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پارسي دري و عرفان انسانگرا /بخش دوم
در اين بخش ،گذاري هست از عرفانِ خدامحورِ عراق به عرفانِ انسانگراي
خراسان ،و اشارهي کوتاهي به بايزيد بسطامي به عنوان اولين عارفي که خدا
را نه در حجاز که در سرزمين خود هم يافت و نيازمندان را نيز جاي کعبه
نشاند و بهنظر ميرسد که زبان و فرهنگ و حوادث سياسي در اين چرخش
نقش بهسزايي داشته است.

در تذکرههاي برجاي مانده از احوالاتِ بزرگانِ تصوف و عرفان ،حقيقت و افسانه سخت به هم آميختهاند.
چندانکه نه ميتوانيم از اين ميراث بگذريم ،نه بي اما و اگر همه را بپذيريم .درستتر شايد اين باشد که در اين
ن آرزوهاي انسان را با زباني هنرمندانه و شاعرانهي ميبينيم ،آرزوهايي که در آيينهي خيال تجلي
تذکرهها بيا ِ
کرده و ميکند.
به سخن ديگر ،آن همه کرامتها (خرقِ عادات) که در تذکرهها به عارفان نسبت دادهاند ،شايد هيچ نباشد مگر
آروزي داشتن يا رسيدن به انساني خداگونه .مفهومِ خدا هم نزد بسياري از مردم عادي و برخي تذکره نويسان
عبارت بوده است از قادرِ مطلقي که هرچه اراده کند ميکند ،بي اسباب و علل .متناسب با همين اعتقاد بر اين
باور بودند که خداوند اولياء خود را گرامي داشته و کرامت بخشيده که در خرق عادت نيز چون انبياء باشند.
در اين مجال ،به چند و چون اين مضامين نپرداختهام ،تنها يک سير بسيار کلي و گذرا دارم بر دو گرايشِ
متفاوت در تصوف و عرفان .يکي گرايشِ خدا محور ،بي دغدغهي خلق ،و دوم گرايشي که خدا را گونهاي ديگر
ميفهمد و براي حضور در پيشگاهش ،دلي بايد دلواپسِ آلام و رنج مردمان ،از هر نژاد و آيين و مسلک.
از جست و جو در تذکرهها و منابع مربوط به تصوف چنين بر ميآيد که تصوف و عرفان اسلامي ،ابتدا تصوفي
ت
زاهدانه شمرده ميشد و نقطهي کانوني آن خوف و خشيت از خداوند و رويگرداني از امور دنيا بود .روايا ِ
بسياري هست که برخي از صوفيانِ اوليه چگونه در ورع و زهد راه افراط پيش گرفته بودند.
در نگاه اول شايد اين نکته به ذهن متبادر شود که اين افراط در ورع و زهد ،عکسالعملي بوده باشد در برابر
دستگاه خلافت و اميراني که از نامِ خداوند و جهاد ،سرپوشي ساخته بودند بر جاه طلبيها و غارت اموال
مردمان.
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اما با تامل بيشتر در گفتار برجاي مانده از نخستين زاهدانِ صوفي ميبينيم که ترس آنان از عقوبت الهي و
عذابِ دوزخ ،ترسي بود نه به تصنع و نه عکسالعمل ،بلکه مبتني بر يقينِ آنان از ارداهي بيچون و چراي قادرِ
مطلق بود .احتمالا به همين جهت نزد زاهدانِ متصوفه "خوف" به معناي ترسيدن از چيزي است که در آينده
اتفاق خواهد افتاد و به هيچ واقعهاي که اکنون هست تعلق ندارد 1.آدمي که پس از مرگ را در نظر ندارد و ترسِ
از عذاب آخرت در دلش رنگ باخته است ،در اين دنيا به ارتکاب گناه و تجاوز به حقوق ديگران روي ميآورد.
از پيري صوفي نقل کردهاند که هنگام بيماري ميگريست ،تسلايش داده بودند که خداي شفا فرستد ،وي در
پاسخ گفته بود:
پنداري که از مرگ ميترسم؟! از آن ميترسم که پس از مرگ باشد.

2

معمولا بر اين باور بودند که پرهيز از دنيا و ترکِ لذتها سبب آن ميشود که نامهي اعمال آنان در قيامت
چندان عريض و طويل نباشد زيرا در اين جهان ،حلالش را حساب است و حرامش را عذاب 3.همين «خدا
ترسي» که مدام در دل صوفي باشد ،سبب رويگرداني از دنيا و رهايي از وسوسههاي آن ميشود.
اميدواري(رجا) پس از آن در دلِ زاهد جوانه ميزند که در التزام به ورع و زهد سنگ تمام نهاده باشد .و البته
اين اميد بيشتر براي رسيدن به بهشت بود .در اين باره روايات بسيار است تا آنجا که زاهدي بزرگ را به خواب
ديدند که ملائکِ حساب و کتاب ،او را از رفتن به بهشت مانع شدند از آن جهت که در زندگاني دنيا دو پيراهن
داشت و در قيامت بايد صبوري ميکرد تا حساب آن يک پيراهن اضافي را باز پس دهد و سپس روانهي بهشت
شود

4

ل بهشت و دوزخ ،و آغاز و انجا ِم جهان و قيامت ،البته باورهايي بودند متناسب با آموزههاي ديني
شکل و شماي ِ
در آن روزگار و همچنين متناسب با نوع شناختي بود که از ساختا ِر کيهان داشتند.

1

 -رسالهي قشيريه ،باب يازدهم ،صفحهي 942

2

 -همان ،صفحهي 959

3

 -به عنوان مثال نگاه کنيد به شرح احوال مالک دينار در تذکرةاالولياء عطار.

5

 -4همان
5

 -همچنين بهنظر ميرسد برخي از باورهاي آيين يهود و مسيحيت نيز در ميانِ زاهدانِ مسلمان بيتاثير نبوده باشد.

"خداترسي" به آنگونه که در تورات مطرح بود و ترک دنيا شبيه آنچه قبال در نزد رهبانانِ مسيحي بود.
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درستتر شايد اين باشد که ترس از خدا شبيه ترس از پدري پر هيبت بود که خود را مالک فرزند ميانگارد و
براي تاديب فرزند شلاق به دست گرفته ،و فرزند هيچ راهِ گريزي ندارد جز آنکه به خودِ او پناه بَرَد و تاديب او
را خوار نشمارد زيرا او ميزند و مجروح ميکند و باز با دست خود شفا ميدهد و ملاطفت مينمايد.
در تصويري ديگر" ،خدا" قادرِ مطلق بود که ميتوانست بي هيچ سببي کارهاي عظيم و عجيب انجام دهد
بيآنکه کسي بتواند به او اعتراضي کند .ذرهاي ترديد هم در بارهي عالم پس از مرگ و بهشت و دوزخ نبود .اين
امور چندان قطعي دانسته ميشد که سفرنامهها و خوابنامههاي بسيار هم در آن باره نوشتند.
اما اين خوف و رجا ،در ساحتي ديگر به عشق و شوريدگي نيز بدل شد .از تذکرهها اينگونه فهميده ميشود که
مضمونِ عشق الهي ،در مواجههي رابعهي عدويه 6با حسن بصري 7،وارد تصوف شد ،و اندک اندک ترس از خدا
و دوزخ ،ميرفت تا جاي خود را به شورمندي عشق الهي دهد 8.ظاهرا رابعه بود که در قلمرو عشق الهي حسن
بصري را به اشتياق آورده بود چندان که وقتي حسن بر منبر حديث ميگفت و شورمنديهايش مردم را هم به
شور و شوق ميآورد و اشک از چشمها روانه ميشد ،روي سوي رابعه ميکرد که:
ت قَلبک يا سيدة  .اين [همه گرمي] از آتشِ دل تست اي بانوي گرامي
هذا من جَمرا ِ

9

مطابق آنچه تذکرهها از تولد و مرگ اين دو نوشتهاند در اين هنگام رابعه بايد دختر نوجواني بوده باشد و حسن
بصري پيري که حدود هفتاد سال با رابعه فاصله داشته است.
اگر اين گزارشها درست باشد ،رابطهي حسن بصري و رابعه ،تلويحا داستان شيخ صنعان و دختر ترسا را هم
تداعي ميکند 10،و داستانهاي بسيارِ ديگري هم از عشقهاي ممنوع هست که در نهايت والايش يافته و
معطوف به خدا ميشود.

6

 -ظاهرا متولد سال  011هجري در بصره و به سال  081نيز در بيتالمقدس فوت نموده است

7

 -متولد سال  90هحجري در مدينه و درگذشته به سال  001هجري در بصره ،ظاهرا پدر وي ايراني بوده و از موالي شمرده

ميشد.
8

 -زرين کوب ،ارزش ميراث صوفيه ،ص 50 :به بعد

9

 -تذکرةاالولياء ،ذکر حسن بصري/ص33

10

 -البته با تفاوتهايي ،از جمله اين که در داستان شيخ صنعان ،دختر ترسا ميميرد و شيخ زنده ميماند .براي توضيح

بيشتر نک :گذري ديگر به داستان شيخ صنعان
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اما رابعه بعد از حسن بصري سالياني نسبتا دراز بزيست و از عشق او نسبت به خدا سخنان بسياري نقل
کردهاند .در مناجاتي منسوب به رابعه آمده است که:
الهي ،مرا از دنيا هرچه قسمت کردهاي به دشمنان خود ده ،و هرچه از آخرت قسمت کردهاي به
دوستانِ خود ده ،که ما را ،تو بسي

11

در اين گفتارهاي شورمندانه که تنها خدا مورد نظر باشد ،طبعا نه ترس دوزخ باقي ميماند و نه اشتياق بهشت،
زيرا نظر بر غير او گناه شمرده ميشود:
رابعه بيمار شد ،وي را گفتند سبب بيماري تو چيست؟ گفت يک بار در بهشت نگرستم ،مرا ادب
کرد

12

عاشقانههاي او در بارهي خداوند چنان بالا گرفت که پاسخ به هيچ خواستگاري نداد؛ نوشتهاند که روزي حسن
بصري از او در بارهي شوهر و نکاح پرسيده بود و رابعه در پاسخ گفته بود:
ن اويم و در سايهي حکم او ،خطبه از او بايد کرد
من از آ ِ

13

و شايد همينشيفتگيها بود که حسن بصري و ديگران را به حيرت وا ميداشت چندان که داستانهاي عجيبي
از خرقعادات و کرامات به او نسبت دادهاند تا آنجا که رابعه نزد صوفيان ،گوي سبقت از مريم نيز ربوده است.
در عين حال که با ورود مضمون عشق ،چرخشي نسبي در بخشي از تصوف پديد آمد ،باز هم بهنظر ميرسد
چنين تصوفي ،اغلب خلوت نشيـن ،فراري از خلـق ،و اهل راز و نياز با خداي خود بوده است و با آنکـه
رعايت حق ديگران و حدود حرمتهاي شريعت را به شدت رعايت ميکرد و گه گاه امر به معروف و نهي از منکر
هم مينمود ،اما چندان دلنگران خلق نبود و نقطهي کانوني آن خداوند بود و بس.
ابراهيم ادهم که همزمان با رابعه ميزيست 14،به عنوانِ نخستين صوفي بزرگِ خراساني از او ياد شده است.

11

 -همان ،ذکر رابعهي عدويه

12

رسالهي قشيريه/ص464

13

 -تذکرةاالولياء /ص  /66آقاي محمد استعالمي در پاورقي نوشته است که :مرا از او بايد خواستگاري بايد کرد

 -14متولد سال  011هجري در بلخ و به سال  060يا  069فوت نموده است همچنين نقل است که اين دو نفر در کنار کعبه با
هم ديداري و گفت و گويي با هم داشتهاند(تذکرةاالولياء/ص )64

4
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آوردهاند که وي شاهزادهاي کاخ نشين بوده که همچون بودا کاخ شاهي را رها کرد و ترک لذت دنيا گفت تا
بينايي باطن پيدا کند 15.اگرچه رويکرد کساني چون ابراهيم ادهم شايد متاثر از فرهنگ و عرفان بودايي هم
بوده باشد 16اما بيشتر ادامهي همان راهي را مينمود که تصوفِ عراق پيش گرفته بود.
تصوف زاهدانه و عاشقانه اگر چه دو رويکرد نسبتا متفاوت داشتند اما به هرحال هر دو خدا محور بود .تا آنکه
اندک اندک در خطهي خراسان عشق الهي به نوعي انسانگرايي و محبت به خلقِ خدا هم روي آورد .اين
چرخش بيمقدمه نبود.
ايرانيان ،چه در روزگار بني اميه و بني مروان و چه به روزگار بني عباس ،از دستگاه خلافت فريبها و
آسيبهاي بسيار ديده بودند ،به ويژه به روزگار بني عباس که همه بهنام خدا و دين بود .قتل ابومسلم
خراساني آنهم با فريب و نيرنگ توسط منصور ( 631هجري) 17،کشته شدن بيش از شصتهزار نفر از هواداران
وي که از خراسان به خونخواهي برخاسته بودند 18،در همان روزگاري بود که رابعه در بصره براي خداي خود
سرود عشق ميخواند و ابراهيم ادهم نيز در اين سوي ديگر گاه در بياباني و غاري به عبادت بود و گاه عزم کعبه
ميکرد تا در حرم به نيايش نشيند .بسياري زاهدان و صوفيان ديگر در آن روزگار ،همينگونه بودند.
چه در خلافت منصور ،و چه در دورانِ خلفاي بعد از او مانند مهدي و هارون ،اميراني که به خراسان گسيل
ميشدند ،معمولا با سپاهي مجرب از مردم بصره و ديگر مناطق عراق همراه بودند تا سرکوب مخالفان و رقيبان
را به دلخواهِ خليفه انجام دهند و خراجِ خراسان را براي او جمعآوري نموده و به عراق بفرستند.
يکي از عاملان هارونالرشيد در ولايت خراسان ،عليبن عيسيبن ماهان بود که به تعبير بيهقي:
علي ،خراسان و ماوراءالنهر و ري و جبال و گرگان و طبرستان و کرمان و سپاهان و خوارزم و نيمروز و
سيستان بکند و بسوخت ،و آن ستد که کز حد و شمار بگذشت .پس ،از آن مال هديهاي ساخت رشيد
را که پيش از وي کس نساخته بود و ....

19

15

 -نک :تذکرةاالولياء عطار ،ذکر ابراهيم ادهم

16

 -زرين کوب ،ارزش ميراث صوفيه ،انتشارات امير کبير ،چاپ چهارم ،صفحهي  54به بعد

17

 -مروجالذهب/ص 925

18

 -طبري اين خونخواهي را به فرماندهي سنباد نوشته است و از وي به عنوان مجوسي ياد کرده که مردمان زيادي از

نيشابور و قومس و ري به او پيوسته بودند /رک :تاريخ طبري ،جلد  ،00ص 4105
19

 -تاريخ بيهقي ،خواجه ابوالفضل محمدبن حسين بيهقي /تصحيح علي اکبر فياض ،چاپخانهي دانشگاه مشهد،

/.0351ص536
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هم خليفه هارونالرشيد و هم منصور و مهدي که پيش از او بودند ،هر سال موسم حج که ميرسيد به زيارت
کعبه ميرفتند ،در مناسک حج شرکت ميجستند ،براي گسترش حرمِ کعبه ،و تزئين آن اموال بسيار هزينه
ميکردند ،و نسبت به مسلمانان حجاز و عراق که عرب بودند بذل و بخششها مينمود 20.همچنين افزون بر
اين هزينهها و مقرّري سپاهيان ،داستانهاي بسياري از شادخواريهاي خلفا نيز نقل شده است و عجب اينکه
اين همه را عنايت مخصوص خداوند نسبت به خود ميشمردند.

21

دستگاهِ عريض و طويل خلافت با خزانهاي سرشار از خراج و جزيه و ديگر درآمدها ،به هرحال چندان وسوسه
انگيز بود که بر سر تصاحب آن برادران هم در کارِ توطئه و قتل يکديگر باشند .نقل است هنگامي که محمد
فرزند هارونالرشيد نقشهي قتل برادر خود مامون را ميکشيد براي توجيه کار خود گفته بود:
هر گاه دو جانور نر در گلّهاي باشند ،يكي ديگري را از ميان ميبرد.

22

ت سامانيان
در بخش اول که از پارسي دري و حکمت و عرفان خراساني يادي کرده بودم ،اشارهاي به حکوم ِ
داشتم که از ميانهي قرن سوم هجري به بعد بر خراسان فرمانروايي داشتند و زبان و ادب پارسي را ارج نهادند و
گسترش دادند .اما پيش از روي کار آمدن اين خاندان ،تجربهاي که ايرانيان از مفهوم خداي اسلام داشتند شايد
آميزهاي بود از خدا و خليفه.
به هرحال چه در حرم کعبه و چه در هر خطبهاي که به هرشهري خوانده ميشد ،نام خدا و خليفه در پيوست
با هم بود و شايد بنيعباس واقعا بر اين باور بودند که برگزيدگانِ خداوند هستند .مواجههي تلخ خراسانيان با
عاملان خليفه و نمايندگاني چون عليبنعيسيبن ماهان که براي سرکوب خراسانيان و وصول خراج به اين ديار
ميآمدند ،تصوير ديگري از خدا و اسلام پديد آورده بود ،تصويري که براي مردم اين سرزمين چندان خوشايند
نبود.

20

-اخبار طوال/ص 498

21

 -حتي شاعري که خود عرب بود در همان آغاز کار بنيعباس سروده بود که:

اي کاش ستم بني مروان به ما باز ميگشت و کاش عدل بني عباش به آتش افکنده ميشد
يا ليت جور بني مروان عاد لنا يا ليت عدل بني العباس في النار  /ابو عطاء سندي .االغاني ج  01ص  .909ابوالفرج اصفهاني،
علي بن حسين ،ناشر :دار احياء التراث العربي ،محل نشر :بيروت
22

 -اخبار طوال/ص 435
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احتمالا همينگونهها بود که گرايش به آيين زردشت در ميان ايرانيان که موالي خوانده ميشدند ،پنهان و
آشکار رواج يافته بود چندانکه پس از مرگ منصور و در ايام خلافت مهدي ،يکي از مهمترين کارهاي خليفه
سرکوب و کشتار مجوسان بود 23پيش از آن نيز بسياري از دهقانان و فرو دستانِ آذربايجان و جبال(کردستانِ
امروزي) که خود را غارت شده ميديدند به جنبش سرخجامگان پيوسته بودند 24و اگرچه آن جنبش هم به
شدت سرکوب شده بود اما به هرحال نشان داد که محرومان چندان هم دل به خداي خليفه ندادهاند .به
نوشتهي مَقدَسي ،اين سرخ جامگان ،يا خرمدينان ،ظاهرا تعبيرهاي تازهاي از آيين مزدايي و آموزههاي
زردشت داشتند.

25

افزون بر اين وقايع ،همچنين نميتوان اين نکته را ناديده انگاشت که در اين ايام اهل خراسان به هر حال
پارسي زبان بودند اگرچه پارسي ميانه هنوز کاملا به پارسي دري تحول نيافته بود اما به هرحال گنجينهاي از
شعر و ادب و فرهنگ دوران گذشته را در خود داشت که آن را فهلويات نيز ميگفتند .در بخش پيشين اشارهاي
به نقش زبان و تاثير آن در نگرشِ آدمي به امور نوشته بودم که لزومي به تکرار آن نيست.
نشو و نماي بايزيد بسطامي نيز در همين حال و هوا بود( 616تا 432هـ) هنگامي که بايزيد در بسطام کودکي
خردسال بود ،هارونالرشيد در بغداد به خلافت رسيده بود611( .هـ) هنوز نوجوان بود که عليبن عيسيبن
ن بزرگ شده بود .بعيد است که بايزيد متاثر از وقايع زمانهي خود نبوده باشد.
ماهان والي خراسا ِ
نوشتهاند که خاندانِ بايزيد از بزرگانِ ولايت قومس بودهاند 26و پدر بزرگِ وي نيز از زرتشتيانِ بسطام بوده است
ل غير مسلمانان از جمله
که ظاهرا مسلمان شده بود 27.در نقل قولهايي هم که از بايزيد نوشتهاند ،رعايت حا ِ
مجوسان از سوي وي ديده ميشود.

23

 -يعقوبي ،جلد دوم ،ص410 :

24

 : -اخبار الطوال/ص444

25

 -البدأ والتاريخ/ترجمه ،جلد دوم/ص 515

26

 -واليت قومس ،از يک سو به حدود گرگان و از اين سوي ديگر به حاشيهي کويرگسترده بود و شهرهاي کنوني سمنان و

دامغان و شاهرود و بسطام و خرقان را شامل ميشد
27

 -کشفالمحجوب/ص039:
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بخش دوم

شايد به همانگونه که پارسي دري از تعامل ميان زبان پهلوي و عربي شکل تازهاي به خود گرفت ،در نزد بايزيد
هم از خداي محمد و خداي زردشت تلقي يگانهاي پديد آمده باشد .و اين تلقي البته با خدايي که در انحصار
خلفاي بنيعباس بود بايد بسيار متفاوت بوده باشد.
خداي خليفه همان بود که منصورِ عباسي برايش مسجدها بنا کرده بود و تعيين قبله نموده بود ،بر نگين
انگشترِ خويش «الله ثقة عبدالله و به يؤمن» را حک نموده بود 28،او و جانشينانش مدعي بوند که ميراثدار
پيامبر هستند و خدا اين ميراث را که بني اميه غصب کرده بودند به خاندانِ آنان بازگردانيده است 29.جانشينان
منصور هر کدام به نحوي پيوند ميان خود و خدا را جديتر تبليغ نمودند ،حرم کعبه را گسترش دادند و بهنام
او غارتها و کشتارها کردند و بعيد است که بايزيد چنان خدايي را به خدايي پذيرفته باشد.
نوشتهاند که بايزيد مسلمان بود ،قرآن ميدانست ،آداب شريعت را نيز پاس ميداشت و احاديث از پيامبر
ميآورد 30حتي چندين بار به حج رفته بود ،اما گويا در سير تحولات زندگي ،و سالها مطالعه در گوهرِ اديان و
به ويژه آشنايي که با آيين نياکانِ خود داشت ،تلقي ديگري هم از خدا و پيامبران و حج يافته بود:
يک بار به مکه شدم ،خانه مفرد ديدم ،گفتم حج مقبول نيست که من سنگها از اين جنس بسيار
ديدهام .بار ديگر برفتم ،خانه ديدم و خداوند خانه ديدم ،گفتم که هنوز حقيقت توحيد نيست.
سيم بار برفتم ،همه خداون ِد خانه ديدم و خانه نه .به سِرّم فرو خواندند که يا بايزيد اگر خود را نديدئي
و همه عالم را بديدئي مشرک نبودي و چون همه عالم نبيني و خود را بيني مشرک باشي..

31

اين تحول نگاه را در گفتار ديگري که از او نقل شده است ميتوان دريافت:
از بايزيد پرسيدند که عمر تو چند است؟ گفت چهار سال ،گفتند اين چگونه باشد؟ گفت :هفتاد سال
است تا در حجاب دنيا ام ،اما چهار سال است تا وي را ميبينم.

32

28

 -التنبيه و اإلشراف /ص 393

29

 -مروجالذهب ،جلد دوم/ص315

30

 -کشفالمحجوب/ص039

31

 -همان /ص 034 :و همين روايت را در صفحهي  494با اندکي تفاوت آورده است

32

 -کشفالمحجوب/ص492 :
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احتمالا پي آمد آن تحولات روحي که براي بايزيد اتفاق افتاده بود و آن همه تلخکاميهاي اهل خراسان که
ديده بود ،ديگر رغبتي هم براي سفر حجاز و حج در او نمانده بود
منزلي چند برفت و بازآمد.
گفتند :تو هرگز عزم فسخ نكردهاي .اين چون افتاد؟
گفت« :در راه زنگيي را ديدم ،تيغي كشيده ،مرا گفت :اگر بازگردي ،نيك ،و اگر نه سرت از تن جدا
كنم.
پس مرا گفت :خداي را به بسطام گذاشتي و روي به كعبه آوردي !

33

داستان اين زنگي و تيغ برکشيده ،البته به رؤيا ميماند اما در نظرِ عارفان اينگونه رؤياها عين حقيقت دانسته
ميشده است و به هرحال پيامي آشکار در آن است که چرا سرزمينِ زادگاه تو مقدس نباشد؟ چرا آن حرمتها
که براي کعبه و زائران کعبه هست براي زادگاه تو و مردم خراسان نباشد؟
شايد بتوان بايزيد بسطامي را يکي از نخستين و مشهورترين عارفاني دانست که افزون بر طرح وحدت وجود،
همچنين خدمت به مردم را با مفهوم خداپرستي چنان درآميخت که انسان را جاي کعبه نشاند .حکايتي از او
نقل ميکنند که ميتواند اين گمانه را تقويت کند:
گفت :مردي به نزدم آمد و پرسيد کجا ميروي؟
گفتم :به حج
گفت :چه داري؟
گفتم :دويست درهم
گفت :به من ده ،و هفت بار گردِ من بگرد ،که حج تو اين است
چنان کردم و باز گشتم

34

جايگزين نمودن انسان بهجاي کعبه ،اگرچه در سنت ديني رايج شايد نوعي بدعت شمرده شود اما چندان دور
نيست که چنين رويکردي نتيجهي همان تلقي متفاوت از دين و خدا را به نوعي ديگر فهميدن باشد .خدايي
33

تذکرةاالولياء /ص 002

34

 -همان
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که گبر و غير مسلمان را هم دوست دارد .و مگر نه اينکه در طواف کعبه غير مسلمان را جايي نبوَد و در
بسطام گبر و غير مسلمان بسيار بُوَد 35.در اين باره سخني از او نقل کردهاند که از يک سو دوستي خداوند با
ديگران را مينماياند و از سوي ديگر تعريضي جدي بر کساني است که خود را از نزديکانِ خدا ميانگارند و
مدام خلق را به خدا ميخوانند:
گفت :چهل سال روي بهخلق آوردم و ايشان را به حق خواندم و کس اجابت نکرد ،روي بگردانيدم و به
حضرت رفتم ،همه را پيش از خود آنجا ديدم

36

وي حتي با سگان نيز به حرمت رفتار ميکرده است چنانکه در گذرگاهي تنگ ،حق تقدم را به سگي ميدهد
که از جهت مقابل ميآيد:
در تنگنايي سگي ميآمد ،بايزيد بازگشت و راه به سگ ايثار کرد .در خاطرِ مريدي بگذشت که «حق
تعالي آدمي را مکرم گردانيده است و شيخ با اين همه پايگاه و جمعي مريدانِ صادق ،سگي را بر ايشان
ايثار کند ،اين چگونه باشد؟»
شيخ گفت ،اي عزيزان ،سگ به زبان حال با بايزيد گفت که :در سَبقالسَبق از من چه تقصير و از تو
چه توفير آمد که پوستينِ سگي در من پوشانيدند و خلعتِ سلطانالعارفيني بر تو افکندند؟

37

در بارهي بايزيد ،روايات بسيار است ،بهويژه در بارهي "فنا" و "ذوق" و اتحاد با خدا که تعبيرها و تفسيرهاي
ت من نيست .اما برخي از همان روايات را از منظري
عرفاني بسيار از آن شده است و شرح آن چندان در صلاحي ِ
ديگر هم ميتوان مورد تامل قرار داد .مانند آنجا که از او در بارهي احوال رسولان ميپرسند و او ميگويد:
هيهات ،ما را اندر ايشان هيچ تصرف نيست ،هر چه اندر ايشان صورت کنيم ،آن همه ،ما باشيم...

35

38

 -شيخ را همسايهاي گبر بود و کودکي شيرخواره داشت و همه شب از تاريکي ميگريست ،شيخ هرشب چراغ برداشتي

و به خانهي ايشان بردي ،چون گبر از سفر باز آمد ،مادر طفل حکايت شيخ را بازگفت ،گبر گفت :چون روشنايي شيخ آمد،
سر تاريکي خود باز رويم /تذکرةاالولياء/ص095
دريغ بود که به
ِ
36

 -تذکرةاالولياء/ص 030:و همچنين نفحاتاالنس /ص 49در احواالت بايزيد

37

 -تذکرةاالولياء/ص 093

38

 -کشفالمحجوب/ص316 :
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اين سخن ،ميتواند تعريضي هم به خلفا باشد که آنچه از پيامبران و خدا صورت بستهاند و در ميان خلق تبليغ
کردهاند ،آن نه خدا و نه رسول است ،بلکه تصويري از خودِ خلفا است .به تعبير ديگر ،مدعياني که خود را
آشناي رسول مينمايند و متوّلي رسالت او ميدانند ،به ويژه خليفه ،بسا که تصويرِ مخدوش خود را بر پيامبر
افکنده و رسول را شبيه خود شمردهاند.
يکي از مشهورترين جملههايي که به بايزيد نسبت دادهاند "سبحاني سبحاني ما اعظم شأني" 39است .اين
جمله البته بسي کفرآميز مينمايد اما اگر منظور بايزيد خدايي باشد که خلفا تصوير کردهاند ،معنايي ديگر
پيدا ميکند ،اگرچه توجيهي عرفاني بر اين گفتهي بايزيد اظهار کردهاند 40،و از قرآن نيز دليل آوردهاند که:
نّ اللَّهَ رَمَي» و چون تير انداختي تو نينداختي بلكه خدا انداخت.
ت وَ ل ِك َ
« َو ما رَمَ ْيتَ إِذْ رَمَ ْي َ
در تطبيق اين آيه با سخنِ بايزيد گفتهاند چون کسي مستغرق در الله و فناي در او باشد ،هر سخني و هر
کاري که از او سر زند ،آن سخن و آن فعل نه از او که از خدا باشد 41.بهگمان من اين استدلال هم سخن چند
پهلوي بايزيد را کفاف نميکند بهويژه اينکه اصل آيه در قرآن اينگونه آمده:
فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَ ل ِكنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَ ما رَمَ ْيتَ إِذْ رَمَ ْيتَ وَ ل ِكنَّ اللَّهَ رَمي وَ لِيُبْلِيَ اْلمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاءً حَسَناً إِنَّ
سمِيعٌ عَلِيمٌ
اللَّهَ َ
شما آنان را نکشتيد بلكه خدا كشتشان و چون تير انداختي تو نينداختي بلكه خدا انداخت تا مؤمنان را
از جانب خويش ،نعمت دهد ،نعمتي نيك ،كه خدا شنوا و داناست.

42

مفسرين قرآن جملگي بر آن هستند که شأن نزول آيه در مورد جنگ بدر بوده است تا به مسلمانان يادآور شود
به خود مغرور نشوند زيرا آن پيروزي از جانب خداوند و خواست خدا بود 43.اين نکتهاي است که اتفاقا خلفاي
عباسي هم که خود را برگزيدهي خدا ميدانستند ،پيروزيهاي خود را نيز از جانب خداوند ميشمردند و

39

 -کشفالمحجوب/ص391

40

 -همان

41

 -کشفالمحجوب /ص 391

42

 -قرآن ،سورهي هشتم(انفال) آيهي 01

43

 -به عنوان نمونه نگاه کنيد به تفسير الميزان ذيل همين آيه
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کشتار مخالفان خود را هم به خدا نسبت ميدادند ،مانند آنجايي که ابوجعفر منصور هنگامي که ابومسلم را به
فريب کشت ،سپس ميگفت :خدا او را کشت.

44

بنا بر اين گمان نميکنم با آيهي فوق بتوان کلامِ «سبحاني ما اعظم شاني» را توجيه کرد و درستتر شايد اين
باشد که در برخي گفتارهاي بايزيد در بارهي خدا ،ممکن است همان خدا و رسولي مورد نظر باشد که دستگاه
خلافت در باورِ عمومي جامعه نهادينه کرده است .باز هم نقل است که:
ابويزيد از مؤذّن الله اکبر شنيد .گفت :من بزرگوارترم

45

براي اين سخن هم توجيهاتي آوردهاند که او در الوهيت مستغرق بود و حق بود که اين سخن بر زبان بايزيد
رانده بود .اما انصاف اينکه ،اين جمله هم توجيه بردار نيست ،به فرض که سخن از خدا باشد که بر زبان بايزيد
جاري شده ،بنا بر اين بايد بايزيد مستغرق در خدايي ديگر بوده باشد که خود را از خداي خليفه برتر
ميشمارد .در بارهي پيامبر باز هم سخني چند پهلو دارد:
بايزيد را گفتند :جملهي خلق در لواي محمد خواهند بود
گفت :بالله که لواي من از لواي محمد عظيمتر است

46

روزبهان در شرح اين گفته نوشته است که:
«حق» لواي اوست و نورِ او که قديم است از لواي محمدکه محدث بُوَد ،عظيمتر است و از آنجا که
بايزيد در "حق" مستغرق است اين سخن نه از بايزيد بلکه حق آن را بر زبان بايزيد گفته است.

47

در بارهي نور ازلي ،و "قديم" و "محدث" ،مباحث دراز دامن بسياري از سوي فيلسوفان و متکلمان بيان شده
است که ورود به آن در صلاحيت من نيست اما از منظر آيين مزدايي و داستان آفرينش در اسطورههاي ايراني
ميتوانم به اين نکته اشاره کنم که در آيين مزداييُ ،بنِ آفرينش ،عالمِ "مينو" است .قلمروي که "هرمزد"
خداي روشنايي و سرِ روشنان با همهي امشاسپندان و فروهرها در آن قلمرو نوراني حضور دارند و در اتحاد با
44

 -به عنوان نمونه نگاه کنيد به سخنان منصور پس از کشه شدن ابومسلم /رک :طبري جلد  00ص 4109 :و همچنين

مروجالذهب ،ص926 :
45

 -شرح شطحيات ،ص 010

46

 -شرح شطحيات ،ص039 :

47

 -همان ،البته متن کتاب را به صورت خالصه و نقل به مضمون در اين مقاله آوردهام
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هرمزد ميباشند ،و همه را هرمزد از نورِ خود آفريده بود" .مينو" عالمي معنوي است ،نيالوده به جسد ،برکنار
از خواهشهاي تن و صفات بشري .اما هنگاميکه هرمزد آهنگ مبارزه با اهريمن کرد ،همهي امشاسپندان و
ديگر عناصر مينويي و انسان را ،آفرينش مادي و گيتيانه هم بخشيد تا در عرصهي زمان و مکانِ مادي نبرد با
اهريمن را به سرانجام برساند 48.اما بسياري از آدميان چون به کالبد گيتيانه در آمدند ،اصل خود را فراموش
کردند .رسالهي عقل سرخ از شيخ شهابالدين سهروردي ،تمثيلي از همين گرفتار شدنِ آدم در پيکر گيتيانه
است و بهنظر ميرسد که مفهومِ "قديم" در اين توجيهات که روزبهان بقلي نوشته است ،شايد اشاره به همان
"مينو"ي هرمزد باشد و آنچه بايزيد در مورد فناي خود در خدا گفته است ،احتمالا اشاره به زدودنِ صفاتِ
بشري از خود و بيرون آمدن از کالبد گيتيانه است تا بُن و اصل خود را در "خدا" که با هرمزد يگانه است باز
يابد .به تعبير ديگر ،خالق را در قالب امور طبيعي و مخلوق نميتوان شناخت ،اين که بگوييم خدا همان است
من را و ما را و اين آسمان و زمين را آفريد ،شناخت خدا نخواهد بود و به گفتهي شيخ اشراق بايد از کالبد
"خود" منسلخ شد تا او را مشاهده نمود 49،آنگاه "من" از ميان ميرود و تنها "او" ميماند .بعدها در احوال
ابوسعيد ابوالخير هم ميخوانيم که هرگز خويشتن را «من» و «ما» نگفته است و بهجاي ضميرِ "من" از لفظ
"ايشان" استفاده ميکرد.

50

نفي «خود» ،برداشتن حجاب است براي مشاهدهي «او» و خود را در خدا يافتن .اين از برخي جهات و تا
حدودي شبيه به داستان عيسي مسيح است که در انجيل يوحنا آمده است که عيسي مسيح پيش از آفرينش
اين گيتي ،نوري بوده است در خداي پدر که در مقطع خاصي از تاريخ به کالبد گيتيانه در ميآيد.

51

احتمالا در همين درک تازه است که مضمون "عرفان" هم با تصوف همراه ميشود و شهودِ قلبي عارف حالتي
را پديد ميآورد که در آن حالت ،کلامِ ناگفتهي هستي را با گوش جان ميشنود و تمامي مخلوقات خدا تجلّي
کلامِ او ميشوند و همهي انسانها اعم از فارس و ترک و عرب و هندو بيهيچ تمايزي اهلبيتِ خدا شمرده
ميشوند .اين ميتواند مقدمهاي باشد براي گراميداشت انسان از هر نژاد و زبان و آييني.
48

ت مزدايي
 -نک :نور و ظلمت در روايات ديني /بخش دوم :رواي ِ

49

 -حکمتاالشراق ،ص913 :

50

 -اسرارالتوحيد ،باب اول/ص05:

51

 -براي توضيح بيشتر نگاه کنيد به مقالهي :نور و ظلمت در روايات ديني /بخش چهارم :روايتي از انجيلها
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حدود يکصد سال بعد از بايزيد و از اواخر قرن چهارم تا نيمهي اول قرن پنجمِ هجري با آمدنِ ابوالحسن
خرقاني(354تا245هـ) و ابوسعيد ابوالخير( 353تا 224هـ) اين عرفانِ انسانگرا در خراسان به اوج خود رسيد.
سفر حج ،و مقيم شدنِ سالياني چند در حرمِ کعبه ،يکي از مهمترين کارهايي بود که صوفيان دل بر آن بسته
ت کعبه رفته و اعمال حج بهجا آورده بودند يا در حرم کعبه مقيم ميشدند اما از
بودند و بارها و بارها به زيار ِ
احوالات ابوالحسن و ابوسعيد چنين بر ميآيد که يکبار هم اين فريضه انجام ندادهاند و بسا که ديگران را هم
تشويق مينمودند که به جاي سفر حج و طواف کعبه ،خاک سرزمين خود را ،مردم ديارِ خود را حرمت نهنند.
اين به هرحال ،خدا را گونهاي ديگر هم هست.
(ادامه در بخش سوم)
مشهد ،دي ماه 6313
----------------منابع:
رسالهي قشيريه ،عبدالکريمبن هوازِن ،ترجمهي ابوعلي حسنبن احمد عثماني ،تصحيح بديعالزمان فروزانفر،
تهران ،زوار6333 ،
گزيدهي تذکرةالاولياء ،شيخ فريدالدين عطار نيشابوري ،بهکوششِ دکتر محمد استعلامي ،تهران ،شرکت
سهامي کتابهاي جيبي ،چاپ اول6354 ،
مروجالذهب و معادنالجواهر ،ابوالحسن عليبن حسين مسعودي ،ترجمهي ابوالقاسم پاينده ،تهران بنگاه
ترجمه و نشر کتاب6314 ،
تاريخ طبري ،محمدبن جرير طبري ،ترجمهي ابوالقاسم پاينده ،تهران ،انتشارات بنياد فرهنگ ايران6352 ،
تاريخ بيهقي ،خواجه ابوالفضل محمدبن حسين بيهقي /تصحيح علي اکبر فياض ،چاپخانهي دانشگاه مشهد،
6354
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اخبار الطوال ،ابو حنيفه احمد بن داود دينوري (م  ،)433ترجمه محمود مهدوي دامغاني ،تهران ،نشر ني ،چ
چهارم6336 ،ش.
تاريخ يعقوبي ،احمدبن اسحاق يعقوبي ،ترجمهي محمد ابراهيم آيتي ،تهران شرکت انتشارات علمي و
فرهنگي ،چاپ نهم6334 ،
آفرينش و تاريخ (البدء و التاريخ) مطهر بن طاهر مقدسي ،ترجمهي محمد رضا شفيعي كدكني ،تهران ،آگه،
چ اول6332 ،ش.
کشفالمحجوب ،ابوالحسن عليبن عثمان الجلّابي الهجويري الغزنوي ،تصحيح ژوکوفسکي ،تهران انتشارات
طهوري6353 ،
ارزش ميراث صوفيه ،زنده ياد عبدالحسين زرين کوب ،تهران انتشارات امير کبير ،چاپ چهارم 6351
التنبيه و الإشراف ،أبو الحسن علي بن حسين مسعودي ،ترجمه ابو القاسم پاينده ،تهران ،شركت انتشارات
علمي و فرهنگي ،چ دوم6315 ،ش
شرح شطحيات ،روزبهان بقلي ،تصحيح هانري کربن ،تهران ،انتشارات طهوري6314 ،
حکمةالاشراق ،شيخ شهابالدين يحيي سهروردي ،ترجمهي سيد جعفر سجادي ،انتشارات و چاپ دانشگاه
تهران6316 ،
احوال و اقوال شيخ ابوالحسن خرقاني ،به ضميمهي نورالعلوم ،تاليف مجتبي مينوي ،ناشر :طهوري ،تهران،
6313
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