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 گرا/ بخش دومو عرفان انسان يدر يپارس

 يگراهست از عرفاِن خدامحوِر عراق به عرفاِن انسان ين بخش، گذاريدر ا

که خدا را  ين عارفيبه عنوان اول يد بسطاميزيبه با يکوتاه يخراسان، و اشاره

 کعبه نشاند يجاز ينرا  ازمندانينافت  و ي هم ن خودينه در حجاز که در سرزم

ن چرخش نقش يدر ا ياسيرسد که زبان و فرهنگ و حوادث سينظر مو به

   داشته است. ييسزابه

 

اند. ختهيقت و افسانه سخت به هم آميمانده از احواالِت بزرگاِن تصوف و عرفان، حق يبرجا يهادر تذکره

ن ير ان باشد که ديد ايتر شادرست م.يرياما و اگر همه را بپذ يم، نه بيراث بگذرين ميم از ايتوانيکه نه مچندان

 يلال تجيخ ينهييکه در آ ييم، آرزوهاينيبيم يهنرمندانه و شاعرانه يانسان را با زبان يآرزوهااِن يها بتذکره

 کند.يکرده و م

 مگر نباشدچ يهشايد اند، ها به عارفان نسبت دادهها )خرِق عادات( که در تذکرهگر، آن همه کرامتيبه سخن د

ان سيتذکره نو يو برخ ياز مردم عاد ياريخداگونه. مفهوِم خدا هم نزد بس يدن به انسانيا رسيداشتن  يآروز

ن ين اعتقاد بر اياسباب و علل. متناسب با هم يکند، بيکه هرچه اراده کند م يعبارت بوده است از قادِر مطلق

 اء باشند. يز چون انبيده که در خرق عادت نيمت بخشداشته و کرا ياء خود را گراميباور بودند که خداوند اول

 متفاوت ِشيو گذرا دارم بر دو گرا يار کلير بسيک سيام، تنها ن نپرداختهين مضامين مجال، به چند و چون ايدر ا

د فهميگر ميد ياکه خدا را گونه يشيخلق، و دوم گرا يدغدغه يِش خدا محور، بيگرا يکيدر تصوف و عرفان. 

 ن و مسلک.ييد دلواپِس آالم و رنج مردمان، از هر نژاد و آيبا يشگاهش، دليحضور در پ يو برا

 ي، ابتدا تصوفيد که تصوف و عرفان اسالميآين بر ميها و منابع مربوط به تصوف چناز جست و جو در تذکره

 يارياتِ بسيا بود. روايدن از امور يگردانيت از خداوند و رويآن خوف و خش يکانون يشد و نقطهيزاهدانه شمرده م

 ش گرفته بودند. يه چگونه در ورع و زهد راه افراط پياِن اولياز صوف يهست که برخ

بوده باشد در برابر  يالعملن افراط در ورع و زهد، عکسين نکته به ذهن متبادر شود که ايد ايدر نگاه اول شا

 ها و غارت اموال مردمان. يساخته بودند بر جاه طلب يکه از ناِم خداوند و جهاد، سرپوش يرانيدستگاه خالفت و ام
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و عذاِب  يم که ترس آنان از عقوبت الهينيبيم ين زاهداِن صوفيمانده از نخست يشتر در گفتار برجاياما با تامل ب

 مطلق قادِر يچون و چرايب يز ارداهِن آنان ايقيبر  يالعمل، بلکه مبتنبود نه به تصنع و نه عکس يدوزخ، ترس

نده اتفاق ياست که در آ يزيدن از چيترس ين جهت نزد زاهداِن متصوفه "خوف" به معنايبود. احتماال به هم

که پس از مرگ را در نظر ندارد و ترِس از  يآدم 1که اکنون هست تعلق ندارد. ياچ واقعهيخواهد افتاد و به ه

 آورد.يم يگران رويا به ارتکاب گناه و تجاوز به حقوق دين دنيعذاب آخرت در دلش رنگ باخته است، در ا

در  يشفا فرستد، و يش داده بودند که خدايست، تساليگريم يمارياند که هنگام بنقل کرده يصوف يرياز پ

 پاسخ گفته بود:

 2ترسم که پس از مرگ باشد.يترسم؟! از آن ميز مرگ مکه ا يپندار

ان امت چندياعمال آنان در ق يشود که نامهيها سبب آن ما و ترِک لذتيز از دنين باور بودند که پرهيمعموال بر ا

که « يخدا ترس»ن يهم 3ن جهان، حاللش را حساب است و حرامش را عذاب.يرا در ايل نباشد زيض و طويعر

 شود. يآن م يهااز وسوسه ييا و رهاياز دن يگردانيباشد، سبب رو يدل صوفمدام در 

 نيزند که در التزام به ورع و زهد سنگ تمام نهاده باشد. و البته اي)رجا( پس از آن در دِل زاهد جوانه ميدواريام 

دند يبزرگ را به خواب د يدار است تا آنجا که زاهيات بسين باره روايدن به بهشت بود. در ايرس يشتر برايد بيام

و  راهن داشتيا دو پيدن يکه مالئِک حساب و کتاب، او را از رفتن به بهشت مانع شدند از آن جهت که در زندگان

 4بهشت شود يرا باز پس دهد و سپس روانه يراهن اضافيک پيکرد تا حساب آن يم يد صبوريامت بايدر ق

 ينيد يهابودند متناسب با آموزه ييامت، البته باورهايانجاِم جهان و قِل بهشت و دوزخ، و آغاز و يشکل و شما

ن باشد که يد ايتر شادرست 5هان داشتند.يبود که از ساختاِر ک ين متناسب با نوع شناختيدر آن روزگار و همچن

ه د شالق بب فرزنيتاد يانگارد و برايبت بود که خود را مالک فرزند ميپر ه يه ترس از پدريترس از خدا شب

                                                           
 942 يازدهم، صفحهيه، باب يريقش يرساله - 1

 959 يهمان، صفحه - 9

 اء عطار.ياالولنار در تذکرةيشرح احوال مالک دد به يبه عنوان مثال نگاه کن - 3

 همان -4

ر نبوده باشد. يتاثياِن زاهداِن مسلمان بيز در ميت نيحيهود و مسين ييآ ياز باورها يرسد برخينظر من بهيهمچن - 5

 بود. يحيه آنچه قبال در نزد رهباناِن مسيا شبيگونه که در تورات مطرح بود و ترک دن" به آني"خداترس
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زند يرا او ميب او را خوار نشمارد زيکه به خوِد او پناه َبَرد و تادندارد جز آن يزيچ راِه گريدست گرفته، و فرزند ه

 د.ينمايدهد و مالطفت ميکند و باز با دست خود شفا ميو مجروح م

آنکه يب انجام دهد بيم و عجيعظ يکارها يچ سببيه يتوانست بيگر، "خدا" قادِر مطلق بود که ميد يريدر تصو

ن امور يعالم پس از مرگ و بهشت و دوزخ نبود. ا يد هم در بارهيترد ياکند. ذره يبتواند به او اعتراض يکس

 ار هم در آن باره نوشتند.   يبس يهانامهها و خوابشد که سفرنامهيدانسته م يچندان قطع

که  شوديده ميگونه فهمنيها از بدل شد. از تذکرهين يدگيرگر به عشق و شويد ين خوف و رجا، در ساحتياما ا

وارد تصوف شد،  و اندک اندک ترس از خدا  7،يبا حسن بصر 6هيعدو يرابعه ي، در مواجههيمضموِن عشق اله

حسن  يظاهرا رابعه بود که در قلمرو عشق اله 8دهد. يعشق اله يخود را به شورمند يرفت تا جايو دوزخ، م

ش مردم را هم به يهايگفت و شورمنديث ميحسن بر منبر حد ياق آورده بود چندان که وقتيرا به اشت يبصر

 کرد که:يرابعه م يسو ي، روشديها روانه مآورد و اشک از چشميشور و شوق م

 9يگرام يبانو ي[ از آتِش دل تست اين ]همه گرميدة . ايا سيهذا من َجمراِت َقلبک 

 بوده باشد و حسن يد دختر نوجوانين هنگام رابعه باياند در ان دو نوشتهيها از تولد و مرگ اتذکرهمطابق آنچه 

 که حدود هفتاد سال با رابعه فاصله داشته است. يريپ يبصر

خ صنعان و دختر ترسا را هم يحا داستان شيو رابعه، تلو يحسن بصر يها درست باشد، رابطهن گزارشياگر ا 

افته و معطوف يش يت وااليممنوع هست که در نها يهاهم از عشق يگرياِر ديبس يهاو داستان 10،کنديم يتداع

 شود.يبه خدا م

                                                           
 المقدس فوت نموده استتيز در بين 181در بصره و به سال  يهجر 111ظاهرا متولد سال  - 6

شمرده  يبوده و از موال يرانيا يدر بصره، ظاهرا پدر و يهجر 111نه و درگذشته به سال يدر مد يهحجر 91متولد سال  - 7

 شد.يم

 به بعد 51ه، ص: يراث صوفين کوب، ارزش ميزر - 8

 33/صياء، ذکر حسن بصرياالولتذکرة - 2

ح يتوض يماند. برايخ زنده ميرد و شيميخ صنعان، دختر ترسا مين که در داستان شي، از جمله اييهاالبته با تفاوت - 11

 خ صنعانيگر به داستان شيد يگذرشتر نک: يب

http://ali-tahmasbi.com/index.php/2013-01-11-10-33-41/1-2013-01-08-08-35-28
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اند. ل کردهنق ياريست و از عشق او نسبت به خدا سخنان بسينسبتا دراز بز يانيسال ياما رابعه بعد از حسن بصر

 منسوب به رابعه آمده است که: يدر مناجات

به دوستاِن  يابه دشمنان خود ده، و هرچه از آخرت قسمت کرده ياا هرچه قسمت کردهيدن، مرا از ياله

   11يخود ده، که ما را، تو بس

شت، اق بهيماند و نه اشتيم يشورمندانه که تنها خدا مورد نظر باشد، طبعا نه ترس دوزخ باق ين گفتارهايدر ا

 شود:ير او گناه شمرده ميرا نظر بر غيز

 12ک بار در بهشت نگرستم، مرا ادب کرديست؟ گفت يتو چ يماريرا گفتند سبب ب يار شد، وميرابعه ب

ن حس ياند که روزنداد؛ نوشته يچ خواستگاريخداوند چنان باال گرفت که پاسخ به ه ياو در باره يهاعاشقانه 

 ده بود و رابعه در پاسخ گفته بود:يشوهر و نکاح پرس ياز او در باره يبصر

 13د کرديحکم او، خطبه از او با يهيم و در سايآِن اومن از 

 يبيعج يهاداشت چندان که داستانيم رت وايگران را به حيو د يها بود که حسن بصريفتگيشنيد هميو شا

 .ز ربوده استيم نيسبقت از مر يان، گوياند تا آنجا که رابعه نزد صوفعادات و کرامات به او نسبت دادهاز خرق

رسد ينظر مد آمد، باز هم بهياز تصوف پد يدر بخش ينسب يحال که با ورود مضمون عشق، چرخش نيدر ع

ت يه رعاـکو با آن  خود بوده است ياز با خدايق، و اهل راز و نـاز خل ين، فرارـي، اغلب خلوت نشين تصوفيچن

از منکر هم  يمعروف و نه کرد و گه گاه امر بهيت ميعت را به شدت رعايشر يهاگران و حدود حرمتيحق د

 آن خداوند بود و بس. يکانون ينگران خلق نبود و نقطهنمود، اما چندان دليم

اد شده است. ياز او  يبزرِگ خراسان ين صوفيبه عنواِن نخست 14ست،يزيم ادهم که همزمان با رابعه ميابراه

 يينايا گفت تا بيرا رها کرد و ترک لذت دن ين بوده که همچون بودا کاخ شاهيکاخ نش ياشاهزاده ياند که وآورده

                                                           
 هيعدو يهمان، ذکر رابعه - 11

 464ه/صيريقش يرساله 19

 د کرديبا يد خواستگارينوشته است که: مرا از او با يدر پاورق يمحمد استعالم ي/ آقا66اء/ ص ياالولتذکرة - 13

ن دو نفر در کنار کعبه با يا ن نقل است کهيفوت نموده است همچن 169ا ي 161در بلخ و به سال  يهجر 111متولد سال  -14

 ( 64اء/ص ياالولاند)تذکرةبا هم داشته ييو گفت و گو يداريهم د
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 16هم بوده باشد ييد متاثر از فرهنگ و عرفان بودايم ادهم شايچون ابراه يکرد کسانياگرچه رو 15دا کند.يباطن پ

 ش گرفته بود.ينمود که تصوِف عراق پيرا م يهمان راه يشتر ادامهياما ب

متفاوت داشتند اما به هرحال هر دو خدا محور بود. تا آنکه  کرد نسبتايتصوف زاهدانه و عاشقانه اگر چه دو رو

ن چرخش يآورد. ا يو محبت به خلِق خدا هم رو ييگراانسان يبه نوع يخراسان عشق اله ياندک اندک در خطه

 مقدمه نبود.يب

 يهابيها و آسبيعباس، از دستگاه خالفت فر يمروان و چه به روزگار بن يه و بنيام يان، چه در روزگار بنيرانيا

 يانن بود. قتل  ابومسلم خراسينام خدا و دهمه بهاس که حکومتشان عب يژه به روزگار بنيده بودند، به ويار ديبس

که از  يهزار نفر از هواداران وش از شصتيکشته شدن ب 17(،يهجر 131رنگ توسط منصور )يب و نيهم با فرآن

خود سرود عشق  يخدا يبود که رابعه در بصره برا يدر همان روزگار 18برخاسته بودند، يخراسان به خونخواه

تا در  کرديبود و گاه عزم کعبه م به عبادت يو غار يابانيگر گاه در بيد ين سويز در ايم ادهم نيخواند و ابراهيم

 گونه بودند.نيگر در آن روزگار، هميان ديزاهدان و صوف ياريند. بسيش نشيايحرم به ن

ل يکه به خراسان گس يرانيو هارون، ام يبعد از او مانند مهد يفت منصور، و چه در دوراِن خلفاچه در خال

ان بيگر مناطق عراق همراه بودند تا سرکوب مخالفان و رقيمجرب از مردم بصره و د يشدند، معموال با سپاهيم

 نموده و به عراق بفرستند. يآوراو جمع يفه انجام دهند و خراِج خراسان را برايرا به دلخواِه خل

 :يهقير بيبن ماهان بود که به تعبيسيبن عيت خراسان، عليد در واليالرشاز عامالن هارون يکي

مروز و يو جبال و گرگان و طبرستان و کرمان و سپاهان و خوارزم و ن ي، خراسان و ماوراءالنهر و ريعل

د يساخت رش ياهيشت. پس، از آن مال هدستان بکند و بسوخت، و آن ستد که کز حد و شمار بگذيس

 19کس نساخته بود و .... يش از ويرا که پ

                                                           
 ، ذکر ابراهيم ادهماء عطارياالولنک: تذکرة - 15

 به بعد 54 ير، چاپ چهارم، صفحهير کبيه، انتشارات اميراث صوفين کوب، ارزش ميزر - 16

 925الذهب/ص مروج - 17

از  يادياد کرده که مردمان زي يبه عنوان مجوس يسنباد نوشته است و از و يرا به فرمانده ين خونخواهيا يطبر - 18

 4715، ص 11، جلد يخ طبريوسته بودند/ رک: تاريبه او پ يشابور و قومس و رين

دانشگاه مشهد،  ياض، چاپخانهياکبر ف يح علي/ تصحيهقين بي، خواجه ابوالفضل محمدبن حسيهقيخ بيتار - 12

 536/ص.1351
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ارت يد به زيرسيش از او بودند، هر سال موسم حج که ميکه پ يد و هم منصور و مهديالرشفه هارونيهم خل

نه يزهار ين آن اموال بسيگسترش حرِم کعبه، و تزئ يجستند، برايرفتند، در مناسک حج شرکت ميکعبه م

ن ين افزون بر ايهمچن 20نمود.يها مکردند، و نسبت به مسلمانان حجاز و عراق که عرب بودند بذل و بخششيم

 نيکه انيز نقل شده است و عجب ايخلفا ن يهاياز شادخوار ياريبس يهاان، داستانيسپاه يها و مقّررنهيهز

 21 شمردند.يت مخصوص خداوند نسبت به خود ميهمه را عنا

گر درآمدها، به هرحال چندان وسوسه يه و ديسرشار از خراج و جز يال خالفت با خزانهيض و طويدستگاِه عر

محمد فرزند  که يگر باشند. نقل است هنگاميکديز بود که بر سر تصاحب آن برادران هم در کاِر توطئه و قتل يانگ

 ه کار خود گفته بود:يجتو يد برايکشيقتل برادر خود مامون را م يد نقشهيالرشهارون

  22برد.يرا از ميان م يديگر يباشند، يك ياههر گاه دو جانور نر در گّل

ان يبه حکومِت سامان ياکرده بودم، اشاره يادي يو حکمت و عرفان خراسان يدر يدر بخش اول که از پارس

 را ارج نهادند و يداشتند و زبان و ادب پارس ييبه بعد بر خراسان فرمانروا يقرن سوم هجر يانهيداشتم که از م

د ياسالم داشتند شا يان از مفهوم خدايرانيکه ا يان خاندان، تجربهيکار آمدن ا يش از رويگسترش دادند. اما پ

 .فهيبود از خدا و خل يازهيآم

وست با يفه در پيخلشد، نام خدا و يخوانده م يکه به هرشهر يابه هرحال چه در حرم کعبه و چه در هر خطبه

ان با عامالن يتلخ خراسان يدگانِ خداوند هستند. مواجههين باور بودند که برگزيعباس واقعا بر ايد بنيهم بود و شا

ار ين ديان و وصول خراج به ايسرکوب خراسان يبن ماهان که برايسيعبنيچون عل يندگانيفه و نمايخل

ند ين چندان خوشاين سرزميمردم ا يکه برا يريد آورده بود، تصويداز خدا و اسالم پ يگرير ديآمدند، تصويم

 نبود.

                                                           
 498اخبار طوال/ص - 91

 عباس سروده بود که:يکه خود عرب بود در همان آغاز کار بن يشاعر يحت - 91

 شديعباش به آتش افکنده م يگشت  و کاش عدل بنيمروان به ما باز م يکاش ستم بن يا

ابوالفرج  .919ص  17ج  ياالغان. يالنار / ابو عطاء سند يالعباس ف يت عدل بنيا ليمروان عاد لنا   يت جور بنيا لي

 روتيب :محل نشردار احياء التراث العربي،  :ناشرن، يبن حس ي، علياصفهان

 435اخبار طوال/ص  - 99
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ار شدند، پنهان و آشکيخوانده م يان که مواليرانيان اين زردشت در مييش به آيها بود که گراگونهنياحتماال هم

فه سرکوب يخل ين کارهاياز مهمتر يکي، يام خالفت مهديکه پس از مرگ منصور و در اافته بود چندانيرواج 

که  (يجان و جبال)کردستاِن امروزيدستاِن آذربا از دهقانان و فرو ياريز بسيش از آن نيپ 23و کشتار مجوسان بود

و اگرچه آن جنبش هم به شدت سرکوب  24وسته بودنديجامگان پدند به جنبش سرخيديخود را غارت شده م

 ني، ايسقَدَم ياند. به نوشتهفه ندادهيخل يه خداشده بود اما به هرحال نشان داد که محرومان چندان هم دل ب

 25زردشت داشتند. يهاو آموزه يين مزدايياز آ ياتازه يرهاينان، ظاهرا تعبيدا خرميسرخ جامگان، 

 يام اهل خراسان به هر حال پارسين ايده انگاشت که در اين نکته را ناديتوان اين نميع، همچنين وقايافزون بر ا

ادب عر و شاز  يانهيافته بود اما به هرحال گنجيتحول ن يدر يهنوز کامال به پارس انهيم ياگرچه پارسزبان بودند 

زبان  به نقش يان اشارهيشي. در بخش پگفتنديز ميات نيو فرهنگ دوران گذشته را در خود داشت که آن را فهلو

 ست.يبه تکرار آن ن يبه امور نوشته بودم که لزوم ير آن در نگرِش آدميو تاث

 يد در بسطام کودکيزيکه با يهـ( هنگام232تا  111ن حال و هوا بود)يز در همين يد بسطاميزيبا ينشو و نما

بن يسيبن عيهـ(  هنوز نوجوان بود که عل119ده بود. )يد در بغداد به خالفت رسيالرشخردسال بود، هارون

 خود نبوده باشد. يع زمانهيد متاثر از وقايزيکه باد است يخراساِن بزرگ شده بود. بع يماهان وال

اِن بسطام بوده است يز از زرتشتين يو پدر بزرِگ و 26اندت قومس بودهيد از بزرگاِن واليزياند که خانداِن بانوشته

 ر مسلمانان از جملهيت حاِل غياند، رعاد نوشتهيزيهم که از با ييهادر نقل قول 27که ظاهرا مسلمان شده بود.

 شود. يده ميد يو يمجوسان از سو

                                                           
 411، جلد دوم، ص: يعقوبي - 93

 444ص/الطوال: اخبار  - 94

 575خ/ترجمه، جلد دوم/ص يالبدأ والتار - 95
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د يزيدر نزد بابه خود گرفت،  ياشکل تازه يو عرب يان زبان پهلوياز تعامل م يدر يگونه که پارسد به همانيشا

که در انحصار  ييالبته با خدا ين تلقيد آمده باشد. و ايپد ياگانهي يزردشت تلق يمحمد و خدا يخداهم از 

 ار متفاوت بوده باشد.يبسد يعباس بود بايبن يخلفا

ن انگشتِر ين قبله نموده بود، بر نگييش مسجدها بنا کرده بود و تعيبرا يفه همان بود که منصوِر عباسيخل يخدا

امبر هستند  يدار پراثيبوند که م ينانش مدعياو و جانش 28را حک نموده بود،« اهلل ثقة عبداهلل و به يؤمن»ش يخو

نان منصور هر کدام يجانش 29ده است.يه غصب کرده بودند به خانداِن آنان بازگردانيام يراث را که بنين ميو خدا ا

تارها ها و کشنام او غارتغ نمودند، حرم کعبه را گسترش دادند و بهيتر تبليان خود و خدا را جديوند ميپ يبه نحو

 رفته باشد.يپذ ييرا به خدا ييد چنان خدايزيد است که بايکردند و بع

 امبريث از پيداشت و احاديز پاس ميعت را نيدانست، آداب شريد مسلمان بود، قرآن ميزيند که باانوشته

و  انيها مطالعه در گوهِر اد، و سالير تحوالت زندگيا در سين بار به حج رفته بود، اما گويچند يحت 30آورديم

 افته بود:يامبران و حج يهم از خدا و پ يگريد ياکاِن خود داشت، تلقين نييکه با آ ييژه آشنايبه و

ار ين جنس بسيها از است که من سنگيدم، گفتم حج مقبول نيک بار به مکه شدم، خانه مفرد دي

 ست. يد نيقت توحيدم، گفتم که هنوز حقيدم و خداوند خانه ديگر برفتم، خانه ديام. بار ددهيد

و  يدئيد اگر خود را نديزيا بايِسّرم فرو خواندند که  دم و خانه نه. بهيم بار برفتم، همه خداونِد خانه ديس

  31 ..يمشرک باش ينيو خود را ب ينيو چون همه عالم نب يمشرک نبود يدئيهمه عالم را بد

 افت:يتوان دريکه از او نقل شده است م يگرين تحول نگاه را در گفتار ديا

ن چگونه باشد؟ گفت: هفتاد سال يگفت چهار سال، گفتند ادند که عمر تو چند است؟ يد پرسيزياز با

  32نم.يبيرا م يا ام، اما چهار سال است تا وياست تا در حجاب دن

                                                           
 393التنبيه و اإلشراف/ ص  - 98
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ده ياهل خراسان که د يهايکامد اتفاق افتاده بود و آن همه تلخيزيبا يکه برا يآمد آن تحوالت روح ياحتماال پ

 او نمانده بود سفر حجاز و حج در  يهم برا يگر رغبتيبود، د

 چند برفت و بازآمد. يمنزل

 . اين چون افتاد؟ياگفتند: تو هرگز عزم فسخ نكرده

 ، نيك، و اگر نه سرت از تن جدا كنم.يكشيده، مرا گفت: اگر بازگرد يرا ديدم، تيغ يدر راه زنگي» گفت:

 33! يبه كعبه آورد يو رو يرا به بسطام گذاشت يخدا پس مرا گفت:

ت دانسته قين حقياها عيگونه رؤنيماند اما در نظِر عارفان ايا ميده، البته به رؤيغ برکشيو ت ين زنگيداستان ا

ها ِن زادگاه تو مقدس نباشد؟ چرا آن حرمتيآشکار در آن است که چرا سرزم ياميشده است و به هرحال پيم

 نباشد؟ خراسانزادگاه تو و مردم  يکعبه و زائران کعبه هست برا يکه برا

دانست که افزون بر طرح وحدت وجود،  ين عارفانين و مشهورترياز نخست يکيرا  يد بسطاميزيد بتوان بايشا

 از او يتيکعبه نشاند. حکا يخت که انسان را جايچنان درآم ين خدمت به مردم را با مفهوم خداپرستيهمچن

 ت کند:ين گمانه را تقويتواند ايکنند که مينقل م

 ؟يرويد کجا ميبه نزدم آمد و پرس يگفت: مرد

 گفتم: به حج

 ؟ يگفت: چه دار

 ست درهميگفتم: دو

 ن استيگفت: به من ده، و هفت بار گرِد من بگرد، که حج تو ا

 34چنان کردم و باز گشتم

بدعت شمرده شود اما چندان دور  يد نوعيج شايرا ينيکعبه، اگرچه در سنت د يجان نمودن انسان بهيگزيجا

 ييدن باشد. خدايگر فهميد ين و خدا را به نوعيمتفاوت از د يهمان تلق يجهينت يکردين رويه چنست کين

 د نبَو يير مسلمان را جايکه در طواف کعبه غنير مسلمان را هم دوست دارد. و مگر نه ايکه گبر و غ

                                                           
  112 اء /صياالولتذکرة 33

 همان - 34
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خداوند  يک سو دوستياند که از از او نقل کرده ين باره سخنيدر ا 35د.َوار ُبير مسلمان بسيو در بسطام گبر و غ

ند و انگاريکاِن خدا مياست که خود را از نزد يبر کسان يجد يضيگر تعريد ياند و از سوينمايگران را ميبا د

 خوانند:يمدام خلق را به خدا م

دم و به يبگردان يشان را به حق خواندم و کس اجابت نکرد، رويخلق آوردم و ابه يگفت: چهل سال رو

 36دميش از خود آنجا ديحضرت رفتم، همه را پ

دهد يم يتنگ، حق تقدم را به سگ يکه در گذرگاهکرده است چنانيز به حرمت رفتار ميبا سگان ن يحت يو

 د:يآيکه از جهت مقابل م

حق » هبگذشت ک يديثار کرد. در خاطِر مريد بازگشت و راه به سگ ايزيآمد، بايم يسگ ييدر تنگنا

شان يرا بر ا يداِن صادق، سگيمر يگاه و جمعين همه پايخ با ايده است و شيرا مکرم گردان يآدم يتعال

 «ن چگونه باشد؟يثار کند، ايا

و از تو چه  رياز من چه تقص الَسبقد گفت که: در َسبقيزيزان، سگ به زبان حال با بايعز يخ گفت، ايش

 37بر تو افکندند؟ ينيالعارفدند و خلعِت سلطانيدر من پوشان يِن سگير آمد که پوستيتوف

 يرهايرها و تفسي"فنا" و "ذوق" و اتحاد با خدا که تعب يژه در بارهيوار است، بهيات بسيد، روايزيبا يدر باره

 يمنظرات را از ياز همان روا يست. اما برخيِت من نيار از آن شده است و شرح آن چندان در صالحيبس يعرفان

 د:يگويپرسند و او مياحوال رسوالن م يتوان مورد تامل قرار داد. مانند آنجا که از او در بارهيگر هم ميد

 38م...يم، آن همه، ما باشيشان صورت کنيست، هر چه اندر ايچ تصرف نيشان هيهات، ما را اندر ايه

غ يبلان خلق تياند و در مو خدا صورت بسته امبرانيهم به خلفا باشد که آنچه از پ يضيتواند تعرين سخن، ميا

 از خوِد خلفا است.   يرياند، آن نه خدا و نه رسول است، بلکه تصوکرده

                                                           
خ هرشب چراغ يست، شيگريم يکيرخواره داشت و همه شب از تاريش يگبر بود و کودک ياهيخ را همسايش - 35

 ييرا بازگفت، گبر گفت: چون روشناخ يت شي، چون گبر از سفر باز آمد، مادر طفل حکايشان برديا يو به خانه يبرداشت

 195اء/صياالولم/ تذکرةيخود باز رو يکيغ بود که به سِر تاريخ آمد، دريش

 ديزيدر احواالت با 49االنس/ صن نفحاتيو همچن 131اء/ص:ياالولتذکرة - 36

 193اء/ص ياالولتذکرة - 37

 316المحجوب/ص: کشف - 38
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بسا که ه، فيژه خلي، به وداننديرسالت او م يند و متّولينمايرسول م يآشناکه خود را  يانيمدعگر، ير ديبه تعب

 .اندشمردهه خود يا شبرسول رامبر افکنده و يِر مخدوش خود را بر پيتصو

ن جمله ياست. ا 39"يما اعظم شأن يسبحان ياند "سبحاند نسبت دادهيزيکه به با ييهان جملهياز مشهورتر يکي

دا يگر پيد يياند، معنار کردهيباشد که خلفا تصو ييد خدايزيد اما اگر منظور باينمايز ميکفرآم يالبته بس

 اند که:ل آوردهيز دليو از قرآن ن 40اند،د اظهار کردهيزيبا يگفتهن يبر ا يعرفان يهيکند، اگرچه توجيم

 بلكه خدا انداخت. يتو نينداخت يو چون تير انداخت« يَو ما َرَمْيَت ِإْذ َرَمْيَت َو لِكنَّ اللََّه َرَم»

 يو هر کار يدر او باشد، هر سخن يمستغرق در اهلل و فنا ياند چون کسد گفتهيزيه با سخِن باين آيق ايدر تطب

 ين استدالل هم سخن چند پهلويگمان من ابه 41که از او سر زند، آن سخن و آن فعل نه از او که از خدا باشد.

 گونه آمده:نيه در قرآن اينکه اصل آيژه ايوکند بهيد را کفاف نميزيبا

َي اْلُمْؤِمِنيَن ِمْنُه َبالء  َحَسنا  ِإنَّ َو ِلُيْبِل يَو لِكنَّ اللََّه َرم َفَلْم َتْقُتُلوُهْم َو لِكنَّ اللََّه َقَتَلُهْم َو ما َرَمْيَت ِإْذ َرَمْيَت

 اللََّه َسِميٌع َعِليٌم

ان را بلكه خدا انداخت تا مؤمن يتو نينداخت يد بلكه خدا كشتشان و چون تير انداختيشما آنان را نکشت

 42.نيك، كه خدا شنوا و داناست ياز جانب خويش، نعمت دهد، نعمت

شود  ادآوريه در مورد جنگ بدر بوده است تا به مسلمانان يبر آن هستند که شأن نزول آ ين قرآن جملگيمفسر

 ياست که اتفاقا خلفا يان نکتهيا 43از جانب خداوند و خواست خدا بود. يروزيرا آن پيبه خود مغرور نشوند ز

 شمردنديز از جانب خداوند ميخود را ن يهايروزيدانستند، پيخدا م يدهيهم که خود را برگز يعباس
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را  که ابومسلم يکه ابوجعفر منصور هنگام ييدادند، مانند آنجايو کشتار مخالفان خود را هم به خدا نسبت م 

   44گفت: خدا او را کشت.يب کشت، سپس  ميبه فر

ن يد اياتر شه کرد و درستيجرا تو« يما اعظم شان يسبحان»فوق بتوان کالِم  يهيکنم با آين گمان نميبنا بر ا

مورد نظر باشد که دستگاه  يخدا، ممکن است همان خدا و رسول يد در بارهيزيبا يگفتارها يباشد که در برخ

 نه کرده است. باز هم نقل است که:يجامعه نهاد يخالفت در باوِر عموم

 45د. گفت: من بزرگوارترميد از مؤّذن اهلل اکبر شنيزيابو

د يزين سخن بر زبان بايت مستغرق بود و حق بود که اياند که او در الوهآورده يهاتيتوج ن سخن هميا يبرا

د يزيست، به فرض که سخن از خدا باشد که بر زبان بايه بردار نين جمله هم توجينکه، ايرانده بود. اما انصاف ا

شمارد. يفه برتر ميخل يا از خداگر بوده باشد که خود ريد ييد مستغرق در خدايزيد باين بايشده، بنا بر ا يجار

 چند پهلو دارد: يامبر باز هم سخنيپ يدر باره

 محمد خواهند بود يخلق در لوا يد را گفتند: جملهيزيبا

 46تر استميمحمد عظ يمن از لوا يگفت: باهلل که لوا

 ن گفته نوشته است که: يروزبهان در شرح ا

د يزيتر است و از آنجا که باميمحمدکه محدث ُبَود، عظ يلوام است از ياوست و نوِر او که قد يلوا« حق» 

 47د گفته است.يزيد بلکه حق آن را بر زبان بايزين سخن نه از بايدر "حق" مستغرق است ا

 ان شدهيلسوفان و متکلمان بيف ياز سو ياريم" و "محدث"، مباحث دراز دامن بسي، و "قدينور ازل يدر باره

 يرانيا يهانش در اسطورهيو داستان آفر يين مزداييست اما از منظر آيت من نيصالحاست که ورود به آن در 

  ييناروش يکه "هرمزد" خدا ينو" است. قلمروينش، عالِم "مي، ُبِن آفريين مزدايين نکته اشاره کنم که در آيتوانم به ايم

 ، باشنديدارند و در اتحاد با هرمزد محضور  يامشاسپندان و فروهرها در آن قلمرو نوران يو سِر روشنان با همه

                                                           
ن يو همچن 4719ص:  11جلد  يد به سخنان منصور پس از کشه شدن ابومسلم/ رک: طبريبه عنوان نمونه نگاه کن - 44

 926الذهب، ص: مروج

 111ات، ص يشرح شطح - 45

 139ات، ص: يشرح شطح - 46

 ام ن مقاله آوردهيهمان، البته متن کتاب را به صورت خالصه و نقل به مضمون در ا - 47
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تن  يهاالوده به جسد، برکنار از خواهشياست، ن يمعنو ينو" عالميده بود. "ميو همه را هرمزد از نوِر خود آفر

 يينويگر عناصر ميامشاسپندان و د يمن کرد، همهيکه هرمزد آهنگ مبارزه با اهري. اما هنگاميو صفات بشر

م من را به سرانجاينبرد با اهر يزمان و مکاِن ماد يد تا در عرصهيانه هم بخشيتيو گ يدنش مايو انسان را، آفر

رخ عقل س يانه در آمدند، اصل خود را فراموش کردند. رسالهيتيان چون به کالبد گياز آدم يارياما بس 48برساند.

رسد که ينظر مانه است و بهيتيکر گين گرفتار شدِن آدم در پياز هم يلي، تمثين سهرورديالدخ شهابياز ش

هرمزد باشد و  ينو"يد اشاره به همان "مينوشته است، شا يهات که روزبهان بقلين توجيم" در ايمفهوِم "قد

 رون آمدنياز خود و ب يخود در خدا گفته است، احتماال اشاره به زدودِن صفاِت بشر يد در مورد فنايزيآنچه با

، خالق را در گرير ديبه تعب ابد.يگانه است باز يصل خود را در "خدا" که با هرمزد انه است تا ُبن  و ايتياز کالبد گ

ن ين آسمان و زميم خدا همان است من را و ما را و ايين که بگويتوان شناخت، ايو مخلوق نم يعيقالب امور طب

شد تا او را مشاهده د از کالبد "خود" منسلخ يخ اشراق بايش يد، شناخت خدا نخواهد بود و به گفتهيرا آفر

م که هرگز يخوانير هم ميد ابوالخيبعدها در احوال ابوسعماند. يرود و تنها "او" ميان ميآنگاه "من" از م  49نمود،

 50کرد.يشان" استفاده ميِر "من" از لفظ "ايضم يجانگفته است و به« ما»و « من»شتن را يخو

 يجهات و تا حدود ين از برخيافتن. ايو خود را در خدا « او» يمشاهده ي، برداشتن حجاب است برا«خود» ينف 

 ،يتين گينش ايش از آفريح پيمس يسيوحنا آمده است که عيل يح است که در انجيمس يسيه به داستان عيشب

 51د.يآيانه در ميتيخ به کالبد گياز تار يپدر که در مقطع خاص يبوده است در خدا ينور

 يعارف حالت يشود و شهوِد قلبياست که مضمون "عرفان" هم با تصوف همراه من درک تازه ياحتماال در هم

 يمخلوقات خدا تجّل يشنود و تماميرا با گوش جان م يهست يآورد که در آن حالت، کالِم ناگفتهيد ميرا پد

 خدا شمردهِت يباهل يزيچ تمايهيها اعم از فارس و ترک و عرب و هندو بانسان يشوند و همهيکالِم او م

 .ينييداشت انسان از هر نژاد و زبان و آيگرام يباشد برا ياتواند مقدمهين ميشوند. ايم

                                                           
 ييِت مزداي/ بخش دوم: رواينيات دينور و ظلمت در روانک:  - 48

 973االشراق، ص: حکمت - 42

  15د، باب اول/ص:ياسرارالتوح - 51

 هالياز انج يتي/ بخش چهارم: رواينيات دينور و ظلمت در روا: يد به مقالهيشتر نگاه کنيح بيتوض يبرا - 51
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با آمدِن ابوالحسن  ياول قرن پنجِم هجر يمهيد و از اواخر قرن چهارم تا نيزيبعد از باکصد سال يحدود 

 .ديگرا در خراسان به اوج خود رسانسانن عرفاِن يهـ( ا220تا 357ر) يد ابوالخيهـ( و ابوسع225تا352)يخرقان

سته ان دل بر آن بيبود که صوف يين کارهاياز مهمتر يکيچند در حرِم کعبه،  يانيم شدِن ساليمقو  ،سفر حج

شدند اما از يم ميا در حرم کعبه مقيجا آورده بودند ارِت کعبه رفته و اعمال حج بهيبودند و بارها و بارها به ز

را هم  گرانياند و بسا که دضه انجام ندادهين فريبار هم اکيد که يآين بر ميد چنيو ابوسع احواالت ابوالحسن

. اِر خود را حرمت نهننديمردم د ،ن خود رايسفر حج و طواف کعبه، خاک سرزم ينمودند که به جايق ميتشو

 .گر هم هستيد يان به هرحال، خدا را گونهيا

 )ادامه در بخش سوم(

1393ماه  يمشهد، د  

----------------- 
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