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 گرا. بخش چهارمو حکمت و عرفان انسان یدر یپارس

 

 ن بخش آمده عبارت است: یدر انچه آ

  از خشونت به مهر ینید یتحول باورها

 دیو ابوسع ینزد ابوالحسن خرقان یتداوم وح

 دیو ابوسع یخرقان در عرفان   یاریعو  یجوانمرد

 

 اشاره: 

در بضاعت  چندان هم ، یابوالحسن خرقان یژه در بارهیگرا به واز عرفان  انسان ییهاگوشه ینوشتن در باره 

 دوستان یق برخیانه، در فرجام تشویام منتشر کنم ن مورد نوشتهید داشتم که آنچه را در ایمن نبود. و ترد

 باشد.  ییروشنا به یها، گامن تالشیاد که یان داد. امید پایبر آن ترد

 

 از خشونت به مهر ینید یتحول باورها -1 

خداوند به خود  یهیمفتوحه را هد یهانیفاتح، مردم  سرزم یهاها و ملتلهیاز همان روزگاران کهن اغلب قب

 یاز آنان را برا یکشانگاشتند و رهبرانشان هر گونه خشونت نسبت به شکست خوردگان و هر نوع بهرهیم

 شمردند.یان  خود مجاز میشاوندان و سپاهیله و خویخود و قب

شد بلکه آن گونه که طبری و دیگر مورخین مورداعتماد این نوع تلقی صرفا محدود به خلفای عباسی نمی

بری و اند، از همان روزگاری که فتوحات مسلمان آغاز شد، همین تفکر وجه غالب بود مثال در تاریخ طنوشته

 دیگر متون آمده است که:

چون خبر پیروزى احنف به خلیفه رسید، براى مردم سخن گفت، و گفت: بدانید كه پادشاهى مجوسان از  

دست بشد. آنان در بالد خود مالك یك وجب زمین نیستند كه مسلمانان را زیان برسانند. خداوند زمین و 

دگرگون كنید شما شیوه خویش ى داشت. اینك بنگرید كه چه مىها و اموال و فرزندانشان را به شما ارزانخانه

 1.مكنید تا خدا ملك شما به دیگرى ندهد
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ز یآنان، چ یها به او، از سویا و قربانیم هدایبزرگداشت  خداوند و تقدها بوده است که احتماال همین گونه

 رون است. ین مجال بیا یحوصلهنکه مفهوم خداوند نزد آنان چگونه بوده است از ینبوده است. ا یبیغر

 یادیله، تا حدود زین  قبیانگذار  نخستیده انگاشت که به هرحال مفهوم  خداوند و بنیتوان نادین را نمیاما ا

 یو معنو یاخرو یموارد پرستش خداوند هم صرفا به منظور بر آوردن  امر یاریو در بس 1اندده بودهیدرهم تن

 نبوده است.

خوانش   یارائه یاثبات خدا نبود، بلکه برا یت و اسالم هم برایحی، مسیهودی، ییچون مزدا یانیظهور اد

ست که یرد. چندان دور نیش از خود قرار گیمسلط  پ یها نظامد در برابر  خوانشیاز خدا بود تا شا یمتفاوت

هر خوانش   یروزیعوامل پاز  یکیمردم  روزگار  خود بوده باشد و  یازهایط و نیمتناسب با شرا یهرخوانش

متفاوت نسبت به  یهاین رو تلقینو به نو شونده است. از ا یازهایط و نین متناسب بودن با شرایتازه هم

 د.ینمایم یعیطب یخدا در طول زمان، امر

 یباورها یها از محدودهنیین آیتوان نشان داد که هر اندازه این را میا یمیابراه یهانییآ یدر سلسله

ز خداوند هم کاسته شده یات  خشونت آمیات و روایفراتر آمده است به همان نسبت از آ یو نژاد یالهیقب

 م.ینیبیت میحیمس یریهود و شکل گین یین اتفاق را در تحول آین  این و مشهورتریاست. آشکارتر

گانگان یقدرتمند خود ب یهادانسته شده که با شاخ یوحش یل چون گاویاسرائ یمطابق گزارش تورات، خدا

اما َخلف  همان  6کند.یشکند و استخوان آنان را ُخرد میدر هم م ینییل را از هر نژاد و آیو دشمنان اسرائ

شاوند یرا هم از خود و خو یهودیر یگر و غید یهال و ملتیقبا ید آورد، همهیت پدیحیکه مس یخدا در تحول

 د: یگوینگرد که میو چنان مهروزانه بر همگان م 3شماردیخود م

 ة خود را محبّت نما و با دشمن خود عداوت کن.ید که گفته شده است، همسایادهیشن

ه د و بیکنندگان خود برکت بطلبلعن ید و براییم که دشمنان خود را محبّت نمایگویاّما من به شما م

ر یخ یه هر که به شما فحش دهد و جفا رساند، دعاد و بیکه از شما نفرت کنند، احسان کن یآنان

کان طالع یرا که آفتاب  خود را بر بدان و نید، زیتا پدر خود را که در آسمان است پسران شو د،یکن

 4باراند.یسازد و باران را بر عادالن و ظالمان میم

                                           
 خداوند  یدربارهمقاالت رک:  - 1

و سوم، در  یه باب سین کتاب تثنی، همچن8 یهیست و چهار آیو باب ب 66 یهیست و سه آیاعداد، باب ب - 6

 کندیوسف می یکه در باره ییدعال  و یاسرائیبه بن یمراسم برکت موس

 12 یهیوحنا، باب دهم آی - 3

 به بعد 43 یهیکوهستان، آ ی، باب پنجم مشهور به موعظهیمت - 4
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گرا در زبان و فرهنگ انسان یمتون  عرفان یها با برخلیب  متن انجیت و شباهت  عجیحیسرگذشت ظهور  مس

 همان یادیعباس، تا حدود ز یگرا دربرابر اسالم  بنکند که تصوف و عرفان انسانیت مین گمانه را تقویما، ا

 موده بود.یهود پی ین رسمیین در برابر  آیت  نخستیحیمود که مسیرا پ یریمس

اء گذشته. دوم یتن  حرمت  رسوالن و انبشود، اول پاس داشیده مینسبتا مهم د ین تحوالت، سه نکتهیدر ا

فراتر آمدن از آنچه گذشتگان به عنوان کالم خداوند طرح  یاز خدا طرح نمودن. و سوم، گام یاخوانش تازه

 ح آمده است که:یها به نقل از مسلینموده بودند. در انج

 نم.م، بلکه تا تمام کیتا باطل نماام امدهیا را باطل سازم. نیا ُصُحف انبیام تا تورات د که آمدهیگمان مبر

ل یاز تورات هرگز زا یاا نقطهیل نشود، همزه ین زایم، تا آسمان و زمیگوینه به شما میرا هر آیز

 1نخواهد شد تا همه واقع شود.

 یااز خدا ارائه نمودن و افزودن سخن تازه یر متفاوتین حال تصوین و در عیشیبه متن مقدس پ ین وفاداریا

 یستیخشونت و همز یگر که به نفیجهات د یداشت اما از برخ یار در پیدان بسین البته شهیشیر پبر گفتا

 ش گرفته شد.یهم پ یاز عرفان  اسالم یاست که در بخش یاشد نکتهیگران مربوط میبا د

که خود را  میخوانیمانده، بارها م ید بر جایو ابوسع ید، حالج، ابوالحسن خرقانیزیکه از با ییهادر نقل قول

ا یاند که را طرح نموده یدارند، و همزمان سخنانیشمارند و قرآن و محمد رسول را هم پاس میمسلمان م

مطرح  یاسالم یهاج دارند که به عنوان  سنتیرا یهااز سنت یض به برخیا تعریفراتر از کالم قرآن است 

 بوده است مانند سنت حج.

د و حالج آورده بودم که در برابر یزیکرد  بایکوتاه از رو ی، گزارشن سلسه مقاالتین ایشیپ یهادر بخش

داشتم به  یان اشارهیرا در ارتباط با انسان و خدا داشتند همچن یان نگاه متفاوتیدستگاه خالفت  عباس

 یان بخش اشارهیح دانسته شده بود و در ایاز متصوفه چون مس یاز او که در نزد برخ یریحالج و تصو یماجرا

خشونت  یدر نفار یبسو  بر آمدندد خواهم داشت که در خراسان یو ابوسع یکرد ابوالحسن خرقانیبه رو

زنده  یعباس و مامورانشان سازگار نبود چرا که حت یبن یالبته با روش خلفا یکردین رویچن .دندیکوش

 6.نامشروع نبود یدر نزد آنان امربان یو رقسوزاندن مخالفان 

 یبستگ یبه عوامل چندهم د از بغض دستگاه خالفت یبه در بردن   ابوالحسن و ابوسعگمان من جان به

ر شدن یران و حاکمان خراسان هم معموال از درگیخراسان  بزرگ از بغداد بود و ام ین آن دوریداشت که مهمتر

 کردند. یز میان مردم داشتند پرهیدر م یگاهیکه پا یابا متصوفه

                                           
 به بعد 11ات یهمان، باب پنجم، آ - 1

 فه المعتضد باهللیبن سهل به فرمان خلزنده سوزاندن حسن ی، واقعه235و  238الذهب، جلد اول، ص: رک: مروج - 6
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اران حالج در یکه حالج را در بغداد کشتند و سوختند، دستگاه  خالفت خواسته بود تا هواداران و  یهنگام

ن ینداده و از ا یخراسان بازداشت و به بغداد فرستاده شوند اما نقل است که حاکمان  خراسان پاسخ روشن

 1فرمان طفره رفته بودند.

ه گاین زبان، پایات به ایو سود جستن از شعر و ادب یسخراسان از بغداد، مجلس گفتن به پار یافزون بر دور

را هم از گفتار آنان  ینیان دیآنان را استوارتر ساخته بود و احتماال فهم دستگاه خالفت و متول یاجتماع

 دشوارتر کرده بود.

 ینیان  جانشیمدع یمقام خود را برتر از همه یها که منسوب به ابوالحسن است، ونقل قول یدر برخ

 دارد:یامبر اعالم میبه پ یجد یخود را به صورت ین  حال وفاداریشمارد و در عیداوند مخ

ست، اگر یآسمان را آنجا راه ن یکهین را و مالیمرا داده است خلق زم ین مقام که خدایگفت: در ا

 یکاروانم، که من در ین مقام باز پس آیالسالم، از اهیعل یعت مصطفینم جز از شریب یزین جا چیبر

  6نَبود. ینباشم که اسفهساالر او مصطف

 م. اگر قرارینیبیکهن م یهانییتازه از بطن آ یهانییاست که در ظهور آ یبا همان روشیان، تقرین گونه بیا

از  دید بایگویر آنچه میداشته باشد، ناگز ین، قرائت متفاوتیاز خدا و د یدر برابر قرائت رسم یباشد کس

ن ین سطح خود خداوند دانسته شده است. بنا بر ایدر باالتر یگاهین پایرخوردار باشد. چنمحکم ب یگاهیپا

مداران و صاحبان  عتیهراس از شریدهد تا بین امکان را به او میل است ایخود قا یکه ابوالحسن برا یمقام

 متفاوت خود را از انسان و خدا اظهار کند. یقدرت، تلق

 

 دیو ابوسع ینزد ابوالحسن خرقان یتداوم وح -2

ام  خداوند در آن است و یشمرده شده که پ ین سندیهم در آن روزگار و هم به روزگار ما، متن قرآن مهمتر

نداران ورود به قلمرو یاز د یاریشود و از نگاه بسیشد و می" دانسته می"وح یدهیچیپ یقرآن حاصل ماجرا

داند. پس از او یافته نمیان یرا پا یوح یاما ابوالحسن ماجراست یمقدور نبود و ن یهرکس یبرا یوح

ن باور بودند و گفتار  یبر هم ین محمد بلخیالدو جالل یچون ابن عرب یگرانیهم د ید و در قرون بعدیابوسع

 یخرقانن سخن که منسوب به ابوالحسن یدانستند. احتماال ایخداوند م ینازل شده از سو یخود را وح

 دارد: بعد از محمد  رسول هم تداوم یوح یماجرا که ن باور استیا یهان نمونهینخست از یکیاست 

 ل و خبر تو را نپرستم.یام. با "آنجا" دانم شدن. من به دلگفت: من از "آنجا" آمده

                                           
 139، ص: 9االمم، جلد و تجارب 2816، ص: 12، جلد یطبر - 1

 120ا، ص: ینوشته بر در - 6
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 «میل را به کس نفرستادیجبرئ یما بعد از مصطف»از حق ندا آمد که 

 1شه با من استیالقلوب همیل "خلق" است. وحیگفتم: تو را به جز جبرئ

تر است از تر و ارزندهلیاص یحق از راه قلب، بس ی، تجربهیآدم ین است که براید منظور ابوالحسن ایشا

جوشد و یماند که از خود میم یا، به چشمهیدرون یکند. تجربهیما نقل م یبرا یگریکه د یدن  خبریشن

از  یگریماند که دیرا م یگونه حاصل شود، ظرف آبکه آن یمانیان و آن و یدن خبر از اید. شنیگویاز خود م

کنده شود اما  یاز جا یماند که به تندبادیشه میر یب یا به بوته و درختیگر پر کرده باشد ید ییجا

ن یشه در ملکوت و در عالم  امر دارد. چنیکند که ریرا به دل عارف متبادر م یابهیط یالقلوب" کلمهی"وح

برکنار باشد.  ینفسان یهاها و خواستهالبته مشروط به آن دانسته شده است که قلب از وسوسه یاتجربه

 ن جهت گفته بود:یاحتماال به هم

 6کردم که هرگز صلح نکنم. یصلح کردم که هرگز جنگ نکنم، و با نفس جنگ یمن با خلق خدا

کند که گفت: یعنا را به ذهن متبادر من میکه به ابوالحسن منسوب است هم یگرید ین، جملهیهمچن

د و حالج یزیانه است. بایتینش  گین جمله منظور از لفظ "مخلوق" آفریظاهرا در ا 3«ر مخلوق باشدیغ یصوف»

 یاند که تمامن باور بودهیشدند بر ایاد آور می ینش  مادیش از آفریهم که حضور نور  انسان را در ازل و پ

ن معنا را بعدها در آثار  یانه شد. مشابه ایتیر کالبد گیاس ید آمد که آدمیپد یهنگام ینفسان یهاخواسته

 :منسوب به فردوسی است را شاهد آورده که یتیببرد ب ینام یآنکه از فردوسیب یو 4مینیبیم ینجم راز

  ییتو یهرچ هست یاندانم که    ییتو یو پست یجهان را بلند

ا " رینش روح  انسان دانسته و "پستیگاه آفرین و جاییعل یاعل یبه معنات ین بی" را در ای"بلند ینجم  راز

خ یژه در آثار  شینش را به ویاز آفر ین نوع تلقیکرده است. ا یتلق ینش  مادیگاه آفرین و جایالسافلاسفل

 یبر همان فلسلفه یمبتن یه تا حدودین نظریام. احتماال ااشراق و از جمله در داستان  عقل سرخ خوانده

ر و از نو یینویز را به می، همه چیتینش  گیش از آفریهم هست که خداوند در ازل و پ یین مزدایینش در آیآفر

ن، یبنا بر ا 5ن عالم خلق باشد.ید که همیانه هم آفریتیگ یکالبد یینویز میهر چ ید آورد و سپس برایخود پد

 ا بگو در ملکوت  خدا بوده است.  ینو ید، در عالم میهبوط کند و به قالب تن در آ یتیکه به گش از آنیانسان پ

                                           
 122ا، ص: ینوشته بر در - 1

 113همان، ص:  - 6

 446همان، ص:  - 3

 ت خلقت قالب انسانیمرصادالعباد، باب دوم فصل چهارم،  در بدا - 4

  ییمزدات ی/ بخش دوم، رواینیات دینک: نور و ظلمت در روا - 5
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انجام دادن،  یدانست که هنگام سخن گفتن و عمل یکس یر مخلوق" را به معنایتوان "غیرها مین تعبیبا ا

تن و  یهاخواستهگونه که مطابق ن است نه آنیعل یکند که در اعلیخود رفتار م یآن گوهر  ازل یوهیبه ش

کند ید و او میگوید و هرچه کند، چنان است که "او=خداوند" میانه باشد. در آن صورت هرچه گویتینفس  گ

اند د هم نوشتهیها بوده باشد. در احواالت  ابوسعگونهنین "انالحق" حالج هم همیاتحاد و همچن ید معنایو شا

 که:

نگفته است، هرکجا ذکر « ما»و « من»شتن را یهرگز خوز، یخ ما، قّدَس هللا روحه العزیبدانک ش

 1«اندن کردهیاند و چنن گفتهیشان، چنیشتن کرده است گفته است: ایخو

انه است و خواهش  تن را یتیگ ی  خته با شور  زندگیباشد که آم منی نید اشاره به همیاحتماال لفظ  "من" با

 انسان باشد که با خدا همخانه است. یینویآن گوهر  مد اشاره به یشان" شایکند اما لفظ  "ایدنبال م

داستان   ی، تا حدودیرمخلوق بودن  صوفیغ یتوان گفت که سخن  ابوالحسن در بارهیمسامحه م یبا اندک

 ده بود:یشن یکند که هنگام ورود به آن وادیم یرا هم تداع یطور و موس

   ّ  یب اْلواد  اْلُمَقدَّس  ُطو َك إ نَّكَ یأَنَا َربَُّك َفاْخلَْع نَْعلَ  یإ ن

 6ین مقدس هستیرون کن، اکنون در سرزمیب یافزار از پا یمن خداوند تو هستم، پا

ن یرون کردن ایانه هم هست، با بیتیکر  گینماد پ یاست و تا حدود یتیاحت در گیر و سیس یها" برا"کفش

زبان  "او=خداوند" باشد و یدل م یرا گردن نهاده تا همه یتیگ یت خاص، انگار َخلع  هواین موقعیافزار درایپا

ن یشود. احتماال به همیم ینور او قلب عارف را به تصرف آَوَرد، کالم او هم بر زبان عارف جارهنگامی که 

آورد، "او"  یان میخود در سخن گفتن با فرعون حرف به م یاز ناتوان یموس یها بوده باشد که وقتگونه

 د:یگویم

    3آموزمی، تو را میید بگویکنون برو، من زبانت خواهم شد، هرچه باا

هم  یگریر دیتواند تعبیدو پهلو است و م یر مخلوق باشد" سخنیغ ین سخن که "صوفین حال ایدر ع

اشته تصوف د یتواند ادعایانه است نمیتیکر گین پیکه در قالب  ا ین معنا که آدم تا هنگامیداشته باشد به ا

ن است که هر ین طرح مشگل ایم. در ایال نفس بدانیصاف بودن از ام یرا به معنا یباشد. البته اگر صوف

 یشناسرا در انسانیاز نفس باشد، ز یتواند جدایهست نم یتین گیکه در ا یبه هر حال تا هنگام یآدم

                                           
 19د، جلد اول، ص: یاسرارالتوح- 1

 16 یهیستم)طه( آیب یسوره - 6
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امبر  هم آمده یوسف  پیقرآن به نقل از  انه دانسته شده است. دریتیات  گیح یهیمابن "نفس")قرآن( ینید

 است که:

دهد مگر آن یاست فرمان میوسته به ناشایپ یكنم، از آن رو كه نفس انسانیش را مبّرا نمیمن خو

 1را كه پروردگارم رحم كند...

ر ین قصه هم "غین در این حال از رسوالن شمرده شده است بنا بر ایش بر کنار نبود در عیوسف از نفس  خوی

 یبر دل و خانه یرگینفس از چ د چندان مرتبط با هم نباشند اما باز داشتن  یشا یوح یمخلوق بودن" و ماجرا

القلوب" یشود که ابوالحسن آن را "وحیم یاد آمدن همان واقعهیپد ینهیسپردن، زم ییدل را به روح  خدا

 خوانده است.  

در  ید نقل شده است که روزیگر از ابوسعید یا، به گونه" بر بندگانی"تداوم وح یسخن  ابوالحسن در باره

 دیگویخ میده بود که آنچه شیشیکه در آن مجلس حاضر بود اند یگفت، مرد دانشمندیشابور مجلس مین

 د گفته بود که:یست و ابوسعیدر هفت سبع قرآن)هفت بخش قرآن( هم ن

 ن سخن در سبع هشتم استیا

 د گفته بود:یاست؟ و ابوسعده بود سبع هشتم کدام یمرد پرس

 یال یفاوح»و هشتم سبع آن است که « کیهاالرسول بلغ ما انزل الیا ای»هفت سبع آن است که 

عز و جل معدود و محدود است. ان کالم هللا ال  ید که سخن خدایپنداریشما م« یعبده ما اَوح

رساند یبندگان م یهانچه به دلن هفت سبع است اما آیه ایة له، ُمنَزل  بر محمد صلوات هللا علینها

 د و منقطع نشودیایدر َحصر و َعد ن

 حایاست و هم تلو یاد آور سخن ابوالحسن خرقانیت را به سخن خود اضافه نموده بود که هم ین بیو سپس ا

 اند:ینمایفراتر آمدن از قرآن را م یگام

 6سود کند نه باشد خبر چهینه نه خبر       کرا معایمعا ،یمرا تو راحت جان

و قابل  ین حال سخن جدیهم در خود دارد در ع یرند یا نوعیاز طنز  ییهاهیب  "سبع هشتم" البته مایترک

 یکامبر آورده، تنها اندیل به پیار است، آنچه جبرئیها بسدهیها و ناشنن است که هنوز ناگفتهید ایتامل ابوسع

 کرانه است.یاز ب

چندان شد اما ینش تازه از مفهوم خدا و کالم او اگرچه با اقبال عامه مواجه مها در خوان تالشیرها و این تعبیا

 کردند  ها تالشن آنیه و شارحیخ صوفیمشا ین جهت برخیاحتماال به هم .هان نبوده استیند فقیخوشا

                                           
 93 یهیدوازدهم آ یسوره 1
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که  کنندد ین نکته تاکیند و بر ایفروتر از آنچه بر محمد رسول واقع شده بنما یرا امر یتداوم وح یتا مسئله

 اء نرسد.یاء( هرگز به رتبت انبیه )اولیخ صوفیرتبت   مشا

رامات ن کیاند. اه نسبت دادهیخ صوفیاست که به مشا یالقلوب" کراماتی"وح یزتر از مسئلهیبرانگ مناقشه

 اند که کراماترسوالن ندارد اما گفته یبا معجزه یت تفاوتیهم اگرچه از همان سنخ معجزات است و در ماه

ه است ک ییمانند اجابت دعا یست بلکه هر کرامتین یان تازهییو دعوت مردم به آ یامبریاثبات پ یاء برایاول

م یتوانیمعجزه و خرق عادت م یدر باره یدگاهینکه ما امروزه چه دیا 1دهد.یخداوند در حق بنده انجام م

 طلبد.یگر مید یگر است و کند و کاو در آن فرصتید یم بحثیداشته باش

ز در مورد معجزه و کرامات که در آن روزگار بود و هنوز هم یمناقشه بر انگ یهابحث و جدل یفارغ از همه

ا ین تحوالت یم. همینیام را ببیرا از تحوالت متون مقدس در گذر ا ییهام نشانهیتوانیهست، ما امروزه م

موجه نشان  ینیخشونت د یا هم در نفگرا رتصوف انسان یهاینو آور یها است که تا حدودیسیدگرد

اد آورم که یتوانم به ین مورد سه نکته نسبتا کالن را در تحول کالم خدا از تورات تا قرآن میدهد. در امی

 عبارتند از:

احکام خشن که قبال در تورات آمده بود مانند مجازات زناکار)اعم از زن و مرد( که از سنگسار  یل برخیاول: تعد

 6و زنده سوزاندن، به صد ضربه شالق کاهش داده شده است.

ها و قرآن موکول به لیمرتد و زناکار در متون قبل از قرآن آمده بود، در انج یدوم: مجازات سوزاندن را که برا

 یزندگ یمجازات را برا ن گونهیشود که ایده نمیدر متن قرآن د یاچ نمونهیگ شده است و هعالم  پس از مر

 ه کرده باشد.  یدست انسان توصو به یتین گیدر هم

 انیل بیاسرائیبن یکه خداوند برا ین معنا که در متن تورات احکامیات و احکام، به ایسوم: جاودانه نبودن  آ

 یاچ اشارهیکه در قرآن ه یدر صورت 3نده هم دانسته شده استیآ یهانسل یهمه ینموده، ابداآلباد و برا

 ح شده است که:یتصر یشود و حتیده نمیات دیبه جاودانه بودن آ

كه خداوند بر  یدانیا نمیم، آیآوریا مانندش را میم بهتر از آن یادش ببریا از یم یرا که بردار یاهیهر آ

 4توانا است یزیهر چ
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دانسته نوبه نو شونده  یزهایخ، چید بتوان گفت که در قرآن، جهان و انسان و تارین موارد، شایتوجه به ابا 

ن یدر هم 1است. یاتازه و شأن تازه یاست و خداوند هم مدام به کار یز در حال دگرگونیهمه چ شده است.

 یاندهیآ یبه سو یبدو یهاخشونت بتواند از ین امکان هم نهفته است که انسان  اجتماعیها انو به نو شدن

 بهتر با خشونت کمتر حرکت کند.

تواند یبا استناد به قرآن هم م یالقلوب" حتید، درمورد "وحیبنا بر آنچه گذشت، سخن  ابوالحسن و ابوسع

ی ن جدیکی از منتقداز هم هست. یگر بسا که مناقشه بر انگید یکرد از منظرین رویر باشد اما ایه پذیتوج

ی متصوفه و عارفان نوشته است. این نحله، ابن جوزی بود که در کتاب تلبیس ابلیس شرح مفصلی در باره

ن نحله از متصوفه یه ایهان و متکلمان آن روزگار علیست که فقین ییزهایمنظورم از مناقشه، صرفا آن چ

 ان مورد قبول نبود.هم چند یمانند فردوس یانیکرد در نگاه خردگراین رویبلکه ا گفتندیم

 یدار  فردوسید به دیابوسعک بار هم ی یش آمده بود که چرا حتین پرسش پیمن ا یش برایها پاز مدت

حدود رفت، یخ هم میدار مشایگفت، به دیکرد، آنجا مجلس مینرفت؟ او که هرسال دو بار از طوس گذر م

ست؟ یدر شرح احواالت و در گفتار او ن یاز فردوس یادیچ یتر بود، چرا هجوان یسال هم از فردوس ستیب

ش  رو یانه در عرفان را پیگران انسانیبه مضام یاش از آن اشارهیم اما پییآین نکته باز میبه ا گرید یفرصتدر 

 م.یدار

 یو انسان دوست یاریع -3

د ی" شایاریعفرض کرد، اما اصطالح" یمعادل  لفظ "فتوت" در زبان عرب یتوان تا حدودیرا م یجوانمرد یواژه

گر لهیدزد و راهزن و ح ی" به معنااریّ عنداشته است. در بغداد  آن روزگار، لفظ " یفتوت همخوان یچندان با معنا

از  یاهل رزم بودند و نقل است که برخ یان" مرداناریّ عستان "یس یژه در نزد اهالیوان بهیرانیبود، و در نزد ا

 کردند.یت میاز مستمندان و فرو افتادگان حما فیآنان با انواع لطا

ساالر بودند که اغلب با به روایت تاریخ سیستان، "عیاران" به روزگار  صفاریان و در سیستان، مردانی جنگ

اه دستگفرستادگان خلیفه در نبرد بودند و در میان آنان کسانی چون یعقوب لیث بودند که در برابر مظالم  

رسانیدند. اینان اغلب مردمانی درس ناخوانده اما زیرک و چابک و خالفت ایستاده و به مستمندان یاری می

 شمشیر زن بودند.

 کرد متفاوت. یاما با دو رو  6دا کردیپ یی" همسویاریع" با "ی"جوانمرد یز واژهیخراسان ن یدر نزد متصوفه 

                                           
 65 یهیپنجاه و پنجم)الرحمن( آ یسوره - 1
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ستاندند و به یل از ثروتمندان میف حیر و گاه با لطایبا زور شمس یهان گااریّ عم که یرین قول را بپذیاگر ا

گفتند. یت از مردم  فرودست در برابر خداوند سخن میز به حماید نیدادند، ابوالحسن و ابوسعیمستمندان م

 گفته بود: یث مجالس بود، ابوالحسن خرقانیامت و آتش دوزخ و ترس از خداوند حدیکه هول ق یهنگام

 1با من بکن یا چندان که توانم از کرم تو الف خواهم زد، فردا هرچه خواهیخداوندا، من در دن

ان مردم هم یدر کاهش  خشونت  م یر آشکاریتوانست تاثین الف زدن از کرم و بخشش خداوند، میهمچن

باز هم به  -رتآخ یگر، طرح آتش و سوزاندن گناهکاران در متون مقدس اگرچه برایر دیداشته باشد. به تعب

 نشاند.یرا فرو نم یحس خشونت طلب ینحو

نه ین از کافران کیباشد، چرا مؤمن آنانتاباندن  آتش دوزخ و سوزاندن   کافران ید  خداوند برایکه وع یهنگام

ند توانستی، به قرآن هم مین حس خشونت طلبیپس راندن  ا یگرا، براا عارفان  انسانیدل نداشته باشند؟ آبه

را به  ییچون "هللا"، "کافر" و "مؤمن" همان معناها ید الفاظیا در روزگار  ابوالحسن و ابوسعیاد کنند؟ و آاستن

اُء َعلَى »..را که قرآن همراهان رسول را  ییکرده که در زمان رسول؟ به عنوان مثال آنجایذهن متبادر م دَّ أَش 

ار  ُرَحماُء بَ  ه زها واژگونیچ یارین روزگار که بسیژه در ایه کرد؟ به ویتوان توجیکند، چگونه میاد می« َنُهمیاْلُكفَّ

ط ین شرایفه در آمده و همراهانش سرداران و غالمان ترک نژاد هستند، در ایئت خلیشده و رسول به ه

 ه کرد؟یه را توجیتوان آن آیچگونه م

از مفهوم  یمتفاوت یهالیتاو مقابله شده است و مثال با ییگرات، با آنکه با خشونتیحیمس یهادر آموزه

بدکاران برقرار مانده  ین  دوزخ براین حال باز هم آتش  سهمگیدر ع 6نموده  یسنگسار زناکار را نف یزنا، حت

ه آخرت و عالم پس از کاران موکول بن صورت است که آتش زدن و سوزاندن  گناهیدر قرآن هم به هم 3است.

د همان دوزخ  پس از مرگ را هم یو ابوسع یچون ابوالحسن خرقان ین حال کسانیدر ع مرگ شده است.

 تابند:یکاران بر نمگناه یبرا

افته ُبَود که بر کنار دوزخ یآن  ید تا از خدایبدر کند با یکمردیا دست به نیو گفت: هرکه در دار دن

 4د.رد و به بهشت بریفرستد، او دست گیامت، هرکه را خداوند به دوزخ میستد به قیبا

 کند کهینگاه م یانه ندارد. او انسان را از فرازیفرقه گرا یهابه شفاعت یابوالحسن البته ربط ین گفتهیا

د که باش یالهیو از هر قوم و قب ینیین و آیبه هر د یرنگ است. از نگاه او هر آدمیله و نژاد در آن بیفرقه و قب

 از رنج و عذاب است: ییازمند رهایر حال آدم است و نـبه ه

                                           
 183ا، ص: ینوشته بر در  - 1

 وحنا، باب هشتمی - 6

 وحناین مکاشفات یبه بعد و همچن 43ات یل مرقس باب نهم آید به انجیبه عنوان مثال نگاه کن - 3

 363 ین مضمون در صفحهیب به همین قری، همچن189ا، ص: ینوشته بر در - 4
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ان  آن مراست و از آن  من است، تا در ید زیآ یدر سنگ یرا قدم یاگر از ترکستان تا در  شام کس

 1ست آن دل از آن  من است.یدر دل یشام اندوه

 یهاکه انواع فرقه ید تا بر دار کشد و روزگاریجویم یانگشت به در کرده و قرمط یکه محمود غزنو یهنگام

دن و صحرا یزنند، بوالحسن مهر ورزین را به خون رنگ میاند و به نام خداوند، زمجان هم افتاده به یمذهب

را شده، دل ابوالحسن به یرا در خود پذ یآموزد. همان گونه که صحرا همه گونه جانداریگران میرا به د یدل

 د:یگویاست که مگران تا آنجیخلق است و مهر و شفقت او نسبت به د یهمه یرایگونه پذهمان

حساب  ید. کاشکید یستین خلق را مرگ نبایتا ا یخلق، من بمردم یبه بََدل همه ی...کاشک

خلق  یعقوبت همه ید، کاشکید یستیامت حساب نبایتا خلق را به ق یخلق با من بکرد یهمه

 6د.ید یستیشان را دوزخ نبایتا ا یمرا کرد

ز از یهم اعتراض آم یز و تا حدودیآمهیگال یصورتان شده، بهی" بی"کاشک یابوالحسن که با واژه ین آرزویا

د یالنهر در حضور ابوسعاز مردم ماوراء یکین باره نوشته است که ید نقل شده است. ابن منور در ایابوسع

 ت  عذاب را خوانده بود که:ین آیا

 3و سنگ(خواهد بود  یآن تن  آدم یمهیکه ه ی.. وقودهاالناس و الحجاره ) آن آتش

 د در خطاب به خداوند گفته بود:یو ابو سع

 4چارگان را مسوزین بیتاب و ایک نرخ است، دوزخ به سنگ میک تو به یهردو به نزد یچون سنگ و آدم

دن، یچرخ انینواین نحله از تصوف توجه به مستمندان و بر گ رد  بید بود که اندک اندک نزد ایزیبا از روزگار بایتقر

ک بار هم که شده به سفر حج ی ید برایست که ابوالحسن و ابوسعیب نیارت کعبه شد و عجین زیگزیجا

کعبه نبود. کمتر از طواف  یزیشان چیکه شاد کردن دل  مستمندان و درو یینان در خراسان هم بود و گویا یخدانرفتند. 

 خت.یگونه تصوف درآمنیبا ا یاریعو  "یانه است که مفهوم "جوانمردیگراکرد انسانین رویاحتماال به سبب هم

                                           
 198همان، ص:  - 1

 126مان، ص: ه - 6

ی شصت و و دیگر در سوره 64ی ی دوم)بقره( آیهی جدا گانه آمده است، یکی در سورهآیهاین جمله در دو  - 3

 ی تحریم مورد نظر باشد که:از سوره 2ی و احتماال در روایت ابن منور باید همین آیه 2ی ششم)تحریم( آیه

داٌد ال یْعُصوَن اللََّه ما یا أَیَها الَّذیَن آَمُنوا ُقوا أَْنُفَسُكْم َو أَْهلیُكْم ناراً َوُقوُدَها  جاَرُة َعلَیها َمالئ َكٌة غ الظٌ ش  النَّاُس َو اْلح 

 أََمَرُهْم َو یْفَعلُوَن ما یْؤَمُرون

ای آنان که ایمان دارید! پروا کنید)بترسید( خودتان و خویشانتان از آتشى كه هیزم آن مردم و سنگ هستند، و 

 ذشت،  و در آنچه خدا فرمانشان داده سرپیچی نکنند.گیر و بی گفرشتگانى که نگهبان آنند سخت

 

 101همان ص - 4
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 یند است در حالیر و خوشایدلپذ یهایگرلهیح یو نوع یرکیهم ز یکیات ما ی" در ادبیاریّ ع" یهایژگیاز و

گر، یر دید. به تعبیآیچندان به ذهن نم یگرلهیو ح یرکیز ین معنی" ایفتوت=جوانمردکه در مفهوم  "

اعمال  یبه برخ یخوش یعت رویژه آنجا که شریهمراه باشد، به و یاریّ عبا  یممکن است گاه یجوانمرد

انه اریّ عچنان چند پهلو و  ید کالم خود را گاهیچون ابوسع یدهد و کسانیجوانمردانه نشان نم یهادهیو ا

 ز از طعن مخالفان داشته باشند. یاند که بتوانند راه گرطرح کرده

 خوانده است:یم یفهلو یلهجهاز ابوالحسن نقل است که این شعر را با 

 عار نبو یگبر شو یوز بهر بت            ار نبو  ـی یـو را بتـت یتا گبر نش

 1او را به میان عاشقان کار نبو         آن را که میان بسته به زنّار نبو     

. نقل دهدینشان مگبر و ترسا و حمایت از آنان را هم با ابوالحسن را  ی  همدل یاین ابیات به هر حال نوع

و و ابوسعید  شدیاست که  زمانی دیگر همین شعر در خانقاه ابوسعید به نیشابور توسط قوال خوانده م

مشهور به استاد امام،  یهمان دم ابوالقاسم قشیر ،آهنگ این شعر به سماع بودندیاران هم با ترنم و ضرب

 کرد با دل خود گفت:یاز آنجا عبور م

از آن جمله است که  ینهاد، این بیت بار یبتوان تفسیر کرد و عذر یبه وجهرا ها بیت یاگر همه

 این را هیچ وجه نتوان نهاد و شیخ بر این خوش گشته است

بهانه بود تا بتواند  ی، انگار در پخوبی داشت یداشت و با دربار خلیفه هم رابطه ی، که اصالت عربیقشیر

 کایت آمده است که:این ح یمهاداابوسعید را انکار کند. در 

به استاد امام  یدو )دو روز بعد( استاد امام به نزدیک شیخ ما آمد، چون بنشستند، شیخ رو یبه روز

  استاد یکرد و گفت ا

 یار نبو؟ یتو را بت یعار نبو؟          تا گبر نش یگبر شو یاز بهر بت

ت نیاید که از بهر د که خود عاروجه بوَ  بر این یبه وجه استفهام، چنانک سیاقت سخن از راه معن

 6یار تو نتواند بود؟ یبت یوتا گبر نشو؟ یگبر شو یبت

در برابر  یزبان یگونه ترفندهااز اینو فراست  یهای دیگری از این دست هست که ابوسعید با عیّارداستان

کنم یام، گمان مد خواندهیو ابوسع یتا آنجا که من از احواالت ابوالحسن خرقانجست و مخالفان بهره می

 3د.یدر ابوسع یاریعشتر باشد و یدر ابوالحسن ب یوجه جوانمرد

                                           
 84نوشته بر دریا، ص:  - 1

 11و  12اسرارالتوحید، جلد اول، ص:  - 6

ی ابن منور از نوادگان شیخ ابوسعید ابوالخیر حکایات بسیاری از شیخ نقل شده در کتاب اسرارالتوحید نوشته - 3

دهد. این کتاب با تعلیقات و توضیحاتی که آقای ی عیاری او را نشان میهاست که هر کدام به نحوی روحی
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و کاهش  است که به کاهش رنج  انسان ین عارفیترنامصاحب ید، ابوالحسن  خرقانیزین نگاه، پس از بایاز ا

ان بود. داست در برابر صاحبان  قدرت ین سالح ویز مهمترینداشتن و نخواستن ند. یشیاندیم ین هستیخشونت در ا

او با صاحبان قدرت است اگرچه ممکن است  یاز مواجه یامالقات  سلطان محمود با ابوالحسن نمونه

داستان را که  یکانون ین حال نقطهیان باشد در عینیپس ین داستان ساخته و پرداختهیاز ا ییهاگوشه

 انست:د یتوان ساختگیاز سلطان است نم یازینیب

سلطان »د ییخ را گویرا فرستاد که: ش یخ آمد، بر صحرا فرود آمد و کسیارت شیچون محمود به ز

ت بر ین آید ایایو اگر ن« یاو در آ یمهیاو از خانقاه به خ یز از براینجا آمد، تو نین ایتو از غزن یبرا

 غامیامد و پیب یحاجب« االمر  منکم یعواالرسول و اولیعواهللا و أطین آمنوا أطیالذهایا ای»د که یخوان

د که چنان ییمحمود را بگو خ گفت:یت بر خواند شین آیحاجب ا« دیمرا معذور دار»خ گفت یبگزارد. ش

 االمر چه رسد یها دارم تا به اولام که در حضرت رسول خجالتعواهللا مستغرق شدهیدر اط

سبتا ن ییخ از او استقبال کند. پس از گفت و گویشآنکه  یر خود به خانقاه ابوالحسن رفت بیمحمود به ناگز

 ن گونه نقل شده است که:یخ به محمود، داستان به ایح شینصا یکوتاه و برخ

ش محمود نهاد و گفت ین پیجو یخ قرصیخ نهاد. شیش شیزر( پ یسهی)کیاپس محمود بدره

 گرفت.ید و در گلوش مییخایمحمود م«. بخور»

 رد؟   یگیگفت: در حلقت م

 یگفت: آر

 میان را طالق دادهیر که ما ایرد؟ برگیتو در گلو گ یز بدرهیکه ما را ن یخواهیگفت:م

ف یهمدالنه توص ید بسیبا ابوسع شداریآمرانه بود، اما د یهر اندازه مالقات ابوالحسن با محمود، مالقات

 یبودند که خرقه از کس یامّ  یباال ن بلندیا یفتهیاز عارفان ش یارید، که بسیشده است. نه تنها ابوسع

کرد و گبر و ترسا همان یرنج خود فراهم مخانقاه خود را از دست ینهیدانست، هزینم ینگرفته بود، عرب

 داشته است. یابان هم سر و سریاند که با وحوش  بآورده یحت ز بودند که مؤمن و مسلمان.یش عزیاندازه برا

ره و اخالق او یخ نباشد اما سیاز گفتار  خود ش قایدقد یشود که شایده میبر طاق  مزارش د یااکنون نوشته

 کند که:یان میب یگران به درستیبا د یرا در مواجهه

کس که به درگاه خدا به د، آنینش مپرسید و از دید، نانش دهیآمد، نانش ده ین سرایهرکس در ا

 نان ارزد. ابوالحسن البته به یجان ارزد، در سرا

                                           
شفیعی کدکنی بر آن افزوده است یکی از بهترین منابع برای شناخت ابوسعید و روزگار وی است. همچنین 

 کتاب نوشته بر دریا، باز هم به همت آقای شفیعی کدکنی، یکی دیگر از گوهرهای ناب ادب پارسی است.
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د انمنتشر کرده و ح دادهیکرده و توض یگرد آور یکه استادان ادب پارسار است ین بزرگ بسیا یسخن در باره

 کنم. یآوراد یرا  یو یانهیگراکرد انسانیاز رو ییهاگوشهتنها ن نوشته بر آن بودم تا یدر امن و 

 تیگرفتار شد و چندان از واقع یبیبه انحطاط عج د، اندک اندک تصوف  خراسانیبعد از ابوالحسن و ابوسعاما 

 یها از امور معنوها و سوء استفادهییدورو ،رهایتزوها، خرافهانواع  ینه را برایزمامور جامعه دور افتاد که 

و ضد  ییگراانسان یبهاراث گرانیمن یو حافظ، ا یسعدژه یبه و، یگر که مولوید یتا روزگار فراهم کرد.

  دادند.  یاخشونت را جان تازه

نکه یادب او هم خواهم داشت و اخرد و و  یاز غربت  فردوس یادین سلسله مقاالت، یاز ا یدر نوبت بعد

د آورد چندان که یت  خراسان  بزرگ پدیدر امن ییهاچه خلل انهیگران انسانیدر مضام بت  رستم  شاهنامهیغ

ران یغزها شد که کشتند و سوختند و و یترک تاز ید، خراسان صحنهیعچند از مرگ  ابوس یانیپس از سال

 .دفاع کند ن مرز و بومیتا از ا انه نبودیهم در م یچ رستمیکردند و ه

 /مشهد1354خرداد 
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