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  پژوهشي ادبيات عرفاني دانشگاه الزهرا-دوفصلنامة علمي  

    1391، بهار و تابستان 6 شمارة  سال سوم،
  
  
  

تجلّيات جمالي و جاللي و پيامدهاي رفتاري آن در عرفان 
  سكريان و صحويان

  
  1اكرم جودي نعمتي

  
  3/11/90: تاريخ دريافت
  24/4/91: تاريخ تصويب

  چكيده
بررسي رابطة تجلّيات با هنجارهاي رفتاري عارفان، مسئلة پژوهشي اين مقاله 

 مانند لطف، حسن و دهد كه تجلّيات جمالي، صفاتي نويسنده نشان مي. است
كند و موجب  مي آورده، او را مست     محب رحمت خداوند را در نظر عارفِ

تجلّي جاللي نيز . دهند شود كه بوي تركِ تكاليف مي سخنان و رفتارهايي مي
آورد، او را  مي صفاتي چون قهر و غضب و جباريت خداوند را در نظر عارف 

تر به تكاليف و  بيش ه هرچهنجارها و توجدارد و به رعايت ه در هشياري نگه مي
  .»صحويان«هستند و گروه دوم » سكريان«گروه نخست . دهد ها سوق مي عبادت

. هاي بسيار اند و هم مشهور به عبادت سكريان هم متّهم به ترك تكاليف بوده
نويسنده با عرضة اسناد و . بررسي علل اين تناقض، مسئلة ديگر مقاله است

هاي نظري  زمينه: باره تناقض واقعي وجود ندارد كند كه در اين مدارك ثابت مي
هايي مثل وحدت وجود و مقام جمع و فنا،  تجلّيات جمالي و موضوع

 ترك تكاليف رخ شود؛ اما در عمل  را موجب مي وتيمتفاهاي  برداشت
  .داده است نمي

 .  تجلّي، تكليف، جاللي، جمالي، سكر، صحو، فنا، وحدت:هاي كليدي واژه

                                                 
  A_joudy@yahoo.comالسالم،  استاديار دانشگاه امام صادق عليه. 1
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مهمقد  
 ة الهي بر پايحبرود و  شمار مي  مهم و بنيادين عرفان اسالمي بههاي بسيار  از مقوله»تجلّي«

ات  جاللي، روحييا جمالي ة از جلوشان مندي بهره تناسبِ عارفان به.  يافته استتحقّقآن 
از  و در رفتار و كردارشان شوند قايل مياي   ويژههاي هنظريبه كنند،  خاصي پيدا مي

  .گردند يكديگر متمايز مي
نگارنده پيش از اين، آثار و پيامدهاي نظريِ تجلّيات را در عرفان سكريان و صحويان 

، پيامدهاي رفتاري و  مقاله اين در.)76- 57: 1388جودي، (مورد بحث قرار داده است 
  :ستها  و درپي پاسخ به اين پرسشكند كرداريِ اين دو گروه را بررسي مي

ها با تجلّيات جمالي و  هايي با هم دارد و اين تفاوت كريان و صحويان چه تفاوت رفتار س-
  كنند؟ جاللي چه ارتباطي پيدا مي

  است؟ بوده  بازتاب اين مسائل در ادبيات عرفاني چگونه -
 ؟ آيااري بسيها اند و هم مشهور به عبادت  بودهفي به ترك تكالمتّهم هم انيسكر چرا -

 يا ،شود تجلّيات مربوط مي به تفاوت هاست، يا رفتاري آن تناقض ة نشانچنين اتّهامي
  ؟ه است ديگري داشتهاي تعلّ

  :  دو گروه از عارفان هستندة پژوهشدامن
به برخورداري از  كه ) هـ261 م(پيشوايي بايزيد بسطامي   به؛سكريان يا اصحاب سكر. 1

  ؛ندا تجلّي جمالي شهره
 تجلّيكه از )  هـ297م (ي جنيد نهاوندي بغدادي رهبر  به؛ صحويان يا اصحاب صحو.2

  .اند جاللي بهره برده
  . محل بررسي استنيز آغاز شعر عرفاني و نقطه اوج آن  در ادبيات فارسي

  مقالهترين منابع  مهم. است اي  تحليلي، و تاريخي و كتابخانه-  توصيفيروش پژوهش
 سكريان، مستندات ةدر حلق .ستندههاي نخستين   سدهتصوفِمتون كهن و معتبر عرفان و 

 سخنان و رفتارهاي بايزيد بسطامي و عارفاني چون حالج، شبلي، نوري، ابوسعيد و بحثْ
سخنان و رفتارهاي جنيد بغدادي و عارفاني چون به  صحويان، ة در حلق.خرقاني است

استناد ين محمود كاشاني الدابوالقاسم قشيري، كالبادي، مستملي بخاري، نجم رازي و عزّ
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  نقطةمقامِ، در و موالنا، آغازگر شعر عرفانيمقامِدر ،در ادبيات فارسي نيز سنايي.  استشده
  . اند قرار گرفته، مورد استناد  آنتكامل

ات، از طريق تجلّي ةدر ساي هدف اين پژوهش ترسيم مدل رفتاري سكريان و صحويان
  .هاست مقايسه و تحليل داده

  ميجايگاه تجلّي در عرفان اسال
ها را  نمايد و آن  شاخص اين طايفه رخ ميمنزلة بهاي هست كه  بيني عارفان، لطيفه در جهان

. كند   متمايز مي) از ايشانمان، زاهدان و غيرمثل فيلسوفان، متكلّ(از ديگر طوايف مسلمان 
 ايشان خدايي را . عارفان با دل و جانشان پيوند خورده استپرستيِ خداشناسي و حق

هم و يحب(  كه دوستش دارند و او نيز ايشان را براي دوستي برگزيده استپرستند مي
بيان ديگربه  ).ونهيحبانديشه و سلوك عارفان در تاريخ عرفان و  اصليِ الهي از مبانيِ، حب 

اين است   مهمنكتة. پيدا كردري تصوتوان از عرفان  بدون آن نميو  اسالمي است تصوف
؛اساسي دارد پيوندي تجلّي با كه حبخداوند بر عالمِتجلّي واسطة  الهي به زيرا حب  

  . گردد مي موجب را  بندگان به خداوند در عين حال، حبشود و ميهستي ارزاني 
او  رضا و رحمت ، صفات جمال به لطف.جمالي و جاللي:  حق دو گونه استتجلّي

هايي  به اين ترتيب، نام.  ارتباط دارند و صفات جالل با قهر و غضب و نقمت وياند تعلّقم
 رحمت حق از لطف وو  جمال خداوند هستند هاي رحيم، نام مانند جميل، لطيف، انيس و

هاي  نيز نامها  ار و امثال آنار، منتقم، جبهاي جليل، قه نام ،در عين حال .كنند ميحكايت 
 جمالي تجلّي محب از اگر عارفِ.  دارند داللت بر قهر و غضب خداوندجالل هستند و

 جاللي برخوردار تجلّيبرد و اگر از  مند شود، به لطف و انس و حسن خداوند راه مي بهره
  . آيد  مي اوت و شوكت و هيبت و جبروت خداوند پيش چشم، عزّشود

  تجلّي و تمايز سكريان و صحويان
كه از نامشان پيداست، به روش معرفتي ايشان در  وجه تمايز سكريان و صحويان، چنان

 و شود  تجلّي جمال حاصل مي اثر سكر بر. شود به سكر يا صحو مربوط ميلت دادن اصا
 -  كه پيشوايشان بايزيد بسطامي بود- سكريان يا اصحاب سكر.تجلّي جالل ةنتيجصحو در
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شدند و در  اب ديدار مست مي، از شربردند  مي  بهره حسن و جمال خداوندةچون از جلو
در تاريخ عرفان، . شد سر از پاي نشناسند د كه موجب مييافتن  سرور و طربي ميشان مستي

 جمال ةمشاهد شان در و غايب شدن علم و آگاهي و عقل و حس اين مستيتعلّ ايشان را به
 جنيد شان رهبركه -»اصحاب صحو«در مقابل آنان، . اند ناميده» اصحاب سكر«الهي، 

  .شناسند بازميرا و حال خويش  يابند و علم و حس  جالل، بقاي هشياري مي از جلوة- است

  پيامدهاي تجلّي در سكريان و صحويان
داد، هم كردار و   قرار ميتأثيرصحويان را تحت   سكريان و هاي ه هم آرا و انديشتجلّي

هم پيامدهاي  ، استشدني ات بررسيتجلّياز اين رو، هم پيامدهاي نظري . رفتار ايشان را
  اكنون به پيامدهاي رفتاري؛ررسي شده استتر ب پيامدهاي نظري پيش . رفتاري آن

  .پردازيم مي
 وجد و .گرفت  ميتعلّقي به عارف تجلّ در اثر نوع ، هر دو،هاي نظري و عملي تفاوت
 شد و  جمالي بود كه از حسن محبوب ناشي ميتجلّي نخستين ثمرات  ازشوريدگي

  :كرد  ت دگرگون ميشد يان را كه عاشقان روي دوست بودند، بهسكر
  

 عاشقان را شد مدرس حسن دوست
  

 دفتر و درس و سبقْشان روي اوست  
  

 خامشند و نعرة تكرارشان
  

 رود تا عرش و تختِ يارشان مي  
  

  )3848 و 3847ب/ 3: 1362مولوي، (
 هشياري د وربو اختيار از كف مي روي دوست عشقِ، تجلّي در همان گام نخستِ

  :كرد  يگانه ميزده را از خود ب زدود و عاشق حيرت مي
 عشق نوعي ز حيرت و سكرست

  

 حاصل معرفت ازو نُكرست  
  

 عقل را كرده جـام او سرمست
  

 رشتة اختيار رفته ز دست  
  

  است حال او برتر از مقامات
  

 سـت ابتداي تجلّي ذات ا  
  

  )84: 1389سنايي، (
 از كرد و ميد، هنجارشكني  را در تعادل نگه داردتوانست خو نميشد و  وي چون مست مي

   .يدهراس يغوغاي عوام نم ور عاقبت كا
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يان  صحويادِ  به و محبوب را  ميان محبةات جاللي فاصلتجلّيسوي عرفان،   در آناما 
بر  بندگي تجاوز نكند،  عارف از حد كهشد   خود موجب ميآورد و با دورباشِ مي

  كه براي عرفانياي ه واقعبازگويي. ندكد و هشيارانه هنجارها را حفظ بمانخويشتن چيره 
پيشواي ( بغدادي العمل جنيد  و عكس پيش آمده بود،)از گروه سكريان(حسين نوري لابوا

ط و ميزان تسلّبرخورد اين دو طايفه را با مسائل روحي  ، تفاوت در برابر آن)صحويان
  :دهد نشان ميخوبي  ايشان را بر رفتارهاي خويش به

روز است نوري نخفته و به يك خشت  ند شبانهروزي به جنيد خبر آوردند كه چ
 جنيد پيش نوري آمد و ...و هيچ نخورده و نياشاميده! گويد اهللا اهللا گردد و مي مي

يا اباالحسين، اگر داني كه با او خروش سود دارد، من نيز با تو در خروش آيم : گفت
 از نوري در حالْ. رضا به تسليم كن تا دلت فارغ شود] دارد سود نمي[و اگر داني كه 

   ).50/ 2 : م1905ار نيشابوري، عطّ(را  ما كه تويي مانيكو معلّ: خروش بازايستاد و گفت
 ،كند  رد نمي-  كه شهود وحدت توسط نوري بود-در اين ماجرا، جنيد اصل واقعه را

اين . ل استفاوت دارد و به آرامش و سكينه قاي برخورد با واقعه نظري متةنحو بلكه در
 حق تجلّي الهي و اعتقاد به  حبة نظريدهد كه صحويان و سكريان در اصلِ شان مينكته ن

هاي  داستان بودند؛ اما واكنش هاي هستي، و امكان شهود حق در اشيا هم در تمام پديده
آثار و پيامدهاي . تفاوت آشكاري با يكديگر داشترفتاري ايشان در برابر اين حقيقت

  .كنيم تر بررسي مي در هر دو گروه سكريان و صحويان بيشها را  تجلّيعملي و رفتاري 

  التزام صحويان به شريعت، علم و عمل
عان كردند و عملكردشان به اهل علم و متشرّ جانب اعتدال را رعايت ميهمواره  يانصحو

عالقه و تأكيد  حفظ آداب و سنن شريعت ر ب، جنيد بغدادي،پيشواي ايشان. نزديك بود
 نباشد و حديث ننوشته باشد، به وي اقتدا قرآنهركه حافظ «: گفت يداشت و مفراواني 

در ميان مشايخ . )52: 1361 قشيري،( ».تنكنيد كه علم ما مقيد است به كتاب و سنّ
كه اگر كسي  جا جمع كرده بود؛ چنان   جارب عرفاني را با علم فقه در يك او ت،شروزگار

ديد، بر  داد و اگر حالش را مي مي ي ترجيحديد، آن را بر حال عرفاني و علم او را مي
 به .)117: 1363كوب،  يننقل از زر ؛ به36 و 28/ 2: الشافعيه طبقاتسبكي، ( نهاد علمش رجحان مي
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 و در ميان )161 :1358هجويري، (  ارباب قلوب بود هممقبول اهل ظاهر وهم  ،همين دليل
 از دوستان و )مانند نوري، شبلي و حالج( نيز يان بسياري از سكريانْعارفان، عالوه بر صحو

ها   خواجه عبداهللا انصاري هم گواهي داده است كه جنيد را همة فرقه.ارادتمندان او بودند
: 1362انصاري، ( ها ملتزم بوده است اند؛ زيرا به اوامر و نواهي شرع و بزرگداشت آن پذيرفته

105.(  
خواني نداشت،   با ظاهر شريعت همجنيد در همه احوال، از غوغا و تظاهر و هرآنچه

پا خاست و به آواز  به) از سكريان(گويند روزي در مجلس او شبلي . شدت گريزان بود به
جنيد . و اشاره به حق كرد» !مراد من! اي مراد من«: بلند و با گريه و سوز و گداز گفت

است و اگر مراد  چرا كردي؟ اگر مراد تو حق است، او از اشاره مستغني اين اشاره«: گفت
: 1358هجويري، ( ».تو غير حق است، خالف چرا گفتي؟ كه حق به سخن تو آگاه است

 ةكنند  كه تبيين-هايي ، اين ماجرا را همراه با پاسخ جنيد و افزودهحديقهسنايي در . )464
 آوردن به صدق و آرامش و  رويروش صحوي جنيد در دوري از قيل و قال، و تأكيد بر

مبتني بر علم و  طريقة عرفاني جنيداساس  ).323- 322: 1359سنايي، ( ذكر كرده -تمكين است
. ب ساختا آن كتبارة را ترتيب نهاد و درتصوف كسي بود كه علم ين او نخست.عمل بود
» طاووس العباد«گزارد و او را   در هر شبانه روز چهارصد ركعت نماز ميهمچنين

  ).119- 118: 1363كوب،  ني؛ زر197: 1362انصاري، ( خواندند مي
 دليل به هم يكي ديگر از عارفان صحوي بود كه ،رسالة قشيريهمؤلف  ،ابوالقاسم قشيري

از او ياد شده » استاد «آميزِ علم و فضلش، همواره در متون كهن عرفاني با عنوان تكريم
سكريان هاي رفتاري صحويان و  تقابل شيوه، 1ماجراهاي ميان او و ابوسعيد ابوالخير. است

 اهل قول و غزل و شادي و سماع  ابوسعيد صوفيِ،در اين ماجراها. نماياند ميخوبي  بهرا 
ترين راه رسيدن به  نزديكبه نظرش گيرد و  عايي ندارد، به ديگران سخت نمياست كه اد

 استاد قشيري  وي).209:  الف1391كدكني،   شفيعي( است ي رساندن به دل مسلماني راحت،خدا
 و پروايي )146همان، ( خواند مي» جاسوس درگاه خداي «آلود ايهامكريمي ظريف و را با ت

 كسي كه در حضور فقيهي منكر، از وي  بهندارد كه به علم فقيهان طعنه زند و در پاسخ
دانشمند خون كيك اوست؛ «: پاسخ دهد ،» نماز روا باشد؟2آيا با خون كيك«پرسيده بود  

  ). 220/ 1: 1366منور،  ابن؛ 149همان، ( ».نس و هيبت پرسندما را سؤال جمال و جالل و ا
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اين قوم كه چنين فاش سماع «از سوي ديگر، دغذغة استاد قشيري اين است كه 
» .گردند، در شرع، عدالت ايشان باطل بود و گواهي ايشان بنشنوند كنند و گِرد در مي مي

كند   از رفتن به مجلس بوسعيد منع مي درنتيجه، اصحاب را).146: لف ا1391 ،يكدكن  يعيشف(
   ).144همان، (اي  شمارد و او را ذره و خود را كوهي مي

 مخالفت و موافقت با وسِقو عصر همواره در كش  هم اين دو عارف بزرگِرابطة
رود و با اندوه بر سر  به زيارت شيخ مي ه پس از مرگ بوسعيد، استاد؛ تا آنكيكديگر است

ما ظلم كرديم بر شيخ ابوسعيد كه او اهل عيان بود و ما اهل علم، «  كهكند منبر اعتراف مي
  ).363/ 1: 1366ر، منو ابن؛ 220همان، ( ».اكنون توبه كرديم از انكار. و ما انصاف وي نداديم

دادند و در  اعمال عبادي بسيار اهميت مي و توان گفت كه صحويان به علم  مياجمال به
آثاري كه از ترمذي، كالبادي، سرّاج، . پرداختند ها مي دين و توحيد و عرفان كتاب

بخش عظيمي از . ، ميراث اين نوع انديشه استجا مانده قشيري، هجويري و نجم رازي به
  .ت و تبيين تكاليف سالكان در متابعت شريعت اختصاص دارداين آثار به كتاب و سنّ

  هام ترك تكاليف اعتنايي سكريان به علم و اتّ بي
برخالف صحويان، امي و نانويسا و ناخوانا بودند و به علم وفيان اهل سكر، اغلب ص

سهلگي، (  پيشواي سكريان، عرفان خراسان، بايزيد بسطاميةدر حوز. دادند اكتسابي بها نمي
؛ و )61:  ب1391 كدكني،  شفيعي(  پير خرقاني و بوسعيد،اب آملياس قص ابوالعب؛)121: 1388

 نفي ارزش علم بارةي بودند و در همگي ام)596: 1362ان؛ انصاري، هم( ابوالحسن خرقاني
 ميراث ايشان، با تلميح تأثيرسنايي تحت . جا مانده است ها به از آنسخنان فراواني اكتسابي 

گفته است)ص(ي بودن پيامبر اسالمبه ام :  
 اگر بودي كمال اندر نويسايي و خوانايي

  

 3خواناچرا آن قبلة كل نانويسا بود و نا  
  

 چيز را دشوارتر از متابعت علم نيافتم سي سال مجاهده ورزيدم؛ هيچ« :گفت مي بايزيد
 :همچنين عقيده داشتوي  ).286: 1388سهلگي، ( »!ماندم ميو اگر اختالف علما نبود، من فرو

زاهد به زهد خويش، عابد به عبادت خويش، و عالم : سه كس به سه چيز در حجاب است«
دانست كه اكتسابي نباشد، بلكه   وي علمي را برتر مي).274 و 259همان، ( ».به علم خويش

گيرد هرگاه  عالم آن است كه علم او خداست؛ از او مي« :واسطه از خداوند گرفته شود بي
  ). 191- 182 و 26همان، ( ».كه بخواهد و هرگونه بخواهد، بي هيچ حفظ و كتابتي
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وارث «: به علما و نويسندگان گفته استو با كنايه  هم با همين عقيده ، خرقاني،پيرو او
 ». آن كس بود كه به فعل رسول اقتدا كند، نه آن بود كه روي كاغذ سياه كند)ص(رسول

علما و عباد در جهان بسيارند؛ تو را از آن بايد «:  همچنين گفته است).304: 1370جامي،(
 ».كه حق پسندد وز آري چنانكه حق پسندد و شب به ر  بودن كه روز به شب آري چنان

  . )305،  همان(
كردند و  عمل مي گفتند، دهد كه ايشان خود به آنچه مي  گواهي ميتصوفتاريخ 

 هجويري .رسيدند اد مياي باالتر از علما و عب بدون تكيه بر علوم اكتسابي به درجه
 ةباردر احترامش،  قابلاستاد ابوالقاسم قشيري با آن مقام علميِكند كه  نقل ميواسطه  بي

چون من به واليت خرقان آمدم، فصاحتم برسيد و «: گفته است امي و نانويسا خرقانيِ
هجويري، ( ».معزول شدمعبارتم نماند از حشمت آن پير، تا پنداشتم كه از واليت خود 

1358 :205.(  
ي  كه روزگاري به تحصيل علوم رسم همگروه امي از سكريانبرخي از  ،گذشته از اين

 ناگهان از عالم علم بريده، به مستي و شيدايي عرفان روي ،اي  واقعهپرداخته بودند، درپيِ
، قرآن، 4 نزد استادان بزرگ كهاند  ابوسعيد ابوالخير نوشتهةكه دربار اند؛ چنان آورده

گهان اين  اما روزي ناد رسيد؛ اجتهاادبيات، فقه، اصول، كالم و تفسير بياموخت و به حد
  : گوش جانش رسيدندا به 

 سر قيل است و قال علم رسمي سربه
  

 نه ازو كيفيتي حاصل نه حال  
  

 علم نبود غير علم عاشقي
  

 مابقي تلبيس ابليس شقي  
 

روزي ديگر به درس تفسير . )147-142: 1362همايي، ( و او را از مدرسه به خانقاه انداخت
قل اهللا ثم  «آية شنيدن محضِ ه ب. در سرخس رفت،امام ابوعلي زاهر، مفتي بزرگ شافعي

به امام ابوعلي دريافت و او را . ، حالتي عجيب به وي دست داد»ذرهم في خوضهم يلعبون
پير ابوالفضل چون حال .  كردهروان،  از مشايخ صوفيه،محضر پير ابوالفضل حسن سرخسي

م رسمي سره از علو  ابوسعيد يك.»!نداني پس و پيش اي همي مستَك شده« :او بديد،گفت
 منور،  ابن؛ 148همان، (  مستانه پيوست و به سير و سلوكِ و دفتر در خاك كرد بريد، كتاب

  ). 44- 42 و 25/ 1: 1366

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

 41 / تجلّيات جمالي و جاللي و پيامدهاي رفتاري آن در عرفان سكريان و صحويان

ارتباط دارد و با جهد و  با جانب آگاهي و هشياري وجود انسان ،علم عرفان حتّي ،علم
در كانون شود و مكتسبات   به مكتسبات مربوط مي، بنابراين.آيد دست مي كوشش به

غالب در عرفان و به انديشةرفته   رفته سكرياناين باورِ. هات بايزيد و پيروانش نبودتوج 
موالنا كه هم . اي بدان پرداختند گونه  از عارفان و شاعران بهشد و هريكتبديل  تصوف

  : هم اهل علم، گفته است،عارف بود
 دفتر صوفي سواد و حرف نيست

  

 يستجز دل اسپيد همچون برف ن  
  

 زادِ دانشمند آثار قلم
  

 زادِ صوفي چيست؟ آثار قِدم  
  

  )160-159ب/ 2: 1362مولوي، (
ع به درگاه آموختن خرقاني در اثر زيارت مداوم خاك بايزيد و تضرّ  قرآنماجراي 

شفيعي ( است برخورداري سكريان از همين آثار قِدم و علم غيراكتسابي ةخداوند، نمون
  .5)139-138:  ب1391كدكني،  

 ، مقابل آننقطةل بودند، سكريان به به اصالت مكتسبات و اعمال قايهراندازه صحويان 
حال او برتر از ( تر نقل شد  شعر سنايي هم كه پيش6.دادند يعني مواهب و احوال اهميت مي

است؛ احوالي كه » احوال «ي دادن به، اشاره به همين اعتقاد سكريان در برتر)مقامات است
 معشوق به  هدية دوست در عالم عشق بود و حسنِةبرخورداري ايشان از جلو محصول

  .شد ايشان شمرده مي
قرار دارد كه به جانب ناخودآگاه و » وجد«، است مقابل علم كه از مكتسبات ةدر نقط

اند كه  در تعريف وجد نوشته .آيد شمار مي  مواهب الهي به و ازدارد تعلّقخويشي انسان  بي
سرعت  درخشد و به شود و چون برقي مي ع بر قلب آدمي وارد مي و تصنّفبدون تكلّ

تر به علم   و پيشاپيش ايشان جنيد، بيش،صحويان. )108:  هـ1306جرجاني، ( شود خاموش مي
جنيد عقيده داشت كه اگر . تر به وجد  و سكريان و پيشوايشان بايزيد، بيشپرداختند مي

تر و برتر از فضلِ  رساند؛ زيرا فضلِ علم كامل نميفضيلتِ علم باشد، نقصانِ وجد زيان 
 معتقد بود كه اگر وجد در علم مستغرق شود، او همچنين. )200: 1362انصاري، ( وجد است

اما بايزيد و پيروانش وجد را  .)201همان، ( بهتر از آن است كه علم در وجد مستغرق گردد
شد و شوق   كه از شوق ناشي مي بود آتشية زبان ايشان، وجدة به عقيد.دادند ترجيح مي

  . ها غيراكتسابي بودند البته اين و )411]: بي تا[كاشاني، ( ت بود محبميوة
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  و جذبة كشش كوشش بنده اصالت داشت و نزد سكريانْدر مجموع، نزد صحويانْ
  : گفته استآيد،  دست مي بهكشش و كوشش آنچه از  در مقايسةابوسعيد  .الهي

هايي است كه در بوستان كشش رويد؛ در بوستان   ظرافت نباتفتوت و لطافت و
. هاي شب و صدقة بسيار ها و بيداري ها و گرسنگي كوشش، نمازهاي دراز بود و روزه

  ). 197:  الف1391كدكني،  شفيعي  (كند كند، كشش محو مي هرچه كوشش اثبات مي
دانست، نه از اين طريق   مير از همان طريق الهي ميسفقطوصول به حق را او از اين رو، 

همان، ( ».درويش آن است كه بدو نرسد مگر هم بدو؛ و به خودي خود راه نيست« :بشري
206.(  

  هاي نظري اسقاط تكليف در عرفان سكريان زمينه
 عاطفي عبد و  و ديدگاه ايشان در تبيين رابطةات جمالي،تجلّيبيني سكريان در پرتو  جهان

اسقاط به برد و  خود زير سؤال مي  ايشان را خودبهسائل عباديِاي بود كه م گونه حق، به
  : شد داليل زير حاصل مي اي كه به نتيجهشد؛  منجر مي )ويژه در اظهار و استدالل به(تكليف 

  مستي ناشي از تجلّي. 1
 حسن و زيبايي خداوند، مست و ة جمالي و مشاهدتجلّيهنگامي كه سكريان در اثر 

 احكام عبادي و تكاليف ، حاليدر چنين. شد شان زدوده مي و حسشدند، عقل خود مي بي
  :شود كه از مجانين برداشته مي  چنان؛شد مي ها برداشته  از آنشرعي

 هرچه مستان كنند معذورند
  

 كه ايشان معاف و محرورند زان  
  

 چون در افعالشان حسابي نيست
  

 هيچ بر جرمشان عتابي نيسـت  
  

  )85: 1389سنايي، (
  :توان حكم فسق بر ايشان نهاد نميپس 

 هر كه مست از شراب عشق بود
  

 احتسابش مكن كه فاسق نيست  
  

  )95: 1362همو، (
 اگر كسي شراب انگوري بخورد، معذور  كهگويد موالنا هم در تأييد اين مطلب مي

  پس چگونه ممكن است مستيِ.مانند كودكان و بردگان، تكليفي بر او نيست است و
 موجب -  داردتأثيري  مِ كه بيش از صد خُمِ- خويشي از بوي حضرت حق  بيتوحيد و

  ). به بعد671ب/ 3: 1362مولوي، ( اسقاط تكليف نشود
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خواستند مستي مورد  تنها نمي  مهم در مستي اصحاب سكر اين است كه ايشان نهةنكت
سر آن فروختند و جان بر  دهند، بلكه آن را به دنيا و مافيها نميببحث را ازدست 

  :نبودندهشياري طالب بسته بود و واگذاشتند؛ زيرا هويت ايشان به همين مستي  مي
 مست حق هشيار چون شد از دبور؟

  

 خود بود تا نفخ صور مست حق بي  
  

  )688همان، ب(
 سنجش آوردند، با معيارهاي عادي  مي جاي اهل سكر اگر در حال مستي، اعمالي هم به

يافت   به مكاشفه درمي، عارف در مقام فنا.بود ن مستي در مقام فنااوج اي. اعتباري نداشت
 مولوي. اي از وجود معشوق است  سايهفقط مستقل ندارد و  وجودِش خوددراصلْكه 

  : يادشده چنين توصيف كرده استاعمال عبادي را در مستيِ
 ؟عجبا نماز مستان، تو بگـو درسـت هـست آن          

 ين است؟ ركعت است اين عجبا كه هشتم      عجبا دو 
 در حق چگونه كوبم كه نه دست ماند و نه دل          

 گــزارم  به خـدا خبــر نــدارم چــو نمــاز مــي       
 پس ازين چو سايه باشم پس و پيش هر امـامي         
 بــه ركــوع ســايه منگـــر، بــه قيــام ســايه منگـــر
 ز حساب رسـت سـايه،كه بـه جـان غيـر جنبـد            

 

ـــي      ــشناسـد او مكانـ ـــي، ن ـــد او زمان ــه ندان  ك
 ه خوانـدم؟چو نداشـتم زبانــي      عجبا چـه سـور    

 و دست چون تو بردي، بده اي خدا امـاني           دل  
 كه تمـام شد ركوعــي، كـه امـام شـد فالنــي            

ـــه  ــراك ساي ـــم ز ح ـــي كــه بكاهـــم و فزاي  بان
 مطلب ز سـايه قـصدي، مطلـب ز سـايه جـاني            

 ؟زند دو دستك كه كجاست سـايه، دانـي        كه همي 
 

  )130- 129/ 6: 1363 مولوي،(
  عمقام جم. 2

 عرفاني، اثبات وجودي جز خدا پذيرفته نيست و ةدر انديش. روي ديگر فنا، مقام جمع است
 در رسيدن به اين .داردوجود نچيزي  رسيدن به اين معناست كه جز او در عالم» توحيد«

شود   برخوردار ميتجلّي نقش اساسي دارد؛ يعني عارف در كمال توحيد از تجلّيحقيقت، 
سخن . يابد كه خودي در ميان نيست و هرچه هست، اوست آن درميو در نور حاصل از 

  :ابوسعيد ابوالخير همين معني را دارد
هركه خدا گويد و چيزي ديگر اثبات كند، مشرك بود؛ اين روا نباشد؛ يكي بيش 

. جاي تو گويد بيا تا من باشم به آدمي را به فضل مخصوص كرده است كه مي. نيست
واهد كه نيست كند تو را و از بيخ بركَنَدت؛ آنگاه به نور خ خداوند عزّ و جلّ مي

  ). 204:  الف1391كدكني، شفيعي (خويش تجلّي كند بر آن خاك پاك 
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  : ماند ، قيام به آداب بندگي هم باقي نميگذارد  كه اثري از بنده باقي نميتجلّي اين ةنتيجدر
 از من چو اثر نماند اين عشق از چيست؟

  

 وق شدم عاشق كيست؟چون من همه معش  
  

  )211همان، (
در مقام . عربي و پيروانش، عنوان فنا و مقام جمع يافت ابناين مطلب بعدها در عرفان 

يكي  عبادت ي حتّ و عابد و معبودشده،فنا و جمع، احكام تفرقه و تمايز از ميان برداشته 
 دراساسكند؛ زيرا   يكي براي ديگري معنايي پيدا نمي كردنِبا اين فرض، عبادت. دشو  مي

نشان بندگي چيست؟ «: از ابوالحسن خرقاني پرسيدند. عابدي وجود ندارد كه عبادت كند
مينوي، ( ».جا كه منم، نشان خداوندي است؛ هيچ نشان بندگي نيستآن: پاسخ دادمستانه 

،  اما از ديد ظاهري. محض استاز ديدگاه عرفاني، توحيدِ:  دارد اين سخن ايهام. )93: 1363
باكانه  فارض بي ابن مانند كساني كه ةويژه دربار  به.تواند شرك و كفر محسوب شود مي

اند كه حقيقت نمازهايي كه براي   وحدت، ديده جمع و شهودِدر مقامِكه كردند  اظهار مي
 چنين سخناني با 7. ايشان را نماز گزارده استاند، اين بوده كه معشوقْ معشوق گزارده

انگيخت  هاي اجتماعي را برمي پذير نبود؛ حساسيت ظاهري توجيهمعيارهاي عادي و 
درعمل، بيش از ها  آنگرچه ا كرد؛  ميمتّهمها را به ترك اعمال و عبادات  وگويندگان آن

  .كردند مردم عادي عبادت مي

   خُلَّتةنظري. 3
آورد  نظري را درپي مي  نتيجة، ايننظرية خُلَّت كه معتقدان آن روحيات سكرآلود داشتند

شود و آنچه بر ديگران مباح  كه چون صوفي به مقام خلّت رسد، تكليف از او ساقط مي
حكم صميميت  گردد؛ زيرا وي دوست صميمي خدا شده است و به نيست، بر وي جايز مي

تنها  اين نظر نه 8.)79: 1367بدوي، ( توانند تواند در حريم او كارهايي كند كه ديگران نمي مي
 بود، بلكه بزرگان صوفيه نيز نظر خوشي تصوفعان و مخالفان ار متشرّمورد طرد و انك

 9.)403: 1358هجويري، ( شمردند بدان نداشتند و گاهي معتقدان آن را زنديق و ملحد مي
رسد، بايد در تسليم و باي به مقام خلّت  حق معتقد بودند كه اگر بنده مخالفان خلّت به

 ، گفت»أسلِم«اهللا، در برابر فرمانِ  هيم، خليلگونه كه ابرا رضاي محض باشد؛ همان
»ت يافت و هركه را تسليم  مقام خلّ،جاي آورد ابراهيم چون تسليم به. )131بقره، (» أسلَمت
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 چگونه ممكن ).1394-1393/ 4: 1366مستملي بخاري، ( نباشد، دعوي خلّت كردن محال باشد
پسندد،  آنچه را دوست نمي است انسان با كسي دعوي دوستي كند و در همان حالْ

ت و دوستي ايجاب ميمرتكب شود؟ اصوالً محب هاي خويش و   خواستهتمام كند كه محب
دارد، نثار محبوب كند و او را بر جان و مال و دنيا و عقبي برگزيند؛  آنچه را دوست مي

 ابراهيم ).128:   هـ1412كالبادي، ( » إيثار ما تُحِب ُلِمن تُحِبلمحبةُا« :اند كه گفتهچرا
عالوه بر اين، چون . اهللا شد الم هم جان و مال و فرزند را نثار حق كرد تا خليلالس عليه

 گردد، حضرت حق بر بنده غيرت ورزد و تحقّقنسبت محب و محبوبي ميان عبد و رب م
كه در  از همين رو فواحش را بر او حرام گرداند تا به غير محبوب توجهي نكند؛ چنان

 پس از اين ).1407/ 4: 1366 بخاري،  مستملي( »مِن غيرتِهِ حرَّم الفواحش«: آمده استحديث 
 خداوند از حدود و آداب شرع كه او تعالي تعيين  هم روا نيست كه خليل و محبنظر

  . كرده است، تجاوز كند
ع، در مجمو. ها بسيار هشيارانه است؛ اما سكريان را با هشياري كاري نبود اين استدالل

تر اصحاب سكر نيز در معرض اتّهام ترك اعمال  تنها طرفداران افراطي خلّت، بلكه بيش نه
  .اند بوده

شود و  ديده نميصريحي تبر تأييد ترك تكليف ويژه بايزيد،  به، در سخنان سكريان
وي اهل طاعات و عبادات .  استپذير  و تأويلشدني آنچه از ايشان نقل شده، توجيه

اند  نقل كرده. كرد هام را تقويت ميزد كه اين اتّ  اما رفتارهايي از او سر ميفرسا بود؛ طاقت
 .به حج: روي؟ گفت كجا مي: د و گفت در راه مردي پيش آم.كه روزي قصد حج كرد

بيا به من ده كه صاحب عيالم و هفت بار :  گفت.دويست درهم: چه داري؟ گفت: گفت
؛ عطار 276: 1388سهلگي، ( د چنان كرد و بازگشتبايزي. گِرد من درگَرد كه حج تو اين است

 مدينه به بسطام  روزي هم از سفرِ). به بعد2345ب/ 2: 1362؛ مولوي، 139/ 1:  م1905نيشابوري، 
بايزيد . چون خبر در شهر افتاد، اهل بسطام مسافت بسيار به استقبال او رفتند. گشت بازمي

فوراً . دارد ميآيد و از حق باز ا خوش ميفس او راحساس كرد كه اين بزرگداشتِ مردم ن
قرص ناني درآورد و با آنكه ماه رمضان بود، مشغول خوردن شد؛ مردم از گرد او پراكنده 

شود كه ترك حج در حكايتي كه آمد،  مالحظه مي). 138:  م1905عطار نيشابوري، (شدند 
با ، وي همواريِخ كه روزه ؛ همچنان10 واجب نبوده باشد، ترك تكليف نيستاگر حج 

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

  شي ادبيات عرفاني دانشگاه الزهرا پژوه- علميةفصلنامدو / 46

ولو با بينشي مالمتي و ( اما تظاهر به اين امر . اشكال شرعي نداشت،ه به مسافر بودنشتوج
. ظاهر را بر وي بشوراند اهل بود تاكافي )  كردن مردم از خويشگردان  به قصد روي

: 1388؛ سهلگي، 139همان، (  هفت بار او را از بسطام بيرون كردند،دليل چنين رفتارهايي به
342 .(  

  اعتباري اعمال در سخن سكريان بي
اي بر  ها را قرينه توان آن از سكريان سخناني هم صادر شده است كه در نگاه نخست مي

 روزي كسي بر بايزيد خُرده گرفت كه تو را به ،لامثبراي  11.ترك تكاليف ايشان دانست
 :هيجان آمد و پاسخ داد به. بينم كنند و من در تو عبادت بسيار نمي زهد و معرفت ياد مي

 كسي  همچنين).241: 1388سهلگي، ( ».گيرد من سرچشمه ميزهد و معرفت از ! اي بيچاره«
من همه «: ؛ در پاسخ نوشت»شب بر اين نماز كن« اي فرستاد كه  حصيري و نامهبراي وي

 زير اي كردم و در گانه را گرد آوردم و در مخده هاي هفت ها و زمين عبادات اهل آسمان
از نماز جز رنج تن نديدم «: آورتر از اين،گفته است  شگفت).285همان، ( ».سر خويش نهادم

چهل سال در درياهاي اعمال غوطه زدم، « يا .)204همان، ( ».و از روزه جز گرسنگي شكم
؛ انصاري، 252 و 143همان، ص( ».چون سر برآوردم، خويشتن را به هر زنّاري وابسته ديدم

: 1388سهلگي، ( »!عالم و زاهد و قرّا مگردانخدايا مرا «: خواست  و به دعا مي.)105: 1362
122(.  

 ختم كرد و دعاها خواند، به دوست عارف قرآن اج هم شبي پس از آنكه در نمازحلّ
  : خويش كه ناظر بر ماجرا بود، روي كرد و با خنده گفت

كنم؟ كسي كه پندارد با گزارم تا خدا را از خود خشنود  بيني كه من نماز مي نمي
كند، براي خشنودي خدا قيمتي تعيين  خدمت و عبادت خدا را از خود خشنود مي

نماز عاشقان كفر است : و اگر از عشق گواهي خواهد، پاسخ گيرد كه... كرده است
  ).39: 1368ماسينيون و كراوس، (

دي سخنان بايزيد گرچه به تنا پيرو بايزيد هم سخناني مانده است كه از ديگر سكريانِ
 از جمله ؛رسد ها به مشام مي اعتباري علم، عمل و عبادت از آن بوي كمنيست، و حالج 

 عبادت، و با اين فرا  زهد بگرفت و عابد علم بگرفت و زاهدعالم«: خرقاني گفته است
؛ )88: 1363مينوي، ( ».تو پاكي برگير و ناباك فرا پيش او شو كه او پاك است. پيش او شدند
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الهي تو يكي و بوالحسن . بوالحسن نه زاهد است و نه عابد و نه عالم: روز قيامت گويم«نيز 
   11.)282:  ب1391كدكني،  شفيعي ( ».ايِ توست از يكي
 ة اما در ادام؛با معيارهاي فقهي و منطقي چندان سازگار نيستند سخنان يادشده ،البته

توان   مي ارزش واقعي عبادات هم نيست وها نفي مقاله ثابت خواهد شد كه منظور از آن
  .توجيه و تأويلشان كرد

  بندي عملي سكريان به تكاليف  پاي
. اند  نقل كردهي بسياريها حكايت به مسائل عبادي و موازين اخالقي بندي اهل سكر از پاي

 از خود نشان يانگيز آيد كه جماعت مذكور رفتارهاي شبهه ها برمي از اين حكايت
داشتند، به نفس خويش بسيار سخت  ت پاس ميشد اما مباني ديني را به ؛دادند مي
موالنا در نقلي كه . بند احكام و اعمال عبادي بودند  پاي معمولْ از حدبيشگرفتند و  مي

 نوعي  خودروزي بايزيد در نماز خواندنِ: گويد مشابه آن را سهلگي هم آورده است، مي
 بسيار  آبفس را در آن يافت كه به خواهش نتكاهلي احساس كرد؛ انديشيد و علّ

  : خود را از نوشيدن آب محروم كرد يك ساليپس. نوشيده است
 اين كَمينه جهد او بد بهر دين

  

 العارفين گشت او سلطان و قطب  
  

  )215- 214: 1388 به بعد؛ سهلگي، 1699ب/ 3: 1362مولوي، (
 ابوالحسن .سكريان نقل شده است تمام ة تقريباً دربار،گيري به نفس گونه سخت اين

 نفس ننوشيد و بادنجان نخورد و اي آب سرد يا دوغ ترش به مرادِ خرقاني چهل سال جرعه
هفتاد و سه سال با حق زندگي كردم كه يك سجده در مخالفت «: چنان زيست كه گفت

 و 106، 95، 16: 1363مينوي، ( ».س نزدمشرع از من دروجود نيامد و يك نَفَس در موافقت نَفْ
پرهيز از :  از آن جمله بود. چيز را بر خود واجب كردهجده ،ابوسعيد در جواني. )141

 داري، رو به قبله نشستن، در مسجد بودن، ننگريستن زنده  دوام، شبحرام، ذكر و روزه بر
 )ص(روز، و عمل كردن به هر نقلي كه از پيامبر  در هر شبانهقرآنبه محرمان، ختم حتّي 

ه اج هم نخستين بار كه به مكّبن منصور حلّ حسين ).136 : الف1391 كدكني، شفيعي ( دشنيده بو
جز براي طهارت و طواف كعبه بيرون  رفت، يك سال تمام در صحن مسجد نشست و

 ة همةت روزديد، ني او چون هالل ماه رمضان را مي ).29: 1368ماسينيون و كراوس، ( نيامد
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 را در دو ركعت نماز ختم قرآنشب گشود و هر ، روزه نميو تا پايان ماهكرد  رمضان مي
 دار ةبردندش، چون چشمش به چوب  هم كه براي كشتن ميوقتي 13.)30همان، ( كرد مي

رد و مناجاتي شورانگيز اده خواست و دو ركعت نماز عاشقانه گزاافتاد، از شبلي سج
ت پرسيدند،  چون از علّ. دار روان شدةسوي چوب  سپس با خنده به،)13همان، ( پيوستدر

  ).71همان، ( ».كند سوي خود جلب مي  جمال، اهل وصال را بهةكرشم«: گفت
هاي سكريان بر خويشتن و نگاهداشت جانب دين و دينداري،  گيري ت سختعلّ به

  خود اعالي مسلماني در زمانةها، مثَل ها و مخالفت  خصومتبا وجودبسياري از ايشان 
اگر : گفت. مسلمان شو:  گفتند به او. در روزگار بايزيد گَبري بوداند كه نوشته. بودند

كنيد،  كند، من طاقت ندارم و اگر اين است كه شما مي مسلماني اين است كه بايزيد مي
 ).  به بعد3356ب/ 5: 1362؛ مولوي، 149:  م1905عطار نيشابوري، (كنم  آرزو نمي

دانست و معتقد بود چيزي  ميبايزيد رعايت اوامر و نواهي شريعت را ضروري 
اگر مردي را ديديد كه چندان « :گفت  ميهمين دليل به. تواند جايگزين آن شود نمي

نشيند، بدان فريفته مگرديد، تا بنگريد كه در  كرامت يافته است كه در هوا چهارزانو مي
: 1388سهلگي، ( »برابر امر و نهي الهي و حفظ حدود و اداي شريعت، كارش چگونه است؟

چشم نگاه داشتن از ديدن : ده چيز حسن مرد است«: گفت همچنين مي. )270 و 152- 151
ت را بسيار عبادت كردن و سنّ ...جوارح را به آداب شريعت آراسته گردانيدن، ...منكرات،

ترين معيار  بندي به آداب شريعت مهم  از ديدگاه بايزيد، پاي14.)356همان، ( ».متابعت نمودن
اند كه روزي با نزديكان خود عازم ديدار كسي   نوشته.ويژه اوليا بود  به، افرادبراي سنجش

زماني به سراي مرد رسيدند كه وي از سرا درآمده، . شد كه به واليت شهره گشته بود
آنكه سالمي كند،  بايزيد بي. سوي قبله انداخت  مسجد شد و آنگاه آب دهان بهةروان

 ما را به آن )ص( كه رسول- مرد، مأمون بر آداب شريعتاين«: بازگشت و نزديكان را گفت
 پس چگونه مأمون خواهد بود بر آنچه از مقامات اوليا و صديقينْ.  نيست-ادب كرده است

  شفيعي( اند  مشابه اين را از ابوسعيد ابوالخير هم نقل كرده).144همان، ( ».دعوي آن را دارد
  ).188: الف 1391كدكني، 
 مسئلةآورد كه ايشان در  وجود مي فتار و گفتار سكريان اين شبهه را بهو عقايد و ر آرا

ورزيدند كه راه افراط   چنان بر آن تأكيد مييكه گاه؛ چرااند عبادت دچار تناقض بوده
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بايد ديد . كشيدند مي بر انجام طاعات و عبادات قلم درافتادند و گاه رفته، به رياضت مي
  . كردتوان حل اين تناقض را چگونه مي

  نقد و بررسي تناقض سكريان در اعمال عبادي 
داد،   تكليف و اعمال عبادي، آنچه اهل سكر را مورد اعتراض و انتقاد قرار ميمسئلةدر 

 يعقلاز نظر شد كه  اي مربوط مي بيش از آنكه به ترك اعمال ايشان مربوط باشد، به نتيجه
 ة جمالي موجب غلبتجلّي، اين نتيجه ر بنا ب.آمد دست مي بيني ايشان به ي از جهانو منطق

و احكام را از عارف  خودي، تكاليف شد و استغراق و بي خودي مي استغراق و بي
ود؛ زيرا عارف در طول  معمول ب بيش از حدهياهو، اما در اين زمينه. داشت برمي

 ناشي از آن نيست كه هميشه در اسقاط تكليف  و مستيِتجلّي، همواره در شا زندگي
سكر و مستي اينجا از تيزي ارادت بود و آن تيزي گاه «: كه ابوسعيد گفته است اشد؛ چنانب

خويشي، چيزي از   لذا اگر در حال سكر و بي).194: الف 1391 كدكني،  شفيعي( ».بود و گاه نه
  : كرد  جبران مافات ميهوش آمدنْ گذاشت، پس از به مياعمال فرو 

 آنچه در حال سكر كسر كنند
  

 15 در حال صحو جبر كنندباز  
  

  )85: 1389سنايي، (
معناي  به(دهد ترك تكاليف  گذشته از اين، شواهدي در دست است كه نشان مي

چند (تر نقل كرديم  در ماجراي ابوالحسين نوري كه پيش. داد عمل رخ نميدر  )متداول آن
 ،)و اهللا اهللا گفته بود خشتي چرخيده آنكه بخورد و بياشامد يا بخوابد، به گردِ روز بي شبانه

 خوانده است و اصحاب جنيد وقت  سكر، نمازها را بهخوانيم كه وي در همان حالِ مي
تواند اوقات نماز  كند و به مقام فنا نرسيده است كه مي ف مياند كه نوري تكلّ اشكال كرده
ها كه در  گوييد؛ آن چنين نيست كه شما مي«: گويد  جنيد در پاسخ ايشان مي.را نگاه دارد

پس خداي ايشان را نگاه دارد از آنكه وقت خدمت از خدمت . وجد باشند، محفوظ باشند
اهل صحو و در عين   كه خود- اين سخن جنيد.)50/ 2:  م1905عطار نيشابوري، ( ».محروم مانند

دهد كه سكر الزاماً و هميشه با ترك تكاليف همراه   نشان مي- اهل سكر بود معاشرِ،حال
بارة گروهي از ايشان، مبتني بر واقعيت ب سكريان به ترك اعمال، الاقل درانتسانيست و 

  . نبوده است
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  : گويد ج، مشهورترين قرباني سكر، مي حالّةعطار دربار
حالّج پيوسته در رياضت و عبادت بود و در بيان معرفت و توحيد؛ و در زي اهل 

بعضي ] اينكه. [ او پيدا شداز) أناالحق(صالح و در شرع و سنّت بود كه اين سخن 
مشايخ او را مهجور كردند، نه از جهت مذهب و دين بود، بلكه ناخشنودي مشايخ از 

   ).136/ 2: م1905عطار، (سرمستي او اين بار آورد 
  :  كسي كه راجع به حالج پرسيده بود، گفت بهسرَيج هم در پاسخ ابن

 به حديث و اخبار و سنّت است؛  و عالم بدان و استاد در فقه و آگاهقرآناو حافظ 
گريد و  گويد و مي شب به نماز ايستاده است؛ اندرز مي دارد و همه روزه روزه مي همه

توانم به كفر او  يابم؛ پس چگونه مي راند كه مفهوم آن را درنمي سخناني بر زبان مي
  ). 61: 1368ماسينيون و كراوس، (حكم كنم؟ 
و گستاخي در سخن ت«داد كه   نبود و هشدار ميج موافقهاي حالّ جنيد با شوريدگي

 ،مجموعولي در ).27همان، ( ». دار را به خون خود آلوده سازيبينم، تا كدامين چوبة مي
ت برخوردها و  سكريان را تعديل كند و از شدكوشيد جو موجود اجتماعي بر ضد مي

هايت سالكاني كه به ن«: گفت  مي، پيشواي سكريان، بايزيدة او دربار.ها بكاهد واكنش
بايزيد در ميان اوليا همچنان است كه «يا » .توحيد درآيند، بدايت اين خراساني است

ها بدون التزام عملي بايزيد   مسلماً اين ستايش).340: 1388سهلگي، ( ».جبرئيل در ميان مالئكه
با . فتادا  اتفاق نمي-ويژه جنيد بسيار مهم بود  كه براي صحويان و به-به تكاليف شرعي

مردم عادي متفاوت  ي با تلقّ،ي سكريان از اعمال و عبادات بايد پذيرفت كه تلقّ،همه اين
بود و از آنجا كه كامالً با هنجارهاي موجود اجتماعي مطابقت نداشت، مورد اعتراض اهل 

  .شد ظاهر واقع مي
ه اين بود كه ايشان بر اعمال تكينكتة اساسي ديگر در مسائل عبادي سكريان، 

دانستند و البته بر اين عقيده بيش از حد معمول  كردند و آن را براي نجات كافي نمي نمي
چهل سال در درياهاي اعمال غوطه زدم، چون «: گفت سخن بايزيد كه مي. فشردند پاي مي

 )105: 1362؛ انصاري، 252 و 143همان، (» .سر برآوردم، خويشتن را به هر زنّاري وابسته ديدم
از نماز جز « نيز اين سخن را كه گفته است النور كتابنويسندة . مين مطلب استنشانگر ه

كند كه در مدارج كمال و   ، چنين تعبير مي»رنج تن نديدم و از روزه جز گرسنگي شكم
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نهايت راه از او صادر شده و منظور وي آن بوده است كه رسيدن به مراد و محبوب، در اثر 
ر اثرِ فضل خدا بوده است كتساب و قيام او نبوده، بلكه بو اكوشش و پرهيزكاري و زهد 

وصول به حضرت «: گويد  نجم رازي با تأييد اين ديدگاه مي).204: 1388سهلگي، (
» .علّت و تصرّف جذبات الوهيت است خداوندي، نه از طرف بنده است، بلكه از عنايت بي

   :كند كه گفت استناد مي او به اين سخن ابوالحسن خرقاني ).330: 1366نجم رازي، (
آن راه كه از . يكي از بنده به حق، و يكي از حق به بنده: راه به حضرت عزّت دو است

بنده به حق است، همه ضاللت بر ضاللت است، و آن راه كه از حق به بنده است، همه 
  . )همان(هدايت بر هدايت است 

  : ابوسعيد هم گفته است
هاي خلق، حق نيست و در  در راه. راه خدا يكي استها به خدا بسيار است ولكن  راه

خلق كه خداي را به خود طلب كنند به شريعت، اين راه خلق ... راه حق، خلق نيست
شفيعي (باز چون مني و تويي در ميان نبود، كشش حق بود و اين راه حق بود . بود

  ).195:  الف1391كدكني،  
كننده  ها نقش اصلي و تعيين ت در اين راهشود كه مكتسبات و اعمال و عبادا مالحظه مي

وابسته ، شود  الهي كه از صفات جمال ناشي ميةچيز به لطف و عنايت و جذب ندارند و همه
 ارزش اعمال عبادي از بايزيد و پيروانش صادر شده، بسياري از سخناني كه در رد. است

  .ناظر به همين جنبه است
 ظاهر از عبادت ي ايشان و اهلِ، تفاوت تلقّندك را كامل مي ديگركه مطلب پيشين ةنكت

كردند تا از ثواب برخوردار شوند؛ اما سكريان مست ديدار حق  اهل ظاهر عبادت مي. است
بايزيد . دانستند  سرگرمي و غفلت ميةو خريدار جمال او بودند و ثواب و پاداش را ماي

 و از كارهايي بازداشت و خداي تعالي بندگان خويش را به كارهايي فرمان داد« :گفت مي
ها سرگرم شدند و از  پس بر ايشان خلعتي پوشاند و آنان بدان خلعت. آنان اطاعت كردند

 خرقاني هم كه ).282: 1388سهلگي، ( ».واهماو بازماندند و من از خداي جز خداي نخ
الهي چه بودي كه دوزخ و بهشت نبودي تا پديد «: گفت  عرفان بايزيد بود، ميةپرورد

 با همين ).275:  ب1391 كدكني،  ؛ شفيعي55: 1363مينوي، ( »مدي كه خداپرست كيست؟آ
پرسيده بود، با »  البلهلجنةاكثر اهل ا«ديدگاه، موالنا در پاسخ همسرش كه از سرّ حديث 
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ت و انهار خرسند شدندي؟ جايي كه ديدار يار اگر ابله نبودندي، كي به جنّ«: ظرافت گفت
 185 يا 180م (  عدويهه رابع،مو سپس به عارف متقد»  انهار است؟ت واست، چه جاي جنّ

: گفت رفت و مي شتاب مي اشاره كرد كه به دستي آتش گرفته بود و به دستي آب، و به) هـ
روم كه آتش در بهشت زنم و آب در دوزخ ريزم تا اين هر دو حجاب رهزن از ميانه  مي«

تِ خوف خدمت خدا را بي غرضِ رجا و علّبرخيزند و مقصد معين شود و بندگانِ خدا 
به اعمال بنگرد، از مطلوب  اگر كسي«: ج نيز گفته استحالّ. )396/ 1: 1362افالكي، ( ».كنند

ز ديدن اعمال افتد، و اگر به مطلوب و هدف عمل بنگرد، ا  ابهام ميةو هدف عمل در پرد
يايي ووقتي در ر حتّي ،چنين نگرشي ةبر پاي. )66: 1368ماسينيون و كراوس، ( ».افتد در پرده مي

ها را يكي پس از ديگري بر بايزيد عرضه كردند، از بهر اجالل  گون، ملك آسمان معراج
مراد من جز آن است ! اي عزيز من«: گفت ها التفات نكرد و مدام حرمت پروردگار به آن

 كه - جيحون همچنين هنگام عبور از).337- 326: 1388سهلگي، ( ».داري كه بر من عرضه مي
ت تو سوگند به عزّ«:  گفت-امت به هم آمد تا وي از آن بگذرد رود در اثر كرةدو كران

ت تو سوگند كه من اين كه من تو را از براي اين عبادت نكردم و به عزّ! اي عزيز من
   .)318همان، ( و بازگشت و از رودخانه عبور نكرد» نخواستم

اي نامتعارف، با اهل ظاهر و عبادات ه سكريان با اين ديدگاهطبيعي است كه 
گفتند توبه از معصيت يكي است و از طاعت هزار؛  ميكردند و  آلودشان برخورد مي شائبه

معه و زيرا معصيت با پشيماني همراه است، اما طاعتآلوده به آفات بسياري چون ريا، س 
نياز   را از گناه بيانسانطاعات و عبادات پس از ديدگاه ايشان، ). 354همان، ( تكبر است

 و توبه )357همان، ( ».در طاعت چندان آفت داري كه واجب كند سيئات نياري«! كرد مي
  . است كردن از آن البته اولي

رويكرد . در نقد سكريان، هويت شطحي سخنان ايشان را هم نبايد از نظر دور داشت
عات و عبادات نيست، شطحي نامتعارف است؛ اما هرگز به معناي باطل دانستن و رد طا

بلكه توجه به مفهوم حقيقي عبادت و خارج كردن آن از محدودة تنگ مرسوم و متعارف 
   :گويد كه وقتي خرقاني مي چنان. است
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مؤمن را همه جايگاه مسجد بود و روزش همه آدينه بود و ماهش همه ماه رمضان بود؛ 
را چنان حرمت دارد كه ماه ها  هركجا باشد در زمين، چنان زيد كه در مسجد؛ همة ماه

  ).112: 1363مينوي، (رمضان را و همة روزها چنان نيكويي كند كه روز آدينه 
  .تواند منكر عبادت حق و عمل به تكاليف مسلماني باشد هرگز نمي

  ديگري هم قابل بررسي است طاعات و عبادات، از ديدگاه مهمسخنان سكريان دربارة
. كردند داري تظاهر مي  به دينمتكلّفانهكه است  كساني واكنش اجتماعي ايشان به و آن

 در . زيادي نداشتةفاصل  اعراب به ايرانةبا حمل)  دوم و سوم هجريسدة( روزگار بايزيد
 تازيان با ايرانيان، ةآن زمان، هنوز احساس پيروزي اعراب به خاموشي نگراييده بود و معامل

 مست با آزادي تمام كه اعرابيِ  چنان.ي بود همان رفتار فاتحان مسلمان با موالةدنبال
خانه هم جز  د و صاحبكنجا را سكونتگاه خود ست در سراي ايراني فرود آيد و آنتوان مي

  مقابلهتوانست   مي و نهداشتمقاومت قدرت نداشت؛ نه اي  چاره او ةبرحذر داشتن محترمان
ي و امنيت اجتماعي،  در چنين فضاي اجتماعي، برخوردار شدن از مواهب ماد16.كند

شد فضاي   سبب ميچيزي كه. بندي به موازين مورد قبول حاكمان غالب بود مستلزم پاي
 شدن به  تر ق و ريا به خود گيرد و متظاهران براي نزديكجامعه رنگ تظاهر، تملّ
بندتر به ظواهر اسالمي نشان  پاي هاي اجتماعي، خود را هرچه قدرتمندان و برخورداري

 از كرده،، ديگران را هم دائم رصد شان  سوي ديگر، براي اثبات وفاداريدهند و از
   .نكنندف ايشان صرف نظر ترين تخلّ كوچك

ها به دنيا و  آن. كنندگان با اين فضا بودند  مقابله جمله نخستين ازعارفان و صوفيانِ
حيدي  در عين حال، باورمندان حقيقي اسالم و معارف تو.دنياداران وابستگي نداشتند

گفتند كه  سخناني ميعمد  بهكشيدند و  نقد مي اين رو، معيارهاي متظاهران را به از .بودند
 سازگاري نداشتند يرا هم با روش معرفتي ظاهرگرايانز. كشدبچالش  ها را به هاي آن ارزش

بايزيد چنين افراد . پسنديدند  با مردم نمي را زندگي و تعامل ايشانةو هم اساس شيو
پنداشتند و درپي خُردنگري،   كه ايمان خود را برتر از ايمان ديگران مي-الحي راظاهرالص

 كه در ميان مردم -ها را خواند و آن  مي17»قُرّاگونه «-جويي و آزار مردم بودند عيب
 به - پاييدند جنبانيدند و ديگران را به چشم مي نشستند و لبان خود را ظاهراً به ذكر مي مي

 درد زند و مي ها را مي  زيرا آن؛كنند ها از او حذر مي كرد كه ماهي  ميماهي تيراني مانند
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اگونگان بسيار بيزار بود و نهيب  وي از صالح ظاهر و فساد باطن قرّ).203: 1388سهلگي، (
 ، پيرو او.)202همان، ( ».نمايي چنان نما كه هستي يا چنان باش كه مي ! اي قرّاگونه« زد كه مي

مينوي، ( ».دل و قرّا نباشي زنهار تا مرده«كرد كه   سفارش مين ديدگاه، هم با هميخرقاني
اعتقادي وي به ايشان نشان   كه از نهايت بي- آلود و با لحني گزنده و اغراقا .)45: 1363

اگر برنايي را با زني در خانه كني، سالمت يابد و اگر با قرّايي در « :گفت  مي-داشت
  ).74، همان( ».مسجد كني، سالمت نيابد

 بايزيد، موارد قابل توجهي از برخورد او با اهل ظاهر و هاي تدر سخنان و حكاي
خوبي  هاي عاطفي و احساسي منفي به ها حالت الي آن هشود كه از الب اگونگان ديده ميقرّ

 اعمال و عبادات،  برخي از سخنان وي در رد).248 و 197، 189، 122: 1388سهلگي، ( پيداست
كرد كه  دعا مي او براي خود نيز . اگونگان بودقرّ ل و عبادات متظاهران و همينستيز با اعما

اگر خواهي مرا اهليتي دهي، اهليت در چيزكي از ! خدايا مرا عالم و زاهد و قرّا مگردان«
  ). 122همان، ( ؛ يعني در اسرار و معاني خويش»چيزهاي خود ده

در همسايگي . كردند يان را رها نميهاي اجتماعي، ظاهرگرايان هم سكر در اين چالش
چرا به كاري « :گفت برد و به ايشان مي فقيهي بود كه بر اقبال مريدان وي رشك مي بايزيد

دانيد كه چه چيز به سود شماست؟  يازيد؟ آيا نمي كه سود شما در آن است، دست نمي
  اما؛»؟تواند نمي درستي كشاند كه طهارتي به چيز شما را به خدمت اين مرد مهوس مي چه

! ورز به او بگوييد كه تو خويشتن را كوش و دين خود را مي«: گفت  با آرامش ميبايزيد
 به مريدان خود نيز سفارش .»نميريلرزم كه چون بميري، بر اسالم  اگرنه بر ايمان تو مي

يد حرمت برادر مسلمان و تعظيم او بكوش تر از اين نيست كه در چيز آسان هيچ«كرد كه  مي
آورتر از اين نيست كه به تضييع حرمت برادران خويش  چيز در كار دينتان زيان و هيچ

همه، چون كارش باال گرفت،   با اين).201-200همان، ( ».ون در حق ايشانكوشيد و تها
ها كردند و هفت بار او را از  جماعتي از قرّايان به خبث وي برخاستند و در سخنش طعن

خوشا شهري : گفت.  بد هستييت پرسيد، گفتند تو مردچون از علّبسطام بيرون كردند و 
: گفت  شكيبايي مي آزارها چنان بود كه با وجود).342همان، (  او بايزيد باشدكه بدِ

يادكرد  حتّي ).202همان، ( ».اگونگان بسطام مرا پير كردند؛ كاش ايشان را نديده بودمقرّ«
 كه يك قرن پس از مرگ او به - ابوسعيد.شد اين آزارها پس از مرگ بايزيد كهنه نمي
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خداي تعالي اقدام اوليا « :كرد كه گفت  بر گور وي اين سخن او را ياد مي-دنيا آمده بود
  ). 201همان، ( »گويند؟ را نثار زمين كرده است؛ اين حاسدان چه مي

 و يكرّام ابوبكر اسحق د،يدر روزگار بوسعپيروان بايزيد هم از آزارها در امان نبودند؛ 
 كه از باال داشتند؛ پيرواني اري بسرواني پبودند كه ذ صاعد از جمله منكران متنفّيقاض

 تي از بها آن.  محضر نوشتندي شدند و به سلطان محمود غزنومناكي بديگرفتن كار بوسع
 زهد كردن و يعا خوردن و اداني و مرغ برنهي بر سر منبر و لوزبوسعيدو غزل خواندن 

. افكند ي و در فتنه مكند يگمراه م كه مردم را؛ و از اين كردندتي شكانشروايسماع پ
ص حال او كنند  و تفحنندي بنشفه،ي و ابوحنيشافع ن،يقي فرةائم« پاسخ نوشت كه زيسلطان ن

 منكران .)69/ 1 :1366 ر،منو ابن( ». براننديه شود، بر و متوجي شرع بر ويوآنچ از مقتضا
گرچه با فراست و كرامت .  اتفاق كردنددانشيمر و ديدن بوسعدار كربر شادمانه بر 

 واقعه نيها نتوانستند به مقصود خود برسند، ا  آن،ي وليالح في و به لطاديبوسع
. داد ي عارفان نشان ملي قبني ايها ها و روش  اهل ظاهر را با آموزهدي تند و شديبرخوردها

قدري زياد بود  زندگي اين دو طايفه بههاي  هاي فكري و روش واقعيت اين است كه تفاوت
ها  آرايي ظاهرگرايان را در برابر آن كرد و صف ناپذير مي كه برخورد ميان ايشان را اجتناب

بسياري از سخنان سكريان در نفي ارزش اعمال و عبادات، . شد موجب مي در طول تاريخ
  گرفته شود، لغزشگاهشود و اگر اين نكته ناديده آرايي اجتماعي مربوط مي به همين صف

  .دشو  ه مانع از رسيدن او به حقيقت ميآيد ك وجود مي بزرگي پيش پاي پژوهشگر عرفان به

  گيري نتيجه
  :آيد دست مي ، نتايج زير به متون عرفاني و بررسي اقوال و افعال عارفانةاز مطالع

ات، دو لّيتجحسب برخورداري از اين   به .جمالي و جاللي:  بر دو گونه استتجلّي. 1
، و ) جالليتجلّيبرخوردار از (صحويان : ندا ه پديد آمدتصوفدر تاريخ  دسته عارفان

 .) جماليتجلّيمند از  بهره(سكريان 

شد  آورد و سبب مي ات جاللي هيبت و جالل خداوند را پيش چشم صحويان ميتجلّي. 2
لطف خدا را در نظر ات جمالي، حسن و تجلّي اما .بمانندملتزم  به احكام شريعت ايشان

 نظري، چون عقل لحاظِ به. كرد خود مي ها را مست و از خود بي آورد و آن سكريان مي
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خوارگان و ديوانگان برداشته  كه از مي شود؛ چنان زدوده گردد، تكليف برداشته مي
 .گيرد هام ترك تكاليف سكريان شكل ميجا اتّ از همين. شود مي 

 وحدت پيدا رسيدند و با معبود ن به فنا و مقام جمع مي جمالي، سكرياتجلّيدر اثر . 3
شد، عبادت يكي براي ديگري، معناي  لحاظ نظري، اگر وحدت حاصل مي به. كردند مي

اين هم دليل ديگري بر اتهام . انجاميد داد و به رفع تكاليف مي خود را ازدست مي
 . بوديادشده

عبادات را   نفي ارزش طاعات وجاي مانده است كه ظاهراًسخناني از سكريان بر. 4
بندي  از سوي ديگر، شواهد بسياري دالّ بر پاي. كند رساند و داليل فوق را تقويت مي مي

گيرد كه سكريان  لذا اين شبهه شكل مي. فراوان ايشان به اعمال عبادي، در دست است
  .اند گرفتار تناقض بوده

ال سكر و فنا نبود و طبعاً در حال  اوالً عارف هميشه در ح: پاسخ شبهه اين است كه.5
شد، در   تكليفي فوت ميهشياري، قيام به آداب بندگي حتمي بود و اگر در اثر سكرْ

مات نظري ايشان  استداللي از مقدتكليف، نتيجة ثانياً اسقاط .گشت هشياري جبران مي
ه نشان ويژه شواهدي در دست است ك  به.داد  رخ نميعملدربود و به معناي متداول آن 

 ناشي از فنا و شهود هم به تكاليف شرعي عمل دهد سكريان در حال وجدِ مي
ها را از اينكه قصور   زيرا محفوظ به نظر لطف الهي بودند و خداوند آن؛اند كرده مي

 اهل ظاهر را قبول نداشتند و ة سوداگرانهاي  عبادتثالثاً سكريانْ. داشت  نگه مي،كنند
آلود و هيجاني بود   رابعاً برخي از اين سخنان، شطح. عبادات راكردند، نه حقيقتِ في مين

شد؛ پس منافاتي با اصل تكليف و عمل  و گاه در واكنش اجتماعي به اهل ظاهر بيان مي
 .به تكليف نداشت

اند، البته با اين نكته هم پيوند داشت كه ايشان  اعتباري عبادات گفته آنچه سكريان در بي. 6
 بلكه اصالت را به موهبت الهي ،دانستند  اصل نمي)رنوعي كه بوداز ه(مكتسبات را 

 را براي نجات كافي  كردند و آن ، بر عبادات تكيه نميهمين دليل به. دادند مي
 نه در گرو طاعات ،نجات و سعادت در دست خدا بود ،اناز ديدگاه سكري. دانستند نمي

 ة نه چون ماي، عبادت بودةيست چون شا؛كردند پس خدا را عبادت مي. و عبادات ايشان
 -شد  كه از صفات جمال ناشي مي- فضل و احسان خدا سعادت تنها به. سعادت بود
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اي در اين زمينه  گونه معناي ترك تكاليف نبود؛ هرچند به البته اين نكته به. وابسته بود
  . شد گفتند كه موجب برآشفتن اهل ظاهر مي سخن مي

 عمل ايشان به تكاليف، بند تكاليف و عبادات بودند؛ ولي ين پاسكريان نيز مانند صحويا. 7
   و شورانگيز و همراه با شوق و اشتياق بود و رنگ عاشقانه ات جمالي، گرمتجلّي در ساية
  . خوف بوداز سرِ ات جاللي،تجلّي ةكه عبادات صحويان در ساي  در حالي .كرد پيدا مي

  ها نوشت پي
  .148- 144 : الف1391كدكني،  شفيعي .ك رتر بيشبراي اطالع . 1
  .مكد كند و خون او را مي اي مانند شپش كه روي بدن انسان يا حيوان زندگي مي حشره. 2
آورده » نويسا« دهخدا، ذيل لغت نامة لغت نيست، از ديوان سناييدكتر شفيعي كدكني اين بيت را كه در . 3

  ).62:  ب1391شفيعي كدكني، (است 
/ 1: 1366منور،  ابن .كرن متعدد ابوسعيد و علومي كه وي از ايشان آموخته است، براي آگاهي از استادا. 4

  .147- 143: 1362؛ همايي، 25- 23
  .33: 1363 مينوي، .ك غيراكتسابي خرقاني رهاي علم براي ديگر نمونه. 5
 شود و  از غيب بر دل او وارد ميواردي است كه بدون تالش و كوشش عارف» حال «،در اصطالح عرفا. 6

. دشو   عبادت، مجاهدت و رياضت حاصل ميةواسط كه به» مقام«  در مقابلِ. مواهب الهي استاز
 ]:بي تا[؛ كاشاني، 92 :1361قشيري، ( »األحوالُ مواهب و المقامات مكاسب «:اند  گفته،همين دليل به

125(.  
 لها صلواتي، بالمقام، أُقيمـها .7

  

 ي صلّـتِو أُشهـد فيـها أنّهـا لـ  
  

 كالنا مصلّ ٍواحد ساجد إلـي
  

 حقيقتِهِ بالجمعِ في كلّ سجده  
  

كنم كه او مرا  دارم، براي اوست و در آن نمازها مشاهده مي پا مي نمازهايي كه من در مقام ابراهيم به«يعني 
ر اي، ب در حضرت جمع، ما هردو يك نمازگزاريم؛ نمازگزاري كه در هر سجده. گزارد نماز مي

  .)61: هـ1404فارض،  ابن( ».كند حقيقت خويش سجده مي
  62- 61 :1388 جودي، .كرت  از نظريه خلّتر بيشبراي آگاهي . 8
ايم كه ما  گويند ما به جايي رسيده اند كه مي قومي«: يحيي معاذ رازي در برابر اين سخن كه به وي گفتند. 9

پندارند كه در  اينان مي... اند اند، به سقر رسيده به گور رسيده« :، برآشفت و گفت»را نماز نبايد كرد
ايم تا زنديق شوند  ايم و مه گويند ما از پيامبران به اند؛ تا آنجا كه مي كارند؛ در خرق شريعت و سنت

كساني بود كه  قابل تأمل اين است كه يحيي معاذ رازي خود از ةنكت). 101 :1362انصاري، ( ».تمام
گفت و عطار از وي  وار مي نبساطي كه با خدا حس مي كرد، سخنان گستاخت همين صميميت و اعلّ به
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عمل، ترك تكاليف را  اما در.)298 /1 : م1905عطار، ( ياد كرده است» گستاخ درگاه« عنوان اب
ب به خداي تعالي به  برخي از اهل معرفت در اثر تقرّ:جنيد هم به كسي كه گفته بود. تابد برنمي

  :اند، چنين پاسخ داد ه اعمال عبادي را ترك گفتهاند ك جايگاهي رسيده
عارفان به خداي . كه اين گويد  تر به نزديك من از آن كه دزدي كند و زنا كند، نكوحال  آن

تعالي، كارها از خداي تعالي فراگيرند و اندر آن رجوع به او كنند؛ من اگر هزار سال بِزيم، از 
51: 1361 قشيري،(  باز دارنده كم نكنم، مگر مرا از آناعمال يك ذر.(  

 مطالبي را دربارة سه بار حج گزاردن بايزيد هم از وي نقل كرده است النور كتابويژه كه نويسندة  به. 10
  ).172-171: 1388شفيعي كدكني، (

  .اند ها را توجيه و تأويل كرده برخي از اين سخنان هويت شطحي دارند و شارحان و مؤلفان مختلف آن. 11
  .89 و 83، 63 ،42 :1363مينوي، ؛ 284 همان، .كهاي ديگر ر براي نمونه. 12
براي .  آورده استمية في شرح االحاديث االمايةالرواشح السماواين مطلب را ميرداماد نيز در كتاب . 13

  .30: 1368 ماسينيون و كراوس،: ، به نقل از236/ 2: الجنّات  روضات خوانساري،.ك رتر بيشاطالع 
  .226- 225: 1388 سهلگي، .ك جانب شريعت، رداشتِ هاي مكرّر بايزيد به نگاه ي مشاهدة سفارشبرا. 14
  .به معني بستن و ترميم آن» جبر«به معني شكستن چيزي مثل استخوان است و » كسر«. 15
د  به يكي از خويشاوندان بايزيپس از آنكه بايزيد را از خانة پدري و زادگاهش نفي بلد كردند، خانه. 16

به اين خانه «: روزي اعرابي مستي در آن فرود آمد؛ معلم به او گفت. نام معلّم زريگران سپرده شد به
. »داخل مشو كه خانة نيكان است و جايگاه گزيدگان؛ وگرنه چيزي خواهي ديد كه تاب آن نداري

   و تمام جامةها كه اعرابي مست به خانه آمد و خفت، بامدادان برهنه از خواب بيدار شد يكي از شب
از معلم اِزاري گرفت و از بيم كرامات و كيفري كه ديده بود، از . خود و كاالي خانه را سوخته يافت

شود كه اعرابي صاحب  مالحظه مي). 112: 1388سهلگي، (اي ديگر نقل مكان كرد  آن خانه به خانه
نمونة مشابه . اقامت گزيندرغم ميل وي  اختيار است كه كجا را انتخاب كند و در خانة چه كسي علي

همان، (شود  ديگر در ورود مرد سپاهي به خانة بايزيد با حضور وي است كه در همان منبع ديده مي
145 -146.(  

. است  متن عربي اختيار كرده» متقرّء«، قُرّاگونه را معادل النور كتاباستاد شفيعي كدكني در ترجمة . 17
  .كند  تكلّف و تظاهر ميقرآن عبادت و قرائت يعني كسي كه در طاعت و

  منابع
   قرآن مجيد -
  .بيروت.  و النشرعةدار بيروت للطبا. ديوان).  م1983/  هـ1404. (فارض ابن -
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تصحيح محمدرضا شفيعي . سعيد وحيد في مقامات الشيخ ابياسرارالتّ). 1366. (در، محممنو  ابن-
  .تهران. آگاه. كدكني 

. دنياي كتاب. 2چ. تصحيح تحسين يازيجي. العارفين مناقب). 1362. (الدين احمد  افالكي، شمس-
  .تهران

  .تهران. توس. تصحيح محمدسرور مواليي. الصوفيه طبقات). 1362. ( انصاري، خواجه عبداهللا-
. مولي. ترجمة محمد تحريرچي. شهيد عشق الهي رابعة عدويه). 1367. (حمن بدوي، عبدالرّ-

  .تهران
تصحيح دكتر محمود . القدس  االنس من حضرات  نفحات). 1370. (بدالرحمن جامي، نورالدين ع-

  . تهران. اطالعات. عابدي
  .ر مص.المطبعة الخبرية. التعريفات).  هـ1306. (دبن محم  جرجاني، علي-
تجلّيات جمالي و جاللي و پيامدهاي نظري آن در عرفان «). 1388. ( جودي نعمتي، اكرم-

. 1 ش. 42 س).ها مقاالت و بررسي( پژوهشي اديان و عرفان -لة علميمج. »سكريان و صحويان
  .76-57صص. پاييز و زمستان

شركت . 3چ. تصحيح محمدامين رياحي. العبادمرصاد). 1366. (الدين ابوبكر  رازي، نجم-
  .تهران. انتشارات علمي و فرهنگي

-فجستجو در ). 1363. (كوب، عبدالحسين ين زرتهران. يركبيرام. 2چ.  ايرانتصو.  
تصحيح سيدمحمدتقي . ةيقالطر يعة و شرةيقالحد يقةحد). 1359. ( سنايي غزنوي، مجدودبن آدم-

تهران.دانشگاه تهران. 2چ. س رضويمدر .  
  .تهران. سنايي. 3چ. تصحيح سيدمحمدتقي مدرس رضوي. ديوان). 1362 (ـــــــــــــــ ــــــــــ-
التحقيق،  القلم، طريق يمةآباد، تحر نامه، سنايي نامه، عشق عقل(ها  مثنوي). 1389. (ـــــــــ ــــــــــ-

 .تهران. دانشگاه تهران. تصحيح عبدالرضا سيف و غالمحسين مراقبي. )كارنامة بلخ

ترجمة . )از ميراث عرفاني بايزيد بسطامي(دفتر روشنايي ). 1388. ( سهلگي، محمدبن علي-
تهران. سخن. 5چ. كدكني درضا شفيعي محم.  

از ميراث عرفاني ابوسعيد (چشيدن طعم وقت ).  الف1391. (كدكني، محمدرضا  شفيعي -
  .تهران. سخن. 4چ. )ابوالخير

  .تهران. سخن. 5چ. )از ميراث عرفاني ابوالحسن خرقاني(نوشته بر دريا ).  ب1391 (ـــــ ــــــــــ-
. ج2. حيح رنولد الن نيكلسونتص. االولياء ةتذكر).  م1905. ( عطار نيشابوري، ابوحامد محمد-

  .ليدن.  بريلمطبعة
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الزمان  تصحيح بديع). قرن ششم(ترجمة ناشناس . رسالة قشيريه). 1361. ( قشيري، ابوالقاسم-
  .تهران.  انتشارات علمي و فرهنگيشركت. 2چ. فروزانفر

. ين هماييالد تصحيح جالل. يةالكفا  و مفتاحيةالهدا مصباح). تا  بي. (ين محمودالدّ  كاشاني، عز-
  .تهران. سنايي. 2چ

. دامين النواويتحقيق محم. تصوفالتّعرّف لمذهب اهل ال).  هـ1412. ( كالبادي، ابوبكر محمد-
  . للتراثاالزهرية المكتبة  .3چ
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