﯽ ﯾﺎ ﺟﻌﻔﺮی ﯾﺎ زﯾﺪی ﺑﭙﻮﺷﺪ وﱃ در ﺑﺎﻃﻦ ﮐﻪ ﺟﻮﻫﺮه آن اﺳﺖ ﺷﯿﻌﯽ

اﺳﺖ ﻟﺬا اﻗﻄﺎب ﺻﻮﻓﯿﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺑﯿﻌﺖ و ﺧﺮﻗﻪ ﺧﻮد را از اﺋﻤﻪ ﻫﺪی داﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ
ﻫﻢ از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ .در ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺳﺨﻨﻢ ﻻزم اﺳﺖ از ﻗﻮل ﺳﯿﺪ ﺣﯿﺪر آﻣﻠﯽ ﮐﻪ از ﻋﻠﻤﺎء ﺑﺰرگ ﺷﯿﻌﻪ و از

ﺻﻮﻓﯿﺎن ﺑﻨﺎم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﻠﺴﯽ ﻫﻢ او را ﺳﺘﻮده و ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﺆﻣﻨﲔ در ﺣﻖ اوﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :و اﺻﺤﺎب
اﻣﺎﻣﯿﻪ ﻣﺘﺄﻟﲔ ﺑﻮده او ﺳﯿﺪ ﻋﺎرف ﻣﺤﻘﻖ ﻣﻮﺣﺪ ﺑﻮد او از ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻮد و او ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺘﺎب ﺟﺎﻣﻊ اﻻﺳﺮار و
ﻣﻨﺒﻊ اﻻﻧﻮار و ﺷﺎرح ﻓﺼﻮص اﺳﺖ« »ورق  «۱۵۰ﮐﻪ آن ﺷﺮح ﺑﻪ ﻧﺺ اﻟﻨﺼﻮص ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ .او از اﮐﺎﺑﺮ ﺷﯿﻌﻪ

اﺳﺖ .ﺳﯿﺪ ﺣﯿﺪر ﻣﺰﺑﻮر ادﻋﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﻮﻓﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺟﺰ ﺷﯿﻌﻪ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ »ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺟﺰ ﺻﻮﻓﯽ

ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ« »» «۱ورق .«۲۵۲
ﺷﯿﺦ ﺣﯿﺪر آﻣﻠﯽ در ﺟﺎﻣﻊ اﻻﺳﺮار ﺿﻤﻦ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻪ وﻻﯾﺖ و ﻧﺒﻮت و ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﻃﻦ ﻧﺒﻮت ،وﻻﯾﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ

اﺳﺖ و ﺷﺮح ﻧﻈﺮﯾﺎت اﺑﻦ ﻋﺮﺑﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و از اﯾﲊو ﺧﺮﻗﻪ ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺟﺰ ﺑﻪ او »ﻋﻠﯽﷷ« ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﻃﺮﯾﻘﻪ
آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻏﲑ از ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﺎن آن ﺣﻀﺮت ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ «۲» .وی در آﻏﺎزﮐﺘﺎب ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭘﺲ از ﻓﺮاﻏﺖ از
رﺳﺎﻟﻪ ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻷوﯾﻞ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮﮐﺘﺎﺑﻬﺎی آﻓﺎﻗﯽ و اﻧﻔﺴﯽ ﺧﺪای ﺗﻌﺎﱃ اﺳﺖ و رﺳﺎﻟﻪ ارﮐﺎن ﮐﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ارﮐﺎن

ﺧﻤﺴﻪ :ﻧﻤﺎز و روزه و زﮐﻮه و ﺣﺞ و ﺟﻬﺎد ،و ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﻃﺮﯾﻘﺖ و ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ .و رﺳﺎﻟﻪ اﻣﺎﻧﺖ رﺳﺎﻟﻪ ﺗﻨﺰﯾﻪ و
ﻏﲑ ذﻟﮏ ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ از ﺑﺮادران ﺻﺎﻟﺢ و ﺳﺎﻟﮏ راه ﺧﺪا ﺑﺮای » رﺿﺎی او« ازﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﮐﺘﺎب

ﺟﺎﻣﻌﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﻬﻤﱰﯾﻦ و ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ اﺳﺮار ﺧﺪای ﺗﻌﺎﱃ و اﺳﺮار ﺧﺪای ﺗﻌﺎﱃ و اﺳﺮار اﻧﺒﯿﺎء و اوﻟﯿﺎء اﺳﺖ

ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﻢ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در اﺳﺮار ﺗﻮﺣﯿﺪ ...ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﻮﺣﺪﯾﻦ و ﻣﺤﻘﻘﲔ از اﻫﻞ اﻟﻠّﻪ اﺳﺖ ﻣﺴﻤﲐ ﻫﺴﺘﻨﺪﮐﻪ

ﻣﻮاﻓﻖ ﻣﺬﻫﺐ اﻣﺎﻣﯿﻪ اﺛﻨﯽ ﻋﺸﺮﯾﻪ ،ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪ ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﻧﺰاع را از
ق
ﺑﲔ آﻧﺎن ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺳﺎزد و ﺑﻌﺪاً ﺑﻪ ﮐﺘﺎب دﯾﮕﺮی اﺣﺘﯿﺎج ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ...و آن از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﲔ ﻓِﺮَ ْ

اﺳﻼﻣﯽ و ﻃﺎﯾﻔﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﻤﺪی »ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻃﺎﯾﻔﻪ ﺻﻮﻓﯿﻪ ﻣﺜﻞ ﻃﺎﯾﻔﻪ ﺷﯿﻌﻪ اﺳﺖ وﱃ

ﻫﺮ ﺷﯿﻌﻪای ﻣﺜﻞ ﻃﺎﯾﻔﻪ ﺻﻮﻓﯿﻪ ﻧﯿﺴﺖ« وﱃ ﺑﺎ وﺟﻮد آن ،ﻣﺄﺧﺬ و ﻣﺸﺮب آﻧﻬﺎ ﯾﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﺟﻤﯿﻊ آﻧﻬﺎ ﺷﯿﻌﻪ

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﻃﺎﯾﻔﻪ اﻣﺎﻣﯿﻪ ﺟﺰ ﺑﻪ اﻣﲑاﻟﻤﺆﻣﻨﲔ ﻋﻠﯽ ﷺ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ اوﻻد اوﻻد اوﻻد آن ﺣﻀﺮت ﻣﻨﺘﺴﺐ
ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪﮐﻪ آن ﺑﺰرﮔﻮاران ﻣﺂﺧﺬ و ﻣﺸﺮب و ﻣﺴﻨﺪ ﻋﻠﻮم و ﻣﺮﺟﻊ اﺻﻮل آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ »و ﻫﻤﭽﻨﲔ ﺻﻮﻓﯿﻪ ﺣﻘﻪ ﻋﻠﻮم
و ﺧﺮﻗﻪ ﺧﻮد را ﺟﺰ از آن ﺣﻀﺮت ﷷ و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ اوﻻد و اوﻻد زادﮔﺎن وی ﷷ ﻣﻨﺴﻮب ﻧﻤﯽدارﻧﺪ« ﭼﻪ ﯾﺎ ﻧﺴﺒﺖ

آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﻞ زﯾﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﮔﺮد ﺧﺎص و ﻣﺮﯾﺪ ﺧﺎﻟﺺ ﺣﻀﺮت ﺑﻮده ﺑﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﻦ ﺑﺼﺮی ﮐﻪ از ﺑﺰرﮔﱰﯾﻦ ﺷﺎﮔﺮدان

و ﻣﺮﯾﺪان آن ﺣﻀﺮت ﺑﻮده وﯾﺎ ﺑﻪ ﺟﻌﻔﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺼﺎدق ﷷ ﮐﻪ از اوﻻد ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﷷ ﺑﻮده ﻣﻨﺴﻮﺑﻨﺪ ...و ﻣﻦ
١٤٨

آﻏﺎز ﺟﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻠﮑﻪ از اﯾﺎم ﻃﻔﻮﻟﯿﺖ ﺗﺎ اﻣﺮوزﮐﻪ اﯾﺎم ﭘﲑی ﻣﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﺎﯾﺖ و ﺗﻮﻓﯿﻖ او در ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻋﻘﺎﺋﺪ اﺟﺪاد
ﻃﺎﻫﺮﯾﻦ و ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻨﻢ در ﻃﺮﯾﻘﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﻮﺷﺎ ﺑﻮدهام ﮐﻪ »ﻃﺮﯾﻘﻪ آن ﺑﺰرﮔﻮاران ﻫﻤﺎن ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﻃﺎﯾﻔﻪ ﺷﯿﻌﻪ
اﻣﺎﻣﯿﻪ از اﻫﻞ ﻓﺮق اﺳﻼم اﺳﺖ و ﺑﺤﺴﺐ ﺑﺎﻃﻦ ﻫﻤﺎن ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﻃﺎﯾﻔﻪ ﺻﻮﻓﯿﻪ اﺳﺖ از ارﺑﺎب ﺗﻮﺣﯿﺪ و

اﻫﻞ اﻟﻠّﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﮐﻪ ﺑﲔ آﻧﻬﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ و ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﲔ ﻃﺮﯾﻘﺖ و ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﻇﺎﻫﺮ و ﺑﺎﻃﻦ
ﻫﻤﺎن ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﻃﺎﯾﻔﻪ ﺻﻮﻓﯿﻪ اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﲔ ﻃﺮﯾﻘﺖ و ﺷﺮﯾﻌﺖ وﻇﺎﻫﺮ و ﺑﺎﻃﻦ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ«۳» .

در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﻫﻤﺎن ﮐﺘﺎب ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و ﺷﺮف اﯾﻦ دو ﻃﺎﯾﻔﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪه »ﺷﯿﻌﻪ اﻣﺎﻣﯿﻪ و ﺻﻮﻓﯿﻪ« و ﻣﻨﺰﻟﺖ آﻧﺎن ﺑﻠﮑﻪ

ﺣﻘﯿﻘﺖ آن دو ﺑﺂن اﺳﺖ ﮐﻪ آن دو ﺣﺎﻣﻞ اﺳﺮار اﻧﺒﯿﺎء و اوﻟﯿﺎء ﷷ در ﻇﺎﻫﺮ و ﺑﺎﻃﻦ و ﺣﻘﯿﻘﺖ »ﺻﻮﻓﯿﻪ ﺑﻪ

ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻫﻤﺎن ﺷﯿﻌﻪ اﺳﺖ« ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺑﺤﺚ ﻣﺆﻣﻦ ﻣﻤﺘﺤﻦ و ﻏﲑ ﻣﻤﺘﺤﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ».«۴

اﻣﺎ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺆﻣﻦ ﻣﻤﺘﺤﻦ و ﻏﲑ ﻣﻤﺘﺤﻦ اﯾﻨﺴﺖ» :ان اﻣﺮﻧﺎ ﺻﻌﺐ ﻣﺴﺘﺼﻌﺐ ﻻ ﯾﺤﺘﻤﻠﻪ اﻻ ﻣﻠﮏ ﻣﻘﺮب و ﻧﺒﯽ

ﻣﺮﺳﻞ او ﻣﺆﻣﻦ اﻣﺘﺤﻦ اﻟﻠّﻪ ﻗﻠﺒﻪ ﻟﻼﯾﻤﺎن« ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺎ دﺷﻮار و دﺷﻮار ﯾﺎب اﺳﺖ ﺟﺰ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﻘﺮب ﯾﺎ ﻧﺒﯽ

ﻣﺮﺳﻞ ﯾﺎ ﻣﺆﻣﻨﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا دﻟﺶ را ﺑﻪ رﻧﺞﻫﺎی اﯾﻤﺎن آزﻣﻮده ﺑﺎﺷﺪ »ﻣﺆﻣﻦ ﻣﻤﺘﺤﻦ« ﻃﺎﻗﺖ آﻧﺮا ﻧﺪارد .ﮐﻪ ﺳﯿﺪ ﺣﯿﺪر

در ﻫﻤﺎن ﮐﺘﺎب ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺣﺪﯾﺚ »ﺳﺮّ« و ﺗﻘﯿﻪ »اﻟﺘﻘﯿﻪ دﯾﻨﯽ و دﯾﻦ آﺑﺎﺋﯽ ﻓﻤﻦ ﻻ ﺗﻘﯿﻪ ﻟﻪ دﯾﻦ ﻟﻪ« و ﺣﺪﯾﺚ

ﻋﻠﯽ ﷷ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ »اﻟﻨﺎس ﺛﻼﺛﻪ :ﻓﻌﺎﻟﻢ رﺑﺎﻧﯽ و ﻣﺘﻌﻠّﻢ ﻋﻠﯽ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻨّﺠﺎه و ﻫﻤﺞ اﻟﺮﻋﺎع« آورده ﻋﺎﻟﻢ
رﺑﺎﻧﯽ را ﺑﻌﺪ از رﺳﻮل ﺧﺪا ﷺ ﺑﺮ اﺋﻤﻪ ﻣﻌﺼﻮﻣﲔ ﺣﻤﻞ ﻧﻤﻮده و ﻣﺘﻌﻠﻢ ﻋﻠﯽ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻨﺠﺎه »داﻧﺸﺠﻮ و ﻃﺎﻟﺐ راه

ﻧﺠﺎت« را آﻧﻬﺎﺋﯽ ﻣﯽداﻧﺪﮐﻪ ﺣﺎﻣﻞ اﺳﺮار اﺋﻤﻪ ﻫﺪی ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻏﲑ از ﺗﻮ ﺷﯿﻌﯽ اﺳﻤﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ زﯾﺮا ﺗﻮ
ﺧﻮدت اﻗﺮار داری ﺑﺎﻧﮑﻪ ﺣﺎﻣﻞ اﺳﺮار آن ﺑﺰرﮔﻮاران ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﯽ و دﯾﮕﺮان ﻫﻢ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻨﺪ »ﻗﯿﺎس ﺑﻪ ﻧﻔﺲ «....ﭘﺲ
ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﻢ :اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻫﻤﺎن »ﺻﻮﻓﯿﻪ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﻣﺆﻣﻦ ﻣﻤﺘﺤﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪﮐﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺤﻤﻞ اﯾﻦ

اﺳﺮار ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ در ﺑﲔ ﺳﺎﯾﺮ ﻃﻮاﯾﻒ« و در دﻧﺒﺎل آن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺷﯿﻌﯽ و ﺻﻮﻓﯽ دو اﺳﻢ ﻣﺘﻐﺎﯾﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ

واﺣﺪﻧﺪ و آن ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﺤﻤﺪی اﺳﺖ و ﺻﻮﻓﯿﻪ اﻣﺎﻣﯿﻪ را ﺣﻘﻪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﺳﯿﺪ ﺣﯿﺪر آﻣﻠﯽ ﻫﻤﻪ اﺋﻤﻪ ﻫﺪی را ﭼﻮن
دارای ﻣﻌﺮﻓﺖ ﮐﺸﻔﯽ و ﺷﻬﻮدی ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﻗﻄﺐ ﺧﻄﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺣﺠﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﯿﻌﻪ را ﻫﻤﺎن ﻗﻄﺐ ﺻﻮﻓﯿﻪ

ﻣﯽداﻧﺪ زﯾﺮا ﺑﻨﻈﺮ ﺷﯿﻌﯿﺎن زﻣﲔ ﺧﺎﱃ از اﻣﺎم ﻣﻌﺼﻮم ﻧﯿﺴﺖ و ﺻﻮﻓﯿﺎن ﺑﻪ اﻣﺎم ﻣﻌﺼﻢ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻋﻠﯽ ﷷ در

ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﻗﻄﺐ ﻫﻢ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ زﻣﲔ ﻫﯿﭽﮕﺎه ﺧﺎﱃ از ﻗﻄﺐ ﻧﯿﺴﺖ .و ﺑﻘﻮل ﺳﯿﺪ
ﺣﯿﺪر» :ﻗﻄﺐ و ﻣﻌﺼﻮم ﯾﺎ ﻗﻄﺐ و اﻣﺎم دو ﻟﻔﻈﻨﺪﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﺨﺺ واﺣﺪ اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ » ،«۷ﭘﯿﺶ از ﺳﯿﺪﺣﯿﺪر
آﻣﻠﯽ »۷۹۴ه« ﻣﯿﺜﻢ ﺑﺤﺮاﻧﯽ »ﻣﺘﻮﻓﯽ ۶۷۹ه« ﮐﻪ ﺷﺮح ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ را ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﺑﻌﺪ از ﺣﻼج اﺳﻢ ﻋﺎﻟﻢ رﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎو

اﻃﻼق ﺷﺪه ﭘﯿﺸﻘﺪم اﺛﺒﺎت اﯾﻦ ﻧﻤﺘﻪ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺗﺼﻮف ﺑﺎﻃﻦ ﺗﺸﯿﻊ ﺣﻘﯿﻘﯽ اﺳﺖ و ﺗﺸﯿﻊ در ﺣﮑﻢ ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺗﺼﻮف
در ﺣﮑﻢ ﻃﺮﯾﻘﺖ اﺳﺖ و ﺻﻮﻓﯿﺎن ﺣﻘﻪ ،ﺷﯿﻌﯿﺎﻧﻨﺪ و ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻋﺎرﻓﺎن ،ﺻﻮﻓﯿﺎﻧﻨﺪ در ﺷﺮح ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ ﻣﯿﺜﻢ ﺑﺤﺮاﻧﯽ

ﯾﮑﯽ ﺑﻮدن ﺗﺸﯿﻊ ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺗﺼﻮف ﺣﻘﯿﻘﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ .رﺿﯽ اﻟﺪﯾﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻃﺎووس »ﻣﺘﻔﯽ ۶۷۲ه« ﻧﯿﺰ

ﺗﻘﯿﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن و اﺳﺮار ﺻﻮﻓﯿﺎن را در ﻟﻔﻆ داﻧﺴﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﻨﯽ اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﺧﺎﻧﺪان ﻃﺎووس،
ﺷﻬﺮ ﺣﻠّﻪ را ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺗﺸﯿﻊ و ﺗﺼﻮف درآوردﻧﺪ«۹» .

ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺑﺰرﮔﺎن وﺣﺪت ﺗﺼﻮف و ﺗﺸﯿﻊ ﻋﻼﻣﻪ ﺣﻠّﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪﮐﻪ در ﮐﺸﻒ اﻟﺤﻖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻫﻤﻪ ﺻﻮﻓﯿﺎن و
ﻣﺮﺷﺪان راﺳﺘﲔ ﺧﺮﻗﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ آﻧﺤﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﷷ ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ »«۱۰

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﻏﺰاﱃ ﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻈﺎﻫﺮ ﺟﺎﻣﻪ ﻓﻘﻪ ﺷﺎﻓﻌﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه وﱃ ﭼﻮن اﺻﻞ ،ﺷﺨﺼﯿﺖ

وﺟﻮدی و اﻋﺘﻘﺎدی و ﻃﺮﯾﻘﯽ و اﺻﻮﱃ ﺗﺼﻮف اﺳﺖ و ﺗﺸﯿﻊ ﺑﺎﻃﻦ ﺗﺼﻮف اﺳﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎً در اﺻﻮل ﺷﯿﻌﯽ ﺑﻮده

ﺣﺎل اﮔﺮﮐﺘﺎب ﺳﺮاﻟﻌﺎﻟﻤﲔ را از اﺑﻮﺣﺎﻣﺪ اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﱃ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﺗﺸﯿﻊ ﺑﺮادرش ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﻧﯿﺰ اﺛﺒﺎت ﻣﯽﺷﻮد و

ﭼﻮن اﺑﻮﺣﺎﻣﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺑﺮادرش ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﺗﻐﯿﲑ ﺣﺎل داد و در وادی ﻓﻘﺮ و ﻓﻨﺎ و ﺗﺼﻮف ﻗﺮار
١٤٩

ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺸﯿﻊ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪﮐﻪ ﻗﻄﺐ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺑﻮده ﺑﻨﺤﻮ اوﱃ ﻣﺤﺮز اﺳﺖ ﭼﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﮑﺮر ذﮐﺮ ﺷﺪ ﻗﻄﺐ ﺑﺪون
اﺧﺬ ﺧﺮﻗﻪ ﺑﯿﻌﺖ و درﯾﺎﻓﺖ ﺳﺮّ از ﻗﻄﺐ ﻗﺒﻠﯽ و او از ﻗﻄﺐ ﻗﺒﻠﺶ ﺗﺎ اﻣﺎم ﻣﻌﺼﻮم ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﻨﺪ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ.

اﮔﺮ ﺑﺂﺛﺎر اﺑﻮﺣﺎﻣﺪ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب دروﻧﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺻﻮل ﺗﺸﯿﻊ ﮐﻪ وﻻﯾﺖ اﺳﺖ ﺑﻌﻀﯽ از اﺻﻮل

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯿﺘﺸﯿﻊ ﻧﯿﺰ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .در ﮐﺘﺎب ﺳﺮاﻟﻌﺎﻟﻤﲔ ﮐﻪ ﺑﻨﺎم ﺣﺠﻪ اﻻﺳﻼم اﺑﻮﺣﺎﻣﺪ ﻏﺰاﱃ ﭼﺎپ ﺷﺪه و

ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺤﻘﻘﲔ ﻧﺴﺒﺖ آﻧﺮا ﻣﺸﮑﻮک داﻧﺴﺘﻪ و رد ﮐﺮدهاﻧﺪ وﱃ ﻣﺎ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺌﻠﻒ آن ﻏﲑ از ﻏﺰاﱃ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ

ﻧﺸﻮد آﻧﺮا ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮی ﻣﯽداﻧﯿﻢ .آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از روز ﻏﺪﯾﺮ ﺧﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﻐﻤﱪ ﷺ ﻓﺮﻣﻮد »ﻣﻦ ﮐﻨﺖ ﻣﻮﻻه ﻓﻌﻠﯽ

ﻣﻮﻻه« ﻋﻤﺮﮔﻔﺖ» :ﺑﺦ ﺑﺦ ﻟﮏ ﯾﺎ اﺑﺎﻟﺤﺴﻦ ﻗﺪ اﺻﺒﺤﺖ ﻣﻮﻻی و ﻣﻮﻻی ﮐﻞ ﻣﺆﻣﻦ و ﻣﺆﻣﻨﻪ« و اﯾﻦ ﺗﺴﻠﯿﻢ

و رﺿﺎ ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺧﻼﻓﺖ ﻋﻠﯽ ﷷ اﺳﺖ ﺳﭙﺲ ﺑﻌﺪاز آن ﻫﻮی و ﻫﻮس ﺑﺮای ﺣﺐ رﯾﺎﺳﺖ ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺪ ...و آن ﻣﺴﺄﻟﻪ

ﻣﻬﻢ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻧﻬﺎده و ﺑﻬﺎی اﻧﺪک ﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ »ﻓﺒﺌﺲ ﻣﺎ ﯾﺸﱰون« و ﺑﺪ اﺳﺖ آﻧﭽﻪ ﻣﯽﻓﺮوﺷﻨﺪ .و ﭘﯿﺎﻣﱪ ﻗﺒﻞ از
وﻓﺎﺗﺶ ﻓﺮﻣﻮد» :دوات وﮐﺎﻏﺬ ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﯿﺎورﯾﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﮑﺎﻻت اﻣﺮ ﺧﻼﻓﺖ را ﺑﺎ ﻧﻮﺷﱳ از ﺑﲔ ﺑﱪم و در آن ﯾﺎدﮐﻨﻢ

ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺧﻼﻓﺖ اﺳﺖ ...و ﭼﻮن ﺗﻌﻠﻖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺗﺄوﯾﻞ ﻧﺺﻫﺎ »ﻧﺺ ﺧﻼﻓﺖ ﻋﻠﯽ ﷷ ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪ

ﺑﺎﺟﻤﺎع رو آورﯾﺪ ﻣﻮﱃ را ﻓﻘﻂ دوﺳﺖ ،ﻣﻌﻨﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و  «...و اﯾﻦ ﻧﻘﺾ ﺳﺨﻦ ﺧﻮدﺗﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺺ اﺳﺘﻨﺎد

ﻣﯽﺟﺴﺘﻨﺪ در ﺗﻔﺴﲑ اﯾﻦ آﯾﻪ» :و اذا اﺳﺮ اﻟﻨﺒﯽ اﱃ ﺑﻌﺾ ازواﺟﻪ ﺣﺪﯾﺜﺎ« ﮐﻪ آن ﺳﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻼﻓﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ

ﺑﻮد .ﺿﻤﻨﺎً ﻋﺒﺎس و اوﻻد او و ﻋﻠﯽ و ﻋﻠﯽ و زن و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ در ﺣﻠﻘﻪ ﺑﯿﻌﺖ ﺑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ »ﭘﺲ

اﺑﻼغ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻧﺺ »ﻣﻦ ﮐﻨﺖ ﻣﻮﻻه «...ﺗﺤﻘﻖ ﻧﯿﺎﻓﺖ« و ﺳﭙﺲ از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ اﺑﯽ ﺑﮑﺮ
ﻣﯽآورد ﮐﻪ ﭘﺪر ﭘﺮﺳﯿﺪﮐﻪ ای ﭘﺪر ﻋﻠﯽ ﺑﺮ ﺣﻖ ﺑﻮدﯾﺎ ﺑﺎﻃﻞ؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ ﺣﻖ » .«۱۱و ﺑﻬﻤﲔ ﻣﻨﻮال ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﻋﻠﯽ ﷷ

را ﺑﺮ ﺧﻼﻓﺖ ﻇﺎﻫﺮی اﺛﺒﺎت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﭼﻪ ﺧﻼﻓﺖ ﻇﺎﻫﺮی ﻋﻠﯽ ﷷ در ﺑﺮاﺑﺮ وﻻﯾﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﺑﺮﮐﻞ ﻫﺴﺘﯽ ﺣﮑﻢ

ﻗﻄﺮهای در ﺑﺮاﺑﺮ درﯾﺎ دارد و در واﻗﻊ در وﱃ ﻣﻄﻠﻖ ﻫﻤﮥ ﻣﺮاﺗﺐ ﻋﺎﻟﻢ وﺟﻮد ﻣﻨﻄﻮی اﺳﺖ و ﺧﻼﻓﺖ ﻇﺎﻫﺮ ﺟﺰ

زﺣﻤﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﺒﯿﺐ ﻗﻠﻮب و اﺟﺮای ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺣﻀﺮت در ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺬﯾﺮش ﺧﻼﻓﺖ

ﻇﺎﻫﺮی ﻫﻤﲔ ﻣﻄﻠﺐ را ﻓﺮﻣﻮده.

اﺑﻮﺣﺎﻣﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺧﻼﻓﺖ ﻋﻠﯽ ﷷ را در ﮐﺘﺎب ﺳﺮاﻟﻌﺎﻟﻤﲔ اﺛﺒﺎت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ در ﻧﺎﻣﻪای ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﺳﻨﺠﺮ

ﺳﻠﺠﻘﯽ در ﺳﺎل  ۵۰۳ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﺿﻤﻦ ﺗﻮﺟﻪ دادن او ﺑﻪ ﻋﺪل ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻓﺮﻣﺎن را ﺑﻪ ﻣﺸﻬﺪ رﺿﺎ ﷷ آﻣﺪم و
ﻧﮕﺎﻫﺪاﺷﺖ ﻋﻬﺪ ﺧﻠﯿﻞ را ﺑﻪ ﻟﺸﮕﺮﮔﺎه ﻧﯿﺎﻣﺪم و ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻦ ﻣﺸﻬﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ای ﻓﺮزﻧﺪ رﺳﻮل ،ﺷﻔﯿﻊ ﺑﺎش ».«۱۲

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﻏﲑ از اﻧﻘﻼب روﺣﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﺠﺎدﮐﺮد ﺷﺎﮔﺮدان و ﻣﺮﯾﺪان و رواه اﺣﺎدﯾﺚ و

ﻣﺸﺎﯾﺨﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻮاﺣﺪ آﻣﺪی ﺗﻤﯿﻤﯽ و اﺑﻦ ﺷﻬﺮ آﺷﻮب ﻣﺤﺪث و ﺳﻨﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ

ﺷﯿﻌﯽ ﺑﻮدن ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺤﺮز اﺳﺖ .ﭼﻪ اﺑﻦ ﺷﻬﺮ آﺷﻮب ﻣﺤﺪث ﺑﺰرگ ﺷﯿﻌﻪ ،در ﻣﻨﺎﻗﺐ » «۱۳اﺳﻨﺎد رواﯾﺘﻬﺎی ﺧﻮد

را از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ از اﺣﯿﺎء اﻟﻌﻠﻮم آورده و ﺻﺎﺣﺐ رﯾﺎض اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺑﻬﻤﺎن اﺳﺘﻨﺎد ﺟﺴﺘﻪ » «۱۴و اﻣﺎ ﺑﻄﻮر ﻗﺎﻃﻊ

ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻋﻠﺖ ﺗﻐﯿﲑ ﺣﺎل ﺳﻨﺎﺋﯽ ﻏﺰﻧﻮی و رﻫﺎ ﮐﺮدن ﻣﺪح و ﻫﺠﻮ و رو آوردن ﺑﻪ ﺗﺼﻮف و ﻋﺮﻓﺎن و ﻣﺪح

اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از آﻧﭽﻪ ﻇﺎﻫﺮاً ﻣﺠﺐ ﺗﻐﯿﲑ روﺣﯿﻪ او ﺷﺪه ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻧﻔﺲ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﭼﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﭼﻪ ﻏﲑ

ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﻃﺮﯾﻖ اﻓﮑﺎر و اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی وی در اﻧﻘﻼب او ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﺪه .و آﻧﭽﻪ ﻣﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪام ﭼﻪ درﺑﺎره اﻣﺎم ﻏﺰاﱃ

و ﯾﺎ ﻋﻄﺎر و ﯾﺎ ﻣﻮﻟﻮی و ﺳﻨﺎﺋﯽ و دﯾﮕﺮان اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺎن ﻓﻮق ﻗﺒﻞ از ﺗﺤﻮل و اﻧﻘﻼب روﺣﯽ ﺑﺮ ﻇﻮاﻫﺮ
ﺳﻨﺖ ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﻣﺮدان ﺧﺪا ﮐﻪ در ﺑﻄﻦ ﻟﺒﺎس ﺷﺮﯾﻌﺖ ،ﻃﺮﯾﻘﺖ و اﺻﻮل ﺗﺸﯿﻊ را ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ

ﮐﺮدﻧﺪ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و دﻓﱰ از ﻣﺎﻣﻀﯽ ﺷﺴﺘﻨﺪ و ﻃﺮﯾﻖ ﻋﺸﻖ را ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﺑﻄﻦ ﺗﺸﯿﻊ اﺳﺖ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺷﺪﻧﺪ آﻧﭽﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.

١٥٠

ﺑﻬﺮ ﺣﺎل ﺗﻘﯽاﻟﺪﯾﻦ در ﺗﺬﮐﺮه ﺧﻼﺻﻪ اﻻﺷﻌﺎر ،و ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ از ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺗﺬﮐﺮه ﻣﺬﻫﺐ ﺳﻨﺎﺋﯽ را ﺷﯿﻌﻪ اﺛﻨﯽ
ﻋﺸﺮی ﺷﻤﺮده و ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺬﻫﺐ ﺟﻌﻔﺮﯾﺶ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ و ﻗﺎﺿﯽ ﻧﻮراﻟﻠّﻪ ﺷﻮﺷﱰی در ﮐﺘﺎب ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﺆﻣﻨﲔ او را ﺷﯿﻌﯽ

داﻧﺴﺘﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در ﻃﺮﯾﻘﺖ ﻣﺮﯾﺪ ﺧﻮاﺟﻪ ﯾﻮﺳﻒ ﻫﻤﺪاﻧﯽ اﺳﺖ و در ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺎﻧﺪان ﻧﺒﻮت از ﻓﺪاﺋﯿﺎن و ﮐﺘﺎب
ﺣﺪﯾﻘﻪ و دﯾﻮان او ﺑﺮﮐﻤﺎل رﺳﻮخ او در ﻣﺬﻫﺐ ﺣﻖ ﺟﻌﻔﺮی و ﻣﺸﺮب ﺗﻮﺣﯿﺪ و ﻓﻘﺮﮔﺴﱰی دﻟﯿﻠﯽ ﻗﺎﻃﻊ و ﺳﺎﻃﻊ او
اﺳﺖ و اﺑﯿﺎت زﯾﺮ را ﮐﻪ ﭘﺲ از ذﮐﺮ ﻣﺪح ﺧﻠﻔﺎ آورده دﻟﯿﻞ ﺗﺸﯿﻊ وی ﻣﯽداﻧﺪﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ:
ای

ﺳﻨﺎﺋﯽ

ﺑﻘﻮت

اﯾﻤﺎن

ﻣﺪح ﺣﯿﺪر ﺑﮕﻮ ﭘﺲ از ﻋﺜﻤﺎن

در

ﻣﺪﯾﺤﺶ

ﻣﺪاﯾﺢ

ﻣﻄﻠﻖ

زﻫﻖ اﻟﺒﺎﻃﻞ اﺳﺖ وﺟﺎء اﻟﺤﻖ»«۱۵

ﺣﺘﯽ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻏﻠﻮ ﺑﺴﯿﺎری ﮐﻪ در ﻣﺪح اﻣﲑ اﻟﻤﺌﻤﻨﲔ ﷷ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ﻋﻠﻤﺎی اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻓﺘﻮی ﺑﻪ ﻗﺘﻞ وی دادﻧﺪ.
دﯾﮕﺮ از ﺷﺎﮔﺮدان ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﻃﺒﻖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﺸﻒ اﻟﻈﻨﻮن »۱۶ن و ﻫﺪﯾﺔ اﻟﻌﺎرﻓﲔ » «۱۷ﻋﺒﺪاﻟﻮاﺣﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ

ﻋﺒﺪاﻟﻮاﺣﺪ اﻣﺪی ﺗﻤﯿﻤﻢ ﻣﺘﻮﻓﯽ ﺑﺴﺎل  ۵۵۰ﻫﺠﺮی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ »ﻏﺮر اﻟﺤﮑﻢ و درراﻟﮑﻠﻢ« ﺳﺨﻨﺎن ﻋﻠﯽ ﷷ

اﺳﺖ ﺟﻤﻊ آوری ﻧﻤﻮده .ﺑﻨﺎ ﺑﻨﻘﻞ ﺷﺎﮔﺮدش اﺑﻦ ﺷﻬﺮ آﺷﻮب از رﺟﺎل اﺣﺎدﯾﺚ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻮده و در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺷﺮح ﮐﺘﺎب
ﻓﻮق ﻣﲑ ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ ﺣﺴﯿﻨﯽ ارﻣﻮی و ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ اﻧﺼﺎری ﺷﺨﺼﯿﺖ واﻻی او را ﺳﺘﻮدهاﻧﺪ ».«۱۸

١٥١

ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت ﻓﺼﻞ  – ۶ﺗﺸﯿﻊ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ
۱ـ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ اﻻﺳﺮار و ﻣﻨﺒﻊ اﻻﻧﻮار ص  – ۴۵اﯾﺮان ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺎﻟﯿﻒ ﺳﯿﺪ ﺣﯿﺪر آﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﮐﺮﺑﻦ و

ﻋﺜﻤﺎن اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﯾﺤﯿﯽ.

۲ـ ﺟﺎﻣﻊ اﻻﺳﺮار ص .۴۰۱
۳ـ ﺟﺎﻣﻊ اﻻﺳﺮار ص .۴۰۱

۴ـ ﺟﺎﻣﻊ اﻻﺳﺮار ص  ۶۱۵ﺷﻤﺎره .۱۲۹۲
۵ـ ﺟﺎﻣﻊ اﻻﺳﺮار ص  ۳۲ﺗﺎ .۳۷

۶ـ اﻟﻠﻤﻊ ص .۳۸۰

۷ـ ﺟﺎﻣﻊ اﻻﺳﺮار ص .۳۸۲ – ۳۸۰
۸ـ ﺷﺮح ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ ﻣﯿﺜﻢ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ج  ۱ص .۳۴
۹ـ ﺗﺸﯿﻊ و ﺗﺼﻮف ص .۱۰۷

۱۰ـ ﮐﺸﻒ اﻟﺤﻖ و ﻧﻬﺞ اﻟﺼﺪق ورﻗﻪ  ۱۲ﻒﻟا ﺑﻨﻘﻞ از ﺗﺸﯿﻊ و ﺗﺼﻮف ص .۱۰۹

۱۱ـ ﺳﺮاﻟﻌﺎﻟﻤﲔ ص .۲۴ – ۲۰
۱۲ـ ﻏﺰاﱃ ﻧﺎﻣﻪ ص .۱۲۷

۱۳ـ ﻣﻨﺎﻗﺐ اﺑﻦ ﺷﻬﺮ آﺷﻮب ص  ۶۰و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر ص .۳۱

۱۴ـ رﯾﺎض اﻟﻌﻠﻤﺎء ج  ۵ص .۱۲۵
۱۵ـ ﻣﻘﺪﻣﻪ دﯾﻮان ﺳﻨﺎﺋﯽ ص  ۶۲ﺗﺎ .۶۸

۱۶ـ ﮐﺸﻒ اﻟﻈﻨﻮن ج  ۱ص .۶۱۶

۱۷ـ ﻫﺪﯾﻪ اﻟﻌﺎرﻓﲔ ج  ۱ص .۶۳۵

۱۸ـ ﺷﺮح ﻏﺮراﻟﺤﮑﻢ و درراﻟﮑﻠﻢ ب ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﲑ ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﺣﺴﯿﻨﯽ ارﻣﻮی »ﻣﺤﺪث« ﻣﻘﺪﻣﻪ ﮐﺘﺎب – و ﺗﺮﺟﻤﻪ

ﻏﺮراﻟﺤﮑﻢ از ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ اﻧﺼﺎری – ﻣﻘﺪﻣﻪ ﮐﺘﺎب.

١٥٢

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ

رﺣﻠﺖ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﻏﺰّاﱃ
در ﻣﻮرد ﺳﺎل رﺣﻠﺖ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ .ﺳﺒﮑﯽ در ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﯿﻪ ﺳﺎل  ۵۲۰ذﮐﺮﮐﺮده » «۱و
اﺑﻦ اﺛﲑ » «۲و اﺑﻦ ﺟﻮزی » «۳ﻫﻢ ﻫﻤﲔ ﺗﺎرﯾﺦ را آوردهاﻧﺪ و ﭼﻮن زﻣﺎن آﻧﻬﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ اﺳﺖ ﻫﻤﲔ

ﺗﺎرﯾﺦ را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﯾﻢ و ﺳﺎﯾﺮ اﻗﻮال ﮐﻪ  ۵۰۴ﯾﺎ  ۵۱۷ﯾﺎ  ۵۲۷ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﯿﻢ «۴» .در ﻧﻔﺤﺎت اﻻﻧﺲ آﻣﺪه وﻗﺘﯽ
ﻣﺤﺘﻀﺮ ﺑﻮد ﭼﻬﺎرﭘﺎﯾﺎن وی ﮔﺸﺎده ﺷﺪﻧﺪ و رم ﮐﺮدﻧﺪ ﭘﯿﺶ وی ﮔﻔﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻓﺮاﺳﺖ داﻧﺴﺖ .ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﭼﻮن ﻓﺮود

آﻣﺪﯾﻢ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻮ ﺳﻮار ﺷﻮد «۵» .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻤﻮل دروﯾﺶ و
وارﺳﺘﻪ ﺑﻮده و ﺑﻤﺮگ ارادی ﺧﺮﻗﻪ ﺗﻬﯽ ﮐﺮده .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﮐﺮﺑﻼﺋﯽ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﺣﻀﺮت ﺷﯿﺦ ﺻﺪراﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ

ﻗﻮﻧﻮی در ﺗﺒﺼﺮة اﻟﻤﺒﺘﺪی در ﺑﯿﺎن آﻧﮑﻪ ﮐﺎﻣﻼن ﺻﺎﺣﺐ ﺑﺼﲑت ﮐﻪ از ﻇﻠﻤﺎت ﻫﻮی ﻣﻨﺴﻠﺦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﭘﯿﺶ از
ﻣﺮگ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﻣﺮگ ارادی ﻣﺮده ،دﻧﯿﺎ اﯾﺸﺎن را زﯾﺎن ﻧﺪارد .آورده ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮاﺟﻪ اﺣﻤﺪ ﻏﺰاﱃ رﺿﯽ اﻟﻠّﻪ ﻋﻨﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﺗﻮ ﻫﻤﻪ روزه ذم دﻧﯿﺎ و ﻣﺪح ﻓﻘﺮ ﻣﯿﮑﻨﯽ و ﺧﻠﻖ را ﺑﺮ ﻗﻄﻊ ﻋﻼﯾﻖ ﺗﺤﺮﯾﺺ ﻣﯽﻧﻤﺎﺋﯽ و ﺗﻮ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻃﻮﯾﻠﻪ در ﮔﻞ

زدهام در دل ﻧﺰدهام «۶» .و اﯾﻦ ﺛﺮوت ﻣﺴﻠﻤﺎً از ﻃﺮف ﮐﻤﮏ ﺷﺎﻫﺎن واﻣﺮا ﻧﺒﻮده زﯾﺮا ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﺮﻓﺎت
اﻟﻌﺎﺷﻘﲔ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «۷» :وی در ﺟﻮاب ﺳﻠﻄﺎن ﺳﻨﺠﺮﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد :ﻣﻠﮏ ﻧﯿﻤﺮوز ﺗﺮا دﻫﻢ .در ﺟﻮاب ﻧﻮﺷﺖ:
ﺑﺎ ﻓﻘﺮ اﮔﺮ ﺑﻮد ﻫﻮس ﻣﻠﮏ ﺳﻨﺠﺮم

ﭼﻮن ﭼﱰ ﺳﻨﺠﺮی رخ ﺑﺨﺘﻢ ﺳﯿﺎه ﺑﺎد

ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮادر وی اﺑﻮﺣﺎﻣﺪ ﻫﻢ در ﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ ﺑﺴﻄﺎن ﺳﻨﺠﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺿﻤﻦ اﻧﺘﻘﺎد از ﺑﯿﺪادﮔﺮی ،وﯾﺮا
ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ اﻣﺮ و اﺳﺘﻐﻨﺎی ﺧﻮد را ﯾﺎدآور ﺷﺪه«۸» .

ﻣﮑﺎن ﻗﱪ ﺷﯿﺦ در ﻗﺰوﯾﻦ
ﻗﺪﯾﻤﯿﱰﯾﻦ ﻣﺂﺧﺬی ﮐﻪ درﺑﺎرهٔ ﻗﱪ ﺷﯿﺦ در ﻗﺰوﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آورده ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺰﯾﺪه ﺣﻤﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ ﻣﺘﻮﻓﯽ ﺳﺎل
 ۷۵۰ﻫﺠﺮی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪﮐﻪ از ﻣﻘﱪهٔ ﺣﺴﲔ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ اﻟﺮﺿﺎ »ﺷﺎﻫﺰاده ﺣﺴﲔ« و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ و ﺧﲑ اﻟﻨﺴﺎج

اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺳﻨﺒّﻪ و ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﻏﺰاﱃ و ﺑﺰرﮔﺎن دﯾﮕﺮ ﻧﺎم ﺑﺮده «۹» .ﻏﲑ از ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺰﯾﺪه در ﻟﻄﺎﺋﻒ اﺷﺮﻓﯽ ﻧﯿﺰ آﻣﺪه ﮐﻪ

ﻗﱪ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ در ﻗﺰوﯾﻦ اﺳﺖ و ﻣﺘﱪک «۱۰» .در ﺣﺒﯿﺐ اﻟﺴﲑ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آن ﻣﻘﱪه در ﻗﺰوﯾﻦ اﺷﺎره ﺷﺪه ﮐﻪ زﯾﺎرﺗﮕﺎه
اﻫﻞ دل ﺑﻮده «۱۱» .و آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﲑزا زﯾﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ ﺷﲑواﻧﯽ »ﻣﺘﻮﻓﯽ  «۱۲۵۳در ﺑﺴﺘﺎن اﻟﺴﯿﺎﺣﻪ » «۱۳آورده ﻗﱪ

ﺷﯿﺦ ﺗﺎ اواﺳﻂ ﻗﺮن ﺳﯿﺰدﻫﻢ در ﻗﺰوﯾﻦ ﻣﻌﻤﻮر ﺑﻮده و زﯾﺎرﺗﮕﺎه ﺻﺎﺣﺒﺪﻻن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪه »ﺗﺎ ﻋﺼﺮ ﻣﺆﻟﻒ
ﮐﺘﺎب« وﱃ در زﻣﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎه ﻗﺎﺟﺎر ﺑﻌﻠﺖ ﺑﯽﻋﺮﺿﮕﯽ ﺷﺎه ﺑﺘﺤﺮﯾﮏ ﯾﮑﯽ از آﺧﻮﻧﺪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺼﺐ درﺑﺎری آن

ﻣﻘﱪهٔ ﺷﺮﯾﻒ ﮐﻪ ﺑﻨﺎم اﻣﺎﻣﺰاده اﺣﻤﺪ ﺑﻮد و ﺿﺮﯾﺢ ﻗﯿﻤﺘﯽ و زﯾﺎرﺗﻨﺎﻣﻪﻫﺎ داﺷﺖ ارازل و اوﺑﺎش ﺷﮑﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻏﻨﯿﻤﺖ
ﺑﺮدﻧﺪ » .«۱۴در ﺳﺎل  ۱۳۲۸ﻗﻤﺮی ﻣﺮدی ﺷﺮﯾﻒ از اوﻻد رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻨﺎم ﻣﺠﺪاﻻﺳﻼم ﮐﻤﺮ ﻫﻤﺖ ﺑﺮﺑﺴﺖ ﺗﺎ

ﺑﻌﻠﻤﺎی اﺳﻼم ﻣﺠﺪ و اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺨﺸﺪ ﻟﺬا ﺑﺮ آن ﻣﺤﻞ وﯾﺮان از ﻧﻮ ﻣﺴﺠﺪ و ﻣﺪرﺳﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﻧﺎم آﻧﺮا ﻣﺴﺠﺪ اﺣﻤﺪﯾﻪ

ﮔﺬارد و ﻗﱪ ﺷﯿﺦ را ﺣﺠﺮهٔ ﻣﻘﱪهٔ ﺧﻮدش ﻗﺮار دادﮐﻪ در آﻧﺠﺎ دﻓﻦ ﺷﻮد و ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ آن وﯾﺮاﻧﮕﺮ ﺑﺎﻗﯿﺎت و
١٥٣

ﺻﺎﻟﺤﺎت ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻢ زﯾﺎرﺗﮕﺎه »ﺧﺪاش رﺣﻤﺖ ﮐﻨﺎد« وﱃ ﺑﻌﺪ از آﻧﻬﻢ ﺑﻌﻠﺖ ﺑﯽﻟﯿﺎﻗﺘﯽ اﺣﻤﺪ
ﺷﺎه و ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ رﺿﺎ ﺧﺎن ﺑﺎﻣﻮر ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻤﲑ آن ﺑﻘﻌﮥ ﻣﺘﱪﮐﻪ و ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺮﯾﻒ اﻗﺪاﻣﯽ ﻧﺸﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ آﻗﺎی

ﻣﻌﺰاﻟﺪﯾﻦ ﻣﻬﺪوی ﮐﻪ ﺧﻮد از ﻓﻘﺮای ﺳﻠﺴﻠﮥ ﺷﺎه ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻠﻬﯽ ﺑﻮد ﺑﺪﺳﺘﻮر ﻗﻄﺐ زﻣﺎن و ﺻﺎﻟﺢ دوران ﺣﻀﺮت آﻗﺎی

ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﯿﺸﺎه ﻗﺪس ﺳﺮه در ﺳﺎل  ۱۳۶۲ﻗﻤﺮی ﮐﻤﺮ ﻫﻤﺖ ﺑﺮ ﺑﺴﺖ و آﻧﺠﺎ را ﺗﻌﻤﲑﮐﺮد و ﻟﻮﺣﻪ ﺳﻨﮓ ﻗﱪ ﺳﺎﺧﺖ و

ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻣﻘﱪهٔ ﻣﺘﱪﮐﮥ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ در ﺳﺮداب ﻣﺴﺴﺠﺪ ﻏﺮﯾﺐ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﻼم ﻏﺮﯾﺐ ﻣﯽﻧﮕﺮد و ﺗﻨﻬﺎ ﺻﺎﺣﺒﺪﻻن و
اﻫﻞ داﻧﺶ و ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺑﺰﯾﺎرت آن ﻣﯽروﻧﺪ و از ﻓﯿﻮﺿﺎت وی ﺑﻬﺮه ﻣﯽﮔﲑﻧﺪ ».«۱۵

اﺧﲑا ﻧﯿﺰ آﻗﺎی ﺣﺎج ﺳﯿﺪ ﯾﻮﺳﻒ ﺳﻌﺎدت ﺑﺎﻧﯽ ﭼﺎپ ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻤﲑ و ﺑﺎزﺳﺎزی آن ﮐﻤﺮ ﻫﻤﺖ ﺑﺮ ﻣﯿﺎن

ﺑﺴﺘﻪ ،ﺧﺪاﯾﺶ ﺗﻮﻓﯿﻖ دﻫﺎد.

١٥٤

ﺗـﻌﻠﯿﻘﺎت ﻓﺼﻞ ۷

۱ـ ﻃﺒﻘﺎت ﺷﺎﻓﻌﯿﻪ ج  ۴ص ۵۴

۲ـ ﮐﺎﻣﻞ اﻟﺘﻮارﯾﺦ ج  ۱۰ص ۲۲۴
۳ـ اﻟﻤﻨﺘﻈﻢ ج  ۹ص  ۲۶۰ﺗﺎ ۲۶۲
۴ـ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ آﺛﺎر ص  ۱۰۶ﺗﺎ ۱۰۹
۵ـ ﻧﻔﺤﺎت اﻻﻧﺲ ص ۳۷۵

۶ـﺮوﺿﺎت اﻟﺠﻨﺎن و ﺟﻨّﺎت اﻟﺠﻨﺎن ج  ۲ص ۳۴۲
۷ـ ﻋﺮﻓﺎت اﻟﻌﺎﺷﻘﲔ ﺑﺮگ .۲۱
۸ـ ﻏﺰاﱃ ﻧﺎﻣﻪ ص .۱۲۷
۹ـ ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺰﯾﺪه ص .۷۸۴ -۷۸۳

۱۰ـ ﻟﻄﺎﺋﻒ اﺷﺮﻓﯽ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻧﻈﺎم اﻟﺪﯾﻦ ﻏﺮﯾﺐ

۱۱ـ ﺣﺒﯿﺐ اﻟﺴﲑ ج  ۳ص  ۶۲۹و .۶۳۰
۱۲ـ ﺑﺴﺘﺎن اﻟﺴﯿﺎﺣﻪ ص ۴۲۸

۱۳ـ ﺣﺪاﺋﻖ اﻟﺴﯿﻠﺤﻪ ص .۳۷۳
۱۴ـ ﮔﻨﺞ داﻧﺶ ص .۳۴۹

۱۵ـ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ آﺛﺎر ص  ۱۱۰ﺗﺎ .۱۱۷

١٥٥

ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ

ﻣﺼﻨﻔّﺎت و ﻣﺆﻟﻔﺎت ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﻏﺰّاﱃ
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﯾﺎدآور ﺷﺪﯾﻢ ﺷﯿﺦ ﻏﲑ از ارﺷﺎد ،ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻫﻢ ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﺠﻠﺴﯽ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺻﺎﻋﺪ ﺑﻦ ﻓﺎرس ﻟﺒﺎﻧﯽ ۸۳
ﻣﺠﻠﺲ آﻧﺮا در دو ﻣﺠﻠﺪﮔﺮد آورده » «۱ﺑﻌﻼوه ﺗﺼﻨﯿﻔﺎﺗﯽ و ﺗﺄﻟﯿﻔﺎﺗﯽ ﺑﺴﯿﺎر ارزﻧﺪه داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﻬﺎ در اﯾﺎم

ﺣﯿﺎت ﺧﻮد ﺷﯿﺦ دﺳﺖ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽﮔﺸﺘﻪ .راﻓﻌﯽ در اﻟﺘﺪوﯾﻦ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :ﯾﮑﯽ از ﺻﻮﻓﯿﺎن از ﻗﺰوﯾﻦ ﺑﻄﻮس ﺳﻔﺮﮐﺮد

و ﺑﺨﺪﻣﺖ اﻣﺎم ﻏﺰاﱃ رﺳﯿﺪ اﻣﺎم از ﺣﺎل ﺑﺮادرش اﺳﺘﻔﺴﺎرﮐﺮد ﺻﻮﻓﯽ ﺣﺎل اﺣﻤﺪ ﺑﺎز ﮔﻔﺖ :ﻣﺤﻤﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ آﯾﺎ از

ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎی او ﭼﯿﺰی ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﺴﺖ؟ ﺟﻮاب داد آری .ﺳﭙﺲ ﺟﺰوهای را ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ داد .ﻣﺤﻤﺪ ﭘﺲ
ﺗﺄﻣﻞ در آن ﮔﻔﺖ ﺳﺒﺤﺎن اﻟﻠﻪ .آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ اﺣﻤﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ «۲» .ﻫﻤﲔ ﻣﻄﻠﺐ را ﺟﺎﻣﯽ در
ﻧﻔﺤﺎت ذﮐﺮﮐﺮده «۳» .و ﺣﺎﻓﻆ ﮐﺮﺑﻼﺋﯽ در روﺿﺎت اﻟﺠﻨﺎن آورده «۴» .و ﺻﺎﺣﺐ ﻃﺮاﺋﻖ ﻫﻢ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ«۵» .

و اﯾﻦ ﺧﻮد دﻟﯿﻞ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻬﻮدی آﻧﻬﻢ در ﺷﯿﻮهٔ ﺟﺬب و ﻋﺸﻖ ﺑﺎ ﭼﺮاغ ﻫﺪاﯾﺖ اﻟﻬﯽ راه ﭘﯿﻤﻮدن و ﺑﺎ ﺑﺎل
ﻋﺮوج اﻟﻬﯽ ﭘﺮواز ﻧﻤﻮدن اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻋﻠﻮم ﻣﺪرﺳﻪای وﻟﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ رﯾﺎﺿﺎت ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﻧﻮر ﺷﻤﻊ راه ﯾﺎﻓﱳ و

ﺑﺎ ﭘﺎی ﭼﻮﺑﲔ ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﱳ و ﯾﺎ ﮐﻮر ﮐﻮراﻧﻪ ﻋﺼﺎ زدن اﺳﺖ .ﺑﻬﺮﺣﺎل ﻗﺪﯾﻤﯿﱰﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﯽ را ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﺗﻠﻠﯿﻒ ﮐﺮده

ﻇﺎﻫﺮاً ﮐﺘﺎب»ﻟﺒﺎب اﻻﺣﯿﺎء« و ﭘﺲ از آن »اﻟﺬﺧﲑه ﻓﯽ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﺼﲑه« اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﺑﻦ ﺧﻠﮑﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»واﺧﺘﺼﺮ اﺧﯿﻪ اﺑﯽ ﺣﺎﻣﺪ اﻟﻤﺴﻤّﯽ ﺑﺎﺣﯿﺎء ﻋﻠﻮم ﻓﯽ ﻣﺠﻠﺪ واﺣﺪ و ﺳﻤﺎه ﻟﺒﺎب اﻻﺣﯿﺎء و ﻟﻪ ﺗﻨﺼﯿﻒ آﺧﺮ ﺳﻤﺎه

اﻟﺬﺧﲑه ﻓﯽ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﺼﲑه« » «۶ﻣﺆﻟﻒ ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﻋﲔ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت را آورده و ﮐﺘﺎب ﻟﺒﺎب اﻟﻌﻠﻮم ﮐﻪ

ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺷﺪه اﺣﯿﺎء اﻟﻌﻠﻮم اﺳﺖ و ﻧﯿﺰﮐﺘﺎب اﻟﺬﺧﲑه ﻓﯽ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﺼﲑه را از ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت ﺷﯿﺦ ﻣﯽﺷﻤﺮد«۷».

ﮔﻮﯾﺎ ﺷﯿﺦ ﭘﺲ از اﯾﻦ دو ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺗﺼﻨﯿﻒ ﮐﺘﺎب ﺳﻮاﻧﺢ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﺟﻠﻮات ﻋﺸﻘﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻇﻬﻮر دارد

ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺪوران ﺳﻨﻮﺧﺘﮕﯽ او ﺑﺎﺷﺪ »ﺧﺎم ﺑﺪم ،ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪم ،ﺳﻮﺧﺘﻢ« و ﺷﺎﯾﺪ ﺟﻠﻮات آن از آﺋﯿﻨﻪ ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎه

ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺳﯿﻨﻪ ﺳﻮز ﺷﺪه .ﺑﻬﺮﺣﺎل ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻋﺮﻓﺎء درﺑﺎرهٔ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب داد ﺳﺨﻦ دادهاﻧﺪ ﺟﺎﻣﯽ در ﻧﻔﺤﺎت ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

ﺗﻨﺼﯿﻔﺎت و ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت ﻣﻌﺘﱪ و رﺳﺎﺋﻞ ﺑﯽﻧﻈﲑ دارد و ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ رﺳﺎﻟﮥ ﺳﻮاﻧﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﻤﻌﺎت ﺷﯿﺦ ﻓﺨﺮاﻟﺪﯾﻦ

ﻋﺮاﻗﯽ ﺑﺮ ﺳﲍ آن واﻗﻊ اﺳﺖ «۸» .ﮐﻤﺎلاﻟﺪﯾﻦ ﺣﺴﯿﻨﯽ در ﺟﻮاﻫﺮ اﻻﺳﺮار ﻧﯿﺰ ﻫﻤﲔ ﺑﯿﺎن را آورده۹» .ن ﺑﻌﻼوه

ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ،اﻣﲔ اﺣﻤﺪ رازی ،اوﺣﺪی ﺣﺴﯿﻨﯽ ،ﺷﲑواﻧﯽ و ﻣﲑﻣﻌﺼﻮم ﻋﻠﯿﺸﺎه ﺷﲑازی و ﻫﺪاﯾﺖ در آﺛﺎر ﺧﻮد
ذﮐﺮﮐﺮدهاﻧﺪ «۱۰» .اﺛﺮ دﯾﮕﺮ ﺷﯿﺦ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اوﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎه ﻫﻤﺪاﻧﯽ ﮐﻪ از روی اﯾﻦ ﻣﮑﺘﻮﺑﺎت ﺣﺎﻻت اﺳﺘﺎد

و ﺷﺎﮔﺮد ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد آﻗﺎی اﺣﻤﺪ ﻣﺠﺎﻫﺪ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر ﺧﻮد ﮐﺘﺎب ﺑﺤﺮاﻟﺤﻘﯿﻘﻪ را ﺑﺎ ﺗﺮدﯾﺪ و رﺳﺎﻟﻪ اﻟﻄﯿﻮر را

ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ از ﺷﯿﺦ داﻧﺴﺘﻪ و رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی ﻋﯿﻨﯿﻪ و ﻣﻘﺎﻟﻪ روح و رﺳﺎﻟﮥ وﺻﯿﺖ را از آﺛﺎر ﺷﯿﺦ ﺑﺮﺷﻤﺮده .ﺿﻤﻨﺎً اﻗﻮال و
آراء و ﻋﻘﺎﯾﺪ و اﺷﻌﺎر او را ﺟﻤﻊ آوری ﻧﻤﻮده«۱۱» .
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ﺑﺮرﺳﯽ اﺟﻤﺎﱃ ﻣﺼﻨﻔّﺎت ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ:
۱ـ ﺳﻮاﻧﺢ اﻟﻌﺸﺎق .ﮐﻪ در ﺟﻠﺪ دوم ﺑﻪ ﺷﺮح آن ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.

۲ـ ﺑﺤﺮاﻟﺤﻘﯿﻘﻪ ،ﮐﺘﺎب ﮐﻮﭼﮑﯽ اﺳﺖ در ﺣﮑﻢ رﺳﺎﻟﮥ ﻋﺮﻓﺎن ﻧﻈﺮی ،ﮐﻪ ﺷﯿﺦ در آن از ﺳﲑ و ﺳﻔﺮ روح ﺳﺨﻦ ﺑﻤﯿﺎن
ﻣﯽآورد ﮐﻪ ﻧﺪای ارﺟﻌﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﺷﯿﺦ در ﮐﺘﺎب رﺳﺎﻟﻪ اﻟﻄﯿﻮر ﮐﻪ ﺑﻌﺪاً ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ﺳﺎﻟﮏ را از ﻫﻔﺖ وادی

ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ وﱃ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب از ﻫﻔﺖ درﯾﺎ ﻋﺒﻮر ﻣﯽدﻫﺪ .ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﺎﯾﻦ ﻋﺒﺎرات ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد :ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎی

ﻣﺮﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺸﺘﺎﻗﺎن واﻟﻪ ﻣﺘﺤﲑان را ﮐﻪ او آﻓﺮﯾﺪه ﻣﻠﮑﻮت آﺳﻤﺎن و زﻣﲔ را و ﺳﺮّ ﻋﺎرف را ﺑﻪ ﮐﺸﻒ ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﺑﺼﲑت داد ﻣﻌﺪن دﻟﺶ را ﺑﻪ ﻧﻮرﻫﺎی ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺿﯿﺎء وﻻﯾﺖ داد ...ﺳﭙﺲ ﺷﯿﺦ ﻧﻈﺮ ﺗﺎزهای اﺑﺮاز ﻣﯽداد و آن

اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ روح ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺸﺮی ﻣﺴﺎﻓﺮ اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﮔﺮدد ﯾﮏ ﺳﻔﺮ ﻧﺰوﱃ و ﺻﻌﻮدی را ﭘﯿﻤﻮده و اﯾﻦ
ﺳﻔﺮ دوم اوﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺴﺌﺖ ﺑﺸﺮی اﺳﺖ .او در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد از آﯾﮥ ﻣﯿﺜﺎق ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﯿﺜﺎﻗﯽ در آن ﻣﺠﻤﻊ
داد آن ﮐﻪ ارواح ﺑﻨﯽ آدم را در ﻣﻈﺎﻟﻢ ﻟﻄﻒ ﺑﺪاﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺪای ﺣﻘﯽ ﺑﺪان ارواح ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪﮐﻪ ﮔﻔﺖ» :اﻟﺴﺖ

ﺑﺮﺑﮑﻢ« و آن ﭼﻨﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺪاﯾﺖ ﺧﺪای ﻋﺰ و ﺟﻞ و ﺑﻪ ارادت او ﺑﻮد در ﻣﻘﺎم ﻟﻄﻔﺸﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﻮد و ﺑﺎ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺎن ﺧﻮ ﮐﺮده آن ﻣﻌﺎﻧﯽ را از راه ﻣﺸﺎﻫﺪه در روح ﻣﺮﮐﺐ ﮐﺮد ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﺣﻀﺮت وی را ﻫﺠﺮت اﻓﺘﺎد.

»ﻧﺰول اول« ﭘﺲ ﻧﺪا ﮐﺮد ﮐﻪ »ﻧﻪ ﻣﻨﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ« ﭼﻮن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ اول .ﺟﻮاب »ﺑﻠﯽ«
ﮔﻔﺖ »ﺻﻌﻮد اول« و از ﻏﻮﻏﺎی ﺑﺸﺮﯾﺖ در آن ﺳﻔﺮ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ ﻋﺪﯾﻞ ﻧﺒﻮد .اﮐﻨﻮن او را ﺳﻔﺮی دﯾﮕﺮ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﺗﺎ
آن ﺳﻔﺮ را ﻫﺠﺮت اﻓﺘﺎد ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺟﻮارح ﻣﺮ او را وﻻﯾﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ«...

ﺑﻌﺪ درﺑﺎرهٔ اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﺳﺨﻦ ﺑﻤﯿﺎن آورده ﻟﺰوم وﻓﺎی ﺑﻌﻬﺪ را ﯾﺎدآور ﺷﺪه و راﺑﺮ  ۴وﺟﻪ ﻗﺮار داده ﮐﻪ دو ﮐﺴﺒﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﯿﻨﺶ و روش ﺑﺎﺷﺪ و دوﻋﻄﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮش »ﺑﺮون« وﮐﺸﺶ ﺑﺎﺷﺪ و از ﻫﻔﺖ ﺑﺤﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﺬردﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
۱ـ ﺑﺤﺮ اول ﻣﻌﺮﻓﺖ اﺳﺖ وﮔﻮﻫﺮ وی ﯾﻘﲔ اﺳﺖ.

۲ـ ﺑﺤﺮ دوم ﺟﻼل اﺳﺖ وﮔﻮﻫﺮ وی ﺣﲑت اﺳﺖ.
۳ـ ﺑﺤﺮ ﺳﻮم وﺣﺪاﻧﯿّﺖ اﺳﺖ وﮔﻮﻫﺮ وی ﺣﯿﺎت اﺳﺖ.
۴ـ ﺑﺤﺮ ﭼﻬﺎرم رﺑﻮﺑﯿّﺖ اﺳﺖ وﮔﻮﻫﺮ وی ﻟﻘﺎء اﺳﺖ.
۵ـ ﺑﺤﺮ ﭘﻨﺠﻢ اﻟﻮﻫﯿّﺖ وﮔﻮﻫﺮ وی رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺖ.
۶ـ ﺑﺤﺮ ﺷﺸﻢ ﺟﻤﺎل وﮔﻮﻫﺮ وی رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺖ.
۷ـ ﺑﺤﺮ ﻫﻔﺘﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه وﮔﻮﻫﺮ وی ﻓﻘﺮ اﺳﺖ.

اﻣﺎ ﺑﺒﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮد اﯾﻦ ﺑﺤﺮ را ﭼﻮن ﺑﺤﺮ ﺻﻮرت ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮﯾﺪﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺗﺤﺖ ﻗﺪم وی اﺳﺖ ﻣﺤﺪث اﺳﺖ

ﺑﺮﯾﺪن اﯾﻦ ﺑﺤﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻖ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ و ﺗﻌﺎﱃ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻔﺘﯽ آﺛﺎر ﺧﺪاﺋﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮ اوﮐﺸﻒ ﮔﺮداﻧﺪ و ﻣﺮ او

را ﻣﺴﺘﻐﺮق آﻻء و ﻧﻌﻤﺎء ﺧﻮد ﮔﺮداﻧﺪ و ﻋﻘﻞ او را ﻣﻐﻠﻮب ﺗﺎﺑﺶ اﯾﻦ ﮐﺸﻒ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ آن ﻣﻌﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻀﻤﺮ اﺳﺖ

ﻧﺎﻇﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺣﻖ ﮔﺮدد از ﺣﻖ ﺑﺤﻖ ﻧﺎﻇﺮ آﯾﺪ ،ﻋﻘﻞ از آن ادراک ﻣﻌﺰول ﺑﺎﺷﺪ ...ﻫﺰاران ﻫﺰاران ﻗﺎﻓﻠﻪ را ﺑﺼﻼی
اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ از ﻣﮑﺎن ﻋﺎﻓﯿﺖ ﺑﲑون آوردﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﺮا ﺷﺎﻫﺪ آن ﻣﻌﺎﻧﯽ ﮔﺮداﻧﯿﺪﻧﺪﮐﻪ ﻫﺮﮐﻪ ﮔﻔﺖ رﺳﯿﺪم آن از وی ﻣﺴﻠﻢ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ رﺳﻨﺪﮔﺎن ﻣﻐﻠﻮب ﻋﻘﻠﻨﺪﮐﻪ وﺻﻒ ﺗﻮاﻧﻨﺪﮐﺮد«...

و ﺑﻌﺪ ﺧﻮاﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ درﯾﺎﻫﺎ ﻣﯽ ﭘﺮدازد و درﺑﺎرهٔ ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺑﺤﺮ اول ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺳﻔﺮ اﯾﻦ ﺑﺤﺮ
ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻗﺪﻣﯽ ﺻﺪﻫﺰاران ﻫﺰار ﺟﺎن اﮔﺮ در ﻗﺒﺾ اﯾﺸﺎن ﺑﻮدی ﺑﺬل ﮐﺮدﻧﺪی ﺑﺸﮑﺮاﻧﮥ اﯾﻦ ﻧﻌﻤﺖ و درﺑﺎرهٔ
آﻧﭽﻪ ﻋﺎﯾﺪﺷﺎن ﻣﯽﺷﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﻣﺎ در اﯾﻦ ﺑﺤﺮ ﻏﻮاﺻﯽ ﺑﺎﯾﺪﮐﺮد ﺗﺎ ﺻﺪف ﯾﻘﲔ ﺑﮑﻒ آرد و از ﻋﺪم ﺻﺪف آن
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درّی ﻣﻮﺟﻮد آﯾﺪ «...اﻣﺎ در ﺳﻔﯿﻨﻪ ﻋﻨﺎﯾﺶ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﻧﺸﺴﺖ »اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﻔﯿﻨﻪ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﺧﻀﺮ و ﻣﻮﺳﯽ ﻋﻠﯿﻬﻢ
اﻟﺴﻼم ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ و آﻧﺮا ﺷﮑﺴﺘﻨﺪ و اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﻔﯿﻨﮥ ﻧﺠﺎت ﮐﻪ اﻫﻞ ﺑﯿﺘﻨﺪ« و دﯾﺪه درﺑﺎر ﺑﺎش ،ﻟﻄﺎﻓﺖ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ داﺷﺖ،

ﺗﺎ ﺑﺎر ﺗﺼﺮف وی دﯾﺪهٔ وی را از رﮐﻦ ﻧﮕﺮداﻧﺪ .و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺎ اﯾﻦ رﺑﺎﻋﯽ ﻣﻄﻠﺐ را ﺗﻤﺎم ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻌﺮﻓﺖ دوﺳﺖ ﻋﺰﯾﺰ اﺳﺖ ﻋﺰﯾﺰ

زان ﻣﺤﻮ زﻋﺎرف ﺧﻮد ﺗﻤﯿﯿﺰ

ﺟﺎن در ﺳﻔﺮ ﺑﺤﺮ ﻓﺪا ﮐﻦ دل ﻧﯿﺰ

در دﯾﺪن در ﻧﮑﻮ ﻧﯿﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ

ﺑﻬﻤﲔ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺤﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ ﺑﺎ ﺗﺸﺒﯿﻬﺎت و اﺳﺘﻌﺎرات و اﺳﺘﻔﺎده از آﯾﺎت و اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ او در
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب و دﯾﮕﺮ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺄوﯾﻞ آﯾﺎت ﻣﯽﭘﺮدازد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ آﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺗﺄوﯾﻞ آﯾﺎت
ﻣﯽﭘﺮدازد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ آﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺗﺄوﯾﻞ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽآورﯾﻢ و ﻧﺨﺴﺖ دﻟﯿﻞ ﺿﺮورت ﺗﺄوﯾﻞ را
ﯾﺎدآور ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ.

»ﭼﺮا ﺗﺄوﯾﻞ ﻗﺮآن ﺿﺮوری اﺳﺖ«؟

ﻗﺮآن ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺣﻖّ اول اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﻋﺎﻟﻤﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ آن ﻋﺎﻟﻢ ﻇﻬﻮر ﮐﺮده ...و ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺤﯿﻂ و ﻣﺸﺘﻤﻞ

ﺑﺮ ﻫﻤﮥ ﻣﺮاﺗﺐ وﺟﻮدات اﻣﮑﺎﻧﯿّﻪ ﺑﻨﺤﻮ اﺗﻢ و اﮐﻤﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ آﻧﺮا ﻗﺮآن و ﺟﻤﻊ اﻟﺠﻤﻊ و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺤﻤﺪﯾّﻪ ﻧﺎﻣﻨﺪ و

ﭼﻮن ﻗﺮآن در اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﮐﻪ اول ﻇﻬﻮر ﮐﻼم اﻟﻬﯽ و ﻣﻘﺎم اﻃﻼق او اﺳﺖ ﻣﺎ ﻓﻮق ﻗﻮه و اﺳﺘﻌﺪاد ﻣﻮﺟﻮدات اﺳﺖ و
آﺳﻤﺎن و زﻣﲔ و زﻣﯿﻨﯿﺎن ﻃﺎﻗﺖ ﺷﻨﯿﺪن آﻧﺮا ﻧﺪارﻧﺪ از اﯾﲊو ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﮐﻼم ﺧﻮد را از ﻣﻘﺎم اﻃﻼق ﺗﻨﺰل داده و
در ﻋﺎﻟﻤﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺘﻌﺪاد ﻣﻮﺟﻮدات آن ﻋﺎﻟﻢ ﻇﺎﻫﺮﮐﺮده ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ و اول ﻣﺮﺗﺒﻪ ﮐﻪ ﺗﻨﺰل داد آﻧﺮا ﺑﺮﭙدهﻫﺎی

ﻋﺎﻟﻢ ﻋﻘﻠﯽ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ و ﻋﻘﻮل را ﻣﺼﺪاق ﻗﺮآن ﻗﺮار داد ﺳﭙﺲ آﻧﺮا داده و ﺗﻌﯿﻨﺎت ﻧﻔﻮس را ﺿﻤﯿﻤﮥ ﺧﻮد ﺗﺎ ﻧﻔﻮس
ﮐﻠﯿﮥ ﻣﺼﺪاقﻫﺎی آن واﻗﻊ ﺷﻮﻧﺪ آﻧﮕﺎه ﯾﮑﻤﺮﺗﺒﻪ ﭘﺎﺋﲔ آورده وارد ﻣﺮﺗﺒﮥ ﺗﻌﯿّﻨﺎت ﻧﻮرﯾﮥ ﻣﻘﺪارﯾﻪ ﻧﻤﻮد و ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺼﺪاق
آن واﻗﻊ ﺷﺪﻧﺪ .آﻧﮕﺎه آﻧﺮا ﺑﺂﺧﺮﯾﻦ و ﺿﻌﯿﻒﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﮥ وﺟﻮد در اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺗﻨﺰل داد و ﺑﻠﺒﺎس ﺣﺮوف و ﮔﻔﱳ و

ﻧﻮﺷﱳ و ﺧﻂ درآورد ﺗﺎ ﭼﺸﻢ وﮔﻮش اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ ﻃﺎﻗﺖ آﻧﺮا داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ...ﭘﺲ ﻗﺮآن ﻇﺎﻫﺮﮐﻨﻨﺪه و ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪهٔ ﻫﺮ
ﭼﯿﺰ اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ در ﻗﺮآن ﺟﻤﻊ اﺳﺖ.
و ﺗﺄوﯾﻞ ﻋﺒﺎدت اﺳﺖ از رﺟﻮع دادن ﮐﻼم اﻟﻬﯽ ﺑﻤﺼﺎدﯾﻖ ﻓﻮق اﻟﻄﺒﯿﻌﻪ و روﺣﺎﻧﯽ آن و ﭼﻮن ﮐﻼم ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻨﺰل از

ﻣﻘﺎﻣﯽ ﻋﺎﱃ ﺧﻮد ﺑﺮ ﻫﻤﮥ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻣﯽﮔﺬرد از اﯾﲊو ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻧﻤﻮدن آﻧﺮا ﺑﺮ ﻫﺮﯾﮏ از ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻄﻮن ارﺟﺎع ﻧﺎﻣﻨﺪ .و
ﭼﻮن ﻗﺮآن دارای ﺑﻄﻨﯽ اﺳﺖ »ﻫﻔﺖ ﺑﻄﻦ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺑﻄﻨﯽ ﺧﻮد دارای ﺑﻄﻦ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻫﻔﺘﺎد ﺑﻄﻦ« ﻟﺬا ﺗﻔﺴﲑ و ﺗﺄوﯾﻞ

آن ﻻزم اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺗﻔﺴﲑ ﻗﺮآن ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﻧﺺ ﺻﺮﯾﺢ و ﺷﻨﺎﺧﱳ ﻣﻮارد ﺗﻨﺰﯾﻞ ﻗﺮآن .ﻟﺬا ﺗﻔﺴﲑ ﻣﺤﺘﺎج

ﺑﮑﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮآن در ﺧﺎﻧﺪان آﻧﻬﺎ ﻧﺎزل ﺷﺪه وﱃ ﺗﺄوﯾﻞ ﻣﺤﺘﺎج اﺳﺖ ﺑﺎﯾﻨﮑﻪ اﻧﺴﺎن ﻧﻤﻮﻧﮥ ﻣﺼﺪاقﻫﺎی

روﺣﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﻄﻮن ﻗﺮآن اﺳﺖ در وﺟﻮد ﺧﻮد ﺑﯿﺎﺑﺪ و از اﯾﲊو اﻣﺎم ﺻﺎدق ﷷ ﻓﺮﻣﻮد» :ان ﮐﺘﺎب اﻟﻠّﻪ ﻋﻠﯽ
ارﺑﻌﻪ اﺷﯿﺎء اﻟﻌﺒﺎرة و اﻻﺷﺎرة واﻟﻠﻄﺎﯾﻒ و اﻟﺤﻘﺎﯾﻖ .ﻓﺎﻟﻌﺒﺎرة ﻟﻠﻌﻮام .و اﻻﺷﺎرة ﻟﻠﺨﻮاصّ .واﻟﻠﻄﺎﺋﻒ

ﻟﻼوﻟﯿﺎء .واﻟﺤﻘﺎﯾﻖ ﻟﻼﻧﺒﯿﺎء« ﯾﻌﻨﯽ :ﮐﺘﺎب ﺧﺪا دارای ﭼﻬﺎر ﭼﯿﺰ اﺳﺖ .ﻋﺒﺎرت و اﺷﺎرت و ﻟﻄﺎﺋﻒ و ﺣﻘﺎﯾﻖ.
ﻋﺒﺎرت ﺑﺮای ﻋﻮام اﺳﺖ و اﺷﺎرت ﺑﺮای ﺧﻮاصّ و ﻟﻄﺎﺋﻒ ﺑﺮای اوﻟﯿﺎء و ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺑﺮای اﻧﺒﯿﺎء »«.«۱۲

اﻣﺎ ﺷﯿﺦ اﺑﻮاﻟﻔﺘﻮح ﻏﺰاﱃ از زﻣﺮهٔ ﺧﻮاص »ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ از ﻇﺎﻫﺮﮔﺬﺷﺘﻪ رو ﺑﺒﺎﻃﻦ ﻧﻬﺎدهاﻧﺪﮐﻪ ﻋﺮﻓﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ« ﺑﻠﮑﻪ از

اوﻟﯿﺎء »اﻗﻄﺎب از ﺟﻤﻠﻪ اوﻟﯿﺎﺋﻨﺪ ﭼﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻌﺎﻟﻢ ﻏﯿﺐ ﻣﺘﺼﻠﻨﺪ و ﻣﺼﺪاقﻫﺎی ﻋﺎﻟﻢ ﮐﺒﲑ را در ﻋﺎﻟﻢ وﺟﻮد ﺧﻮد
ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ اﺷﺎرت و ﻟﻄﺎﺋﻔﯽ درک ﮐﺮده و اراﺋﻪ ﻧﻤﻮده .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻃﻨﯿﻮن و دﯾﮕﺮ ﻋﺮﻓﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻬﻢ

ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎﻃﻨﯿﻮن آﻧﻘﺪر در اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و راه اﻓﺮاط ﭘﯿﻤﻮدﻧﺪﮐﻪ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻗﺮﯾﺐ و ﻇﺎﻫﺮ را ﺑﮑﻠﯽ

ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده و ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻤﻌﻨﺎی ﺑﻌﯿﺪ اﺷﺎرت و ﻟﻄﺎﺋﻔﯽ در وﺟﻮد ﺧﻮد ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ ﻟﺬا ﺑﺴﯿﺎری اوﻗﺎت دوﭼﺎر وﻫﻢ و ﺧﯿﺎل

١٥٨

ﺷﺪﻧﺪ .و اﻣﺎ ﻋﺮﻓﺎ آﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺳﻠﺴﻠﮥ ﺑﯿﻌﺖ و ﻃﺮﯾﻘﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺋﻤﻪ ﻫﺪی ﮐﻪ وﻻﯾﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﮐﻠﯿّﻪ داﺷﺘﻨﺪ ﻣﺘﺼﻞ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ و از ﻫﻤﺎن ﮐﺄس ﻋﻠﻢ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﺪ اﺷﺎرات و ﻟﻄﺎﺋﻒ ﻗﺮآﻧﯽ ﮐﻪ اراﺋﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ .اﮔﺮ ﭼﻪ

ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﻫﺮﮐﺲ ﺑﺮای ﺧﻮد او ﺣﺠﺖ اﺳﺖ و ﻻﻏﲑ ﻟﯿﮑﻦ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﭼﻮن ﻗﻄﺐ ﺳﻠﺴﻠﻪ و ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻌﻘﻮل و ﻣﻨﻘﻮل
و ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﻃﺮﯾﻘﺖ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﻮد ﺗﺄوﯾﻼﺗﺶ ﺷﻬﻮدی و ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ.

و اﻣﺎ آﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﺄوﯾﻞ آﻧﻬﺎ دﺳﺖ زد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

۱ـ آﯾﮥ ﺣ ّ
ﺐ » :ﯾﺤﺒّﻬﻢ و ﯾﺤﺒﻮﻧﻪ« ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺪا اﯾﺸﺎﻧﺮا دوﺳﺖ دارد و اﯾﺸﺎن ﺧﺪا را .ﻗﺴﻤﺘﯽ از آﯾﮥ  ۵۹ﺳﻮرهٔ ﻣﺎﺋﺪه
اﺳﺖ در ﺑﺤﺮ اﻟﺤﻘﯿﻘﻪ ﻋﺒﺎراﺗﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺎﻋﺮاﻧﻪ دراﯾﻦ ﺑﺎره آورده ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ...:در ﺣﮑﻢ ارادت ﻣﻦ ﮐﻪ ﺗﺮا ﺧﻮاﺳﺘﻢ و

ﺗﻮ ﺑﺨﻮاﺳﺖ ﻣﻦ ﻣﺮا ﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدم ﺗﺎ ﻣﺮا ﺑﺸﻨﺎﺧﺘﯽ و ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﺮدم ﺗﺎ ﺑﻪ وﺣﺪاﻧﯿﺖ ﻣﻦ ﺑﮕﺮوﯾﺪی و آن

دوﺳﺘﯽ را ﺧﻠﻌﺖ ﺗﻮﮐﺮدم ﺗﺎ ﻣﺮاد دوﺳﺖ داﺷﺘﯽ ..اﮐﻨﻮن ﻣﻦ دوﺳﺖ ﺗﻮ و ﺗﻮ دوﺳﺖ ﻣﻨﯽ »ﺑﺤﺮ اﻟﺤﻘﯿﻘﻪ «۲۲

ﺷﯿﺦ در ﻫﻤﮥ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎﯾﺶ ﺑﺎﯾﻦ ﻣﻀﻨﻮن ﻣﯽﭘﺮدازد ﺑﺨﺼﻮص در ﺳﻮاﻧﺢ ﮐﻪ ﻓﺼﻞ اول ﺳﻮاﻧﺢ را ﺑﺪان آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﻫﻤﮥ ﺗﺎب ﭘﲑاﻣﻮن ﺗﺄوﯾﻞ و ﺗﻔﺴﲑ آﻧﺴﺖ و در ﺑﺤﺮ اﻟﻤﺤﺒﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺪان ﭘﺮداﺧﺘﻪ » «۱۳و ﻣﺎ در ﺷﺮح ﺳﻮاﻧﺢ ﺑﻪ ﺗﺄوﯾﻞ

ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ و دﻗﯿﻖ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺗﺄوﯾﻼت او را ﺑﻄﻮر ﻣﻔﺼﻞ ﻣﯽآورﯾﻢ.

۲ـ آﯾﮥ ﻣﯿﺜﺎق  ۱۷۲ﺳﻮرهٔ اﻋﺮاف» :و اذا ﺧﺬرﺑﮏ ﻣﻦ ﺑﻨﯽ آدم ﻣﻦ ﻇﻬﻮر ﻫﻢ و ذرﯾﺘﻬﻢ و اﺷﻬﺪﻫﻢ ﻋﻠﯽ
ﻧﻔﺴﻬﻢ اﻟﺴﺖ ﺑﺮﺑﮑﻢ ﻗﺎﻟﻮ ﺑﻠﯽ «...ﯾﻌﻨﯽ و ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻮ از ﺑﻨﯽ آدم از ﭘﺸﺘﻬﺎﯾﺸﺎن ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﭘﯿﻤﺎن

ﮔﺮﻓﺖ و اﯾﺸﺎﻧﺮا ﺑﺮ ﻧﻔﺲ ﺧﻮدﺷﺎن ﮔﻮاه ﮔﺮﻓﺖ آﯾﺎ ﻣﻦ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﻠﯽ«...

ﺷﯿﺦ در ﻓﺼﻞ اول ﺳﻮاﻧﺢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :روح در ازل ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ» :اول ﻣﺎ ﺧﻠﻖ اﻟﻠّﻪ روﺣﯽ – ﺣﺪﯾﺚ« و در ﻓﺼﻞ
 ۲۸ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻓﺮاق ﺑﺎﻻی وﺻﺎل اﺳﺖ و در ﺑﺤﺮ اﻟﺤﻘﯿﻘﻪ اﺳﺎس ﻋﺮﻓﺎن ﻧﻈﺮی ﺧﻮد را ﺑﺮ اﯾﻦ آﯾﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﺮای

روح دو ﺳﻔﺮ ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ ﺳﻔﺮ اول ﮐﻪ ﻧﺰوﱃ و ﺻﻌﻮدی داﺷﺘﻪ و ﺳﻔﺮ دوم ﺳﻔﺮ ﺑﺸﺮﯾﺖ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺰول داﺷﺘﻪ و

ﺻﻌﻮدش را ﺷﯿﺦ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ .درﺑﺎرهٔ آن ﻣﯿﺜﺎق و ﺳﻔﺮ ﻧﺰوﱃ و ﺻﻌﻮدی ﺷﯿﺦ در ﺑﺤﺮاﻟﺤﻘﯿﻘﻪ در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﺼﻨّﻒ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ...» :ﻧﺪای ﺣﻘﯽ ﺑﺪان ارواح ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪﮐﻪ ﮔﻔﺖ اﻟﺴﺖ ﺑﺮﺑﮑﻢ و آن ﭼﻨﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺪاﯾﺖ ﺧﺪای ﻋﺰ و

ﺟﻞ و ﺑﻪ ارادت او ﺑﻮد .در ﻣﻘﺎم ﻟﻄﻔﺸﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﻮد و ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺎن ﺧﻮﮐﺮده آن ﻣﻌﺎﻧﯽ را د ّر ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺮداﻧﯿﺪ و
روح را ﺻﺪف وی ﮐﺮد .ﭘﺲ آن ﻧﺪا ﮐﺮد ﮐﻪ» :ﻣﻨﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ« ﭼﻮن او را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ او ﺟﻮاب
»ﺑﻠﯽ« ﮔﻔﺖ و ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ از ﻏﻮﻏﺎی ﺑﺸﺮﯾﺖ در آن ﺳﻔﺮ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ ﻋﺪﯾﻞ ﻧﺒﻮد اﮐﻨﻮن او را ﺳﻔﺮی دﯾﮕﺮ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ

ﺗﺎ آن ﺻﺪف را ﻫﺠﺮت اﻓﺘﺎد ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺟﻮارح ﻣﺮ او را وﻻﯾﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ «۱۴» .و ﺳﺮّ ﭼﻮن از ﺻﺪف دور ﻣﺎﻧﺪ و ﻫﻤّﺖ

از ﺗﺼﺮف ﻣﻌﺰول ﻣﺎﻧﺪ و دل از ﻋﺒﺎرت ﮐﻦ ﻣﻘﻬﻮر ﻣﺎﻧﺪ در ﺣﮑﻢ آن اﻧﻔﺮاد از ﺣﺪ ﻓﺮدی ﻧﺪای ﺣﻘّﯽ ﺳﻤﺎع ﮐﻨﺪﮐﻪ
ﯾﮕﺎﻧﻪ ﺑﺎش ﻣﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﻮد را ﮐﻪ ﻣﺮا ﺷﺮﯾﮏ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻦ ﻫﻤﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ روز ﻣﯿﺜﺎق ﺗﺮا ﮔﻔﺘﻢ» :اﻟﺴﺖ ﺑﺮﺑﮑﻢ« و
ﻫﺪاﯾﺖ دادم ﺗﺮا ﺗﺎ ﻣﺮا »ﺑﻠﯽ« ﺟﻮاب ﮔﻔﺘﯽ ﺧﻠﻌﺖ ﻣﻦ ﺗﺮاﺳﺖ .ﮐﻤﺎل ﻣﺤﺒﺖ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪهٔ ﺗﺴﺖ .و ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻣﻦ

ﺳﻤﺎع ﺗﺴﺖ .ﻧﺪاری ﻣﻦ ﻣﻨﺸﻮر ﺗﺴﺖ .وﺻﺎل ﻣﻦ راه ﺗﺴﺖ .ﻗﺮب ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪهٔ ﺗﺴﺖ«۱۵» .
ﺐ و ﻣﯿﺜﺎق ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺎد اﮐﺜﺮ ﻋﺮﻓﺎ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ و درﺑﺎره اﻣﺎﻧﺖ و ﭼﯿﺴﺘﯽ آن ﺑﺤﺚ
۳ـ آﯾﮥ اﻣﺎﻧﺖ :اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﯾﮥ ﺣ ّ

زﯾﺎد ﺷﺪه آﯾﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ» :اﻧﺎ ﻋﺮﺿﻨﺎ اﻻﻣﺎﻧﺔ ﻋﻠﯽ اﻟﺴﻤﻮات و اﻻرض و اﻟﺠﺒﺎل ﻓﺎﺑﲔ ان ﯾﺤﻤﻠﻨﺎ و اﺷﻔﻘﻦ

ﻣﻨﻬﺎ و ﺣﻤﻠﻬﺎ اﻻﻧﺴﺎن اﻧﻪ ﮐﺎن ﻇﻠﻮﻣﺎً ﺟﻬﻮﻻ» «.اﺣﺰاب -آﯾﻪ  «۷۲ﯾﻌﻨﯽ :ﻣﺎ اﯾﻦ اﻣﺎﻧﺖ را ﺑﺮ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﲔ و
ﮐﻮﻫﻬﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮدﯾﻢ ﭘﺲ از ﺣﻤﻞ آن ﺧﻮدداری ورزﯾﺪه و از ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ و ﺳﺨﺘﯽ ﺑﺎر اﻣﺎﻧﺖ از ﻫﻢ ﺷﮑﺎﻓﺘﻨﺪ واﻧﺴﺎن

آﻧﺮا ﺣﻤﻞ ﮐﺮد ﮐﻪ او ﺑﺴﯿﺎر ﻇﻠﻢ ﮐﻨﻨﺪه و ﺟﺎﻫﻞ ﺑﻮد .ﺷﯿﺦ در ﺑﺤﺮ ﭼﻬﺎرم ﮐﻪ ﺑﺤﺮ رﺑﻮﺑﯿّﺖ اﺳﺖ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :آن ﺑﻠﯽ

ﮔﻔﺘﻨﺶ »آﯾﻪ ﻗﺒﻠﯽ« ﻗﺒﻮل ﮐﺮدن اﯾﻦ اﻣﺎﻧﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﮐﻮﻫﻬﺎ و آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﲔ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد ﺗﺤﻤﻞ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪﮐﺮدن .آن

ﻣﻌﺎﻧﯽ اﻧﺴﺎن را ﻗﺒﻮل ﮐﺮد و آن ﻧﻪ ﺑﺎ ﻗﻮت ﺧﻮد ﮐﺮد اﻣﺎ ﭘﺮورش ﻟﻄﻒ رﺑﻮﺑﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد و اﻇﻬﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪهٔ او دﯾﺪه
١٥٩

ﺑﺪان ﺑﺴﺎط ﻗﺪم ﺗﺴﺖ ﺑﺸﺮﯾّﺖ ﺗﻮﺑﻪ ﻣﺤﻞ زﻣﲔ اﺳﺖ او ﻣﺮ اﯾﻦ را ﻗﺒﻮل ﻧﮑﺮد وﮐﻮه ﺑﻤﻨﺰﻟﮥ ﻧﻈﺮ ﺗﺴﺖ و ﺑﺪان ﻧﻈﺮ ﻧﯿﺰ
ﻗﺒﻮل ﻧﮑﺮدی ﺳﺮﺑﺎز زﻧﻨﺪهای ،اﯾﻨﻬﺎ آﻣﺪﻧﺪﮐﻪ اﯾﻨﻬﻤﻪ را ﺑﺎ ﺧﻮد اﻟﻔﺘﯽ و ﻣﺆاﻧﺴﺘﯽ ﺑﻮد ،و ﺗﺮا در اﯾﻦ داﺷﱳ از اﻣﺎﻧﺖ

ﺑﯿﺨﻮدی ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﻮد در ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ آن ﻣﻌﺎﻧﯽ ﮐﻪ روز ﻣﯿﺜﺎق آن اﻣﺎﻧﺖ ﻗﺒﻮل ﮐﺮدی ﻇﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﯽ اﮔﺮ از ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ او ﺑﲑون

ﺑﺎﺷﯽ ﺟﺎﻫﻞ ﺑﺎﺷﯽ اﮔﺮ ﺳﺮّ آن ﻣﻌﺎﻧﯽ در ﻧﯿﺎﺑﯽ اﮐﻨﻮن ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻧﮕﺎﻫﺪاﺷﺖ اﻣﺎﻧﺖ اﺳﺖ«۱۶» .

۴ـ آﯾﻪ رﺟﻌﺖ» :ﻧﻔﺲ ﻣﻄﻤﺌﻨﻪ« اﯾﻦ اﺳﺎس ﻋﺮﻓﺎن ﻋﻤﻠﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ در آﺛﺎر ﻋﺮﻓﺎ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد آﯾﻪ اﯾﻦ

اﺳﺖ »ﻳَﺎ أَﻳﱠﺘُﻬَﺎ اﻟﻨﱠﻔْﺲُ اﻟْﻤُﻄْﻤَﺌِﻨﱠﺔُ ارْﺟِﻌِﻲ إِﻟَﻰ رَﺑﱢﻚِ رَاﺿِﻴَﺔً ﻣﱠﺮْﺿِﻴﱠﺔً ﻓَﺎدْﺧُﻠِﻲ ﻓِﻲ ﻋِﺒَﺎدِي وَادْﺧُﻠِﻲ ﺟَﻨﱠﺘِﻲ«

»ﻓﺠﺮ -آﯾﮥ  «۲۸ﯾﻌﻨﯽ :ای ﻧﻔﺲ ﻣﻄﻤﺌﻨﻪ ﺑﺴﻮی ﭘﺮوردﮔﺎرت ﺑﺎزﮔﺮد ﮐﻪ از ﺧﺪاﯾﺖ ﺧﺸﻨﻮدی و ﺧﺪا از ﺗﻮ ﺧﺸﻨﻮد
اﺳﺖ ،ﭘﺲ داﺧﻞ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﻢ ﮔﺮد و ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺘﻢ وارد ﺷﻮ.

در ﻣﻮرد ﻧﻔﺲ اﻣّﺎره و ﻟﻮاﻣﻪ و ﻣﺴﻮﻟﻪ و ﻣﻠﻬﻤﻪ و ﻣﻄﻤﺌﻨﻪ و راﺿﯿﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮد

و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻔﺴﲑﮐﺸﻒ اﻻﺳﺮار در ﺗﻔﺴﲑ اﯾﻦ آﯾﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺟﺎﻟﺒﯽ دارد و ﻧﯿﺰﮐﺘﺎب .اﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﻟﺼﺪر و اﻟﻘﻠﺐ
واﻟﻔﺆاد واﻟﻠّﺐ .ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺣﮑﯿﻢ ﺗﺮﻣﺬی درﺑﺎره ﻣﺮاﺗﺐ ﻧﻔﺲ و ﻗﻠﺐ ﺑﺴﯿﺎر ارزﻧﺪه اﺳﺖ.

ﮐﻼً ﻧﻔﺲ ﻣﻄﻤﺌﻨﻪ ﻧﻔﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎن اﺣﮑﺎم رام ﮔﺮدد و ﮐﺮاﻫﯿﺘﺶ ﺑﻪ رﺿﺎ ﻣﺒﺪل ﮔﺮدد » «۱۸ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ

در ﺑﺤﺮ اﻟﺤﻘﯿﻘﻪ در ﺑﺤﺮ اول ﻣﻌﺮﻓﺖ اﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﭘﺲ ﭼﻮن ﻣﺮد ﺑﻘﺎ از ﺣﺎل ﺧﻮد دﯾﺪه اﺳﺖ از ﺑﻘﺎ ﮐﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ؟ اﯾﺸﺎن ﺑﻘﺎ از ﺑﻘﺎی ﺣﻖ دﯾﺪﻧﺪ اﯾﻦ ﺑﻨﺰد اﯾﺸﺎن ﻓﻨﺎ ﺑﻮد ﻫﺮﮐﻪ را ﺑﻘﺎء ﺑﺠﺎن اﺳﺖ »ارﺟﻌﯽ« در ﺣﻖ وی

درﺳﺖ ﻧﯿﺎﯾﺪ در وﻗﺖ ﻧﺰاع آﻧﻬﺎ ﮐﻪ زﻧﺪه ﺑﺤﻘﻨﺪ آن ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺑﺎ رب ﺧﻮﯾﺶ اﻧﺲ و اﻟﻔﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ اﮔﺮ ﭼﻪ در دﻧﯿﺎ
ﺑﻮده اﺳﺖ دوﺳﺖ ﺧﻮد را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ و در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺪو ﺑﺎز ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ ﭼﻮن وﻗﺖ ﻧﺰع ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺪای ارﺟﻌﯽ

ﺑﺪان ﻣﻌﺎﻧﯽ رﺳﺪ ﺑﺎزﮔﺮدد ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮﯾﺶ ﭘﺲ ﺗﺎ ﺑﺎرﻫﺎ راﻫﯽ را ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ اﺷﺎرت را وﻗﻒ ﻧﮕﺮدد«۱۹» .

۵ـ آﯾﮥ ﺑﺨﺪا ﮔﺮﯾﺨﱳ» :ﻓَﻔِﺮﱡوا إِﻟَﻰ اﻟﻠﱠﻪِ إِﻧﱢﻲ ﻟَﻜُﻢ ﻣﱢﻨْﻪُ ﻧَﺬِﻳﺮٌ ﻣﱡﺒِﲔٌ« »اﻟﺬارﯾﺎت – آﯾﮥ  «۵۰ﭘﺲ ﺑﺴﻮی ﺧﺪا ﺑﮕﺮﯾﺰﯾﺪ
ﮐﻪ ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را از او ﺑﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪه آﺷﮑﺎرم.
ﺷﯿﺦ در دﻧﺒﺎﻟﮥ ﺷﺮح ارﺟﻌﯽ ﮐﻪ در آﯾﮥ ﺑﺎﻻ آﻣﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﭘﺲ اﯾﻦ ﻧﺪا ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ از آن ﻃﺮﯾﻘﲔ ﺑﺎز ﺧﻮاﻧﻨﺪﮐﻪ در

دﻧﯿﺎ »ﻓﻔﺮوا اﱃ اﻟﻠﻪ« ﻧﺸﺎن ﻧﺘﻮاﻧﺪﮐﺮد ﮐﻪ ازﮐﺪام ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺤﻖ ﮔﺮﯾﺨﺘﻪ اﺳﺖ«۲۰» .

۶ـ ﯾﺎﻋﺒﺎدی :در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ در دو ﻣﻮرد ﻟﻔﻆ ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖ و دﺳﻮزاﻧﻪ ﯾﺎ ﻋﺒﺎدی آﻣﺪه اﺳﺖ .اوﱃ در ﺳﻮرهٔ ﻋﻨﮑﺒﻮت آﯾﮥ

 ۵۶اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ»:ﻳَﺎ ﻋِﺒَﺎدِيَ اﻟﱠﺬِﻳﻦَ آﻣَﻨُﻮا إِنﱠ أَرْﺿِﻲ وَاﺳِﻌَﺔٌ ﻓَﺎِٕﻳﱠﺎيَ ﻓَﺎﻋْﺒُﺪُونِ« ﯾﻌﻨﯽ :ای ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﻦ ﮐﻪ
ﻞ
اﯾﻤﺎن آوردهاﯾﺪ ﻫﻤﺎﻧﺎ زﻣﲔ ﻣﻦ ﻓﺮاخ اﺳﺖ ﭘﺲ ﻣﺮا ﺑﺮﭙﺳﺘﯿﺪ .دوﻣﯽ در ﺳﻮرهٔ زﻣﺮ آﯾﻪ  ۵۳اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻗُ ْ

ﻳَﺎ ﻋِﺒَﺎدِيَ اﻟﱠﺬِﻳﻦَ أَﺳْﺮَﻓُﻮا ﻋَﻠَﻰ أَﻧﻔُﺴِ ِﻬﻢْ ﻟَﺎ ﺗَﻘْﻨَﻄُﻮا ﻣِﻦ ﱠرﺣْﻤَﺔِ اﻟﻠﱠﻪِ إِنﱠ اﻟﻠﱠﻪَ ﻳَﻐْﻔِﺮُ اﻟﺬﱡﻧُﻮبَ ﺟَﻤِﻴﻌًﺎ« ﯾﻌﻨﯽ ﺑﮕﻮ ای
ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺮاف ﮐﺮدﻧﺪ از رﺣﻤﺖ ﺧﺪا ﻧﻮﻣﯿﺪ ﻣﺸﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻫﻤﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺷﻤﺎ را ﻣﯽآﻣﺮزد

ﺑﺪرﺳﺘﯿﮑﻪ اوﺳﺖ آﻣﺮزﻧﺪه ﻣﻬﺮﺑﺎن .ﺷﯿﺦ در ﺑﺤﺮاﻟﺤﻘﯿﻘﻪ در ﻣﻀﻮع ﺑﺤﺮ ﭼﻬﺎرم ﮐﻪ رﺑﻮﺑﯿﺖ اﺳﺖ »ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺣﺪﯾﺚ
اﻟﻌﺒﻮدﯾﻪ ﺟﻮﻫﺮه اﻟﺮﺑﻮﺑﯿﻪ« ﺑﺪﯾﻨﺼﻮرت ﺗﺄوﯾﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ:

ﭼﻬﺎرﻣﲔ درﯾﺎ درﯾﺎی رﺑﻮﺑﯿﺖ اﺳﺖ و رﺑﻮﺑﯿﺖ اﻇﻬﺎر ﺧﺪاﺋﯽ اﺳﺖ و ﻣﻈﻬﺮ آن ﺑﺎﻃﻦ ﻋﺒﺪ اﺳﺖ از ﭘﺮﺗﻮ اﯾﻦ اﻇﻬﺎر

ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮ از دﯾﺪ ﻣﻘﺎﻣﺎت دل ﺑﺎز ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﺳﺮّ وی ﺻﻔﺎ ﻣﯿﯿﺎﺑﺪ و ﻧﺎﻇﺮ ﺗﺎﺑﺶ ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﺎز اﯾﻦ دﯾﺪ را از وی
ﻣﯽﮔﲑﻧﺪ ﺗﺎ از ﺧﻮد ﺑﯿﺨﻮد و ﺑﯿﺨﱪﮔﺮدد و در ﮐﻮی ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺣﲑان ﺷﻮد در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﯾﻦ ﻣﺮد را ﺻﺎﺣﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﮔﻮﯾﻨﺪ .ﭼﻪ ﮔﻮﻫﺮ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺳﺮ دﯾﺪ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺻﻮرت و ﺑﺎﻇﻬﺎر ﺧﺪاﺋﯽ ﻋﻠﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺳﺮّ ﺧﻄﺎب

»ﯾﺎ ﻋﺒﺎدی« ﺑﯿﻨﺎ ﮔﺸﺘﻪ و درﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻋﺰو ﻣﻨﺰﻟﺘﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ وی داده اﺳﺖ ﮐﻪ او ﺑﻨﺪهٔ ﺧﻮد ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ.

از ﭘﺮﺗﻮ اﯾﻦ اﺿﺎﻓﺎت و ﻣﻌﺮﻓﺖ ،ﺑﺪان اﺳﺖ ﮐﻪ روح از ﻫﺮ ﺑﻨﺪی آزاد ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻨﺪهٔ ﺣﻖ ﻣﯽﮔﺮدد و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻬﻤﲔ

دﻟﯿﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ روز ﻣﯿﺜﺎق ﺑﻪ ﻧﺪای »اﻟﺴﺖ ﺑﺮﺑﮑﻢ« ﭘﺎﺳﺦ »ﺑﻠﯽ« ﮔﻔﺖ و ﻟﺬا ﻗﺒﻮل اﻣﺎﻧﺘﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﻮﻫﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﻤﻨﺰﻟﮥ
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ﻣﺮادات اوﺳﺖ و آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﻤﻨﺰﻟﮥ اوﺳﺖ و زﻣﲔ ﮐﻪ ﺑﻤﻨﺰﻟﮥ ﺑﺸﺮﯾﺖ اوﺳﺖ از ﻗﺒﻮل آن ﺳﺮﺑﺎز زدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻋﺰت و
ﺷﺮف ﺻﺪف ﺑﺤﺮ رﺑﻮﺑﯿﺖ اﺳﺖ و دری ﮐﻪ در ﺻﺪف ﻋﺰّ ﻣﻀﻤﺮ اﺳﺖ ﮔﻮﻫﺮ ﺑﻘﺎ اﺳﺖ »«۲۱

۷ـ »ﺻﻢّ ﺑﮑﻢ ﻋﻤﯽ ﻓﻬﻢ ﻻ ﯾﻌﻘﻠﻮن« »ﺑﻘﺮه – آﯾﻪ  «۱۷۲ﯾﻌﻨﯽ :آﻧﺎن ﮐﺮ و ﮔﻨﮓ وﮐﻮرﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﺮد در ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ.

ﺧﻮاﺟﻪ اﺣﻤﺪ در ﺗﺄوﯾﻞ اﯾﻦ آﯾﻪ در ﺑﺤﺮ اﻟﺤﻘﯿﻘﻪ در ﺑﺤﺮ ﺳﻮّم وﺣﺪاﻧﯿﺖ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :ﺑﺪان ﺣﻀﺮت دل ﺷﮑﺴﺘﻪ و ﺑﺎ
ﻧﯿﺎز اﯾﻦ را ﺧﻮاﻧﻨﺪﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ را در دل وی ﻣﻨﺰل ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﺋﯽ ﻫﻤﺖ وی را ﺑﻮد وﮐﺮی ﺳﺮ وﮔﻨﮕﯽ دل

وی را ﺑﻮد »ﺻﻢّ ﺑﮑﻢ ﻋﻤﯽ ﻓﻬﻢ ﻻﯾﻌﻘﻠﻮن« در ﺣﻖ اﯾﻦ ﭼﻨﲔ ﻣﺢّ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺤّﺐ را ﻣﺪل ﺧﻮاﻧﻨﺪﮐﻪ دﻟﯿﻞ
دوﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ دﻟﯿﻞ ﺟﺰ دوﺳﺖ ،در دوﺳﺘﯽ ﻣﺤﺐ را ذّل اﺳﺖ«۲۲» .

۸ـ در ﺑﺤﺮ اﻟﺤﻘﯿﻘﻪ ﺑﺴﯿﺎری را ﺑﺮ ﺳﺒﯿﻞ اﺷﺎره در ﻣﺮاﺗﺐ ﻋﺮﻓﺎن ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪ از ﺟﻤﻠﻪ در ﺑﺤﺮ ﻫﻔﺘﻢ

ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﭘﺲ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪای ﮐﻪ ﻧﯿﮑﻮﺋﯽ ﻣﺮا ﺑﺎ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﺗﺮﺟﻤﮥ آﯾﮥ  ۱۱ﺳﻮرهٔ واﻟﻀﺤﯽ اﺳﺖ

ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :و اﻣﺎ ﺑﻨﻌﻢ رﺑﮏ ﻓﺤﺪّث« و در ﺗﺄوﯾﻞ آن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﮐﻨﻮن ﮐﻠﻤﻪای ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﻪ رﻣﺰ و اﺷﺎرت،
آن ﻋﻠﻮم ﻣﺸﺎﻫﺪه را وﺻﻒ ﻧﺘﻮان ﮐﺮد ﺟﺰ ﻋﺎﻟﻢ را ﻣﺮد ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﯾﺪﮐﻪ ﭼﻮن ﺑﺪان ﻧﻌﻤﺘﺶ رﺳﺎﻧﻨﺪ ﺑﺪاﻧﺪﮐﻪ ﺣﻖ ﺑﺎ وی

ﭼﻪ ﮐﺮد و آداب آن ﻧﮕﻪ ﺗﻮاﻧﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻫﻞ ﺑﯽادب ﺑﻮد و اﺣﮑﺎم و ارﮐﺎن ﻫﺮ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﻧﺪاﻧﺪ ﭼﻮن اﯾﻦ ﻋﻤﻠﺶ
ﻧﺒﺎﺷﺪ آن ﻧﻌﻤﺖ ﻧﯿﺎﺑﺪ ﺳﺮّ اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﮐﯽ ﮐﺸﻒ ﮔﺮدد«۲۳» .

۹ـ ﺣﯿﺎت ﻃﯿﺒﻪ .اﺷﺎرهای اﺳﺖ ﺑﻪ آﯾﮥ  ۹۹ﺳﻮرهٔ ﻧﺤﻞ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣَﻦْ ﻋَﻤِﻞَ ﺻَﺎﻟِﺤًﺎ ﻣﱢﻦ ذَﻛَﺮٍ أَوْ أُﻧﺜَﻰ وَﻫُﻮَ

ﻣُﻮْٔﻣِﻦٌ ﻓَﻠَﻨُﺤْﻴِﻴَﻨﱠﻪُ ﺣَﻴَﺎةً ﻃَﻴﱢﺒَﺔً وَﻟَﻨَﺠْﺰِﻳَﻨﱠﻬُﻢْ أَﺟْﺮَﻫُﻢ ﺑِﺎَٔﺣْﺴَﻦِ ﻣَﺎ ﻛَﺎﻧُﻮاْ ﻳَﻌْﻤَﻠُﻮنَ « ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮﮐﻪ ﮐﺎر ﺷﺎﯾﺴﺘﻪای ﮐﻨﺪ و
او ﻣﺆﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺎﮐﯿﺰه ﺑﺎو دﻫﯿﻢ و ﺟﺰا دﻫﯿﻢ اﯾﺸﺎﻧﺮا ﻣﺰدﺷﺎن ﺑﻬﱰ از آﻧﭽﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.

ﺷﯿﺦ در ﺑﺤﺮ ﻫﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺤﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﻣﺎ ﺑﺒﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﻫﺮﮐﻪ را ﻣﺸﺎﻫﺪهٔ ﺣﻖ ﺑﻪ ﺳﺮّ ﮐﺸﻒ ﮔﺮدد وی

ﺣﯿﺎت ﯾﺎﺑﺪ..

وی را زﻧﺪه ﺧﻮاﻧﻨﺪ و آن زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﺎﮐﯿﺰه ﺣﯿﺎت ﺑﺎﺷﺪ ﻃﯿﺒﻪ آﻧﺮا ﺧﻮاﻧﻨﺪ و ﻫﺮﮐﻪ را ﺑﺪﯾﻦ ﻧﻌﻤﺖ ﺳﺰاوار
ﮐﻨﻨﺪ ﺻﺪﻫﺰار ﻧﻮر ﻣﻘﺪﻣﻪ راه اوﮐﻨﻨﺪ و از ﺣّﺲ ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪﮐﻪ ﺑﯽ آن ﻧﻮر ﭘﺎﮐﯽ وی را ﺣﮑﻢ ﻧﮑﻨﻨﺪ«۲۴» .

و ﺑﻌﺪ درﺑﺎرهٔ ﻧﻮرﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺤﺚ ﺑﺤﺮ ﻫﻔﺘﻢ ﺑﺤﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﻣﺆﯾﺪ ﺣﯿﺎت ﻃﯿﺒﻪ اﺳﺖ و ﺳﺨﻦ ﺑﻤﯿﺎن آورده  ۱۵ﻧﻮر ﯾﺎد
ﻣﯽﮐﻨﺪﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از۱ :ـ ﻧﻮر ﻫﺪاﯾﺖ ۲ـ ﻧﻮر ﻋﻨﺎﯾﺖ ۳ـ ﻧﻮر »اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ« »۴ «۲۵ـ ﻧﻮر ﻣﻌﺮﻓﺖ ۵ـ ﻧﻮر وﺻﺎل ۶ـ ﻧﻮر
ﯾﻘﲔ ۷ـ ﻧﻮر ﺻﺪق ۸ـ ﻧﻮر رﻋﺎﯾﺖ ۹ـ ﻧﻮر اﻧﺎﺑﺖ ۱۰ـ ﻧﻮر اﺟﺎﺑﺖ ۱۱ـ ﻧﻮر ﻟﻄﺎﻓﺖ ۱۲ـ ﻧﻮر ﺳﻌﺎدت ۱۳ـ ﻧﻮر وﺣﺪاﻧﯿﺖ

۱۴ـ ﻧﻮر ﺟﻼل ۱۵ـ ﻧﻮر ﻋﻈﻤﺖ«۲۶» .

۱۰ـ ﻋﻼوه ﺑﺮ آﯾﺎت ﻓﻮق از دﻫﻬﺎ آﯾﮥ دﯾﮕﺮ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﲑ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﺑﺤﺮاﻟﺤﻘﯿﻘﻪ ﺑﻬﺮه ﺟﺴﺘﻪ و ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﻋﺮﻓﺎن

ﻧﻈﺮی ﺧﻮد را ﻣﺤﮑﻢ ﮐﺮده و ﻧﯿﺰ درﺑﺎرهٔ اﺳﺮار و رﻣﻮز اﺻﻮل ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﻋﺒﺎدت واﺣﮑﺎم ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺟﺎﻟﺒﯽ ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪ

اﻣﺎ ﻫﺮ ﯾﮑﯽ را ﺳﺮّﯾﺴﺖ :ﭘﻨﺞ ﻧﻤﺎزش ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺗﻤﺎم ﻋﻠﯽ اﻟﺪوام در اﯾﻦ ﭘﻨﺞ وﻗﺖ ﺗﺤﺮﯾﻢ آن ﻣﻌﺎﻧﯽ را

ﻗﯿﺎم آردﮐﻪ اﻣﺎﻧﺖ ﻗﺒﻮل ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ از آن در ﺣﮑﻢ آن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﮐﻠﻤﮥ ﯾﺎ ﻋﺒﺎدی را اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ...و
درﺑﺎرهٔ روزه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﻣﺎ روز و ﺳﺎل ﺧﺎﺻﯿﮕﯿﺎن ﺣﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺣﻖ اﺳﺖ ...از درون ﻣﺎﻫﯽ ﻧﻬﺎدﻧﺪ ﮐﻪ آن را ﻣﺎه
ﻣﺤﺒﺖ ﮔﻮﯾﻨﺪ و آن اﻗﺒﺎل آﻓﺘﺎب دوﺳﺘﯽ اﺳﺖ ...و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭘﺲ از ﻣﺎه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻪ ﻣﺎه ﺻﯿﺎم ﺑﺎﺷﺪ .و درﺑﺎر ٔه

زﮐﻮة ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﮐﻨﻮن ﺑﺮﮔﺮﻓﱳ اﯾﺸﺎن از ﻫﺮ دو ﻋﺎﻟﻢ زﮐﺎت دادن اﺳﺖ ...و ﻏﺴﻞ وی آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﯿﭻ ﭼﯿﺰ اﻟﺘﻔﺎت
ﻧﮑﻨﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻗﯿﺴﺖ ﺣﮑﻢ ﺟﻨﺎﯾﺖ دارد ﭘﺲ آﻓﺘﺎب ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺣﮑﻢ ﺟﻨﺎﺑﺖ از او ﺑﺮﮔﲑد ﺗﺎ ﻧﺎﻇﺮ ﺣﻖ ﮔﺮدد ﻧﻪ
ﻧﺎﻇﺮ ﺧﻠﻖ ...و ﺣﺞ اﯾﻦ ﻃﺎﯾﻔﻪ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﺳﺒﺎب ﺑﯿﺨﻮدی ﺳﺎزﻧﺪ و ﺑﺮ ﻏﯿﺐ ارادت ﻧﺸﯿﻨﻨﺪ ،و ﻣﺤﻞ ﺗﺴﻠﯿﻢ راﺳﺖ

ﮐﻨﻨﺪ ،زاد و راﺣﻠﮥ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻨﻨﺪ ،و راه دﻟﯿﻞ از ﺳﺎرﻗﺎت ﻣﺮادات ﺧﻮد ﻣﻬﯿﺎ ﺑﯿﻨﻨﺪ ،در ﺑﺎدﯾﮥ دوﺳﺘﯽ
درآﯾﻨﺪ و در ﻋﺮﻓﺎت ﻫﻤﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺳﺮ ﺳﺮّ ﺧﻮد ﺑﯿﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻨﮓ اﻧﺪازان ﺣﺮم دﻧﯿﺎ و ﻋﻘﺒﯽ و ﺧﻠﻖ را ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ و از
١٦١

ﻫﺮﭼﻪ ﻧﺼﯿﺐ ﺧﻮد اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﯿﻎ ﺻﺪق ﻗﺮﺑﺎن ﻧﻨﺪ ﭘﺲ ﺑﻪ ﮔﺮد ﻫﻤّﺖ ﻃﻮاف ﮐﻨﻨﺪ ﭘﺲ ﻣﻨﺎﺟﺎت ﮐﻨﻨﺪﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎ اﮔﺮ
ﭼﻪ ﻫﻤﺖ ﺑﻠﻨﺪ اﺳﺖ و ﺳﺮّ ﺻﻔﺎی دل ﺑﻪ دوﺳﺘﯽ آراﺳﺘﻪ اﺳﺖ اﯾﻨﻬﺎ دﯾﮕﺮﻧﺪ و ﺗﻮ دﯾﮕﺮ.«۲۷» .

ﺷﯿﺦ درﺑﺎره ﺷﻬﯿﺪ و ﺷﺎﻫﺪ ﻋﺒﺎراﺗﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺐ آورده ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آﻧﺮا ﮐﻪ ﺟﻤﺎل اﺳﺖ ﺷﻬﯿﺪ ﺣﻖ اﺳﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ

ﺷﻬﯿﺪی وی ﻣﺸﺎﻫﺪهٔ ﺣﻖ اﺳﺖ.

۳ـ رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻄﯿﻮرﯾﺎ داﺳﺘﺎن ﻣﺮﻏﺎن .اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﺧﺘﺼﺎرﮐﻪ در ﺣ ّﺪ ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﻃﺮح

ﮐﻠﯽ از ﻋﺮﻓﺎن ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ .درﺑﺎرهٔ ﺗﺸﺒﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎﯾﺪﮔﻔﺖ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از آﺛﺎری ﮐﻪ در ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎی

ﻋﺼﺮ ﺣﺠﺮ از ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ راﺑﻄﮥ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﻣﯿﻞ ﭘﺮواز ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ از دوران ﮐﺸﺎورزی ﻧﯿﺰ
اﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر درﺑﺎرهٔ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺳﻤﺒﻮﻟﯿﮑﯽ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن در ادﯾﺎن ﻫﻨﺪ و اﯾﺮاﻧﯽ و اروﭘﺎﺋﯽ ﻣﻈﻬﺮ ﺗﺠﻠﯿﺎت ﻣﺰداﺋﯽ

ﺑﻮده ﺑﺼﻮرﺗﻬﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻇﻬﻮر ﺳﻤﺒﻮﻟﯿﮏ داﺷﺘﻪاﻧﺪ در اﺳﺎﻃﲑ زردﺷﺘﯽ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن اﻓﺴﺎﻧﻪ آﻣﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎری دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد
از ﺟﻤﻠﻪ »ﺳﺌﻦ ﯾﺎ ﺳﯿﻤﺮغ« ﮐﻪ ﭘﺮﻫﺎی ﮔﺴﱰدهاش ﺑﻪ اﺑﺮ ﻓﺮاﺧﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و از آب ﮐﻮﻫﺴﺎران ﻟﱪﯾﺰ اﺳﺖ ﺳﯿﻤﺮغ ﺑﺮ

ﻓﺮاز درﺧﺖ »ﮔﺌﻮﮔﺮن« و درﺧﺖ ﻋﻘﺎب و درﺧﺖ داروﻫﺎی ﻧﯿﮏ و ﺣﺎوی ﺗﺨﻢ ﮐﻠﯿﻪ روﺋﯿﺪﻧﯽﻫﺎ در ﻣﯿﺎن درﯾﺎی

»ﻓﺮاﺧﮑﺮت« ﻣﺴﮑﻦ دارد وﻗﺘﯽ از درﺧﺖ ﺑﺮﭙواز در ﻣﯽآﯾﺪ ﻫﺰار ﺷﺎﺧﻪ ﮔﺌﻮﮔﺮن ﺑﺰﻣﲔ ﻣﯽرﯾﺰد و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ

ﻓﺮاز درﺧﺖ ﻓﺮود ﻣﯽآﯾﺪ ﻫﺰار ﺷﺎﺧﻪ را ﻣﯽﺷﮑﻨﺪ و ﺗﺨﻢ ﻣﻮﺟﻮد در آﻧﻬﺎ را ﺑﻬﺮ ﺳﻮ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﯽﺳﺎزد«۲۸» .
ﻫﻤﲔ ﺳﯿﻤﺮغ ﮐﻪ ﻣﻈﻬﺮ ﻋﻈﻤﺖ ،ﻗﺪرت ،ﺣﯿﺎت ،ﻧﯿﮑﯽ و ﻗﻬﺮ اﺳﺖ در داﺳﺘﺎن ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻣﻈﻬﺮ رﺑﻮﺑﯿﺖ و ﻋﻠﻢ و

ﺣﮑﻤﺖ و ﻟﻄﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زال و رﺳﺘﻢ ﺑﺎ ﭘﺮ ﺳﯿﻤﺮغ زﺧﻢ روداﺑﻪ را ﻣﯽﺑﻨﺪد و رﺳﺘﻢ ﺑﺎ ﭘﺮ ﺳﯿﻤﺮغ ﺷﻔﺎ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ
ﺿﻤﻨﺎً ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪﺷﻤﻨﺎن آﻧﻬﺎ ﻣﻈﻬﺮ ﻗﺮ و ﻏﻀﺐ اﺳﺖ.
در اﺳﺎﻃﲑ اﯾﺮاﻧﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﺎﻫﲔ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ از ﭘﺮﻧﺪهٔ ﻧﲑوﻣﻨﺪ دﯾﮕﺮی ﺑﻨﺎم »ﮐﻢ رش« ﻧﺎم ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد و اﮔﺮ
ﺳﯿﻤﺮغ در ﻣﯿﺎن ﻧﺒﻮد ﺑﻼﺷﮏ ﻣﻘﺎم ﺷﺎﻫﯽ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻮ ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﺑﺮ ﻓﺮاز ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﮐﻮﻫﻬﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﺮواز در

ﻣﯽآﯾﺪ و ﻏﲑ اﯾﺮاﻧﯿﺎن را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮﻧﺪهای ﮐﻪ داﻧﻪ از زﻣﲔ ﺟﻤﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻤﻨﻘﺎر ﻣﯽﮐﺸﺪ«۲۹» .
و اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﺷﺒﯿﮥ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن اﺑﺎﺑﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ ﭘﺲ اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﺳﻤﺒﻞ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺧﺎص و

رﺣﯿﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﲑد...

ﻣﺮغ دﯾﮕﺮ »وارﻏﻦ« »ﺷﺎﻫﲔ« اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﯿﺰ ﭘﺮﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﻏﺎن اﺳﺖ و ﯾﮑﯽ از ﺗﺠﻠﯿﺎت در ﺷﺮﻏﻦ »ﭘﲑوزی« ﺑﻮده
ﭘﯿﮑﯽ اﺳﺖ ﺑﲔ ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﻣﯿﺜﺮ »ﻓﺮﺷﺘﮥ ﻓﺮوغ« و آن ﭘﺮﻧﺪهٔ ﺳﺤﺮآﻣﯿﺰی اﺳﺖ و ﻧﲑوی اﺳﺮار آﻣﯿﺰ در اﺧﺘﯿﺎر دارد و

در واﻗﻊ ﻫﻤﲔ ﻣﺮغ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ زال ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ وﱃ ﻓﺮدوﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﻤﺮغ ﻧﺴﺒﺖ داده«۳۰» .

ﻣﺎﺣﺼﻞ ﮐﻼم اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻘﺸﯽ را ﮐﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن در ﻓﺮود آوردن ﺳﺮوش آﺳﻤﺎﻧﯽ در آﺋﲔ زرﺗﺸﺖ ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻌﻨﻮان
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪای و ﺳﻤﺒﻮﻟﯿﮑﯽ در ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ و ﺣﮑﻤﺖ و ﻋﺮﻓﺎن اﺳﻼﻣﯽ وارد ﺷﺪه ﻣﺜﻼً ﺳﯿﻤﺮغ ﺑﻌﻨﻮان
ﻣﻈﻬﺮ ﻋﻘﻞ ﮐﻞ آﻣﺪه و ﻋﺮﻏﺎن دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﯽﻣﺸﺎﺑﻬﺖ ﺑﺎ وﻇﺎف آﻧﻬﺎ در آﺋﲔ ﻣﺰدﯾﺴﺘﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﺳﻤﺒﻮﻟﯿﮑﯽ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن در رﯾﮓ ودا آﻣﺪه ﺧﻮرﺷﯿﺪ ،آﺗﺶ ،زﻣﲔ ،ﮔﯿﺎه ﻣﺨﺪر و ﺳﮑﺮ آور »ﺳﻮم« ﺑﺸﮑﻞ

ﭘﺮﻧﺪه از آﻧﻬﺎ ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه.

در اﺳﺎﻃﲑ اﯾﺴﻠﻨﺪی »اودﯾﻦ« ﺑﺸﮑﻞ ﻋﻘﺎﺑﯽ ﺑﺴﻮی ﻗﻠﻤﺮو ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﯽرود «۳۱» .در اﻓﺴﺎﻧﮥ ﺧﺪاﯾﺎن ﯾﻮﻧﺎن و رم
ﻫﻢ ژوﭘﯿﱰ ﺑﺸﮑﻞ ﮐﺒﻮﺗﺮ و ﺑﺎز در ﻣﯽاﯾﺪ و ﻣﻐﺰ ﭘﺮوﻣﺘﻪ را ﻋﻘﺎبﻫﺎ در ﻣﯽاورﻧﺪ «۳۲» .در داﺳﺘﺎن ﻫﺰار و ﯾﮏ ﺷﺐ
ﻫﻢ از ﻣﺮﻏﯽ ﺑﻨﺎم رخ ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه .ﻋﻠﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﻄﻮرهﻫﺎ ﯾﮑﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﲑ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﺎﻣﻠﯽ اﺳﺖ

ﻋﻠﺖ دﯾﮕﺮ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ در دوران اﺑﺘﺪاﺋﯽ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻔﯿﺪ و ﻣﻀﺮ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺸﺮ را اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪﮐﻪ ﺗﻌﻄﯿﻞ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ

در ﻋﻠﺖ وﺟﻮدی آﻧﻬﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﺪﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﻣﻮﺟﻮدی ﻣﺎورأ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﯾﺎ ﺣﺎﻣﻞ اﻣﻮر ﻣﺎوراء ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﻣﻈﺎﻫﺮ

ارﺑﺎب اﻧﻮاع ﺑﺪاﻧﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻋﻨﺼﺮ ﺧﯿﺎل در ﭘﺮواز اﻧﺴﺎن ﮐﻪ ﭼﻮن ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺮﭙواز آﯾﺪ و ﺑﻌﺪ ﻣﮑﺎن را ﭼﻪ ﺑﻈﺎﻫﺮ و ﭼﻪ
١٦٢

ﺑﺎﻃﻦ از ﺑﲔ ﺑﺮد ،ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﯽ در اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﺮدازی و ﺳﻤﺒﻞ ﺳﺎزی ﯾﺒﻮده اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﭘﺎرﻣﯿﻨﺪس ﻫﻢ ﺑﺮ ﻣﺮﮐﺒﯽ
ﺑﺎﻟﺪار ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ و ﺧﺎﻣﻪ ﺷﺐ »ﻫﺠﺮان – دوری و ﮐﺜﺮت« راﺗﺮک ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی روﺷﻨﺎﺋﯽ ﻣﯽرود » «۳۳و

اﻓﻼﻃﻮن ﻧﯿﺰ در ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ »ﻓﺎﯾﺪروس« اﯾﻦ ﺗﻤﺜﯿﻞ را آورده و روح را ﺑﻪ اراﺑﻪ ران و اﺳﺐ ﺑﺎﻟﺪار ﺗﺸﺒﯿﻪ ﮐﺮده«۳۴» .
اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﻪ دوران ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻓﮑﺮی ﺑﺸﺮ اﺳﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﺠﺎی ﺧﺪاﯾﺎن وارﺑﺎب اﻧﻮاع ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ ﺑﺠﺎی اﯾﻨﮑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺮواز

ﮐﻨﻨﺪ اﻧﺴﺎن ﭘﺮواز ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻟﺬا ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﺗﻮراة و ﻗﺮآن اﯾﻦ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ زﺑﺎن ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن را ﻣﯽﻓﻬﻤﺪ و آﻧﻬﺎ را در

ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽآورد ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ درﺑﺎره ﺣﻀﺮت ﺳﻠﯿﻤﺎن ﷷ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :و ورث ﺳﻠﯿﻤﺎن داود و ﻗﺎل ﯾﺎ
اﯾﻬﺎ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻤﻨﺎ ﻣﻨﻄﻖ اﻟﻄﲑ و اوﺗﯿﻨﺎ ﻣﻦ ﮐﻞّ ﺷﺌﯽ انّ ﻫﺬا اﻟﻬﻮاﻟﻔﻀﻞ اﻟﻤﺒﲔ« »ﻧﻤﻞ آﯾﮥ «۱۶ﯾﻌﻨﯽ :و

ﺳﻠﯿﻤﺎن وارث داود ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ ای ﻣﺮدﻣﺎن آﻣﻮﺧﺘﻨﺪ ﻣﺎ را ﻧﻄﻖ ﭘﺮﻧﺪه و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻤﺎ داده ﺷﺪ و اﯾﻦ ﻣﺰﯾﺘﯽ آﺷﮑﺎر

اﺳﺖ .ﻧﻄﻖ ﭘﺮﻧﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ درک ﺳﺨﻨﺎن ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﯾﺎ زﺑﺎن اﺣﺴﺎس و ﺣﺎل آﻧﺎن و ﯾﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺗﻤﺜﯿﻠﯽ آﻧﺎن و ﻣﻈﻬﺮ
اﻧﺴﺎنﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ در ﻗﻔﺲ اﯾﻦ ﺟﻬﺎن در ﺑﻨﺪ ﻃﺒﯿﻌﺖ :ﻟﺬا ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ در ﺳﻮاﻧﺢ و رﺳﺎﻟﻪ ﻋﯿﻨﯿﻪ و ﭘﻨﺪ ﻧﺎﻣﻪ و اﯾﻦ

رﺳﺎﻟﮥ روح را ﺑﻪ ﻣﺮﻏﯽ ﺗﺸﺒﯿﮥ ﻣﯽﮐﻨﺪﮐﻪ در ﻗﻔﺲ ﺗﻦ اﺳﲑ اﺳﺖ.

ﭘﺲ زﺑﺎن ﻣﺮﻏﺎن زﺑﺎن ﺳﺎﻟﮑﺎن اﺳﺖ زﯾﺮا ﺳﺎﻟﮑﺎن راه ﺳﯿﻤﺮغ »ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻄﻠﻖ و ﻋﻘﻞ ﮐﻞ و ﺟﺎن ﺟﻬﺎن و ﺳﻠﻄﺎن

ﻋﺎﻟﻢ« ﻫﺮﮐﺪام ﭘﺮوازﻫﺎﺳﯽ دارﻧﺪﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻓﺮﺷﺘﮕﺎﻧﯽ ﮐﻪ  ۲ﯾﺎ  ۳ﯾﺎ  ۴ﺑﺎل دارﻧﺪ در ﻗﺮآن ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺪه ﭼﻪ
ﻫﺮﮐﻪ ﺑﻤﻘﺎم ﻣﻠﮑﯿﺖ ﺑﺮﺳﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ دوﺑﺎل ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﻃﺮﯾﻘﺖ ﯾﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ و ﻣﻌﺮﻓﺖ و اﻣﺜﺎل اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ در وﺟﻮد

داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﻫﻤﲔ ﺑﺎﻟﻬﺎی ﻋﺸﻖ و ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﻃﺮﯾﻘﺖ و ﺣﻘﯿﻘﺖ و ﻏﲑه ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺮ دوﺳﺖ ﺑﺎﻻ رﻓﺖ ﭘﺲ
ﻣﺮغ ﮐﻨﺎﯾﻪ از روح اﺳﺖ و زﺑﺎن ﻣﺮغ زﺑﺎن روح و ﭘﺮواز ﻣﺮغ ﭘﺮواز روح و ﺗﻮﻗﻒ ﻣﺮغ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ او ﺑﺪاﻧﻪﻫﺎی ﻟﺬات

ﻞ و ﺟﺎن ﺟﻬﺎن و
و ﺗﻌﻠﻘﺎت اﺳﺖ و ﻣﻨﻈﻮر از ﻗﻔﺲ ﺟﺴﻢ و ﻋﺎﻟﻢ ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﺳﯿﻤﺮغ ﻫﻤﺎن ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻄﻠﻖ و ﻋﻘﻞ ﮐ ّ
اﺣﺪﯾﺖ ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺜﺮات از آن زاﯾﺪ.

و اﻣﺎ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ در ﻋﺎﻟﻢ اﺳﻼم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﻦ ﺗﻤﺜﯿﻞ ﺗﻤﺴﮏ ﺟﺴﺘﻪ و آﻧﺮا ﺑﻨﺤﻮ ﻋﺎﱃ ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ
ﻧﺨﺴﺖ اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ در رﺳﺎﻟﻪ اﻟﻄﲑ :روح را ﺑﻪ ﻣﺮﻏﯽ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻔﺲ را ر ﭘﺮواز اﯾﻦ ﻣﺮغ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ او

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داﺳﺘﺎن ﺣﻤﺎﻣﻪ ﻣﻄﻮﻗﻪ »ﮐﺒﻮﺗﺮ ﻃﻮقدار« ﮐﻪ در ﮐﻠﯿﻠﻪ دﻣﻨﻪ آﻣﺪه و از ﺣﮑﺎﯾﺎت ﺳﻤﺒﻮﻟﯿﮑﯽ ﻫﻨﺪ اﺳﺖ

ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺮغ روح ﺧﻮد را ﭼﻨﲔ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﻣﺮغ روح او در ﻣﯿﺎن ﮔﻠﻪای از ﻣﺮﻏﺎن در دام ﺻﯿﺎدﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﯽﺷﻮد و
ﺳﭙﺲ ﺑﺎ دﯾﺪن ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ از ﻣﺮﻏﺎن آزاد ﺑﻪ ﯾﺎد روزﻫﺎی ﺧﻮش ﮔﺬﺷﺘﮥ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽﻓﺘﺪ و آﻧﮕﺎه ﺑﺎ ﯾﺎری آن ﻣﺮﻏﺎن آزاد

از ﻗﻔﺲ ﺑﲑون ﻣﯽآﯾﺪ و ﺑﻬﻤﺮاﻫﯽ آﻧﻬﺎ از راﻫﻬﺎی دراز و ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ و ﻣﻨﺰﻟﻬﺎ و ﮐﻮﻫﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺸﻬﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﯽرﺳﺪ و ﺑﻪ ﻓﯿﺾ دﯾﺪار ﻧﺎﺋﻞ ﻣﯽﺷﻮد.

ﻏﲑ از اﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ ﮔﺮ ﭼﻪ در آﺛﺎر ﻋﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﻃﲑ و ﭘﺮواز آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اوﻟﲔ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ وﺑﻬﱰ و
ﮐﺎﻣﻠﱰ از اﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﺮواز ﻃﯿﻮر ﺑﻌﻨﻮان ﭘﺮواز روح ﺗﻮﺟﻪ و رﺳﺎﻟﻪای در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺑﻮﺣﺎﻣﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﱃ

اﺳﺖ و ﭘﺲ از وی ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدهٔ ﮐﺎﻣﻞ از آن رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻄﯿﻮر »زﺑﺎن ﻣﺮﻏﺎن« ﺧﻮد را ﺑﺰﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺴﯿﺎر

ﺷﯿﻮا ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ »آﻗﺎی ﻣﺠﺎﻫﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﺎﻟﮥ ﻋﺮﺑﯽ و ﻓﺎرﺳﯽ ﻫﺮ دو از ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ اﺳﺖ« ﮔﺮ ﭼﻪ وی

در ﺳﻮاﻧﺢ و ﻋﯿﻨﯿﻪ و ﭘﻨﺪﻧﺎﻣﻪ ﻫﻢ روح را ﺑﻪ ﻣﺮﻏﯽ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﮐﺮده و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت آﻧﺮا ﺑﺮ ﺷﻤﺮده وﱃ ﺷﺮح ﺳﻔﺮ را ﺑﺎزﮔﻮ

ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﻣﺜﻼً در ﺳﻮاﻧﺢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :او ﻣﺮغ ﺧﻮد اﺳﺖ و آﺷﯿﺎن ﺧﻮد ...اﻟﺦ »در ﺷﺮح ﺳﻮاﻧﺢ ﻣﯽآورﯾﻢ« در ﺗﺎزﯾﺎﻧﮥ

ﺳﻠﻮک ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﮔﺮ ﻣﺮغ ﺟﺎن آﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن اواز ﺟﻠﯿﻞ» :ارﺟﻌﯽ اﱃ رﺑﮏ« ﺑﺸﻨﻮد ﭘﺮوازﮔﲑد و ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﺟﺎی

ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ «۳۵» .در وﺻﯿﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﭼﻮن ﻃﺒﻞ ﺑﺎز ارﺟﻌﯽ ﻓﺮو ﮐﻮﺑﻨﺪ و ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻠﮏ اﻟﻤﻮت از ﻗﻔﺲ ﺑﺮ
ﮐﺸﻨﺪ او ﻣﺮغ ﺷﺪه اﺳﺖ ﭘﺮ وﺑﺎل ﺑﺰﻧﺪ و ﺑﺎﻓﻖ ﻏﯿﺐ ﻓﺮو ﺷﻮد »«۳۶

١٦٣

و اﻣﺎ ﺷﯿﺦ در اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺷﺮح ﺳﻔﺮ ﻣﺮﻏﺎن اﻫّﻢ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﺮﻓﺎن ﻋﻤﻠﯽ را ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ و داﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده ...ﮐﻪ
ﻫﻤﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﯿﺦ ﻋﻄﺎر واﻗﻊ ﮔﺮدﯾﺪ و ﻣﻨﻄﻖ اﻟﻄﲑ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﻫﮑﺎرﻫﺎی ادﺑﯽ و ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﭘﺪﯾﺪه

آورده اﺳﺖ ﺑﻌﻼوه ﺷﯿﺦ اﺷﺮاق در رﺳﺎﻟﻪ ﻃﲑ در اﯾﻦ ﺑﺎره داد ﺳﺨﻦ داده و در ﻣﻘﺎﻻت ﺷﻤﺲ ﺗﱪﯾﺰی ﻫﻢ
ﭘﺮوازﺑﺴﻮی ﺳﯿﻤﺮغ آﻣﺪه .ﮔﺮ ﭼﻪ ﺷﯿﺦ روزﺑﻬﺎن در ﻋﺒﻬﺮاﻟﻌﺎﺷﻘﲔ و ﺷﯿﺦ ﺷﻬﺎب اﻟﺪﯾﻦ ﺳﻬﺮوردی و ﺷﻤﺲ ﻣﻮﻟﻮی
ﺑﻪ ذﮐﺮ ﭘﺮﻧﺪهٔ روح ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ وﱃ ﻫﯿﭽﮑﺪام ﭼﻮن ﻣﻨﻄﻖ اﻟﻄﲑﮐﺎﻣﻞ ﻧﯿﺴﺖ.

ﺷﯿﺦ در آﻏﺎز اﯾﻦ ﺳﻔﺮ روﺣﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﺮﻏﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻮدﻧﺪ ﺧﻮی و ﺳﺮﺷﺖ و آواز اﯾﺸﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮد و
ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﺸﺎن را ﮐﺸﺶ ﺑﻪ آﺷﯿﺎﻧﻪ دﮔﺮ و ﻣﻨﺰﻟﮕﺎه دﯾﮕﺮ ﺑﻮد ﻫﻤﮕﻨﺎن اﺗﻔﺎق ﮐﺮدﻧﺪﮐﻪ ﻣﺎ را ﻻﺑﺪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪﮐﻪ

ﺑﻪ ﻫﺮ وﻗﺖ ﺑﺪرﮔﺎه وی روﯾﻢ و ﺣﺎﺟﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮ وی ﻋﺮﺿﻪ دارﯾﻢ .ﭘﺲ اﺗﻔﺎق ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮑﺲ را ﮐﻼه
ﻣﻤﻠﮑﺖ و ﺗﺨﺖ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ زﯾﺒﻨﺪهﺗﺮ ﻧﯿﺴﺖ ...و در آﺧﺮ ان ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :واﻟﺤﻤﺪﻟﻠّﻪ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﲔ اﻟﺼﻠﻮة واﻟﺴّﻼم ﻋﻠﯽ

ﺳﯿﺪاﻟﻤﺮﺳﻠﲔ ﻣﺤﻤﺪ و آﻟﻪ اﺟﻤﻌﲔ.

۴ـ رﺳﺎﻟﻪ ﻋﯿﻨﯿﻪ .اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ در واﻗﻊ ﻧﺎﻣﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﻏﺰاﱃ ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮد و ﻣﺮﯾﺪ ﺧﺎص ﺧﻮد ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎه

ﻫﻤﺪاﻧﯽ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :از اﯾﲊو ﺑﻨﺎم »ﻣﮑﺘﻮب اﺣﻤﺪ ﻏﺰاﱃ ﺑﻪ ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎه ﻫﻤﺪاﻧﯽ« ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ و درﺑﺎره ﺳﻠﻮک و

اﺻﻮل ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺳﻠﻮک ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ ﺳﻠﻮک« ﻣﻌﺮوف ﮔﺸﺘﻪ! »«۳۷
ﺟﺎﻣﯽ در ﻧﻔﺤﺎت ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺖ اﺳﻢ ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎة اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ را ﻋﯿﻨﯿﻪ ﻧﺎ ﻧﻬﺎده ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺮاﺳﻼت و ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت ﻣﯿﺎن او

»ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎة« و ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﻏﺰاﱃ ﻗﺪس ﺳﺮه ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ و از آن ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺖ رﺳﺎﻟﻪ ﻋﯿﻨﯿﻪ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﺑﻪ وی

ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﻪ در ﻓﺼﺎﺣﺖ و ﺑﻼﻏﺖ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ او را ﻧﻈﲑی ﻧﯿﺴﺖ » .«۳۸اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ را ﻧﺨﺴﺘﲔ ﺑﺎر ﻣﺮﺣﻮم ﻧﺼﺮاﻟﻠّﻪ
ﺗﻘﻮی ﺗﺤﺖ ﻧﺎن ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ ﺳﻠﻮک ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﻮد .ﺑﺎر دوم آﻗﺎی دﮐﱰ اﺣﻤﺪ ﻣﺠﺎﻫﺪ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر ﺑﺎ ﺗﺼﺤﯿﺤﺎت

ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮد .آﻧﭽﻪ ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﮔﻔﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ رﺳﺎﻟﻪ اﻟﻄﯿﻮر اﺑﻮﺣﺎﻣﺪ ﻏﺰاﱃ ﮐﻪ ﺑﻪ

ﻋﺮﺑﯽ اﺳﺖ ﻣﺄﺧﺬ رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻄﯿﻮر ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﻏﺰاﱃ اﺳﺖ »ﺑﻨﺎ ﺑﻌﻘﯿﺪه آﻗﺎی ﻣﺠﺎﻫﺪ ﺑﺎﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮی ﻫﺮ دو ﻣﱳ از
ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ اﺳﺖ« اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ »ﻋﯿﻨﯿﻪ« ﺑﺎ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻧﺎﻣﻪ اﺑﻮﺣﺎﻣﺪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻀﻤﻮن و ﻣﺤﺘﻮی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ

ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﮐﻪ دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻮﺣﺎﻣﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻃﺒﻖ ﺷﯿﻮه ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻪ و ﻓﻘﯿﻬﺎﻧﻪ و ﻋﺎرﻓﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ و ﺑﻪ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻇﺎﻫﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﱰ داده وﱃ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﺑﻪ اﺻﻮل ﻃﺮﯾﻘﺖ و ﻟﺐّ و ﻣﻌﻨﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻃﺮﯾﻘﺘﯽ را
اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪه .اﺧﺘﻼف دﯾﮕﺮ ﻗﻠﻢ ﺳﻠﯿﺲ و روان ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ اﺳﺖ ﮔﺮ ﭼﻪ او در اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺗﮑﻠﻒ ﻣﻤﺪوح

ﮔﺮاﺋﯿﺪه اﺳﺖ آﻏﺎز اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ» :ﺳﻼم اﻟﻠّﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻠﯽ اﻟﻮﻟﺪ اﻻﻋﺰ ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎة و رﺣﻤﻪ اﻟﻠّﻪ و
ﺑﺮﮐﺎﺗﻪ .ﻗﺎل اﻟﻠّﻪ ﺗﻌﺎﱃ :ان ﻫﺬه ﺗﺬﮐﺮه ﻓﻤﻦ ﺷﺎء اﺗﺨﺬ اﱃ رﺑﻪ ﺳﺒﯿﻼ «...و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ آوردن آﯾﺎت و اﺣﺎدﯾﺚ
و ﺿﺮب اﻟﻤﺜﻞ ﻋﺮﺑﯽ و ﺑﯿﺘﯽ ﺑﺰﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﮔﺮ ﻧﻪ اﻧﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﻨﻪ آن ﺧﻼﺻﻪ ﻋﺼﺮ اﯾﺪه اﻟﻠّﻪ ﺑﺎﻟﻄﺎﻋﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ

رﺑﺎﻧﯽ ﻣﻨﺸﺮح اﺳﺖ ...اﯾﻦ ﺗﺼﺪﯾﺦ ﻧﺪادی و ﺳﺮ اﯾﻦ رازﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺸﺎدی ،ﭼﻪ ﻃﻌﻢ ﺳﺨﻦ ﺣﻖ ﮔﻮﯾﺎن در ﮐﺎم
ﻫﻮاﭘﺮﺳﺘﺎن ﺗﻠﺦ اﺳﺖ ...و ﻣﺤﺒﺖ ﺣﻘﮕﻮﯾﺎن ﻧﻮرﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﮑﻮﻓﻪ ﻫﺮ درﺧﺘﯽ ﻧﯿﺎﯾﺪ ،و ﻧﻮرﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺟﺰ در ﻣﺸﮑﺎت
ﻣﺘﻌﺮﺿﺎن ﻧﻔﺤﺎت ﻗﺪم ﻧﺘﺎﺑﺪ

ﻫﺮ ﮔﻤﺸﺪهای راه ﺧﺮاﺑﺎت ﻧﭙﻮﯾﺪ

ﻫﺮ دﻟﺸﺪهای ﺷﻌﺮ دﻻوﯾﺰ ﻧﮕﻮﯾﺪ

و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻣﯽﭘﺮدازد و ﺷﺎﮔﺮد ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﯾﺎد ﺧﺪا و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺂﺧﺮت ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﺣﮑﺎﯾﺖ دﺧﱰ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ و ﺣﺠﺎج ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ و ﭘﺎدﺷﺎه ﭘﺴﺮ ﻣﺮده و ﻋﺎﺑﺪ ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را اورده ﺑﺂﯾﺎت و اﺣﺎدﯾﺚ و اﻗﻮال ﻋﺮﻓﺎ

آﻧﺮا ﻣﺰﯾﻦ ﻧﻤﻮده دل را ﺑﯿﺪار و ﺧﺮد را ﻫﺸﯿﺎر ﻣﯽﺳﺎزد و از ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﻠﻮک و ﻣﺤﺒﺖ و ﻋﺸﻖ ﺳﺨﻦ ﺑﻤﯿﺎن ﻣﯽاورد
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﺤﺒﺖ اﺳﺖ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﺧﻮف اﺳﺖ دﻟﲑی ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ وﺻﻠﺴﺖ

١٦٤

ﻓﺮاﻏﺖ ﻧﯿﺴﺖ ...و از ﻋﻠﻢ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺳﺨﻦ ﺑﻤﯿﺎن آورده و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺛﻤﺮه ﻋﻠﻢ اﺳﺖ و آﺷﻨﺎﺋﯽ ﺛﻤﺮه ﺻﺤﺒﺖ،
ﻋﺒﺎرت ﺟﺎی دﯾﮕﺮ اﺳﺖ وﮐﺎر ﺟﺎی دﯾﮕﺮ .و ﺳﭙﺲ از ﺗﻮﺑﻪ و ﺳﺤﺮ ﺧﯿﺰی و ﺗﻬﺠﺪ و اﺷﮏ ﻧﺪاﻣﺖ ﺳﺨﻦ ﺑﻤﯿﺎن
اورده ﻣﯽﮔﯿﻮد :ﻫﺮ ﮐﻪ ﻣﺴﺖ اﻟﺴﺖ ﻧﯿﺴﺖ او را ﺧﻤﺎر ﺷﮑﻦ »ﺑﻠﲐ« ﺳﻮد ﻧﺪارد ...و آﻧﻘﺪر در آوردن آﯾﺎت و

اﺣﺎدﯾﺚ وﮐﻠﻤﺎت ﺑﺰرﮔﺎن ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ اﺻﺮار ﻣﯽورزد ﮐﻪ ﻋﺒﺎرات ﻓﺎرﺳﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آن ﻋﺒﺎرات ﭼﻮن ﻣﺎه

ﻣﯽدرﺧﺸﯿﺪ و ﺑﺎ ﺳﻼﺳﺖ ﮐﺎﻣﻞ دلﻫﺎ را ﺟﺬب ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آﺑﺎداﻧﯽ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﮐﺲ اﺳﺖ

ﻋﺎﻟﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﻠﻢ ﮐﺎرﮐﻨﺪ ،و ﺟﺎﻫﻠﯽ ﮐﻪ از آﻣﻮﺧﱳ ﻧﻨﮓ ﻧﺪارد و ﺗﻮاﻧﮕﺮی ﮐﻪ ﺣﻖ ﻣﺎل ﺑﻪ ﺷﺮع ﺑﮕﺬارد و دروﯾﺸﯽ ﮐﻪ
آﺧﺮت ﺑﺪﻧﯿﺎ ﻧﻔﺮوﺷﺪ.

ﺷﺐ را ﭼﻪ ﮔﻨﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺎ ﺑﻮد دراز

ﺷﺐ رﻓﺖ و ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺎ ﺑﭙﺎﯾﺎن ﻧﺮﺳﯿﺪ
ﯾﻮم اﻻﺣﺪ  ۱۸رﻣﻀﺎن ».«۳۹

۵ـ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺷﯿﺦ ﻏﺰاﱃ ﺑﻪ ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎه .آﻗﺎی دﮐﱰ اﺣﻤﺪ ﻣﺠﺎﻫﺪ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر ﻫﻔﺖ ﻧﺎﻣﻪ را ﮐﻪ از ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻔﺮد

»ﻣﺮاد ﻣﺘﻼ« ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده ﻧﺎم ﻣﯿﱪد و ﯾﺎدآور ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﻧﻤﻮده و ﻧﺎﻗﺺ اﺳﺖ.

ﻣﻀﻤﻮن ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺟﻮاﺑﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﭘﺎﺳﺦ ﭘﻨﺞ ﺳﺆال و ﭘﻨﺞ واﻗﻌﻪ »روﯾﺎ« ﮐﻪ ﺷﺎﮔﺪش از او درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﻮده ﻧﻮﺷﺘﻪ

اﺳﺖ » .«۴۰و ﭼﻮن ﻧﻮع ﺳﺆال و ﺟﻮاب از اﻫﻢ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﺮﻓﺎن ﻧﻈﺮی و ﻣﺸﺤﻮن از آﯾﺎت و اﺣﺎدﯾﺚ اﺳﺖ در
ﻣﺠﻠﺪات ﺑﻌﺪ اﻧﺸﺎء اﻟﻠّﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح آن ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺷﯿﺦ درﺑﺎره ﺧﻮاب ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ای ﻋﺰﯾﺰ ﻣﻘﺼﻮد از
اﯾﻨﻬﻤﻪ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ آدﻣﯽ در ﺧﻮاب ﺑﯿﻨﺪ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ در ﻟﻮح ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﯽﺻﻮر ،آن ﺣﻘﺎﯾﻖ را

اﻗﺴﺎﻣﺴﺖ ،ﺑﻌﻀﯽ را در اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺜﺎل ﻧﺒﻮد و ﻫﻮاﻻﮐﺜﺮ و ﺑﻌﻀﯽ را ﺑﻮد.«۴۱» ...

۶ـ »وﺻﯿﺖ »ﭘﻨﺪﻧﺎﻣﻪﻫﺎ« رﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ وﺻﯿﺖ ﮐﻪ در واﻗﻊ ﭘﻨﺪ ﺷﯿﺦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﯾﺪش ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎه و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮﯾﺪان آﻗﺎی
ﻣﺠﺎﻫﺪ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر آورده وﺻﯿﺖ اول ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﻣﺠﻤﻞ و ﺣﺎوی ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﺮﻓﺎن ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ ﻣﺜﻼً
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :اﮔﺮ دل ﯾﺎ وﻗﺖ ،ﯾﺎ ﻏﯿﺐ ﯾﺎ ذﮐﺮ ﯾﺎ ﻧﻘﺪی در ﺣﺠﺎب اﻓﺘﺪ ﺳﻪ ورد ﺑﺎﯾﺪ .ﯾﮑﯽ آﻧﭽﻪ دوﺳﺖ دارد از

ﻣﺄﮐﻮﻻت ﺳﺎﺧﱳ ﺗﺎ ﺣﺪ ﭼﻬﻞ ﺑﺎر و ﻧﺎﺧﻮردن و ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪان دل دادن .دوم ﺑﺮ دوام ﺑﺮ ﺳﺮ وﺿﻮ و ﻏﺴﻞ و
ﺳﮑﻮت و ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﺗﻔﺮﯾﺪ واﻋﺰال و اﻧﺰوا ﺑﻮدن .ﺳﯿﻢ ﻫﺮ ﺷﺐ ﻫﺰار ﺑﺎر ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﻟﻠّﻪ ﮔﻔﱳ ﺑﻪ ﻣﺪی ﺗﻤﺎم ﻻﺑﺪﮐﻪ

ﮔﻢ ﺷﺪه را ﺑﺎز ﯾﺎﺑﺪ ﺑﻪ وﻋﺪه ﮐﺮﯾﻢ ».«۴۲

وﺻﯿﺖ دوم ﺑﺎ اﻧﺸﺎﺋﯽ ﺳﺎدهﺗﺮ اﺳﺖ و آﻧﻬﻢ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﺮﻓﺎن ﻋﻤﻠﯽ و ﺳﲑ و ﺳﻠﻮک اﺳﺖ .ﻣﺜﻼً ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ای
ﻋﺰﯾﺰ ﻣﻦ ﺑﺪوام ذﮐﺮ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎش ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﻌﺎدﺗﻬﺎ آﻧﺠﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ اﻧﺒﯿﺎء ﻋﻠﯿﻬﻢ اﻟﺴﻼم ».«۴۳

آﻗﺎی اﺣﻤﺪ ﻣﺠﺎﻫﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﺶ رﺳﺎﻟﻪ ﻓﻮق روح ،اﺷﻌﺎر ﻓﺎرﺳﯽ و اﻗﻮال و آراﺋﯽ را از آﺛﺎر او ﺷﻤﺮده وﱃ ﭼﻮن
ﻫﯿﭽﮑﺪام ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﯿﺴﺖ اﻧﺸﺎءاﻟﻠّﻪ ﺷﺮح آﻧﻬﺎ را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﻏﺰاﱃ« در ﻣﺠﻠﺪات ﺑﻌﺪی ﻣﯽآورﯾﻢ

ﻋﻼوه ﺑﺮ آﺛﺎر ﻓﺎرﺳﯽ آﺛﺎر زﯾﺮ ﺑﻪ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪه ».«۴۴

۱ـ اﻟﺬﺧﲑه ﻓﯽ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺒﺼﲑه ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎً از ﺷﯿﺦ اﺳﺖ و در ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﯿﻪ ﺑﻪ وی ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪه.
۲ـ اﻟﱰﺟﯿﺪ ﻓﯽ ﮐﻠﻤﻪ اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ و در ﺗﻔﺴﲑﮐﻠﻤﻪ ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﻟﻠّﻪ »«۵۴
۳ـ ﺑﺤﺮ اﻟﻤﺤﺒﻪ ﻓﯽ اﺳﺮار اﻟﻤﻮده ﮐﻪ ﺗﻔﺴﲑ ﯾﻮﺳﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻗﺎی ﻣﲑزا اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻓﻘﯿﻬﯽ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮده

و ﺧﻮد ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﺑﺂن اﻓﺰوده ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮔﺎه ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﱰﺟﻢ ﺑﺎ ﻣﺌﻠﻒ درﻫﻢ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﺎ در ﻣﺠﻠﺪات ﺑﻌﺪی ﺗﺮﺟﻤﻪ

آﻧﺮا ﺑﺎ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺗﻔﺴﲑﻫﺎی ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﺳﻮره ﯾﻮﺳﻒ در ﯾﮏ ﺟﺎ ﻣﯽآورﯾﻢ اﻧﺸﺎءاﻟﻠّﻪ وﱃ اﻧﺘﺴﺎب آن ﺑﻪ ﺷﯿﺦ ﮐﺎﻣﻼ

ﻗﻄﻌﯽ ﻧﯿﺴﺖ.

۴ـ ﻟﺒﺎب اﻻﺣﯿﺎء ﮐﻪ ﺧﻼﺻﻪ اﺣﯿﺎء ﻋﻠﻮم اﻟﺪﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ».«۴۶

١٦٥

۵ـ ﺳﺮ اﻻﺳﺮار ﻓﯽ ﮐﺸﻒ اﻻﻧﻮار.
۶ـ ﻓﺮح اﻻﺳﻤﺎء.

۷ـ ﻟﻄﺎﺋﻒ اﻟﻔﮑﺮ.

۸ـ ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﻐﺰاﻟﯿﻪ ﮐﻪ ﻗﺒﻼً درﺑﺎره آن ﺻﺤﺒﺖ ﺷﺪ.
۹ـ ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻟﺴﻮه ﻓﯽ اﻟﺨﻠﻮه.
۱۰ـ ﻣﻨﻬﺞ اﻻﻟﺒﺎب.

۱۱ـ ﻣﯿﻤﻮﻧﻪ در ﺳﲑ و ﺳﻠﻮک.

۱۲ـ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻟﺨﻠﻮه و ﻟﻮاﯾﺢ اﻟﺠﻠﻮه.

۱۳ـ ﺑﻮارق اﻻﻟﻤﺎع ﻓﯽ اﻟﺮد ﻣﻦ ﯾﺤﺮم اﻟﺴﻤﺎع ﺑﺎﻻﺟﻤﺎع ﮐﻪ درﺑﺎره ﺳﻤﺎع ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺷﯿﺦ ﻧﺴﺒﺖ دادهاﻧﺪ

وﱃ اﻧﺘﺴﺎب ﺑﺎو ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻨﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ درﺑﺎره اﻧﺘﺴﺎب ﻫﻤﻪ اﯾﻦ آﺛﺎر ﺑﻪ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﺑﻌﻀﯽ ﺗﺮدﯾﺪﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺟﺎﻣﻌﯽ ﺻﻮرت ﮔﲑد در

ﺧﺎﺗﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻠﯽ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ادﺑﯽ آﺛﺎر ﺷﯿﺦ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﯿﻢ.

١٦٦

ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﻏﺰاﱃ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻧﺜﺮ و ﻧﻈﻢ او.
ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﺑﻌﻠﺖ ﺣﺴﻦ ﺻﻮرت و ﺳﲑت زﯾﺒﺎﺋﯽ دوﺳﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ،آﺛﺎرش ﺑﻘﺪری زﯾﺒﺎ و ﻓﺼﯿﺢ و ﺑﻠﯿﻎ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺤﻖ
از آﺛﺎر ﺑﻘﺪری زﯾﺒﺎ و ﻓﺼﯿﺢ و ﺑﻠﯿﻎ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺤﻖ از آﺛﺎرﮔﺮاﻧﺒﻬﺎی ادب ﻓﺎرﺳﯽ اﺳﺖ .او از آﻧﺮو ﺟﻤﺎل اﻻﺳﻼم

ﻟﻘﺐ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ وﺟﻮدش ﻣﻈﻬﺮ ﺟﻤﺎل و آﺋﯿﻨﻪ دﻟﺪار ﺷﺪه و آﺛﺎرش ﺷﻌﺎع ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺟﻤﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ دﻟﻬﺎ را ﻣﻨﻮر
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺟﺎﻧﻬﺎ را ﻣﯽﺳﻮزاﻧﺪ و آﺗﺶ در ﺟﺎن ﻣﯽزﻧﺪ .او در ﺷﻌﺮ ﻋﺮﺑﯽ ﺳﻮز و ﺳﺎز ﻣﻨﺼﻮر و اﺑﻦ ﻓﺎرض را دارد و

آﻧﭽﻨﺎن ﺣﺴﻦ ﻣﻀﻤﻮن و ﻟﻄﺎﻓﺖ ﺑﯿﺎن و ﺗﺸﺒﯿﻬﺎت و اﺳﺘﻌﺎرات ﺟﺎﻧﺪارﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻮی ﻋﻄﺮ و ﯾﺎﺳﻤﲔ و ﺳﻨﺒﻞ
آورده اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺸﺎء اﻟﻠّﻪ در ﻣﺠﻠﺪات ﺑﻌﺪی ﺑﺎ ﺷﺮح ﺑﯿﺸﱰ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.

و اﻣﺎ ﻧﺜﺮ ﻏﺰاﱃ درﯾﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﭘﺮ ﻣﻮج و ﻧﻈﻤﺶ درﯾﺎﺋﯽ اﺳﺖ آرام ﻫﺮﮐﻪ در آن درﯾﺎ رود ﻫﺰاران ﮔﻮﻫﺮ ﺣﻘﯿﻘﺖ از
ﺻﺪﻓﻬﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮓ اﺳﺘﻌﺎرات و ﺗﺸﺒﯿﻬﺎت و اﺣﺎدﯾﺚ و اﻣﺜﻠﻪ ﺑﲑون ﮐﺸﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ در ﻧﺜﺮ ﺑﺎ ﺧﻮاﺟﻪ

ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻧﺼﺎری ،ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎه ﻫﻤﺪاﻧﯽ ،ﻋﺮاﻗﯽ و روزﺑﻬﺎن ﺑﻘﻠﯽ ﻫﻤﭙﺎﯾﻪ و در اوج ﻋﻈﻤﺖ اﺳﺖ »ﺳﻮاﻧﺢ« ﺷﯿﺦ
اﺣﻤﺪ ﻗﻠﻪ ﻣﺮﺗﻔﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﱰ ﮐﺴﯽ ﺑﺪان دﺳﱰﺳﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﭘﺮ از رﻣﻮز و اﺷﺎرات و ﺗﻌﺒﲑات و اﺻﻄﻼﺣﺎت
ﺳﻤﺒﻠﯿﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻨﻮان اﺷﺎره آﻣﺪه اﺳﺖ ،و ﺳﻨﺎﺋﯽ ﺑﺴﯿﺎری از آن اﺻﻄﻼﺣﺎت و ﺗﻌﺒﲑات را ﺑﺎ وﺟﻬﯽ ﻧﯿﮑﻮ

آورده آﻧﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﮔﻤﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪﮐﻪ او ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬار اﻓﮑﺎر و اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺻﻮﻓﯿﺎﻧﻪ در ﺷﻌﺮ اﺳﺖ .اﻣﺎ آﺋﯿﻨﻪ ﺗﻤﺎم

ﻧﻤﺎی ﺷﯿﺦ ﺷﺎﮔﺮدش ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ آﺛﺎرش ﺟﻠﻮه ﺟﻤﺎل ﻧﺜﺮ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ را دارد و ﻟﻮاﯾﺢ او ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻪ و

ﻋﺎرﻓﺎﻧﻪ و ﻣﺒﺘﮑﺮاﻧﻪ ﺳﻮاﻧﺢ اﺳﺖ ،ﻋﻄﺎر ﻫﻢ در ﻃﺮح ﻣﻨﻄﻖ اﻟﻄﲑﮐﻪ اﺛﺮ ﺟﺎوداﻧﻪ ﻋﺮﻓﺎن ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ رﺳﺎﻟﻪ اﻟﻄﯿﻮر
ﺑﻬﺮه ﺟﺴﺘﻪ و ﻣﺠﻤﻞ را ﺑﻪ ﺗﻔﻀﯿﻞ ﮐﺸﯿﺪه .ﺣﻤﯿﺪ اﻟﺪﯾﻦ ﻧﺎﮔﻮری »۶۴۳ه« ﻫﻢ در ﻫﻨﺪ »ﻟﻮاﯾﺢ« ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﺗﻘﻠﯿﺪ
از ﺳﻮاﻧﺢ ﻧﻮﺷﺖ ،ﻋﺮاﻗﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﲑ ﺗﺼﻮف ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ و اﺷﺎرت ﺳﻮاﻧﺢ» ،ﻟﻤﻌﺎت« ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮ ﻫﻤﺎن ﺳﺒﮏ

ﺑﺮﺷﺘﻪ ﺗﺤﺮﯾﺮﮐﺸﯿﺪه ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ »ﺳﻮاﻧﺢ« را ﺑﻨﻈﻢ آورده و ﻧﺎم آﻧﺮا »ﻣﺜﻨﻮی ﮐﻨﻮز اﻻﺳﺮار و رﻣﻮز اﻻﺣﺮاز«
ﻧﻬﺎده ،ﺑﻌﻼوه ﺻﺪراﻟﺪﯾﻦ ﻗﻮﻧﻮی در ﮐﺘﺎب ﺗﺒﺼﺮه اﻟﻤﺒﺘﺪی ﺷﯿﺦ را ﺗﻤﺠﯿﺪ ﻧﻤﻮده ﻧﺠﻢ اﻟﺪﯾﻦ رازی در ﻣﺮﺻﺎد اﻟﻌﺒﺎد
اﺷﻌﺎری از ﺳﻮاﻧﺢ ﺷﯿﺦ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده و ﻣﻮﻟﻮی و ﺣﺎﻓﻆ و اوﺣﺪی و دﻫﻬﺎ ﺻﻮﻓﯽ و ﻋﺎﺷﻖ و ﺷﺎﻋﺮ از ﻣﻀﺎﻣﲔ ﺣﺴﻦ و

ﻏﲑت و ﻣﻼﻣﺖ و دﯾﮕﺮ ﺳﻮژهﻫﺎ و ﻧﻮع ﻧﮕﺮش او در ﻣﺴﺄﻟﻪ وﺣﺪت ﻋﺸﻖ و ﻋﺎﺷﻖ و ﻣﻌﺸﻮق و ﻣﻄﻠﻘﯿﺖ و ﻏﲑه

ﺑﻬﺮه ﺟﺴﺘﻪاﻧﺪ.

اﻣﺎ در ﻧﻈﻢ ﻓﺎرﺳﯽ .ﭼﻮن ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﺑﻪ ﻋﻈﻤﺖ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ،ﮔﻬﮕﺎه ﺑﺮ ﻗﺎﻣﺖ زﯾﺒﺎی ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻟﺒﺎﺳﯽ دﺳﺖ

دوم ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه زﯾﺮا او ﻋﺎرف ﺑﻮده ﻧﻪ ﺷﺎﻋﺮ و ﺷﻌﺮش ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺎل ﺑﻮده و از ﻗﺎل ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻟﻔﻆ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻮده در
ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻌﻨﯽ و ﻣﻘﺼﻮد ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﻮﻟﻮی ﮔﻮﯾﺪ:
ﻗﺎﻓﯿﻪ اﻧﺪﯾﺸﻢ و دﻟﺪار ﻣﻦ

ﮔﻮﯾﺪم ﻣﻨﺪﯾﺶ ﺟﺰ دﯾﺪار ﻣﻦ

او ﭼﻨﲔ ﺑﻮد وﱃ ﭼﻮن ﻣﺜﻨﻮی و دﯾﻮان ﮐﺒﲑ ﻣﻮﻟﻮی درﯾﺎﺳﺖ ﻫﺮ ﻣﻮﺟﯽ در آن و ﻫﺮ ﺟﺰر و ﻣﺪی ﺑﺮ آن ﻃﺒﯿﻌﯽ و

ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ وﱃ رﺑﺎﻋﯿﺎت و ﺗﮏ ﺑﯿﺘﯽﻫﺎی ﺷﯿﺦ اﺳﺘﺨﺮی را ﻣﺎﻧﺪﮐﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮج و ﺟﺰر و ﻣﺪ ﺑﺮ آن
ﻧﺎﺑﺎﯾﺴﺖ و ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺖ.

اﻣﺎ ﺳﻮژهﻫﺎی ﺷﻌﺮ ﺷﯿﺦ ﻫﻢ ﻫﻤﭽﻮن ﻧﺜﺮش ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎن رﻣﺰی و ﺳﻤﺒﻠﯿﮑﯽ و ﺑﻄﻮر اﺷﺎره اﺳﺖ و ﻋﻤﻮﻣﺎق

ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﭼﻮن ﺣﺴﻦ ،ﻋﺸﻖ ،ﺷﺮاب ﻣﯽ ،وﺻﺎل ،ﻫﺠﺮان ،دوﺳﺖ ،ﺟﺎن ،دﻟﱪ ،ﻋﺎﺷﻖ ،ﻣﻌﺸﻮق ،دﯾﺪه ،دﯾﺪار و

آﻧﭽﻪ ﻣﯿﺎن ﻋﺎﺷﻖ و ﻣﻌﺸﻮق رود ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ رﺑﺎﻋﯿﺎت ﺧﻮاﺟﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ اﻧﺼﺎری و ﺷﯿﺦ اﺑﻮ ﺳﻌﯿﺪ اﺑﻮاﻟﺨﲑ و ﻋﲔ
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اﻟﻘﻀﺎه و ﻣﻮﻟﻮی و ﻋﺮاﻗﯽ از ﻧﻈﺮ ﻣﻌﻨﯽ و ﻣﺘﻮی ﻫﻢ ﺳﻨﮓ ،وﱃ از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻟﺐ ﮔﺎﻫﯽ ﻓﺮوﺗﺮ اﺳﺖ و اﯾﻨﮏ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
از اﺷﻌﺎری ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎً از ﺷﯿﺦ اﺳﺖ از ﻣﯿﺎن ﺑﯿﺶ از ﺻﺪ ﺑﯿﺖ ﺷﻌﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ وی ﻧﺴﺒﺖ دادهاﻧﺪ وﱃ ﻗﻄﻌﯽ ﻧﯿﺴﺖ،

ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهاﯾﻢ ﮔﺮﭼﻪ در ﺑﺨﺶ ﺳﻮم ﺿﻤﻦ ﺷﺮح ﺳﻮاﻧﺢ ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ:

۱ـ ﻏﺰﱃ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎه در ﺗﻤﻬﯿﺪات ﺑﻪ ﺷﯿﺦ ﻧﺴﺒﺖ داده و آن اﯾﻨﺴﺖ:

ﺟﺎن ﻣﺎ ﺑﺮگ ﮔﻠﺴﺖ و ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﭼﻮن ﺑﻠﺒﻞ اﺳﺖ

ای ﺧﺪا آﺋﯿﻨﻪ روی ﺟﻤﺎﻟﺖ اﯾﻦ دل اﺳﺖ

در ﺟﻤﺎل ﻧﻮر ﺗﻮ ﺧﻮد را ﺑﺒﯿﻨﻢ ﺑﯽوﺟﻮد

ﭘﺲ درﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺮاد ﻫﺮ ﯾﮑﯽ ﺧﻮد ﺣﺎﺻﻞ اﺳﺖ

ﺗﺮا

در اﺑﺪ ﻫﻢ ﺷﺮب ﯾﮑﺘﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﻣﻨﺰل اﺳﺖ

ﮔﺮﻫﻤﯽ ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﻪ داﻧﯽ ﮐﺎﯾﻦ ﭼﻪ ﺣﺎﻟﺴﺖ وﮐﺠﺎﺳﺖ

در درون دو ﺟﻬﺎن آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺑﻞ اﺳﺖ

در

ازل

ﻣﻮﺟﻮد

ﺑﻮدم

ﺳﺎﯾﻪ

ﻣﺮ

ﻧﻮر

ﻫﻤﻨﺸﯿﻨﺎن ﺧﺪا ﭘﺲ اﯾﻦ ﻣﻘﺎم اول اﺳﺖ

ﻋﺎﺷﻘﺎن در ﻋﺎﻟﻢ ق و ﺣﺮوف ﻧﻮن و ط

ﮐﺎﯾﻦ ﭼﻨﲔ ﮐﺲ ﭘﯿﺶ ﻣﺤﺒﻮﺑﺎن ﻧﺠﯿﺐ و ﻋﺎﻗﻞ اﺳﺖ

از ﻣﺮاد ﺧﻮد ﺑﺮون آی و ﻣﺮاد دوﺳﺖ ﮔﲑ
در ﻧﻬﺎد ﺗﻮ ﻫﻤﯽ ﻣﺤﺠﻮب ﻣﺎﻧﺪ زﯾﻦ ﻫﻤﻪ

ﺧﺎک ﺑﺎداﺑﺮﺳﺮت ﮐﺎﯾﻦ ﮐﺎرﺗﻮﺑﺲ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ»«۵۰

اﻣﺎ از رﺑﺎﻋﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎً از ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﻏﺰاﱃ اﺳﺖ و ﺧﻮدش در ﻓﺼﻞ ﻫﯿﺠﺪﻫﻢ ﺳﻮاﻧﺢ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮده ﮐﻪ» :ﻣﻦ

ﮔﻔﺘﻪام ﺑﺮوز ﺟﻮاﻧﯽ«

ازروی ﺧﺮد ﭼﺮخ ﺑﺮﯾﻦ ﭘﺴﺖ ﻣﻦ اﺳﺖ

ﺗﺎ ﺟﺎم ﻧﻤﺎی ﺑﺮ دﺳﺖ ﻣﻦ اﺳﺖ

واﻧﺪر ره ﻣﺎ ﺷﯿﻮه ﺳﻮداﺋﯽ ﺑﻪ »«۵۱

ﺗﺎ ﮐﻌﺒﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﻗﺒﻠﻪ ﻫﺴﺖ ﻣﻦ اﺳﺖ

و ﻣﺎ در ﺷﺮح آﺛﺎر ﺷﯿﺦ در ﺑﺨﺶ ﺳﻮم »ﺟﻠﺪ دوّم« ﮐﻪ ﺷﺮح ﺳﻮاﻧﺢ اﺳﺖ و ﻧﯿﺰ در ﻣﺠﻠﺪات ﺑﻌﺪی اﺷﻌﺎر ﻣﺘﻌﻠﻖ و
ﯾﺎ ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﺷﯿﺦ را ﺑﺎ ﺷﺮح آن ﻣﯽآورﯾﻢ.

اﻧﺸﺎءاﻟﻠّﻪ.
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ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ
۱ـ ﻃﺒﻘﺎت ﺷﺎﻓﻌﯿﻪ ج  ۴ص .۵۴

۲ـ اﻟﺘﺪوﯾﻦ ص .۸۱

۳ـ ﻧﻔﺤﺎت اﻻﻧﺲ ص .۳۷۵

۴ـ روﺿﺎت اﻟﺠﻨﺎن ج  ۲ص .۳۴۲

۵ـ ﻃﺮاﺋﻖ اﻟﺤﻘﺎﯾﻖ ج  ۲ص .۳۴۲
۶ـ وﻓﯿﺎت اﻻﻋﯿﺎن.

۷ـ ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﯿﻪ ج .۴

۸ـ ﻟﻤﻌﺎت ص  ۲ﻧﻔﺤﺎت اﻻﻧﺲ ص .۳۷۴

۹ـ ﺟﻮاﻫﺮ اﻻﺳﺮار ص .۱۵۷
۱۰ـ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﮐﻨﻮز اﻻﺳﺮار -ﻫﻔﺖ اﻗﻠﯿﻢ ج  ۲ص  -۱۹۵ﻋﺮﻓﺎت اﻟﻌﺎﺷﻘﲔ ص  -۳۱رﯾﺎض اﻟﺴﯿﺎﺣﻪ ص .۲۴۹

۱۱ـ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر اﺣﻤﺪ ﻏﺰاﱃ ﺗﺄﻟﯿﻒ دﮐﱰ ﻣﺠﺎﻫﺪ.

۱۲ـ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺗﻔﺴﲑ ﺑﯿﺎن اﻟﺴﻌﺎده ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺣﻀﺮت ﺳﻠﻄﺎﻧﻌﻠﯿﺸﺎه ﻗﺪس ﺳﺮه و ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان رﻫﻨﻤﺎی ﺳﻌﺎدت ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺣﻀﺮت ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﲔ ﺗﺎﺑﻨﺪه رﺿﺎﻋﯿﺸﺎه ص  ۹۴ﺗﺎ  ۹۸اﺧﺬ ﺷﺪه.
۱۳ـ ﺑﺤﺮ اﻟﺤﻘﯿﻘﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﭘﻮر ﺟﻮادی ص .۲۲
۱۴ـ ﺑﺤﺮ اﻟﺤﻘﯿﻘﻪ »ت  -پ« ص .۲ ۱
۱۵ـ ﺑﺤﺮ اﻟﺤﻘﯿﻘﻪ »ت  -پ« ص .۳۸

۱۶ـ ﺑﺤﺮ اﻟﺤﻘﯿﻘﻪ »ت  -پ« ص  ۴۶و .۴۷

۱۷ـ ﺻﺎﻟﺤﯿﻪ ﺗﺎﻟﯿﻒ ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺎج ﻣﻼ ﻋﻠﯽ ﻧﻮرﻋﻠﯿﺸﺎه ﺛﺎﻧﯽ.
۱۸ـ ﻣﺼﺒﺎح اﻟﻬﺪاﯾﻪ ص .۸۴

۱۹ـ ﺑﺤﺮ اﻟﺤﻘﯿﻘﻪ ص .۱۸
۲۰ـ ﺑﺤﺮ اﻟﺤﻘﯿﻘﻪ ص .۱۸

۲۱ـ ﺑﺤﺮ اﻟﺤﻘﯿﻘﻪ ص ۱۴و .۱۵

۲۲ـ ﺑﺤﺮ اﻟﺤﻘﯿﻘﻪ ص .۴۰

 -۲۳ﺑﺤﺮ اﻟﺤﻘﯿﻘﻪ ص .۷۳
۲۴ـ ﺑﺤﺮ اﻟﺤﻘﯿﻘﻪ ص .۷۳

۲۵ـ ﻧﺎم اﯾﻦ ﻧﻮر در ﮐﺘﺎب ﻧﯿﺎﻣﺪه وﱃ ﭼﻮن ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ در آن اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺑﺎﯾﺪ و ﻣﻬﺬب ﮔﺮدد ﻧﻮر اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ذﮐﺮ
ﮐﺮدﯾﻢ.

 -۲۶ﺑﺤﺮ اﻟﺤﻘﯿﻘﻪ ص ۷۴ﺗﺎ .۷۷

 -۲۷ﺑﺤﺮ اﻟﺤﻘﯿﻘﻪ ص .۵۱ -۴۸

١٦٩

۲۸ـ اﺳﺎﻃﲑاﯾﺮاﻧﯽ ﺗﺎﻟﯿﻒ ﮐﺎرﻧﻮی ﺗﺮﺟﻤﻪ دﮐﱰ اﺣﻤﺪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ -ﻓﺮاﻧﮑﻠﲔ -ﺗﱪﯾﺰ ص .۴۶
۲۹ـ ﻫﻤﺎن ﻣﺂﺧﺬ ﺑﺎﻻ ص  ۴۶و .۴۷
۳۰ـ اﯾﻀﺎً ﻣﺄﺧﺬ ﺑﺎﻻ ص .۴۷

 -۳۱اﯾﻀﺎً ﻣﺄﺧﺬ ﺑﺎﻻ ص .۴۹
۳۲ـ اﻓﺴﺎﻧﻪ ﺧﺪاﯾﺎن .ﺷﺠﺎع اﻟﺪﯾﻦ ﺷﻔﺎ.

۳۳ـ ﻧﺨﺴﺘﲔ ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﯾﻮﻧﺎن ﺗﺎﻟﯿﻒ ﺷﺮف اﻟﺪﯾﻦ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ص  ۲۸۴ﺑﻨﻘﻞ از ﻣﻘﺪﻣﻪ آﻗﺎی ﭘﻮرﺟﻮدای ﺑﺮ داﺳﺘﺎن
ﻣﺮﻏﺎن ص .۶

۳۴ـ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر اﻓﻼﻃﻮن ﺗﺮﺟﻤﻪ دﮐﱰ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﻟﻄﻔﯽ ج  ۲ص » ۱۹۰ﺗﻬﺮان «۱۳۵۰

۳۵ـ ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ ﺳﻠﻮک ص .۲۴

۳۶ـ ﭘﻨﺪﻧﺎﻣﻪ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر ﺗﺎﻟﯿﻒ اﺣﻤﺪ ﻣﺠﺎﻫﺪ ص  ۵۱۸و ۵۱۹
۳۷ـ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ ﺳﻠﻮک و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر ص .۳۶۷
۳۸ـ ﻧﻔﺤﺎت اﻻﻧﺲ ص .۴۱۴

۳۹ـ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ از ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ ﺳﻠﻮک ﻣﺮﺣﻮم آﻗﺎی ﺗﻘﻮی و رﺳﺎﻟﻪ ﻋﯿﻨﯿﻪ آﻗﺎی ﻣﺠﺎﻫﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه.
۴۰ـ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ص .۴۶۲
۴۱ـ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ
۴۲ـ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر
۴۳ـ ﻫﻤﺎن ﻣﺂﺧﺬ ص ۵۲۰

۴۴ـ ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﯿﻪ ج  ۴ص .۵۴
۴۵ـ ﺳﻠﻄﺎن ﻃﺮﯾﻘﺖ ص .۵۲۰
۴۶ـ وﻓﯿﺎت اﻻﻋﯿﺎن ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﯿﻪ ج  ۴ص .۵۴
۴۷ـ ﺳﻠﻄﺎن ﻃﺮﯾﻘﺖ ص .۲۷۷ -۲۶۵
۴۸ـ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر ص .۴۴
۴۹ـ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎرص  ۴۴و .۴۵
۵۰ـ ﺗﻤﻬﯿﺪات ص .۲۸۰

۵۱ـ ﺗﻤﻬﯿﺪات .۴۴۰

١٧٠

ﻓﻬﺮﺳﺖ آﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﻠﺪ اول ﮐﺘﺎب آﯾﺎت ﺣﺴﻦ و ﻋﺸﻖ
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺻﻔﺤﺎت
ﯾﺴﺒّﺢ ﻟﻠّﻪ ﻣﺎ ﻓﯽ اﻟﺴﻤﻮات و ﻣﺎ ﻓﯽ اﻻرض...

۱

اﻟﻠّﻪ ﻧﻮر اﻟﺴﻤﻮات و اﻻرض...

۱و۲

واﻟﺼّﺒﺢ اذا ﺗﻨﻔﺲ

۲

واﻟﻨّﻬﺎر اذا ﺗﺠﻠّﯽ

۲

ﻫﻮ اﻻول و اﻵﺧﺮ و اﻟﻈﺎﻫﺮ واﻟﺒﺎﻃﻦ

۲

ﯾﮑﺎد زﯾﺘﻬﺎ ﯾﻀﺌﯽ

۲

ﻫﯽ ﺗﻤّﺮ ﻣﺮاﻟﺴّﺤﺎب

۲

اﻧﻤﺎ اﻣﺮه اذا اراد ﺷﯿﺌﺎ ان ﯾﻘﻮل ﻟﻪ ﮐﻦ ﻓﯿﮑﻮن

۲

اﻟﯿﻪ اﻟﻤﺼﲑ .اﻟﯿﻪ راﺟﻌﻮن

۷

و ﻣﺎ ﻟﻬﻢ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ان ﯾﺘﺒﻌﻮن اﻻ اﻟﻈﻦ

۹

ﯾﺤﺒّﻬﻢ و ﯾﺤﺒّﻮﻧﻪ

۲ـ ۴۲ـ ۱۹۴ـ۲۳۴

ﯾﺴﺒﺢ ﻟﻪ اﻟﺴﻤﻮات اﻟﺴﺒﻊ

۷
۹

و ﺟﻌﻠﻨﺎ ﻣﻦ ﺑﲔ اﯾﺪﯾﻬﻢ ﺳﺪّا

۱۲

ﯾﺆﺗﯽ اﻟﺤﮑﻤﻪ ﻣﻦ ﯾﺸﺎء

۱۱۳

ﻫﻢ ﻣﻌﮑﻢ اﯾﻨﻤﺎ ﮐﻨﺘﻢ

۱۳

و ﻋﻠﻢ ادم اﻻﺳﻤﺎء ﮐﻠّﻬﺎ

۱۳

اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﻠّﻢ اﻟﻘﺮآن

۱۴

و ﻣﺎ ﮐﻨﺖ ﺗﺘﻠﻮ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻪ

۱۴

ﻞ واد ﯾﻬﯿﻤﻮن
و ﻓﯽ ﮐ ّ

۱۶

ﻫﻮاﻟﺬی ﺑﻌﺚ ﻓﯽ اﻻﻣﯿﲔ رﺳﻮﻻً

۱۶

و ﻣﻦ اﺗﺒﻊ ﻫﺪای ﻓﻼ ﺧﻮف ﻋﻠﯿﻬﻢ و ﻻ ﻫﻢ ﯾﺤﺰﻧﻮن

۱۶ـ ۲۰

اﻧﯽ ﺟﺎﻋﻞ ﻓﯽ اﻻرض ﺧﻠﯿﻔﻪ

۱۶

اﻧﯽ ﺟﺎﻋﻠﮏ ﻟﻠﻨﺎس اﻣﺎﻣﺎ

۱۸

ان اﻟﺬﯾﻦ آﻣﻨﻮا و ﻋﻤﻠﻮ اﻟﺼﺎﻟﺤﺎت اوﻟﺌﮏ ﺧﲑاﻟﱪﯾّﻪ

۱۹

و ﯾﺆﺛﺮون ﻋﻠﯽ اﻧﻔﺴﻬﻢ و ﻟﻮﮐﺎن ﺑﻬﻢ ﺧﺼﺎﺻﻪ

۱۹

ﯾﺎ اﯾﻬﺎ اﻟﻨﺎس اﻧﺘﻢ اﻟﻔﻘﺮاء

۱۹

ﻟﻠﻔﻘﺮاء اﻟﺬﯾﻦ اﺣﺼﺮو

۱۹

واﺻﱪو ﻧﻔﺴﮏ ﻣﻊ اﻟﺬﯾﻦ

۲۲

ﯾﺤﺴﺒﻮن ان ﯾﺼﻨﻌﻮن ﺻﻨﻌﺎ
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ﻓﻔﺮّوا اﱃ اﻟﻠّﻪ

 ۲۲ـ ۲۳۷

و ﻟﮑﻢ ﻓﯽ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ اﺳﻮة ﺣﺴﻨﺔ

۲۲

۳۲

ﻓﻤﻦ ﯾﮑﻔﺮ ﺑﺎﻟﻄﺎﻏﻮت و ﯾﺆﻣﻦ ﺑﺎﻟﻠّﻪ

ﻗﻞ ﻻ اﺳﺄﻟﮑﻢ ﻋﻠﯿﻪ اﺟﺮاً اﻻ اﻟﻤﻮدة ﻓﯽ اﻟﻘﺮﺑﯽ

۴۲

واﻟﺬﯾﻦ ﺟﺎﻫﺪوا ﻓﯿﻨﺎ ﻟﻨﻬﺪﯾﻨﻬﻢ ﺳﺒﻠﻨﺎ

۵۴
۵۶

ﻓﺎﺳﺴﺌﻠﻮا اﻫﻞ اﻟﺬﮐﺮ ان ﮐﻨﺘﻢ ﻻ ﺗﻌﻠﻤﻮن

اﺳﺘﺤﻮذ ﻋﻠﯿﻬﻢ اﻟﺸﯿﻄﺎن ﻓﺎﻧﺴﯿٰﻬﻢ ذﮐﺮ اﻟﻠّﻪ اوﻟﺌﮏ

ﺣﺰب اﻟﺸﯿﻄﺎن اﻻ ان ﺣﺰب اﻟﺸﯿﻄﺎن ﻫﻢ اﻟﺨﺎﺳﺮون

۵۶

اﻓﺘﺆﻣﻨﻮن ﺑﺒﻌﺾ و ﺗﮑﻔﺮون ﺑﺒﻌﺾ

۱۰۲

۸۴

ﻓﺎﻧﺬر ﻋﺸﲑﺗﮏ اﻻﻗﺮﺑﲔ

ان اﻟﻠّﻪ ﻟﻐﻨﯽ ﻋﻦ اﻟﻌﺎﻟﻤﲔ

ﮐﻞ ﻣﻦ ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﺎن و ﯾﺒﻘﯽ وﺟﻪ رﺑّﮏ ذواﻟﺠﻼل واﻻﮐﺮام
ﻣﺎ ﻋﻨﺪﮐﻢ ﯾﻨﻔﺪ و ﻣﺎ ﻋﻨﺪاﻟﻠّﻪ ﺑﺎق

۱۰۶
۱۱۱
۱۱۱
۱۱۱

واﻵﺧﺮه ﺧﲑ واﺑﻘﯽ

۱۲۱

ﺗﻠﮏ اﻟﺮﺳﻞ ﻓﻀﻠﻨﺎ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻋﻠﯽ ﺑﻌﺾ

۱۲۲

اﻧﻬﻢ ﻓﺘﯿﻪ »ﮐﻬﻒ«۶۰ -

۱۲۳

ﻻ ﯾﺨﺎﻓﻮن ﻟﻮﻣﺔ ﻻﺋﻢ

۱۲۵

ان اﻟﻠّﻪ ﯾﺄﻣﺮ ﺑﺎﻟﻌﺪل واﻻﺣﺴﺎن

۱۲۷

اﻧﻤﺎ اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن اﺧﻮه

۱۵۸

ﻟﯿﺲ ﮐﻤﺜﻠﻪ ﺷﺌﯽ

ادع اﱃ ﺳﺒﯿﻞ رﺑﮏ ﺑﺎﻟﺤﮑﻤﻪ واﻟﻤﻮﻋﻈﻪ اﻟﺤﺴﻨﻪ

۱۶۰

و ﺟﺎدﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﯽ ﻫﯽ اﺣﺴﻦ
ﻓﺒﻤﺎ رﺣﻤﻪ ﻣﻦ اﻟﻠّﻪ ﻟﻨﺖ ﻟﻬﻢ و ﻟﻮﮐﻨﺖ ﻓﻈّﺎً

۱۶۰

ﻏﻠﯿﻆ اﻟﻘﻠﺐ ﻻ ﻧﻔﻀّﻮا ﻣﻦ ﺣﻮﻟﮏ

۱۶۰

و ﯾﺰﮐﯿﻬﻢ و ﯾﻌﻠﻤﻬﻢ اﻟﮑﺘﺎب و اﻟﺤﮑﻤﻪ

۱۶۰

اﺗﺄﻣﺮون اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻟﱪ و ﺗﻨﺴﻮن اﻧﻔﺴﮑﻢ

۱۸۴ـ ۲۰۰

ﻓﺘﺒﺎرک اﻟﻠّﻪ اﺣﺴﻦ اﻟﺨﺎﻟﻘﲔ

۱۸۴

ﺧﻠﻘﺘﻨﯽ ﻣﻦ ﻧﺎر و ﺧﻠﻘﺘﻪ ﻣﻦ ﻃﲔ

۱۸۵ـ ۱۸۶

اﺳﺘﮑﱪ و ﮐﺎن ﻣﻦ اﻟﮑﺎﻓﺮﯾﻦ

۱۸۵ـ۱۹۰ـ۱۹۳

رﺑﻨﺎ ﻇﻠﻤﻨﺎ اﻧﻔﺴﻨﺎ

۱۸۶

ﻧﺤﻦ ﻗﺴﻤﻨﺎ

ﻓﻨﺴﯽ و ﻟﻢ ﺗﺠﺪ ﻟﻪ ﻋﺰﻣﺎ

۱۸۶

اﻧﻈﺮ اﱃ ﺟﺒﻞ ﻓﺎن اﺳﺘﻘﺮّ ﻣﮑﺎﻧﻪ ﻓﺴﻮف ﺗﺮﯾﺴﯽ

۱۷۸ـ۲۱۳

۱۸۷

وﮐﻠّﻢ اﻟﻠّﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﺗﮑﻠﯿﻤﺎ

۱۸۸

ان ﻋﻠﯿﮏ ﻟﻌﻨﺘﯽ
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ﻓﺒﻌﺰﺗﮏ ﻻ ﻏﻮﯾﻨﻬﻢ اﺟﻤﻌﲔ

۱۸۸ـ۱۸۹

و رﺣﻤﺘﯽ وﺳﻌﺖ ﮐﻞ ﺷﺌﯽ

۱۸۸

ﻫﺬا ﻣﻦ ﻓﻀﻞ رﺑﯽ

۱۹۴

۱۸۹ـ۱۹۰ـ۱۹۳

اﻧﺎ ﺧﲑ ﻣﻨﻪ

انّ ﻟﻠﻤﺘّﻘﲔ ﻣﻔﺎزا .ﺣﺪاﺋﻖ و اﻋﻨﺎﺑﺎ .وﮐﻮاﻋﺐ اﺗﺮاﺑﺎ .وﮐﻠﺴﺎً دﻫﺎﻗﺎ.
ﻻﯾﺴﻤﻌﻮن ﻓﯿﻬﺎ ﻟﻐﻮا و ﻻ ﮐﺬاﺑﺎ ﺟﺰاً ﻣﻦ رﺑﮏ ﻋﻄﺎءً ﺣﺴﺎﺑﺎ

ﻓﻠﻤﺎ رأﯾﻨﻪ اﮐﱪﻧﻪ و ﻗﻄﻌّﻦ اﯾﺪﯾﻬﻦ و ﻗﻠﻦ ﺣﺎش ﻟﻠّﻪ ﻣﺎ
ﻫﺬا ﺑﺸﺮ ان ﻫﺬا اﻻ ﻣﻠﮏ ﮐﺮﯾﻢ

۱۹۹
۲۰۶
۲۰۶

ﻓﺪ ﺷﻐﻔﻬﺎ ﺣ ّﺒﺎً

۲۲۲

ﻓﺒﺌﺲ ﻣﺎ ﯾﺸﱰون

۲۲۲

و اذا اﺳﺮّ اﻟﻨﺒﯽ اﱃ ﺑﻌﺾ ازواﺟﻪ ﺣﺪﯾﺜﺎ

و اذ اﺧﺬ رﺑﮏ ﻣﻦ ﺑﻨﯽ آدم ﻣﻦ ﻇﻬﺮم و ذرﯾﺘﻬﻢ

۲۳۱

واﺷﻬﺪﻫﻢ ﻋﻠﯽ اﻧﻔﺴﻬﻢ اﻟﺴﺖ ﺑﺮﺑﮑﻢ ﻗﺎل ﺑﻠﲐ

اﻧﺎ ﻋﺮﺿﻨﺎ اﻻﻣﺎﻧﻪ ﻋﻠﯽ اﻟﺴﻤﻮات واﻻرض واﻟﺠﺒﺎل ﻓﺎﺑﲔ او ﯾﺤﻤﻠﻨﻬﺎ

و اﺷﻔﻘﻬﻦ ﻣﻨﻬﺎ و ﺣﻤﻠﻬﺎ اﻻﻧﺴﺎن اﻧﻪ ﮐﺎن ﻇﻠﻮﻣﺎً ﺟﻬﻮﻻ
ﯾﺎ اﯾّﺘﻬﺎ اﻟﻨّﻔﺲ اﻟﻤﻄﻤﺌﻨﻪ ارﺟﻌﯽ اﱃ رﺑﮏ

۲۳۵
۲۳۶ـ ۳۴۳

راﺿﯿﺔ ﻣﺮﺿﯿﺔ ﻓﺎدﺧﻠﯽ ﻓﯽ ﻋﺒﺎدی و ادﺧﻠﯽ ﺟﻨﺘﯽ

۱۳۷

ﯾﺎ ﻋﺒﺎدی اﻟﺬﯾﻦ اﻣﻨﻮ ان ارﺿﯽ واﺳﻌﺔ ﻓﺎﯾّﺎی ﻓﺎﻋﺒﺪون
ﻗﻞ ﯾﺎ ﻋﺒﺎدی اﻟﺬﯾﻦ اﺳﺮﻓﻮا ﻋﻠﯽ اﻧﻔﺴﻬﻢ ﻻ ﺗﻘﻨﻄﻮا ﻣﻦ

۲۳۷

رﺣﻤﻪ اﻟﻠّﻪ ان اﻟﻠّﻪ ﯾﻐﻔﺮ اﻟﺬﻧﻮب ﺟﻤﯿﻌﺎ

۲۳۸

ﺻﻢّ ﺑﮑﻢ ﻋﻤﯽ ﻓﻬﻢ ﻻ ﯾﻌﻘﻠﻮن

۲۳۸

و اﻣﺎ ﺑﻨﻌﻤﻪ رﺑﮏ ﻓﺤﺪث
ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺤﺎً ﻣﻦ ذر او اﻧﺜﯽ و ﻫﻮ ﻣﺆﻣﻦ ﻓﻠﻨﺤﯿﯿﻨﻪ ﺣﯿﻮٰةً ﻃﯿﺒﺔً

و ﻟﻨﺠﺰﯾﻨﻬﻢ اﺟﺮﻫﻢ ﺑﺎﺣﺴﻦ ﻣﺎ ﮐﺎﻧﻮا ﯾﻌﻠﻤﻮن

و ورث ﺳﻠﯿﻤﺎن داود و ﻗﺎل ﯾﺎ اﯾﻬﺎ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻤﻨﺎ ﻣﻨﻄﻖ اﻟﻄﲑ و
اوﯾﺘﻨﺎ ﻣﻦ ﮐﻞ ﺷﺌﯽ ان ﻫﺬا ﻟﻬﻮا اﻟﻔﻀﻞ اﻟﻤﺒﲔ

۲۳۸
۲۴۱ـ ۲۴۲

۲۴۴

ان ﻫﺬه ﺗﺬﮐﺮة ﻓﻤﻦ ﺷﺎء اﺗّﺨﺬ اﱃ رﺑّﻪ ﺳﺒﯿﻼ

۲۴۶

ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﻟﻠّﻪ
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ﻓﻬﺮﺳﺖ اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ در ﺟﻠﺪ اول ﮐﺘﺎب آﯾﺎت
ﺣﺴﻦ و ﻋﺸﻖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺎد واﻗﻊ ﺷﺪه

ان اﻟﻤﺤﺐ ﻟﻤﻦ ﯾﻬﻮه زوار

۲ـ ۲۱۲

ﮐﻨﺖ ﮐﻨﺰاً ﻣﺨﻔﯿﺎً

۹

۳

ﯾﺎ ﺳﯿﻮف ﺧﺬﯾﻨﯽ

۱۱

اﻟﻌﻠﻢ ﻫﻮاﻟﯿﻘﲔ اﻟﺬی ﻻ ﯾﺪﺧﻠﻪ اﻻﺣﺘﻤﺎل

ﻣﻦ اﺧﻠﺺ ﻟﻠّﻪ ارﺑﻌﲔ ﺻﺒﺎﺣﺎً ﻟﯿﺲ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﮑﺜﺮه اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ

۱۲

اﻟﻠﻬﻢ اﺣﯿﻨﯽ ﻣﺴﮑﯿﻨﺎً

۱۲

اﻟﺸﺮﯾﻌﻪ اﻗﻮاﱃ و اﻟﻄﺮﯾﻘﻪ اﻓﻌﺎﱃ

۱۹ـ ۵۶

ﺧﻠﻘﺖ اﻻ ﺷﯿﺎء ﻻ ﺟﻠﮏ و ﺧﻠﻘﺘﮏ ﻻﺟﻠﯽ

۲۷

ﺳﻠﮑﻮﻧﯽ ﻗﺒﻞ ان ﺗﻔﻘﺪوﻧﯽ

۲۷

۱۹ـ ۵۶

اﻟﻔﻘﺮ ﻓﺨﺮی

۲۲ـ ۲۷

ﻟﻮﻻک ﻣﺎ ﺧﻠﻘﺖ اﻻ ﻓﻼک

۲۷

ﻣﻦ رآﻧﯽ ﻓﻘﺪ رأی اﻟﺤﻖ

۲۸

ﻟﻮﮐﺸﻒ اﻟﻐﻄﺎء ﻣﺎ ازددت ﯾﻘﯿﻨﺎً

۲۸

ﻣﺎ رأﯾﺖ ﺷﯿﺌﺎً اﻻ رأﯾﺖ اﻟﻠّﻪ ﻗﺒﻠﻪ و ﻓﯿﻪ و ﺑﻌﺪه

۲۸

ﯾﺎ ﻋﻠﯽ اﻧﺖ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺠﻨﺎن و ﻗﺴﯿﻢ اﻟﻤﯿﺰان

۲۸

ﺣﺐ ﻋﻠﯽ ﺣﺴﻨﻪ ﻻ ﯾﻀّﺮ ﻣﻌﻬﺎ ﺷﯿﺌﻪ

۲۸

ﻋﻠﯿﮑﻢ ﺑﺤﻔﻆ اﻟﺴّﺮاﺋﺮ

۳۰

اﺳﱰ ذﻫﺒﮏ و ذﻫﺎﺑﮏ و ﻣﺬﻫﺒﮏ

۳۰

ﻻ ﺟﱪ و ﻻ ﺗﻔﻮﯾﺾ

۳۱ـ ۴۸

ﻣﻦ ﻋﺮف اﻟﻠّﻪ اﻋﺮض ﻋﻤّﺎ ﺳﻮاه
ﻣﻦ اﺣﺐ ان ﯾﻨﻈﺮ اﱃ ﻋﺒﺪٍ ﻧﻮّر اﻟﻠّﻪ ﻗﻠﺒﻪ ﻓﻠﯿﻨﻈﺮوا اﱃ ﺣﺎرﺛﻪ
ﮐﯿﻒ اﺻﺤﺒﺖ

۳۳
۳۴
۳۴

ﺳﻠﻤﺎن ﻣﻨّﺎ اﻫﻞ اﻟﺒﯿﺖ

۳۵ـ ۳۶

ان ﺳﻠﻤﺎن ﮐﺎن ﻋﺒﺪا ﺻﺎﻟﺤﺎً
»ﺗﺮﺟﻤﻪ« :آﻧﭽﻪ را ﺳﻠﻤﺎن ﻣﯽداﻧﺪ اﮔﺮ اﺑﺎذرﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﺎﻓﺮ ﻣﯽﺷﺪ
»ﺗﺮﺟﻤﻪ« :آﺳﻤﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﺳﺎﯾﻪ ﻧﯿﻔﮑﻨﺪه راﺳﺘﮕﻮﺗﺮ از اﺑﺎذر

١٧٤

۳۵

۳۶

»ﺗﺮﺟﻤﻪ«:اﺑﻮذر در اﻣﺖ ﻣﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻦ ﻣﺮﯾﻢ در زﻫﺪش ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ
»ﺗﺮﺟﻤﻪ« :او »اﺑﻮذر« ﻣﺮدی اﺳﺖ در ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﻦ...

۳۶
۳۶
۳۶

»ﺗﺮﺟﻤﻪ« :ﻗﻮﻣﯽ ﺳﺘﻤﮑﺎر ﺗﺮا ﺧﻮاﻫﻨﺪﮐﺸﺖ

۳۷ـ ۳۸

ﻣﻦ ارادان ﯾﺠﻠﺲ ﻣﻊ اﻟﻠّﻪ ﻓﻠﯿﺠﻠﺲ ﻣﻊ اﻫﻞ اﻟﺘﺼﻮف

۳۸ـ۵۶

وﻻ ﺗﻄﻌﻨﻮا ﻋﻠﯽ اﻫﻞ اﻟﺘﺼﻮف

۳۸

ﺧﲑاﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﺑﺎﺣﺴﺎن و ﻋﻄﻒ »اوﯾﺲ«

۳۹

ﻣﻦ ﻋﺮف اﻟﻠّﻪ ﻻ ﯾﺨﻔﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺷﯿﺊ
اﻃﻠﺒﻮا اﻟﻌﻠﻢ و ﻟﻮ ﺑﺎﻟﺼّﲔ

ﻋﻠﯿﮑﻢ ﺑﻠﺒﺎس اﻟﺼﻮف ﺗﺠﺪون ﺣﻼوة اﻻﯾﻤﺎن ﻓﯽ ﻗﻠﻮﺑﮑﻢ
ﮐﺎن اﻟﻨﺒﯽ ﯾﻠﺒﺲ اﻟﺼﻮف و ﯾﺮﮐﺐ اﻟﺤﻤﺎر
ﻻ ﺗﻀﯿﻌﯽ اﻟﺜﻮب ﺣﺘﯽ ﺗﺮﻗﻌﻪ

»ﺗﺮﺟﻤﻪ« :ﺗﺼﻮف ﺑﺮ ﭼﻬﺎر ﺣﺮف اﺳﺖ ﻧﺎء و ﺻﺎد و واو و ﻓﺎء
»ﺗﺮﺟﻤﻪ« :ﺻﻮﻓﯽ ﮐﺲ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﺒﺎس ﭘﺸﻤﯿﻨﻪ را ﺑﺎ ﺻﻔﺎی ﻗﻠﺐ ﭘﻮﺷﺪ
و دﻧﯿﺎ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ اﻧﺪازد

۴۸

۵۳
۵۳
۵۳

۳۷ـ ۵۵

۵۵
۵۶

اﻟﻬﯽ ﻓﺎﻟﯿﻨﺎ ذﮐﺮک

۵۹

ﻣﺪاد اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻓﻀﻞ ﻣﻦ دﻣﺎء اﻟﺸﻬﺪا

۶۰

ﻣﻦ ﻋﺮف اﻟﻠّﻪ اﻋﺮض ﻣﻤّﻦ ﺳﻮاه

۶۰

ﻻ ﯾﺼﺢّ اﻟﻌﺒﺎده اﻻّ ﺑﺎﻟﺘﻮﺑﻪ

»ﺗﺮﺟﻤﻪ« :ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ﺑﺮ ﭼﻬﺎر ﭼﯿﺰ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﻋﺒﺎدت و اﺷﺎرت و ﻟﻄﺎﺋﻒ و ﺣﻘﺎﺋﻖ
ﻧﺤﻦ ﻣﻌﺎﺷﺮ اﻻﻧﺒﯿﺎء ﻧﮑﻠﻢ اﻟﻨّﺎس ﻋﻠﯽ ﻗﺪر ﻋﻘﻮﻟﻬﻢ

۶۱
۶۱

۶۲

ﻧﺤﻦ اﻣﺮﻧﺎ ﻟﻨﮑﻠّﻢ اﻟﻨّﺎس ﻋﻠﯽ ﻗﺪر ﻋﻘﻮﻟﻬﻢ

ان ﺣﺪﯾﺚ آل ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻌﺐ ﻣﺴﺘﺼﻌﺐ ﻻ ﯾﺤﻤﻠﻪ اﻻ ﻣﻠﮏ ﻣﻘﺮب او
ﻧﺒﯽ ﻣﺮﺳﻞ او ﻋﺒﺪاﻣﺘﺤﻦ اﻟﻠّﻪ ﻗﻠﺒﻪ ﻻ اﯾﻤﺎن

اﻟﻬﯽ ﻣﺎ ﻋﺒﺪﺗﮏ ﺧﻮﻓﺎً ﻣﻦ ﻧﺎرک و ﻻ ﻃﻌﻤﺎً ﻓﯽ ﺟﻨﺘﮏ ﻟﮑﻦ

وﺟﺪﺗﮏ اﻫﻼً ﻟﻠﻌﺒﺎده ﻓﻌﺒﺪﺗﮏ

۶۲ـ ۲۲
۶۲

ﻞ ﺧﻮﻓﺎً ﻓﺘﻠﮏ ﻋﺒﺎدة
اﻟﻌﺒﺎده ﺛﻼﺛﻪ ،ﻗﻮم ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ ﻋﺰّ و ﺟ ّ
اﻟﻌﺒﯿﺪ ﻗﻮم ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺗﺒﺎرک و ﺗﻌﺎﱃ ﻃﻠﺒﺎً ﻟﻠﺜﻮاب ﻓﺘﻠﮏ

ﻋﺒﺎدة اﻻﺣﺮار و ﻫﯽ اﻓﻀﻞ اﻟﻌﺒﺎده »اﻣﺎم ﺻﺎدق ﷷ«
ﻟﻮﮐﺸﻒ اﻟﻐﻄﺎء ﻣﺎ ازددت ﯾﻘﯿﻨﺎ

»ﺗﺮﺟﻤﻪ« :ﺗﺼﻮف ﻧﯿﮑﻮ ﺧﻮﺋﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺮﮐﻪ ﻧﯿﮑﻮ ﺧﻮﺗﺮ ﺻﻮﻓﯽ ﺗﺮ
ﻋﺰ ﻣﻦ ﻗﻨﻊ و ذل ﻣﻦ ذل ﻣﻦ ﻃﻤﻊ ﻋﻠﯽﷷ

۶۲
۷۳

۸۶

۱۰۵

۱۰۹

اﻟﻠﻬﻢ ارﻧﺎ اﻻﺷﯿﺎء ﮐﻤﺎﻫﯽ

۱۲۱

ﻻﻓﺘﯽ اﻻ ﻋﻠﯽ ﻻ ﺳﯿﻒ اﻻ ذواﻟﻔﻘﺎر

۱۲۵

»ﺗﺮﺟﻤﻪ« :ﺟﻮاﻧﻤﺮدان اﻣﺖ ده ﻋﻼﻣﺖ دارﻧﺪ

۱۵۳

اﻻﻧﺴﺎن ﻋﺪو ﻋﻠﯽ ﻣﺎ ﺟﻬﻠﻮا
١٧٥

ﻟﻮ دﻧﻮت اﺣﱰﻗﺖ

۱۵۸

اﻟﻄﺮﯾﻖ اﱃ اﻟﻠّﻪ ﺑﻌﺪد اﻧﻔﺎس »ﻧﻔﻮس« اﻟﺨﻼﯾﻖ

۱۷۳ـ ۲۰۵

ﻫﻞ اﻻﯾﻤﺎن اﻻ اﻟﺤﺐ »ﻫﻞ اﻟﺪﯾﻦ اﻻاﻟﺤﺐ«

۱۷۴

ان اﻟﻠّﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻻ ﯾﻨﻈﺮ اﱃ ﺻﻮرﮐﻢ وﻻ اﱃ
اﻋﻤﺎﻟﮑﻢ و ﻟﮑﻦ ﯾﻨﻈﺮ اﱃ ﻗﻠﻮﺑﮑﻢ

۱۸۱

ﻋﻦ اﻟﺼﺎدق ﷷ :اﻣﺮاﻟﻠّﻪ و ﻟﻢ ﯾﺸﺎء و ﺷﺎء و ﻟﻢ ﯾﺄت،
اﻣﺮ اﺑﻠﯿﺲ ان ﯾﺴﺠﺪ ﻵدم و ﺷﺎء ان ﻻ ﯾﺴﺠﺪ وﻟﻮ ﺷﺎء
ان ﯾﺴﺠﺪ ،ﺳﺠﺪ ،ﻧﻬﯽ آدم ﻋﻦ اﮐﻞ اﻟﺸﺠﺮه ،وﺷﺎء

ان ﯾﺄﮐﻞ ﻣﻨﻬﺎ و ﻟﻮ ﻟﻢ ﯾﺸﺎء ،ﻟﻢ ﯾﺄﮐﻞ

۱۹۲

ان اﻟّﻪ ﺟﻤﯿﻞ و ﯾﺤﺐ اﻟﺠﻤﺎل

اﻟﻠﻬﻢ اﻧﯽ اﺳﺄﻟﮏ ﻣﻦ ﺟﻤﺎﻟﮏ ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﻪ وﮐﻞ ﺟﻤﺎﻟﮏ ﺟﻤﯿﻞ

ان اﻟﻠّﻪ ﺟﻤﯿﻞ ﯾﺤﺐ اﻟﺠﻤﺎل ﺳﺨﯽ ﯾﺤﺐ اﻟﺴﺨﺎء ﻧﻈﯿﻒ ﯾﺤﺐ اﻟﻨﻈﺎﻓﻪ

ﺣﺐ اﻟﺸﺌﯽ ﯾﻌﻤﯽ و ﯾﺼﻢ

 ۱۹۸ـ ۱۹۹

۱۹۸
۱۹۹

۲۰۱

ان ﻟﻠﺤﺴﲔ ﻣﺤﺒﺘﻪ ﻣﮑﻨﻮﻧﻪ ﻓﯽ ﻗﻠﻮب اﻟﻤﺆﻣﻨﲔ

۲۰۶

اﻟﺘﻘﯿﻪ دﯾﻨﯽ و دﯾﻦ آﺑﺎﺋﯽ ﻓﻤﻦ ﻻ ﺗﻘﯿﻪ ﻟﻪ ﻻ دﯾﻦ ﻟﻪ

۲۲۱

۲۰۶

ﮐﻠﻤﯿﻨﯽ ﯾﺎ ﺣﻤﲑاء

اﻟﻨﺎس ﺛﻼﺛﻪ :ﻋﺎﻟﻢ رﺑﺎﻧﯽ و ﻣﺘﻌﻠﻢ ﻋﻠﯽ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻨﺠﺎه و ﻫﻤﺞ اﻟﺮّﻋﺎع

۲۲۱

ﺑﺦ ﺑﺦ ﻟﮏ ﯾﺎ اﺑﺎاﻟﺤﺴﻦ ﻗﺪ اﺻﺒﺤﺖ ﻣﻮﻻی و ﻣﻮﻻی ﮐﻞ ﻣﺆﻣﻦ و ﻣﺆﻣﻨﻪ

۲۲۲

ﻣﻦ ﮐﻨﺖ ﻣﻮﻻه ﻓﻌﻠﯽ ﻣﻮﻻه
اﻟﻌﺒﺎده ﺟﻮﻫﺮه اﻟﺮﺑﻮﺑﯿﻪ
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۲۲۲
۲۳۷

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺳﻠﺴﻠﻪﻫﺎی و ﻣﮑﺎﺗﺐ اﻫﻞ ﺗﺼّﻮف ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب آﻣﺪه

۴۰

ﮐﻤﯿﻠﯿﻪ:

۶۵ـ ۷۸ـ ۷۹ـ ۱۰۹

ﻃﯿﻮرﯾﻪ:

ﺷﻄﺎرﯾﻪ:

۶۵ـ ۷۸ـ ۷۹

ﻧﻘﺶ ﺑﻨﺪﯾﻪ:

۶۵ـ ۷۹ـ ۸۹ـ ۹۲ـ ۱۷۴

ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻠﻬﯽ:

۸۹ـ ۹۲ـ ۲۱۲ـ ۲۱۶ـ ۲۱۸

ﺟﻨﯿﺪﯾﻪ:

۸۹ـ ۹۲ـ ۱۳۷

ﻣﻮﻟﻮﯾﻪ:

۸۹ـ ۹۲ـ ۲۱۶

ﮐﱪوﯾﻪ:

۸۹ـ ۹۲ـ ۲۱۶ـ ۲۱۷

ﺻﻔﻮﯾﻪ »ﺻﻔﻮﯾﺎن«:

۸۹ـ ۹۲ـ۱۲۳ـ ۱۲۸ـ ۲۱۶

ﺳﻬﺮوردﯾﻪ:

۸۹ـ ۹۲ـ۱۶۸ـ ۲۱۶ـ ۲۱۷

ﭘﲑ ﺟﻤﺎﻟﯿﻪ:

۸۹ـ ۹۲ـ ۲۱۶ـ ۲۱۷ـ

ﺷﺎذﻟﯿﻪ:

۸۹ـ ۹۲ـ

رﻓﺎﻋﯿﻪ:

 ۸۹ـ ۲۱۷

ﻗﺎدرﯾﻪ:

۸۹

ﻗﻮﻧﻮﯾﻪ:

۸۹

ﺳﯿﺎرﯾﻪ:

 ۸۹ـ۱۱۲

ﻧﻮرﯾﻪ:

۹۰ـ ۱۰۹

ﺳﻬﻠﯿﻪ:

۹۰ـ ۱۱۰

ﻣﺤﺎﺳﺒﯿﻪ:

۱۰۷

ﻣﻼﻣﺘﯿﻪ »ﻣﻼﻣﺘﯽ«:

۱۰۷ـ ۱۰۸ـ ۱۲۳

ﻗﺼﺎرﯾﻪ:

۱۰۷

ﻗﻠﻨﺪرﯾﻪ »ﻗﻠﻨﺪری«:

۱۰۷ـ ۱۰۸

ﺧﺮازﯾﻪ:

۱۱۱

ﺣﮑﯿﻤﯿﻪ:

۱۱۱

ﺣﻠﻤﺎﻧﯿﻪ:

۱۱۳

اﻫﻞ ﻓﺘﻮت »ﻓﺘﯿﺎن«:

۱۲۱ـ ۱۲۲ـ ۱۲۳

ﻓﺎرﺳﯿﻪ:

۱۱۳
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ﺻﻮﻓﯿﻪ ﺳﺮﺑﺪاران:

۱۲۳ـ ۱۲۸

ﻋﯿﺎران:

۱۲۱ـ ۱۲۶ـ ۱۲۷

۱۳۵ـ ۱۳۷ـ ۱۶۹ـ ۱۷۶

ﻣﻌﺮوﻓﯿﻪ:

ﻧﻮرﺑﺨﺸﯿﻪ:

۱۷۹ـ ۲۱۷

ذﻫﺒﯿﻪ:

۲۱۶ـ ۲۱۷

ﮐﻮﺛﺮﻋﻠﯿﺸﺎﻫﯽ:

۲۱۸

ذواﻟﺮﯾﺎﺳﺘﯿﻨﯽ:

۲۱۸
۲۱۸

ﺻﻔﯽ ﻋﻠﯿﺸﺎﻫﯽ:

۲۱۸

ﮔﻨﺎﺑﺎدی:
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در ورودی ﻣﺴﺠﺪ اﺣﻤﺪﯾﻪ ،ﻣﺰار ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﻏﺰاﱃ
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ﮔﻮﺷﻪای از ﺣﯿﺎط ﻣﺴﺠﺪ اﺣﻤﺪﯾﻪ
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ﻣﺪﺧﻞ زﯾﺮ زﻣﲔ ﻣﺴﺠﺪ

١٨١

ﻣﺰار ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﻏﺰاﱃ واﻗﻊ در زﯾﺮ زﻣﲔ ﻣﺴﺠﺪ

١٨٢

