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  سخن مؤلف 
  مقدمه اي بر جلد سوم كتاب فرقه هاي شيعه

  
     مطالعه اديان و فرقه هاي مذهبي ، براي هر كسي كه در حيطه مسائل علوم انساني 

ه ويزه اي برخوردار است ؛ به  م برداشته است از اهميت و جاي تحقيق و تفحص 
بطوري كه از قرون اوليه اسالم ، مورخين متعددي در اين زمينه به بررسي و تحقيق 

الفرق « و بغدادي در كتاب » ملل و نحل « پرداخته اند از جمله شهرستاني در كتاب 
  ...و » بين الفرق 

غير مسلمان و اروپائي نيز اينگونه تحقيقات رواج داشته و امروزه گرايش به      در ميان ملل 
تحقيقات در مورد تاريخ و معارف اسالمي بيش از گذشته مي نمايد ؛ بطوري كه در 

ههاي اروپائي كرسي و درسي جهت اسالم شناسي منظور شده است    .  دانش
ه هاي مختلف آن ، بويژه در از جمله شرق شناساني كه در مورد شناخت اسالم و فرق

ايران اکر كرده و آثار قابل مالحظه اي از خود به جاي گذاشته اند مي توان از توشي 
د زيهر و ماسينيون نام برد كه كتابهاي آنها بعنوان منابع  هيكو ايزتسو ، هانري كربن ، 

مي مورد مهمي در زمينه ايرانشناسي ، اسالم شناسي و شناخت مذاهب و فرقه هاي اسال
و اكثر آنها به فارسي ترجمه شده اند و چون  ) 1. 1369. شاقول .(استفاده قرار مي گيرند 

اين منابع غربي و شرقي اکهي داراي خطاها و اشتباهات بنيادين و اصولي هستند لذا 
  . شناخت عميق مسائل مربوط به فرق و تاريخ اديان الزم و ضروري به نظر مي رسد 

عضي از اسالم شناسان غربي و شرقي حتي نتوانسته اند فرق اصول به عنوان مثال ب
دين و فروع دين را بشناسند لذا مسئوليت اسالم شناسان و متفكرين مسلمان كه به متون 

  .اصيل اسالم دسترسي و شناخت عميق تري دارند ، سنگين تر مي شود 
ههاي دنيا و      امروزه مطالعه ، تحقيق و تحصيل در موضوع اديان و مذاهب  ، در دانش

ه خود  حتي كشور ايران به عنوان يك رشته تحصيلي مستقل و در مقاطع تحصيلي مختلف ، جاي
  .ت خاص اينگونه مطالعات را نشان مي دهدرا پيدا كرده و اين مطلب ، اهميّ

  
  1392 پاييز -آرتا رحيمي
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   و نهضت شعوبيهيجنبش موال
   ي تسميه موالوجهمفهوم و 

 از ي دگـر در برخـ     ياز سـو  ) 1( باشـد    ين بنده م  آ از از مفاهيم     ي است در زبان عرب واجد چندين معنا است و يك          ي كه جمع ان موال    يمول
همچنين اعراب هرگاه مالك ) 2( خطاب گشته اند     ي تسلط عرب درامده بودند موال     حت تمام ملل غير عرب كه ت      ي و ادب  ي تاريخ يكتابها

چنانكـه  .  خواندنـد    ي مـ  يزادشـده را مـول    آو بنـده    ) وال   ( ي ميان اين دو را پس از ازاد       ي ارتباط و پيوستگ    ساخت؛ ي؛ بنده خويش ازاد م    
و البته با توسعه و پيشرفت اسـالم بـه سـبب زيـاد               )3(زادنموده بود   آاورا  ) ص( گفتند چونكه محمد   ي پيامبر م  يزيدبن حارثه را موال   

با اغاز دوران حكومت امويـان كـه حكـوت          ) 4. ( پديدار گرديد    ي تحت عنوان موال   يوين ن يطبقه اجتماع ! گشتن بندگان ازادشده اعراب     
 بسيارپـست و پـايين      ي متعصب در عربيت بنيان گرفـت غيرعربـان مقـام ومنزلتـ            ي تبديل گشت و حكومت    ي سياس ي كامال به سلطنت   ياسالم

 لقـب  ي خانـدان امـو  يوستم بـسيار ديدنـد و رسـما از سـو     جور ييافتند و چه اهل ذمه و چه تازه مسلمانان غيرعرب از كارگزاران امو            
 ان روزگاران بودنـد كـه    ي در جامعه اسالم   ي طبقه وگروه  ي توان اذعان داشت كه موال     يبا توجه به مطالب گفته شده م      .  دريافتند   يموال

مـسلمان نبودنـد و در ميـان اينـان از       غير عرب داشتند و ميهن انان تحت سلطه اعراب درامده بود و البته ايـن طبقـه لزومـا                     ينژاد و تبار  
  . گرفتندي پس از بردگان وكنيزكان در پست ترين طبقه اجتماع قرار مي و موقعيت اجتماعقام شد و از نظر مياهل ذمه نيز يافت م

  
   ي جنبش موالي و علل برپاييچگونگ

 كه با حلـم و تـدبير خـويش خالفـت            يفرد.  گردد   يدر مسجد كوفه خالفت معاويه بن ابوسفيان اغاز م        ) ع( ابن ابيطالب    ي شهادت عل  با
 و  ي كـامال عربـ    ي را بـه حكـومت     ي در ميان خاندان خويش مبدل ساخت و خالفت اسالم         ي موروث يبه دست امده با كيد و مكر را به حكومت         

هليـت عـرب پـيش     به جز ارتجاع و بازگشت بـه جا يدر واقع حكومت امويان را چيز) 5. ( ساخت   استواربرپايه تحقير ملل غيرعرب     
 ايـن سلـسله خـشونت وتنفـر نـسبت بـه             ي خلفـا  ي توان ناميد ؛ زيرا به جز دوره كوتاه مدت خالفت عمربن عبدالعزيز تمـام              ياز اسالم نم  

ل ـرىب  اجـ (  بود كه پيامبر اكرم فرمـوده بـود   يو اين همه در حال  ) 6( و غيرعربان را پيشه خويش كرده بودند         يالمو ـال 
 خلـق   ي در رگ و ريـشه اش باشـد سـزاوار فرمـانرواي            ي كه خون خـالص عربـ      يامويان را اعتقاد براين بود كه فقط كس       ) . ی اال ـ

  )7( پست افريده شده اند ي خدمت به اعراب و انجام كارهاياست و ساير نژادها برا
 گـسترده  ي بودكه سـتم وجـور و اهانتهـاي   ي طبيع كه در ذهن اعراب و به ويژه امويان ريشه دوانيده بود    ي توجه به چنين طرز تفكر     با

  : ايد ي اثبات صدق گفتار در ذيل مي از اين موارد ستم و تحقير برايبرخ.  انجام گيرد ينسبت به موال
-   

 ٥

 نجات داده و به اسـالم     ي و اسارت ازاد ساختيم و از كفر و شرك و پليد           ي نمودند كه ما شما را از بردگ       ي مباهات م  ي اعراب بر موال
پـس همـين دليـل كافيـست تـا بدانيـد مـا از شـما                 . ما شما را با شمشير سعادمند ساختيم و با زنجير به بهشت كشانديم              . هنمون ساختيم   ر

  )8. (برتريم 
به عنوان نمونه شغل قـضاوت بـه هـيچ          .  برخوردار نباشد    ي نهادند كه از اهميت واعتبار     ي م ي را برعهده موال   ي اعراب معموال كارهاي   ـ

 ي بايـد دارا   ي گرديد ؛ چرا كه به عقيده عرب اين قبيل مقامات شايسته مردم پدردار و با خانواده بود و كس                   ي واگذار نم  يبه موال عنوان  
  )9( داشته باشد ي اصل و نسب پرافتخاركهاين مقام گردد 
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و جالـب انـست كـه اگـر هـم      .  شـود  ي محـسوب مـ  ي مـوال  ي در خواندن نماز از ديگر مـوارد پـست شـمار           ي اقتدا نكردن اعراب به موال     -
  )10. ( انجام داده ايمي و تواضع نسبت به خداوند چنين كاري فروتني گفتند كه براي نمودند به انان مي اقتدا ميبالفرض اعراب به موال

و را بـر سـر راه     دادنـد و او ا     ي و مومن بود اجازه نشستن بر سر سفره نمـ          ي را ولو اينكه دانشمند و متق      ي موال ي عربان به هنگام مهمان    -
  )11. ( باشد ي نشاندند تا همگان دريابند كه او از اعراب نميم

 شمرد كه از بيم انكه انان به سبب افزون گشتن تعدادشان دردسرساز گردند تصميم بـه          ي را پست م   ي معاويه بن ابو سفيان بدان حد موال      
 ي چنـين تـصميم  يكن سرانجام بر اسـاس مـشورت يـارانش از اجـرا     از انان گرفت لي  ي و سربه نيست نموده انان و يا حداقل برخ         ينابود

 اين موضوع ي برد ؛ خليفه مسلمين به حد    ي توان به عمق تفكر نژادپرستانه عربان پ       يبه واقع با از اين جريان م      ) 12. ( نمود   يخوددار
  .  بيند ياين عمل نم هم در ي خواهد هزاران گوسفند را سر ببرد و هيچ عيبيبه ذهنش النه كرده است كه انگار م

 از رسـوم و افتخـارات       يدر حاليكـه يكـ    ) 13( سـاختند    ي را از داشتن كنيـه منـع مـ         ي كردند و موال   ي را به كنيه صدا نم     ي اعراب موال  -
  . اعراب خواندن يكديگر به كنيه بود 

  )14. ( خواندند ينان م خدانشناس ها و ناداي رفتند و انان را علوج يعني هرگز در يك رديف راه نمي عربان با موال-
  )15. ( دادند تا به همراه ديگران بر ان ميت نماز گذارند ي را اجازه نمي مرد موالي از اعراب مي اگر كس-
.  گذاشـت تـا از سـاير طبقـات شـناخته شـوند               ي نهاد و نشان مـ     ي داغ م  ي حجاج بن يوسف حاكم عراق به روزگار امويان بر دستان موال           -
)16 (  

 انكه انان را پراكنده سـازد و        ي را كه در معيت او بودند دستگير نمود و برا          يشكست دادن ابن اشعث ؛ ان دسته از موال         حجاج پس از     -
 نمـوده و    ي شوند خـالكوب   ي را كه بدانجا تبعيد م     ي نمايد دستور داد تا به دست هريك از انان نام سرزمين           ياز اجتماع مجددشان جلوگير   

  )17. (داغ زنند 
 ي گـشتند او را مكلـف مـ   ي روبـرو مـ  ي از مـوال  ي خريدند و به خانه بازميگشتند اگر در ميان راه بـا يكـ             ي م ينگاميكه چيز  اعراب به ه   -

  )18(كردند تا وسايل را به مقصد رساند 
  )19(.  ساخت تا مركب خويش را در اختيار او قرار دهد ي را وادار مي ديد مولي را سواره مي ازموالي پياده بود و فردي اگر عرب-
 از ي دختران خويش را بـه افـراد  ي دانستند ؛ انان حاضر بودند حتي وننگ مي و بندگ  ي بردگ ي اعراب زن دادن به غير عرب را نوع        -

  )20. ( دادند ي از عجم نميپست ترين قبايل عرب شوهر دهند اما به هيچ وجه رضا به ازدواج انان با فرد
  )21. (سابق ؛ دختران خويش را شوهر دهند  اجازه نداشتند بدون اجازه اربابان ي موال-
 ي بردند و به انان اجازه سوار گشتن بر اسب و شتر را نم    ي پياده و شكم گرسنه به اوردگاه م       ي را با پا   ي به هنگام نبرد ؛ اعراب موال      -

  .  دادند ي از غنايم به انان نمي اندك سهميدادند و پس از جنگ حت
 صدها نمو       با

 ٦

 اعراب درعصر امويان به حد افراط رسيد بـزرگ          ينه مشابه دگر و اينكه كار غرور و خودپسند         توجه به موارد فوق و
 به دو گروه تفكيـك گـشته و دو روش   ي پيروزيو البته برا .  را طاقت به سرامد و به قصد انتقام برخاستند           يزادگان و ازادگان ايران   

  :متفاوت را درپيش گرفتند 
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 ي را پيـشه خـويش سـاختند و مـدع      ي اوردنـد و مبـارزات كالمـ       ي رو ي عرب بـه مبـارزه فرهنگـ       يرشعوبيان كه اشكارا بر ضد برت     - 1
  . است ي عاري بر اقوام ديگر نيست بلكه خود از هر مزيتيگشتند كه عرب را نه تنها هيچ مزيت

 بـا امويـان    يبـرد رويـارو    اميـه همدسـت گـشتند و بـه ن          يو خوارج و ساير دشمنان بن     ) ع (يطرفداران مبارزه مسلحانه كه با ال عل      - 2
  .دست يازيدند

  : نهضت شعوبيه  : الف
 ي چنـد از سـو     ي نژادپرسـتانه اعـراب داليلـ      ي برعليـه دعـاو    ي و فرهنگـ   ي و علل اطالق اين نام به مبارزان كالمـ         ي مورد واژه شعوب   در

 بـر ايـن امـر بـر شـمرده           يكريم را سـبب    از ايات قران     ي اعراب به ايه ا    ي طلب ياز جمله استناد مخالفان برتر    . مورخان بيان گشته است     
  . اند

مك « ا و و ا عارا ؛ ان اکرممك داهللا ا ا  ذکر و ان و   اس ايا ايھا ا  ق...« 
.  بـشناسيد   انـست كـه يكـديگر را       ي افريده ايم و اينكه شما به ملل و قبايل تقـسيم شـده ايـد بـرا                 ي و زن  ي مردمان ؛ ما شما را از مرد       يا«

  »... همانا در پيشگاه خداوند هركه پرهيزگارتر است بزرگوارتر است 
 دانند و شعب خود عبارت از گروه يا قـوم           ي را برگرفته از شعوب كه جمع شعب است م         ي مورخان نيز واژه شعوب    ي ديگر برخ  ي سو از

اما انچه روشن است بيشتر مورخان و اگاهان به تـاريخ  ) 22. ( است كه تعداد افرادش از قبيله و طايفه و عشيره افزونتر باشد ييا ملت 
 فرهنگ و عقيـده اسـتناد انـان بـه ايـه             ي اين مبارزان واد   ي اسالم را اعتقاد بر انست كه كاربرد يافتن واژه شعوبيه برا           ي ابتداي يسده ها 

  . يادگشته در سطور فوق بوده است 
 عربان را در ضديت كامـل بـا قـوانينن           ي اقوام را داشتند و تفاخر و نژادپرست       يام تم ي برابر ي بودند كه ادعا   ي هر حال شعوبيها كسان    به

 گرديـد  ي اانـه  اين گروه كه به اهل تسويه نيـز نـامور گـشته بودنـد به    يدعاو) 23( دانستند   ي دانسته و ان را يكسره مردود م       ياسالم
 را انكار نمايند بلكه اقوام عرب را پست تر از ديگر             اعراب ي فطر ي كه نه تنها برتر    ي و پرجوش و خروش موال     ي طبقات ناراض  يبرا

 به هم نرسـانيده انـد و صـنعت          ي نداشته اند و قدرت    يشعوبيان را اعتقاد و ادعا بر اين بود كه عربان در طول تاريخ حكومت             . اقوام بدانند   
 كـه سـبب تفـاخر اعـراب گرديـده اسـت             ي اسـالم   را به دنيا نداده اند و اين قران و ايين          ي را به جهان نبخشيده اند و علم وحكمت        يهنرو  

  )24. ( داند ي متعصبانه مخالف است و انرا گزاف و ناروا مي به اعراب ندارد و قران خود با اين ادعاياختصاص
 م                    همچنين

 ٧

 ي دادند و به انان م     ي ؛ شعوبيان اعتقاد و افتخار عربان در مورد نسب و شجره نامه خويش را مورد تمسخر و ريشخند قرار
 دانيـد در حاليكـه بـه روزگـار جاهليـت بـه عقـد و ازدواج مقيـد         يگفتند چگونه است كه نسب و تبار خويش را مايه مباهات و افتخـار مـ     

در حقيقـت شـعوبيان اينگونـه سـخنان را         ) 25( اين بود كه يك زن در يك زمان چندين شوهر داشت ؟            ازدواجتان از انواع    ينبوديد و يك  
 رواج بـسيار  ي نگاشتند و اين امر به ويژه در اواخر عهـد امـو     ي خويش م  ي گفتند و در كتابها    يشعار خويش م   پروا و گستاخانه در ا     يب

  ) 27( مخالف بلندتر گرديد و شدت بسيار يافت يو البته با اغاز خالفت عباسيان اين صداها) 26(يافت 
 نداشت و از رسوبات بازمانده عصر جاهليت بـه شـمار   ي را كه خاص اعراب بود و به اسالم ربط      ي دگر شعوبيان رسوم و اداب     ي سوي از
 و شـعر را مـورد طعـن قـرار        ي نمودند و شيوه اعراب را در جنگ و صلح و همچنين رسم انان در سـخنران                ي رفت مكررا مسخره م    يم
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 ٨

 ي هـم نـشين  ي برايشانه ا انان را ن ي نازيدند ناچيز دانسته و خشونت اواز و موسيق        ي بدان بسيار م   ه بالغت اعراب را ك    ي دادند و حت   يم
 در جهت تفاخر خويش بر اعراب قـرار دادنـد و            ي را نيز وسيله ا    يانان همچنين زبان پارس   ) 28. ( دانستند   ي انان با شتر م    يو همخوي 
 را كـه  ي خـسروان ي و دمنه ؛ تاج نامه ؛ ايين نامه ؛ خداينامه ؛ ويس و رامين ؛ هزارافسان ؛ فهلويـات و ترانـه هـا               له نظير كلي  يكتابهاي

 عجـم بـر   يو البته شعوبيان گاها در تاييد فضايل و برتر ) 29( ترجمه نمودند    يهنوز از اسيب روزگار به دور مانده بودند را به عرب          
  ) 30. ( گرفت ي معارضه با شعوبيان انجام مي عربان نيز براي كه به عينه از سوي ؛ كارازيدندي يعرب به جعل حديث دست م

 اوردنـد و فخـر و مباهـات خـويش را       ي نيـز رو   يعربان به شعر و ادب را ديدند به سرودن اشعار بـه زبـان عربـ                چون مباهات    شعوبيان
 خـويش   همـت  اعراب را وجـه      ي طلب ي در مخالفت با برتر    ي كه چكامه سراي   ياز نامورترين مشاهير شعوب   ) 31( دادند   يدران اشعار جا  

 و  ي پروايـ  ي از بـ   ي بـسيار  يو داسـتانها  ) 32( شـهره گـشته بـود        ييـران دوسـت    است كه به تعـصب و ا       يقرار داد اسماعيل بن يسار سناي     
 بـه نـزدش     ي به روزگار حكومت هشام بن عبدالملك امـو        يگستاخانه سخن گفتنش نقل گشته است ؛ از جمله در تواريخ امده است كه و              

 و گفتـه بـود كيـست بـه ماننـد خـسرو و        سخن بسيار رفتـه بـود    ي نژاد و تبار ايران    ين از عظمت و بزرگ    آ كه در  خواند يرفته و شعر  
شـفته و خـشمگين گـشته بـود دسـتور تازيانـه       آشاپور و هرمزان در خور فخر و تعظيم باشد ؟ و هشام نيز در پاسخ درحاليكه بـسيار             

  )33. (زدن او را صادر نمود 
 و يز ايـن اشـعار مكـررا شـترچران     اي را در مدح عجم و هجو اعراب سـرود و در بـسيار            ي كه اشعار بسيار   ي ديگر نامداران شعوب   از

 بـه زنـديق   ي عباسـ يكـه سـرانجام در روزگـار حكومـت مهـد     ) 34( باشد ي اعراب را به انان گوشزد نمود بشار بن برد ميموش خوار 
  )35. ( متهم گرديد و كشته شد نبود
 ابومحمـد عبـداهللا بـن مقفـع كـه از بزرگـان             . گـذر نمـود      ي توان از نام ابن مقفع به اسـان        ي نامداران شعوبيه به هيچ وجه نم      ي در معرف  اما

 ايـين نامـه ؛ خداينامـه ؛ كليلـه و     ي بسيار و از جمله كتابهـا  يي رود كتابها  ي به شمار م   ي و اوايل عهد عباس    ي در اواخر دوره امو    يشعوب
را به جان خريد و به عـصر       ناخوش   ياما او نيز سرانجام فرجام    .  ترجمه نمود    ي به عرب  ي و ادب الصغير را از پهلو      لكبيردمنه ؛ ادب ا   

 و بنابر اشاره او به دست سفيان بن يزيد بن مهلب حاكم بصره به اتهام كفـر و زنـديق بـودن دسـت و پـا يـش بريـده                     يخالفت منصور عباس  
  )36. ( شد ختهگشت و به تنور روشن وسوزان اندا

 توان انان را در زمره فرقـه  يند سخن بسيار است و نم    بود ي اسالم ي در مورد اينكه شعوبيان در زمره كداميك از گروهها و فرقها           اما
 تابيدنـد حـضور داشـتند ؛ در حقيقـت     ي كه امويان و سياستهايشان را بر نم     ي گروهها يزيرا انان در تمام   .  مشخص و ويژه برشمرد      يا

ر مـورد رابطـه مكتـب تـشيع بـا      به عنوان نمونـه د ) 37. (بود...  در ميان شيعيان و خوارج و معتزله و  بسيار يشعوبيان را طرفداران  
 مـسلمانان   ي برپايه رفق و مدارا با تمام      ي توان اظهار داشت چون پناهگاه هردو ايران بوده است و همچنين تبليغات شيع             ي م يمسلك شعوب 

ينـه   گـشت زم   يانجـام مـ   ) دانـست    ي عرب كه خالفت را حق عـرب مـ         يبه دور از ادعا   (  خالفت ؛    ي خاندان پيامبر برا   دانستنو شايسته   
 توان اعتقاد خارجيان را كه خالفت را ويـژه     يو در رابطه انان با خوارج نيز م       ) 38. ( مهيا گرديد    ي و شعوب  ي هواداران شيع  ينزديك

 ايـن دو    يسـبب سـاز نزديكـ     ) 39( پنداشـتند  ي تر و مومن تر بود ؛ شايسته خالفت مـ          ي را كه متق   ي دانستد و هركس   ياعراب و قريش نم   
  .فرقه دانست
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 كـه در ابتـدا      ي را بـا فـراز و فـرود بـسيار گذراندنـد بـه گونـه ا                 ي انچه روشن است اينست كه شعوبيان مراحل مختلفـ         يور كل  به ط  اما
 دانستند كه اين زمان     ي عرب و عجم م    ي طرفداران برابر  ي ملتها تكيه داشتند و خود را اهل تسويه يعن         ي بر اصل برابر   يرهبران شعوب 

 اسالم و مسلمانان راستين را پـشت سـر خـويش    ييرا با اينگونه استدالل و منطق هم حمايت و پشتيبان         ز.  بود ن انا يدوران اوج و شكوفاي   
و لـيكن ؛ انـدك      .  دادنـد    ي مورد حمله قرار م    ي داشتند مستقيما با منطق اسالم     ي نژاد ي كردند و هم امويان را كه سياست برتر        يحس م 

 عجـم بـر عـرب ميـل نمـود و      ي اثبـات فـضيلت و برتـر   يط سير نهـضت بـه سـو        خ امويان ي ادامه يافتن سياست خشن نژاد     ياندك و در پ   
 ي نهضت شـعوب ي دادند و در واقع باورهاي ان مورد اعتراض قرار مي دست يازيدند كه اعراب را به سبب اجرا   يشعوبيان دقيقا به كار   

و بـدين  ) 40( بـه عربـان بـود كنـار نهادنـد       منتـسب ون از شعوبيان دين اسالم را چي برخ ياز اصل تسويه به اصل تفضيل سير نمود و حت         
 ي گر ي از ميان اعراب بسيار بودند كه پشتيبان شعوب        ي يافته بود و حت    ي كه در مرحله اول نهضت طرفداران بسيار       يترتيب مرام شعوب  

  .بودند بسيار ناتوان گرديد
  
       هي صوفشيدايپ

 گـروه روش    نيـ ا. دندينام ي م »يصوف«و  » زاهد«ود آمد كه خود را       به وج  يا   فرقه ني مسلم اني در م  ،ي قرن دوم هجر   لي حدود اوا  در
  .  استني هم همني دي كه راه اصلكردند ي وانمود مني و چنكردند ي را هم به همان روش دعوت مگراني داشتند، دي در زندگيخاص
  .  مجلل نشستيا  در خانهايخورد  مطبوع ي غذاد،ي جامه خوب پوشدي جست، نباي دوردي بااي دنيها  بودند كه از نعمتي مدعآنان

 و دور از خـدا  ايـ  و آنـان را اهـل دن  كردنـد  ي و مالمـت مـ    ريـ  سخت تحق  كردند، ي مواهب استفاده م   ني را كه از ا    ي كسان اني و صوف  زاهدان
  . د طرز تفكر بوني السالم بر اساس همهي او بر امام صادق علراداتي بود كه اي ثوراني افراد سفني از ايكي. خواندند يم
 انيـ  در م  وهي ش نيا.  وجود داشت  شي مسلك كم و ب    ني ا اي دن ي، بلكه در همه جا      و هند  ونانيدر  .  روش و مسلك در جهان سابقه داشت       نيا

  )41 (. كردداي پيبي و نفوذ عجافتي بعد ادامه ي شد و در نسل هاداي هم پنيمسلم
  

هيفرقه صوف

 ٩

   شي و دراو
 پـشم، و اهـل تـصوف ظـاهراً بـه      ي بـه معنـ  "صوف" منسوب است به يصوف. هل تصوف است ايها  از سلسلهكي هر ي عنوان عموم يصوف

 بـه   ديـ  با ي اسـت انـسان در خداشناسـ       ي مـدع  هيفرقـه صـوف   . انـد   عنـوان مـشهور شـده      نيـ  بـه ا   يي از بابت زهد و پارسـا      ي پوش نهيسبب پشم 
 در  انـاً ي و اح  هـا  دنيهـا و لبـاس پوشـ       ر معاشـرت   مقصد صدها آداب مخـصوص د      ني به ا  دني رس ي و برا  ند،ي برسد كه جز خدا نب     يا مرحله
  )42.(اند  كردهجاديها ا ها اختراع كرده و بدعت  سر و صورت و سكونت در خانقاهشيآرا
 ي داننـد كـه چـون برخـ        ي مـ  انيحي آن را معاشـرت مـسلمانان بـا مـس          شيداي بوده و سرّ پ    ي از اواخر قرن دوم هجر     هي فرقه صوف  شيدايپ

 را كـه در اخـالق   ايـ  بـه دن ي رغبتـ ي مجذوب آن روش شـدند و زهـد و بـ       دند،ي را د  يحي مس ياي دن نيبان و تارك   راه ه،ي كم ما  يها مسلمان
  . در آمدي كرده، رفته رفته به صورت مسلكمهي بود، بدان ضمياسالم
  ) 43.( اسالم مردود شناخته شدندي شد، از نظر علماجادي ااني كه از طرف صوفيها و خرافات  خاطر بدعتبه

  . شودي گفته مشي و دروي صوفان،ي به هر فرد از صوفيعني) 44( مرادف است،ي با صوفاني در اصطالح صوفشيدراو
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 ١٠

 ي اسـالم را دارا    نيـ  كـه د   ي معنـ  ني معتقد به ركـن رابعنـد، بـد        دهي بودند و در عق    ي كه در عمل، اخبار    اند عهي منشعب از ش   يا  فرقه هيخيش
 و نبـوت و عـدل و امامـت و معـاد،         ديتوح:  كه قائل به پنج اصلند     عهي كامل، برخالف ش   عهي و نبوت و امامت و ش      ديتوح: داننديچهار ركن م  
 كه به نبـوت معتقـد اسـت، معـاد را هـم قبـول           ي معتقد است و كس    زي به عدل خدا ن    قتي است، در حق   دي كه معتقد به توح    يس ك نديچه آنان گو  

 دانندي ركن پس از امامت م     ني كامل كه آن را چهارم     عهيبارت است از ش    و آن ع   دي با ييشواي مسلمانان را پ   ي كبر بتي در زمان غ   يدارد، ول 
  .  بوديي احمد احساخي كه شاگرد شي كاظم رشتدي سلي از قبنند،ي امر برگزني خود جهت اي از علمايكي يكه در هر عصر

 است كه آن را جـسم هـور         يفي جسم لط  ماند،ي م ي پس از مرگ آن چه كه از او باق         ي آدم ندي است و گو   يها انكار معاد جسمان     آن دي عقا از
  . نامندي مييايقل
  )45.(نديها مظهر خدا  كه آنندي و گودانندي مي صفات الهي كه آنان دوازده امام را داراني اگريد

  )46.( نمودندري فرقه را تكفني و غلو آنان درباره امامان، سران اهيخي شيدتي از همان اول با توجه به انحراف عقعهي شيعلما
  

  ) ) ع(شاني ااتيچند نمونه از روا( )ع (تيواهلب) ص( اكرم غمبري حضرت پدگاهي از دهيصوف
 مگر  ، كردند ي آگاه نبوده و گرنه آن راه را انتخاب نم         اتي روا ني حتماً خود آنها هم از ا      راي ز ، گراني آنها و د   ي و راهنمائ  ي آگاه جهت
 البحـار   نةيدر سـف  ) ره (عي محدث بزرگ عالَم اسـالم و تـش        كه ياتي از روا  تي روا  كه آن چند نمونه    ستي، و تنها كاف     مسلمانان آنها  ريغ

  : ذكر شودنجاي، در ا آورده) ره( ي بهائخيو ش) ره( يليمقدس اردب: عي، از دو ركن از اركان اسالم و تش ماده صوف
ــــاخنا الــــ لعــــن کــــش)ره (ــــىبعــــن ا)ص (ل انــــه ) :امــــىت حــــىت یــــ  اعة وة، ــــسوا مــــىن، و ــــالیــــم ا م ا ّم م  امــــىت ا ــــ ســــ

نون اهنم  طرىت،   اضل  الکفار و  اهل اار هلم یق احلامر ّاهنم لن ذکر و یرون ااهتم   ّ  ( 
 از شيپـ (آنكـه   بر امت مـن برپـا نگـشته تـا     امتيق: (كه فرمودند) ص( اكرم غمبريازحضرت پ) ره (ي ما بهائخيش كشكول   در :ترجمه

 ي خـود را بلنـد مـ    ي و صداها  زنندي ذكر حلقه م   ي و آنها برا   ، ستندي است، آنها از من ن     هي از امتم برخاسته كه اسم آنها صوف       يگروه) آن
) در آن آتـش   (انـد و    ) در آخـرت  ( بلكه آنها از كفار گمراه ترند و آنـان اهـل آتـش               ستند، من ه  قتي كنند كه بر راه طر     ي، گمان م   كنند
  . دهندي درازگوش ميصدا

عـــــن الـــــنىط و امسعیــــــل ـــــ بزیـــــع عــــــن اضـــــا  )ع (ل) :  منــــــاف انکـــــر  ــــــا، و س ه  کـــــر بلــــــسانه و    ة وو ّ ذکـــــر ــــــده ا فـــــ قـــــ  ـــــ
لالکفار ب یدی رسو اهللا    .)ص(ّ

 اديـ  نـزد او     هيهر كه صوف  : ه فرمودند ك) ع (رضااز حضرت امام    ) دو تن از بزرگان اصحاب     (عي بن بز  لي و اسمع  ياز بزنط  :ترجمه
 حـضرت رسـول خـدا    شگاهيـ  پس ماننـد آنـستكه در پ  دي و هر كه آنها را رد نماست،يشود و آنها را با زبان و قلب رد ننمود پس او از ما ن             

  .، با كفار جهاد كرده باشد)ص(
ادق ــــ ــــ مــــد  ا  و عــــن الــــنىط انــــه ل ر  اــــا  ــــل  )ع :( ــــر ىف  ل م؟ل فــــــــا تــــ ةو ــــا امــــان م ــــال هلــــم ا )ع :(

ا ن مال الم ف م و رش مم  اهنم اا  ...س  ... ا فاال ن مال الم 
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 شـده كـه بـه آنهـا         دايـ  پ ي زمان گروه  نيدر ا : عرضه داشت ) ع( از اصحابمان بمحضر امام صادق       يشخص:  كه گفت  ي بزنط از :ترجمه
 ليـ  كه آنها دشمن ما هستند، پس هر كه با آنهـا متما     يبه راست :  حضرت فرمودند  د؟ي فرمائ ي شود، پس درباره آنها چه م      يه م  گفت هيصوف

  . شود از ما نخواهد بودلي هر كه بĤنها متماديآگاه باش...  گردد يشود او از آنهاست و با آنها محشور م
ن ا ـــــــام ا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــــن االمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــــنده عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــــىض اازی ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ید ارـ ــــــــن ا ـ ـ ـ ـ ـ ـ و عـ ــــــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لــ  ـــــــــسکری ـ ـ ـ ـ ـ ـــــــف ... و ا ا): ... ع(ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــدوان و اـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــــل اــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــــم  اهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اع ... ّاهنـ ــــــــم  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــــاال اهنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ

 ؤا)ـ خ ل ا ( ه و اميانه ن د حذر و و اة اىل  ال ،ن ادرم   ل ف . ... 
  ـت ل اب  ـ اىب ا ا ـنده عـن مـد ـ ا ــو ـه ا   ـل ـ ً )ـ خ ل  اـىب ) ع( مـد اهلـادی  ـ) دـ ه جخاعــة  ) ص(ـىف 

تدیرا ... اـــــــابه     ـــــــسوا ىف ة وو ً د اـــــــس جخاعـــــــة  ا ـــــــ  ـــــ ـ ـ ـــــــ)ـ خ ل تدیر ـــــــ ( ـــــــال ،ل  ـــــــو اخـــــــذواوا اىل ): ع(ل تفـــــــال
ــــــــ ـ ـ ام و یــ زو ا اال  ،ــــــ ـ ـ ـ ـ ـــــــرا ا اــ ـ ـ ـ ان و ـ ــــــــاء ا ـ ـ ــــــــم فــ ـ ـ ــــــ ،هنـ ـ ـ ـ ـ ـــــــؤالء الاعــ ـ ـ ـ ّهـ ـــــــ ـ ـ ـ ـ ن ــــــــ ـ ـ ــ  ّ  ـــــــ ـ ـ ـ ــ  ــــــــام ّ ـ ـ یید االـ ـــــــــو  ـ بم اال ... نلــ ـــــــــال  ـ ّفــ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ّــ 

ان و دة االون، و  ان اا  د هبم اال احلمقاء، ن ذ اىل زرة ا م ا او تا فمنا ذ اىل زرة ا اء و ال ًا   ّ ً ً  
ان ویــه وا ن یزیــد ومنــا اـم فــ ّ

ن ــ قــمك، لوان ): ع(ــال  ر  اــابه .  ب و ل:ً ــر اــه ــه ا ف دع ذا : ــ
ــــــــایره  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــــــرم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــــــا و طـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ نــ ــــــــم  ا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ وة ـ وة و ا ـــــــــف ا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  طوائــ ــــــــم ا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــــدری اهنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــــا تــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــــا امـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــــذ ىف عــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــــا  یـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــــف ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــــــک  اعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ــــــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــــــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 

اری و وس ه االمة  نا و ان  اال ر  . ... 
...  و انحرافنـد  يو بخدا قـسم آنهـا از اهـل دشـمن    ): ... ع (يد از حضرت امام حسن عسكر بسند خوي رازي مرتضديو از س  :ترجمه
 پس هـر كـه بĤنهـا    نان،ي دي و بنياند و دعوت كنندگان براه ملحد)  ـ خ ل نيراه زنان د (ماني آنها راه زنان راه اهل اكهي بدرستدياگاه باش

 بـسند خـود از محمـد بـن     زيـ ن) ي رازي مرتـض ديسـ (و از او ... : حفـظ كنـد    خـود را    مـان ي و ا  نيـ  نمـوده و د    ر از آنها حذ   ديبرخورد با 
 از اصحاب حـضرت وارد      يبودم، پس جماعت  ) ص (يدر مسجد النب  ) ع (يدر محضر حضرت امام هاد    :  الخطاب كه گفت   ي بن اب  نيالحس
آنگاه حـضرت  . شدند) ه اال اهللا گفتنال ال (لي نشسته و مشغول تهلره بطور دائي وارد شده و در طرف     هي از صوف  يسپس جماعت ... شده  

 انـد، بخـود زهـد بندنـد،     نيـ  دي و خـراب كننـدگان سـتونها   طاني آنها هم قَسمان شكهي پس براست  د،ي گران توجه نكن   لهي ح نيبا: فرمودند
پـس  ) ... اشـد  عقل ونـادان ب ي افراد بان،يرپامقصود از چها  (اني كردن چهارپا  دي ص ي برا كشندي م يداري جسمشان و شب ب    يبخاطر راحت 

  .  بĤنها مگر احمقانشودي و معتقد نمهاني آنها را مگر سفكندي نميرويپ
 از آنهـا  يكي و بت پرستان رفته، و هر كه طاني شارتي بزاي مماتشان، گواي اتي از آنها برود در حال حيكي ارتي و زداريپس هر كه بد  

 يو گـر چـه آن فـرد صـوف    :  از اصحاب حضرت عرضه داشـت يمرد را كمك كرده، پس     اني و ابوسف  هي و معاو  ديزي ايرا كمك كند گو   
 نگـاه غـضبناك   هي شـب يپس حضرت نگاه : گفت) نيمحمد بن الحس  (؟  ) است نيباز چن (شما داشته باشد    ) تيامامت و وال  (اعتراف بحقوق   

 كـه   يدانيـ  نم ايـ ، آ  خواهد رفـت   ما باشد در راه عقوق ما ن       قوق معترف بح  كهي سخن را از خود كنار بگذار، كس       نيا: باو نموده و فرمودند   
 هيـ و كل  خواهنـد بـود،  هي طوائـف صـوف   نيپـست تـر   ) رونـد ي م هي صـوف  ي و امامت ما بـسو     تيكه با اعتراف بحقوق و وال      (ناني ا كهيبدرست
   .... امت ني و مجوس ايصار مگر نستندي، و آنها ن  و راه ماستقهي طرري و راه آنها بر غقهي ما هستند و طرني از مخالفهيصوف
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 خـود  ي فرمـوده هـا   نيـ  قرار گرفته انـد بـا مـشاهده ا         هي در دام صوف   اناًي و اح  زننديم) ع (ي و عل  تي و اهلب  عي دم از تش   كهي افراد نيبنابرا
 ي راه خود وعاق خـود معرفـ  ري جسته و آنها را دشمن خود و در غ  يزاري ب هي از صوف  شاني ا ميكه خواند ) (ع (تيو اهلب ) ص (غمبريپ

  .ندي از آنها جدا شده از گذشته خود توبه نماديبافوراً ) فرموده اند
  

  تذكر
 و خبرهـا،  نكارهـا ي دانـست كـه انجـام ا   دي، با  داشته باشندي عاد ري غ ي خبرهائ اي شوند كه كارها     داي پ هي صوف ني در ب  يممكن است افراد  

  :  از سه قسم استيكي
  . خود آنهابي فري برازي ناي است و ي كرامتنهاي كه فكر كنند اگراني دبي، جهت فر  اجنه كه بر آنها مسلط شده اندنياطي شلهيـ بوس1
  .هي قادرشي دراورهي خوردن و غشهي، همانند مار و ش  سحر و جادوايـ شعبده و 2
 ي خبرها بدست آورند، كه اگر هر كـه بـرا  اي كارها نگونهي متحمل شده اند كه از اكهي باطله اياضتهاي از آنها پاداش ر ي برخ يـ برا 3
ا تـه ـا«:  فرمـوده مي بـاو خواهـد داد كـه خـود در قـرآن كـر        يزي بكشد، خداوند چ   ي هم زحمت  ايدن اب ا یـرد  ـو«)   آل عمـران
ا تـه ـا«،  ) 145هيآ یـرد حـرث ا  ـو«) هر كه كِـشت  (و )  دادمي باو خواه ي بخواهد مقدار  ايو هر كه پاداش دن    ): (20هي آ يشور

 آخـرت و    ديـ  از سـعادت جاو    گري، و د    هند باشند  ني مرتاض توان ي م زيكه از نمونه آنها ن    ).  داد مي باو خواه  ير را بخواهد مقدا   ايزار دن 
« كامل و محروم بي نصيبهشت و رحمت و رضوان ب   ىف اآلخره  و ما20هي آيشور(» ـ(  

  .دي فرماتي خود هدامي كه همه را بصراط مستقميخواهي خداوند منان ماز 
  

   دلسوزنييروحان از يبرخ
انحرافات آنها را   ) ع( باب كه حضرت امام صادق       نيو تحف العقول در ا    ) ع( االمام الصادق    ي عل هيباب دخول الصوف   (ي به فروع كاف   زين
  . فرموده مراجعه شوداني بي طوالنيثي حديط
، باطـل و بـدعت و ضـاللت و          )ص( آل    جز راه محمد و    ي هم وارد نشده بود، روشن بود كه هر راه         تي واضح است كه اگر آنهمه روا      و

و گفتار و كردارشان همانست كه همـه        ) ص( و راه محمد و آل       ره،ي اهل حق و غ    اي عارف و    اي باشد   ي جهنم است خواه باسم صوف     يبسو
دنـد، و   جـان خـود را در راه خـدا فـدا كر    ي خدا نموده و حتي نفس، عبادت و بندگ   ني كه خود تا آخر    ه مربوطه آمد  خي و توار  اتيدر روا 

 بعد از داخـل شـدن وقـت نمـاز و فرصـت              ي كه اگر كس   يي كنند، تا آنجا   ني چن دي بهمه جامعه فرمودند با    يبدون استثناء به عنوان حكم اله     
 و طي از هرگونه افراط و تفرزيهمان گونه كه ن  ...  او قضا كنند و      ي برا دي با م همان نماز را ه    رديخواندن آن را بالفاصله داشتن، بم     

  ... فرمودند ينه... ر عبادت و دعا و اختراع د
  :دي آي مشي از سه راه پحيانحراف در هركار و راه صح

  . آني دور و غافل شدن از آن و مبانيـ به طور كل1 
  . آنيري فن در فراگنيـ عدم مراجعه به متخصص2 
  .  افتدي كه قهراً  به چاه مافتدي صددرصد متخصص و متعهد، به راه بي كه شخص بخواهد بدون استاد و راهنمايـ خود محور3 
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 گمـراه شـدند كـه چـون بـدون اسـتاد و متخـصص و                 دهيـ  كـه اصـطالح و مقـصود از آن را نفهم           تيـ  روا ايـ  هي آ كي دني كه با د   اري بس چه
ک اقـ«:  اســتديــ، مــثالً در قــرآن مج  برونــدشيتخــصص خواســتند پــ  و اـد ر حــىت یأ ــا آن  (: »ــ عبــادت كــن پروردگــارت را ت

 تـا هنگـام مـرگ و    يعنـ ي،   بـوده ينـ يقي هنگـام مـرگ اسـت كـه     ، نيقـ ي مقـصود از  ، ني تمام مفسراقكه به اتف) دياي تو ب  ي برا نيقي كهيمهنگا
 اسـت،  ني همـ مي مراجعـه كنـ  ري تفاسـ گـر ي است و همـه د ي و سنعهي شني كه جامع اقوال مفسر   اني، مثالً بمجمع الب     نفس عبادت كن   نيآخر

 آمـد پـس از آن       نيـ اصـول عقائـد و د     ه   ب نيقي عبادت كن كه     ي تا وقت  يعني خبر و نادان فكر كنند كه        ي ب يافراد اي فرد   كيحال ممكن است    
  !يآزاد
 غمبـر ي پ ايـ ، آ  نبـوده ) ص( اكـرم    غمبري مگر در درجه اول خطاب به خود پ        هي آ ني كه مثالً ا   گري د زي و همه چ   ري غافل از همه تفاس    ي ول
   خود شك داشت؟ دهي و عقنيدرد

  ؟ ...  نكرده داي پنيقي پس تا آخر هم نعوذ باهللا دندعبادت نكر) ع( نفس، خود و همه ائمه ني تا آخرو مگر
  ؟...  همه نبوده ؟ ي نفس براني عبادت تا آخرن،ي دي حكم ضرورايو آ
  . عالم متخصص متعهد، به خرابات رفتنري پي قابل جبران بري غمي ضرر عظنستي ايآر
  

  فيه ايران آشنايى با تنى چند از صو
  : مقدمه

هاى پيدايش تـصوف و عرفـان اصـول و مبـانى فكـرى               زمينه: درباره صوفيه و عرفا، جهات متعددى قابل بحث هست        بايد نخست گفت كه     
  . آنها، آداب و سير و سلوك صوفيه، همچنين مكاتب صوفيه و نقش فرهنگى و اجتماعى آنها و غيره

ى اعتقادى صوفيه و عرفا به دليل دقت و ظرافت داراى صعوبت فهم است و از طـرف ديگـر                     از آنجائيكه اصول فكرى و مبان      ديگر آنكه 
  . گفتند و طريقه سير و سلوك بسيارى از آنها نيز مبتنى بر عدم اظهار اسرار است  با زبان رمز و كنايه سخن مىخود عرفا غالباً

ند  را ی  یان  د ن  یا..........ا ر باز  د  ر  ین ر     داآ
  . افسانه گونه درباره آنها ساختنداى از طرفداران آنها داستانهاى مبالغه آميز و و سوم آنكه عده
اى مدعى صوفيه كه از حقيقـت و روح عرفـان و تـصوف بـه دور بودنـد و شـهرت بـه انـواع آلـودگى و فـساد داشـتند،               چهارم اينكه عده  
  . نمودند مستند به تعاليم صوفيه مىطريقه خود را 

  . آنكه مسائل عرفانى به جهت مبتنى بودن بر احوال درونى، اثبات و يا نفى آن در مورد كسى كار آسانى نيست: پنجم
بستند و امور قبيحى را به آنها نـسبت    پرداختند و چه بسا تهمتهايى هم به آنها مى         آنكه هميشه گروههايى به مخالفت صوفيه مى      : و ششم 

  . دادند مى
امل ديگر، شناخت دقيق احوال صوفيه كار مشكلى است بنـابراين هـر چنـد مبتنـى بـر تحقيـق و فحـص فـراوان                       لذا روى اين عوامل و عو     

  . آيد در پايان ذكر دو نكته ضرورى به نظر مى. باشد باز مبتنى بر حدس و شواهد و قرائن خواهد بود



 آرتا رحيمي.................................................................................... ) ...........................................................................................................................................................جلد سوم( فرقه هاي شيعه 

 ١٤

شدند كـه بـا لبـاس مخـصوص و آداب و رسـوم        مىاى مدعى پيدا همانطوريكه ذكر شد همواره در كنار صوفيه واقعى عده  : اولنكته ي   
بمعنـاى  » صـوف «از واژه » صوفيه«شود كه بگوييم لفظ  كردند ولى اين سبب نمى ويژه در ميان مردم ادعاى تصوف و اهل حق بودن مى          

كـه در شـرح   پشم گرفته شده چون لباس آنها پشمينه بوده است، بلكه چون بحـث مـا دربـاره صـوفيه واقعـى اسـت و صـوفى واقعـى چنان                        
تـرين انديـشه در    آيد امتياز عمده آنها نحوه فكر و انديشه ممتاز آنها در باره مبدأ و معاد اسـت و مبـانى فكـرى آنهـا عميـق                     احوال آنها مى  

، حكـيم و     كـه بـه معنـى حكمـت       » سـوفيا «از واژه يونـانى     » صـوفى «مورد توحيد است و لذا بايد نظريه ابو ريحان را قبـول كـرد كـه                 
يعنـى تعمقـشان در     . ، و يا عارف و صوفى نخواهد بـود         و در اين صورت فرقى بين لفظ عرفان و تصوف         ) 1(، اخذ شده است      تعرفان اس 

  . توان گفت اينها عين علم و معرفت هستند و اسم عارف و صوفى مخصوص آنهاست مسائل فكرى و علمى به قدرى است كه مى
  

تهاى خاص كه هزار بار از مو باريكتر است احتمال انحراف در آنها بعيد نيـست يعنـى           مباحث عرفانى به جهت دقت و ظراف      :  دوم  ي نكته
هاى شـيطانى كـار    ممكن است يك نفر با تمام اخالص و جديت شروع به سير و سلوك عرفانى كند ولى شناخت الهامات الهى از وسوسه    

ات حقيقـى را از الهامـات شـيطانى جـدا كنـيم و آن معيـار و ميـزان                    آسانى نيست لذا ما بايد معيار و ميزانى داشته باشيم تا بتوانيم مـشاهد             
و ائمه معصومين سالم اهللا عليهم اجمعين است يعنى هر گاه اقوال و مشاهدات              ) ص(سنجش قرآن كريم و گفتار و كردار پيامبر اكرم          

   .  بودعارف با قرآن و سنت موافق بود دليل حقانيت آنهاست و اال ارزشى ندارد بلكه باطل خواهد
 چون عرفان و تصوف اسالمى به اندازه خود اسالم داراى گسترش است فحص از احوال همه عرفا كار مـشكلى اسـت لـذا         با اين وجود ،   

، تقـديم    آمـده اسـت   » كـوب  دكتـر عبدالحـسين زريـن     «تـاليف   » جستجو در تصوف ايران   «اى از آنچه در كتاب       در اين مقال فقط خالصه    
  . گردد مى
  

  ن صوفيه خراسا
  . اند خوانده» مهد تصوف«اى داشته است او را  خراسان بجهت آنكه از قديم در پرورش تصوف تاثير قابل مالحظه

  قدماء صوفيه خراسان ) الف
  : ـ ابراهيم ادهم1

) 110(ابـراهيم در حـدود سـنه    . اسـت » بكـر بـن وائـل   «و منسوب به » ابراهيم بن ادهم بن منصور بن يزيد بن جابر عجلى        «نام كامل او    
يى كه او را به زندگى زاهدانه كشانيد در روايـات صـوفيه رنـگ قـصه              ماجراى توبه . هجرى در بلخ در بين اعراب خراسان بدنيا آمد        

يـك روز بهنگـام شـكار       . گذاشـت    يافت به موجب اين قصه، ابراهيم يك شاهزاده بلخ بود و زندگى را با شادخوارى، تفريح و شـكار مـى                    
اند، چون اين كالم در ابراهيم تاثير كـرد بـه دنبـال گوينـده رفـت و                   آورى كرد كه او را نه براى اين كار آفريده         هاتف غيبى به وى ياد    

در «گويند ابراهيم همه چيز خويش را ترك كرد و از همه چيز بيرون آمد                مى. اين خضر بود كه او را تشويق به ترك تعلقات كرد          
داد و جامه وى بستد و در پوشيد اهل و فرزندان را به خداى سپرد و سر به جهان انـدر                     راه شبانى ديد جامه خويش بيرون كرد و بوى          

  . »نهاد و رفت
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اى بـيش نباشـد ولـى از     انـد ظـاهرا افـسانه    هر چند در قبول اين داستان جاى تأمل هـست چـون اينكـه وى و پـدرش را از امـراء بلـخ گفتـه           
ثغور اشتغال داشته حتى بيمارى مرگ نيز در ضـمن يـك جهـاد بحـرى بـه جنـگ بـا                      آنجائيكه ابراهيم در اواخر عمر غالبا به جهاد در          

بايـست بـا كـار جنـگ و سـپاهى       دهد كه ابراهيم قبل از توبه نيز مـى     روم رفته به سراغش آمد و در شجاعت نيز شهرت داشته نشان مى            
ن را ترك كند نيز حاكى از آنـست كـه وى در آن              مربوط باشد و ديگر اينكه مقارن نهضت ابو مسلم خود را ناچار ديده است كه خراسا               

تـوان اسـتنباط كـرد كـه قبـل از            تفاوت باشد از تمام ايـن قـرائن مـى          توانسته است نسبت به اوضاع جارى بى       جا وضعى داشته است كه نمى     
ست و ترك اين تعلقات بوده   يى داشته ا   و خانواده وى حيثيت قابل مالحظه     . ترك خراسان ابراهيم ادهم در آنجا نام و نشانى داشته است          

از قـول   . تصوف ابراهيم ادهم بيـشتر از نـوع زهـد و رياضـت بـود              . است كه بعدها در روايات صوفيه تعبير به ترك سلطنت شده است           
درجه صلحا كسى يابد كه ابـواب محنـت و فقـر و جهـد بـر خـود گـشاده گردانـد و درهـاى نعمـت و عـز و كـسالت                            «وى نقل كردند كه     

شود نيافته است ابراهيم اصرار داشت كه جـز          اينهمه زهد در نزد وى ظاهرا هنوز تحول به آنچه تصوف خالص خوانده مى             با  . »ببندد
كـرد چنانكـه در شـام نـاطور دشـت و       آيد اندك خورد و غالبا از دسترنج خويش گذران مـى       نخورد و چون حالل كم بدست مى      » حالل«

بـا علمـا و   . كرد  و در مزرعه و خرمن كار مىنمود بافت و در بسيارى جاها درو مى   نبيل مى كرد و در كوفه ز     شد و باغبانى مى    پاليز مى 
  . برخى از قدماء صوفيه هم اختالط داشت

معـروف بـه طرسوسـى و بـا         ) 140وفـات   (، بو يوسف غسولى     ) 187وفات  (، فضيل عياض    ) 161وفات  (در مكه با سفيان ثورى      : گويند
   .  داشته استمالقات) 150وفات (ابو حنيفه 

درباره محل وفات و دفـن او مـشهور       . تر است  درست) 161(اند و ظاهرا      ضبط كرده  166 و   160تاريخ وفاتش را به اختالف بين سالهاى        
هر چند در بغـداد، دمـشق، اورشـليم، جبلـه شـام نيـز محـل             . آنست كه وى در محلى نزديك به قلعه سوقين كه در بيزانس بوده دفن شد              

  . اند  شان دادهقبر وى را ن
  
  ـ بايزيد بسطامى 2

بـسطام كـه اكنـون در يـك فرسـنگى شـمال             . سروشان مجوسى بـود كـه اسـالم آورد        . است» بايزيد بن عيسى بن سروشان    «نام كامل او    
  ي اطالعـات مـا دربـاره   . آمـد  شاهرود در بخش قلعه نو واقع است در آن روزگاران اولين شهر خراسـان از سـمت عـراق بـه شـمار مـى        

 261 و 234زندگى بايزيد بسيار محدود و ناقص است مـثال در مـورد سـال تولـد او چيـزى نگفتنـد و در مـورد سـال وفـات بـين سـالهاى                    
و در هـر    .  ه بـوده باشـد     188 ه و يـا      161اختالف است البته گفته شده كه او هفتاد و سه سال عمر نمود، كه قهرا بايد سـال تولـد او سـال                        

بـر خـالف     هجرى بـه شـهادت رسـيدند سـازگار نيـستـ         148ا درك محضر امام صادق عليه السالم كه در سال           صورت تاريخ زندگى او ب    
  . اند  صوفيه در اين باره ذكر كرده مĤخذاكثرآنچه 

ر النـو «با اين همه آنچه از تعليم و عرفان او باقى مانده است به هيچ وجه ناقص و مبهم نيست مأخذ عمده احـوال او عبارتـست از كتـاب                            
كه از خلفاء بايزيد بود و بيشتر روايات را به چنـد واسـطه از               » ابوالفضل محمد بن على سهلكى صوفى     «تاليف  » من كلمات ابى الطيفور   

  . كند خويشان و نزديكان شيخ نقل مى
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لـم او در دسـت نيـست         امى بوده و چيزى ننوشته و كتابى تاليف نكرده و بعبارت بهتر روايت روشنى در بـاب اشـتغال بـه ع                      بايزيد ظاهراً 
موافق نيست شيخ پرسيد آيا تو بر كـل علـم دسـت             » علم«گويند وقتى يك تن از علماء بر كالم بايزيد اعتراض كرد كه اين سخن با                 مى

  . يى؟گفت نه شيخ گفت اين سخن ما تعلق به آن پاره از علم دارد كه به تو نرسيده است يافته
بـسطام كـه در روزگـار او هنـوز تعـداد مجـوس       (داد تأثير جالبى در محيط زندگى او  ان مىزهد شيخ و عشقى كه وى به خدا و دين نش    

  . داشت عامه را از مسلمان و نامسلمان درباره وى به اعجاب و تحسين وا مى. نموده است) در آن بسيار بود
گفـت كـه مريـدان از سـياحت و طلـب            بايزيد بر خالف بسيارى از مشايخ ديگر چندان اهـل مـسافرت و سـياحت نبـود وقتـى كـسى بـه او                         

  . كنم آسايند بايزيد جواب داد كه يار من مقيم است نه مسافر و من با او مقيم هستم و مسافرت نمى نمى
بايزيـد جـواب   . آب چون در يك مكان بماند بوى گيرد: چند سياحت كنى؟گفت: گويند وقتى احمد خضرويه نزد وى آمد شيخ گفتش        مى
  .  نگيرىدريا باش تا بوى: داد

ذوالنـون  «) . 246وفـات   (» ابـو تـراب نخيـشى     «با اين حال بايزيد با مشايخ معروف عصر ارتبـاط مـراوده و مكاتبـه داشـت از جملـه بـا                       
  ). 258وفات (» يحيى بن معاذ«، » مصرى

ز مجمـوع روايـات پيداسـت       ا. گذشت و مراوده و مراسله او با ديگران محـدود بـود             در خلوت و انزوا مى     زندگى بايزيد در بسطام غالباً    
كنند كه گفت اگـر كـسى را ديديـد كـه      از قول وى نقل مى  . كه به حدود شريعت مقيد بوده است و در اين باب تاكيد و اصرار داشته است               

  . پرد بدو فريفته نشويد تا نخست دريابيد در امر و نهى و حفظ حدود شريعت او را چگونه توانيد يافت به كرامات در هوا مى
  .  بدين پايه معرفت چگونه رسيدى؟ گفت به شكم گرسنه و بدن برهنه :بار از وى پرسيدنديك 

حتى اصـرارى كـه در دور   . بناى كارش بيشتر بر مراقبت نفس بود و توجه چندانى به ارشاد خلق و رد و قبول آنها نداشت      : طريقه او 
  . كردن خلق از خويش داشت تا حدى رنگ طريقه اهل مالمت دارد

  
   كراميان )ب

  . باشند كراميان پيروان محمد بن كرام مى
محمد بن كرام از زرنج سيستان برخاست يك چند در خراسان به علم پرداخت چندى نيز در مكه مجاورت گزيد چون به نيـشابور بـاز               

زگشت دوباره به مـدت هـشت       چون رهايى يافت به قصد جهاد عزيمت شام كرد اما در با           . آمد يك چند به امر طاهر بن عبداهللا توقيف شد         
در آنجا يك چند به وعظ و تعلـيم پرداخـت امـا چهـار سـال      . سال در زندان بود وقتى محمد بن طاهر آزادش كرد عزيمت فلسطين نمود     

 در اورشليم وفات يافت و نزديك دروازه اريحا به خاك رفت پيروان وى كه عادت به اعتكاف در زوايـا داشـتند                       255بعد در ماه صفر     
اين خانقاه مركز نشر تعاليم كراميان شد و بدينگونه كراميان بين مدرسه و خانقـاه               . »خانقاه«يى بنا كردند بنام      ر سر قبر وى زاويه    و ب 

  . اند جمع كردند و در ايجاد مدرسه و تشويق خانقاه نشينى تاثير قابل مالحظه داشته
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از جمله تعاليم كراميان كـه حـاكى از روح تـصوف بـود اصـرار آنهـا        . روانكته عمده تعليم ابن كرام عبارت بود از زهد و اجتناب از نا            
انـد و اينكـه پيـامبر        كردند و در تقرير راى خويش استناد به احوال اصـحاب صـفه داشـته               بود در توكل چنانكه كسب و جهد را انكار مى         
  . آنها را بجهت ترك كسب و كار مالمت نكرد

  . ظاهرا منسوب به طريقه كرامى هستند) 291وفات (و براهيم خواص ) 258وفات (ى يحيى بن معاذ راز«در بين متصوفه عصر 
  
  : حكيميان) ج

او در خراسـان بـدنيا آمـد و بيـشتر     . نام داشت» ابو عبد اهللا محمد بن على بن حسين«حكيميان منسوبند به حكيم ترمذى، حكيم ترمذى،    
انـد و سـال وفـات او حـوالى سـال         فت، مدت عمر او را هشتاد يا نـود سـال گفتـه            عمر خويش را همانجا گذرانيد و در همانجا نيز وفات يا          

  .  بيشتر قبول كردنى است296
او يك صوفى متفكر و يك عارف محدث است يعنى از فلسفه و فكر يونـانى متـاثر بـوده در عـين حـال خـود را بيـشتر اهـل حـديث نـشان                                    

  . دهد مى
  . ه اشتغال به درس و مطالعه حتى جاى بازى و تفريح سنين طفلى وى را گرفتوى از كودكى شوق عجيبى به تعلم داشت چنانك

در حدود بيست و هفت سالگى شوق زيارت مكه در دلش راه يافت به عراق رفت و سپس از طريق بصره بـه مكـه رفـت و دعـايى كـه در                                 
ى سـازد در بازگـشت قـرآن را در طـى راه     كعبه كرد اين بود كه خداوند وى را به راه زهد و صـالح دارد و حفـظ قـرآن را روزى و              

در بازگشت به ترمذ عالقه به خلوت و عزلت و انزوا در وجـود وى فزونـى يافـت و          . حفظ كرد و چون به ترمذ رسيد آن را تمام كرد          
  .جست  ها و گورستانهاى بيرون شهر انزوا مى غالبا در ويرانه

  
  دو حادثه عمده در زندگى او 

اين اخراج بدنبال غوغايى بود كه سبب بعضى مقاالت خاص او در باب واليـت كـه اوليـاء را برتـر از انبيـاء                : بلخاخراج از ترمذ به     ) الف
  . گويند اين اتهامى بيش نبوده و در واقع خطايى در فهم كالم وى بوده است شمرد ايجاد شده بود هر چند بعضى مى مى

كـه در آنجـا شـهرت و فعاليـت     » مالمتيـان «سئله انتقاد حكـيم ترمـذى بـود بـا      حادثه دوم مسافرت وى به نيشابور است علت اهميت اين م          
  . داشتند
گويد مراقبت نفس و اجتناب از شرور آن كه اساس طريقه مالمتيه است خود حجابى است در راه اشتغال بـه حـق و خـاطر نـشان                  وى مى 

  . ندما كند كه مصائب انسان همه از نفس نيست از قلب است كه از حق باز مى مى
بموجب تقريـر وى صـدر   . نظرات وى در باب اطوار و احوال قلب جالب است و تا حدى اساس آراء و تعاليم صوفيه بعد از وى شده است                 

صـدر  . و قلب و فؤاد و لب درون يكديگر منظور هستند چنانكه صدر در ظاهر است قلب درون آنـست فـؤاد درون قلـب لـب درون فـؤاد                            
  . دن نور ايمان فؤاد معدن نور معرفت و لب نور توحيد را در بر داردمعدن نور اسالم است قلب مع
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 اثر به او منـسوب اسـت كـه بـسيارى     126حكيم ترمذى در سالهاى دراز خلوت و انزوا فرصت خوبى براى مطالعه و تاليف يافت بالغ بر               
پ شـده اسـت منـدرجات ايـن رسـاالت مختلـف و       از آنها از بين رفته است قريب شصت رساله از او بـاقى اسـت و تعـدادى نيـز تـاكنون چـا                     

  . گوناگون است و مشتمل بر تفسير، كالم، حديث، فقه و تصوف است
ــالرياضه و ادب    5ــعرش الموحـدين     4ـرساله بيان الفرق بين الصدر و القلب و الفؤاد          3ـختم الواليه   2ـنوادر االصول   1: بعضى از آثار او   

ــدرالمكنون فـى اسـاله مـا كـان و مـا             11ــاالكياس و المغتـرين      10ـعلل العبوديه   9ـالعقل و الهوى    8 ـمسائل التعبير 7ـحقيقه االدمية   6النفس  
  . ـالتوحيد13ـعذاب القبر 12يكون 

  
  سياريان ) د

مـد بـن   ، قاسم بن ابى القاسم بن عبداهللا بن المهدى است و به نام جد مـادرش اح                 نام ابو العباس  . باشند سياريان پيروان ابو العباس سيارى مى     
اسـاس طريقـت او مبنـى بـر جمـع و            . دانـستند  وى فقيه و محدث بود و در مرو وى را امام همه علوم مـى              . شد خوانده مى » سيارى«سيار  

  . تفرقه بوده، مراد از جمع ظاهرا مشاهدت بوده و مراد از تفرقه مجاهدت
  . »شرع و باز ايستادن از مناهى و صحبت با صالحانبه صبر كردن بر امرهاى «: وقتى از وى پرسيدند مريد به چه رياضت كند؟گفت
توانـد تـرك گنـاه كنـد در          انسان چگونـه مـى    «: كنند كه گفت   يك جا از وى نقل مى     . در بعضى سخنان منسوب به او فكر جبر غلبه دارد         

  .  ه وفات يافت342ابوالعباس سيارى در . »حاليكه آن گناه در لوح نوشته شده است
  

  ابو الحسن خرقانى 
اواخـر حكومـت سـلطان محمـود غزنـوى وفـات       .  ه425است كه در دهـم محـرم سـنه      » على بن جعفر  «و يا   » على بن احمد  «نام كامل او    

  . يافت
كرد طريقت او قبض و حزن بوده گرچه خـالى از     مى) چاروادارى(او در آغاز، زندگى روستايى داشت؛ و هيزم كشى و يا خربندگى             

  . عايت شريعت دقت و وسواس داشتمباسطت هم نبوده است، و در ر
رقـص كـار كـسى اسـت كـه پـاى بـر زمـين زنـد          «: نمود، يك بار از وى در باب رقص پرسـيدند گفـت           وى از رقص و سماع اجتناب مى      

  ».تاثرى بيند و آستينى بر هوا اندازد تا عرش بيند و هر چه جز اين باشد آب بايزيد و جنيد و شبلى برده باشد
ى در جبال بـسطام يعنـى بـا بايزيـد هـم              كرد، و در واقع خرقان كه مولد و منشأ او بود قريه            ا تحسين و عالقه ياد مى     خرقانى از بايزيد ب   
  . هاى صوفيه بايزيد به ظهور ابوالحسن خرقانى بشارت داده بوده است و بنابر افسانه. واليتى بوده است

  
  ابو سعيد ابى الخير 

  . عروف به بو سعيد مهنه و پير ميهنه استاو ابو سعيد فضل اهللا بن ابى الخير م



 آرتا رحيمي.................................................................................... ) ...........................................................................................................................................................جلد سوم( فرقه هاي شيعه 

 ١٩

 در مهينه بين ابيورد و سرخس واقع شد و مدت عمـر او هـزار مـاه تمـام يعنـى                      440 و وفاتش در چهارم شعبان       357والدت او در محرم     
   .يى ماليم از يك نوع فكر وحدت و فنا در اقوالش هست جلوه. هشتاد و سه سال و چهار ماه، بوده است

صوفى واقعى بايد جز حـق بـه هـيچ چيـز            «: گفت كجاش جستى كه نيافتى؟ و مى     «: ، او را كجا طلبيم؟ گفت      او سؤال كرد  درويشى از   
  . »  خويشتن بينى و خودى خود را در آب اندازدننگرد و مخصوصاً

  » بن هيچ كسهيچ كس«: مى گويند وقتى در يك مجلس معرف از وى پرسيد كه او را به چه نام بايد خواند؛ جوابش اين بود
دانسته است نه گفتنـى و وصـف          وى تصوف را زيستنى و تجربه كردنى مى        از خود شيخ نه ديوان شعرى مانده و نه كتابى به نثر، ظاهراً            

  . »حكايت نويس مباش چنان باش كه از تو حكايت نويسند«: كردنى و به يك تن از مريدانش گفت
  . باشند مى» شيخ ابوالعباس قصاب آملى«، »لقمان سرخسى«، و ) 380وفات (ابوالقاسم بشر ياسين «از مشايخ او 

كـه توسـط   » حـاالت و سـخنان شـيخ ابـى سـعيد         «و  » اسـرار التوحيـد فـى مقامـات ابـى سـعيد           «شرح مقامات و كرامات وى در دو كتـاب          
  . اصفادش نوشته شده، آمده است

  
  ابو القاسم قشيرى 

بـه  ) در حدود قوچان كنـونى ( در ناحيه استوا  376در ربيع االول    » بن طلحه بن محمد   ابوالقاسم عبدالكريم بن هوازن بن عبدالملك       «
ابوالقاسم در سـن كـودكى پـدر را    . دنيا آمد؛ خانواده وى از اعراب بنى قشير بودند كه در آن زمان در خراسان امالك و مكنت داشتند     

ج مصون دارد و لذا بـه نيـشابور آمـد بـه حـديث و فقـه و تفـسير و        بعد از پدر به علم حساب پرداخت تا ديه خود را از خرا    . از دست داد  
به تعلم شريعت پرداخت، قشيرى در فن سـوارى         » ابن فورك اصفهانى  «و  » حاكم نيشابورى «كالم هم رغبت يافت و نزد مشايخى مثل         

شـد؛ و اتـصال     » ابـو علـى دقـاق     «قشيرى از همان اول ورود به نيشابور مجـذوب          . و استعمال اسلحه نيز در روزگار خويش يگانه بود        
شـد بـه    باطنى با ابو على سرانجام به قرابت ظاهرى نيز پيوست و شيخ دختر خود فاطمه دقاقيه را كه بعدها ام البنـين نيـز خوانـده مـى       

  . قشيرى بعد از ابو على دقاق به ابو عبدالرحمن سلمى پيوست. وى تزويج كرد
معتـدل، منطبـق بـا شـريعت و دور از دعـوى و نـاموس معمـول مـشايخ در بـاب ظـواهر           اى است از يك تـصوف محتـاط و     تصوف وى نمونه  

  . رسد كند كه رعايت آنها ضروريست و بى مراعات آنها سالك در طريقت بجايى نمى شريعت قشيرى همه جا تاكيد مى
  . آورد بليس را به راه مىگداخت و ا اند كه سنگ را مى مجالس وعظ او در نيشابور شهرت بسيار يافت در تأثير بيانش گفته

ــ  2. كه تفسير قرآن بر مذاق صوفيه است      » لطائف االشارات «ـ  1امام قشيرى گذشته از مجلس وعظ به تاليف كتب پرداخت از آن جمله              
مـده  ــاثر ع 4. كنـد  كه در آن قواعد نحو را با بيانى ابتكارى و عارفانه بر احوال قلوب منطبق مى         » نحو القلوب «ـ  3» ترتيب السلوك «

 وفات يافت او را در نيـشابور در كنـار پـدر زن و            465امام قشيرى در    .  تمام كرده است   438است كه در سنه     » الرساله القشيريه «او  
  . استادش ابو على دقاق بخاك سپردند

  
  ابو نصر سراج 
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  . خواندند  نام داشت و او را طاوس الفقراء مى» عبداهللا بن على بن محمد بن يحيى«ابو نصر 
وى . اى كه اهل زهد بودند به دنيا آمد و گويند پدرش و حتـى بـه يـك روايـت خـود وى در حـال نمـاز وفـات يافـت                                بو نصر در خانواده   ا

  . شد گذشته از تصوف و زهد به علم و شريعت نيز توجه خاص داشت و فقيه مشايخ محسوب مى
  . گذرانيده است تر در سياحت و يا عزلت مىابو نصر ظاهرا اهل ارشاد و دستگيرى هم نبوده است و اوقاتش را بيش

است مرادش در اين تـصنيف عبـارت بـود از آنكـه نـشان دهـد تـصوف بـا سـنت و قـرآن مغـايرتى نـدارد و                              » اللمع«مهمترين اثر او كتاب     
  .  روى داد و در طوس دفن شد378وفاتش در ماه رجب . كنند  صوفيه در واقع سيرت پيغمبر و صحابه را پيروى مى

  
  وبكر محمد بن ابراهيم بخارى كالبادى اب

كتاب التعـرف وى حـاكى از دقـت و    . است» التعرف لمذهب التصوف«شهرت عمده او به جهت تاليف كتاب . اى از بخار است   كالباد، محله 
ايـن كتـاب   . هـد و به آن قصد تاليف شد تا توافق عقايد صوفيه را بـا آراء اهـل سـنت نـشان د    . احاطه مصنف است در علم شريعت و طريقت       

اهميت اين كتاب در دفاع از تصوف به قدرى است          . مكرر به عربى و فارسى شرح شده است از آن جمله شرح خواجه عبداهللا انصارى              
  .  وفات يافت385كالبادى در سال . »لوال التعرف لبطل التصوف«: كه گفتند

  
  ابو عبد الرحمن سلمى 

 در  325 جمـادى االخـر، سـال        10معـروف بـه سـلمى در        »  موسى بن خالـد بـن سـالم ازدى         محمد بن الحسين بن محمد بن     «ابو عبدالرحمن   
پدرش به جهت طريقه تصوف ديار خويش را ترك كرد و در مكه مجـاورت گزيـد و تربيـت كـودك بـه عهـده جـد                            . نيشابور بدنيا آمد  

  . شد» ىسلم«افتاد و از همين جا بود كه نسبت وى » ابو عمرو اسمعيل بن نجيد سلمى«مادريش 
در واقع كار عمـده او جمـع اخبـار صـوفيه      . اى يافت و نيز مسافرتهاى بسيار كرد       آيد از مادرش ارث قابل مالحظه      از احوال وى برمى   

  . بوده است و تنها به جمع روايات مربوط به آنها نيز اكتفا ننموده اشارات و اقوال آنان را نيز تقرير لطيف كرد
ــكتاب الفتـوة    5ــرساله المالمتيـه     4ـحقايق التفـسير    3ـتاريخ الصوفيه   2ـطبقات الصوفيه   1 از آن جمله     سى مجلد كتاب منسوب به اوست     

  .  در نيشابور وفات يافت و در خانقاه خويش دفن شد412ابو عبدالرحمن در سوم شعبان سنه . ـĤداب الصوفيه ـ سلوك العارفين6
  

  هجويرى 
كـشف  «اش بجهـت تـاليف كتـاب         كه اهل غزنه بوده اسـت شـهرت عمـده         » البى الهجويرى على بن عثمان بن على الغزنوى الج      «ابوالحسن  
كنـد   است اين كتاب تا حدى به شيوه رساله قشيريه تاليف شده است و گذشته از احوال مشايخ، در عقايد صوفيه نيز بحث مى            » المحجوب

بايـست در   والدت وى مـى . انـد  در زمان وى وجود داشـته كند كه  هايى از صوفيه مى مهمترين بحث كتاب وى بحثى است كه درباره فرقه    
زيارتگـاه عـام    » داتـا گـنج بخـش     « است و مزارش در الهور هم اكنون بـا نـام حـضرت               464 يا   456تاريخ وفاتش   . اوايل قرن پنجم باشد   

  . محسوبست
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  خواجه عبد اهللا انصارى 
 بـه ابـو اسـمعيل معـروف بـود نـسب خـويش را بـه ابـو ايـوب                      خواجه عبداهللا انصارى كه پدرش ابو منصور محمد نام داشـت و خـود وى              

ايـن پيـر هـرات بـا وجـود درد و سـوز              .  بـه دنيـا آمـد      395 و بـه قـولى       396وى در دوم شـعبان      . رسـانيد  انصارى از صحابه رسول مـى     
  . يى كه در كالم او هست خشونت و صالبت يك شيخ االسالم حنبلى هم هرگز در وجودش فروكش نكرد صوفيانه

تـدريس وى بيـشتر   . گفت كرد و خود نيز شعر مى ته از حفظ قرآن به حديث رغبت مخصوص داشت به عالوه شعر بسيار حفظ مى  گذش
كنند كه در تقرير تفسير خـويش بـه يكـصد و     از قول وى نقل مى   . عبارت بود از تفسير قرآن، و اين كار تا پايان عمر شغل عمده او بود              

از اين روست كه ميراث تفسير وى را بايـد مخـصوصا            . سير دقيق و طوالنى تحرير نبود تقرير بود       اين تف . ام هفت تفسير رجوع كرده   
  . مجالس تفسير او در واقع درس معرفت و درس ذوق و حال بود. در كشف االسرار ميبدى جست

منـازل  «ر تـصوف كتـاب      مهمتـرين اثـر وى د     . اوست كه به نثر مـسجع و روان فارسـى اسـت           » مناجات نامه «شهرت بيشتر شيخ به سبب      
كند براى اين كتاب     بايست بسر آورد بيان مى     يى كه صوفى در طى مقامات خويش مى        است كه شيخ در ضمن آن منازل صدگانه       » السائرين

  ). 751م (شروح متعددى نوشتند از جمله شرح عبد الرزاق كاشانى 
است اين رساله جنبه تجسيم تفكر كالمى او را كه اعتقـاد بـه              » توحيديا االربعين فى دالئل ال    » االربعين فى الصفات  «اثر ديگر او كتاب     

هم كه در تفسير بسيارى از الفاظ صوفيه است فوايد جـالبى  » محبت نامه«از رساله . دهد  مذهب امام حنبل نيز مقتضى آن هست نشان مى   
تـاليف  » ذم الكـالم «اى بنـام   و رسـاله . شـمرد   بدعت مـى كرد و آندو را اهل وى گذشته از متكلمان با فالسفه هم مبارزه مى . آيد   بدست مى 
  . نموده است

  
  :مشايخ او

  . كه استاد وى در حديث بود) 410م (قاضى ابو منظور ازدى «ـ 1
  . ـابو اسماعيل احمد بن محمد بن حمزه3ـيحيى بن عمار شيبانى 2
 در هرات زندگى دنيـا را   481وى در ذى حجه     .  كرده است  شيخ ابوالحسن خرقانى و شيخ ابو سعيد ابو الخير را نيز ديدار           : گويند مى

  . وداع گفت
  

  احمد جام 
 در قريه نـامق     440نام داشت در محرم سنه      » ابو نصر احمد  «شيخ جام كه به عنوان پير جام و ژنده پيل و شيخ االسالم نيز مشهور است                 

چنانكـه خـودش   . ) اسـت 898ف نفحـات االنـس و متوفـاى       البته معلـوم اسـت كـه ايـن غيـر عبـدالرحمن جـامى مؤلـ                . (ترشيز والدت يافت  
در همين دوران بود كه توبـه كـرد و در   . گويد تا بيست و دو سالگى عمر در بطالت گذراند و حتى از ميخوارگى نيز بركنار نماند    مى

عـروف و نهـى از منكـر فـوق          تعليم او مبتنى بر حفظ شريعت بود و در امر به م           . عزلت و انزوا به عبادت و كسب علم و شريعت پرداخت          
در كار شريعت چنان باش كه براى هر نفس و هر قدم خويش حجتى شـرعى بتـوانى   «: از عبارات اوست كه   . العاده سختگير بوده است   
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نشان دوستان حق، نه كرامات و خوارق عادت است؛ بلكـه دورى از شـهوت و      «: نويسد كه  و در يك مكتوب به سلطان سنجر مى        »بيابى
  » حق است، و كيمياى صوفيه عبارتست از توحيد، توكل، اخالص و قناعتپيروى از

 در سن نود و شش سالگى در بازگشت از سفر حج چشم از جهان بست و محـل قبـر او كـه زيارتگـاه معتقـدانش                   536شيخ در محرم سنه     
  . خوانده شد» تربت شيخ جام«گشت و به نام وى 
  ـكنوز الحكمه 6ـبحار الحقيقة 5ـروضه المذنبين 4ـسراج السائرين 3يس التائبين ـان2ـمفتاح النجات 1: آثار او عبارتند از

  
  امام محمد غزالى 

و هنوز طفل بود كه پدرش محمـد غـزال درگذشـت و او              .  در طابران طوس به دنيا آمد      450در سنه   » ابو حامد محمد بن محمد غزالى     «
  . را با برادر بزرگترش، احمد، يتيم گذاشت

كودك با مختصر اندوخته پدرشان به يك دوست صوفى واگذار شد اما تمام شدن اين اندوخته كـه احتمـاال در دنبـال يـك                سرپرستى دو   
قحطى و سختى تمام روى داد ابو حامد و برادرش را واداشت تا به اشارت صوفى سرپرست خويش به مدرسـه پنـاه جوينـد، در مدرسـه              

ت فقه شافعى آموخت چندى بعد به جرجان نزد فقيه شافعى از خاندان معـروف اسـماعيلى بـه             ابو حامد نزد ابو على احمد الراذكانى مقدما       
را از آنهـا بـه التمـاس و         ) كـه تقريـر درسـهاى اسـتادش بـود         (در بازگشت به طوس در راه گرفتار دزدان شـد و تعليقـه              . تلمذ پرداخت 

بـه تلمـذ اشـتغال جـست و بـا ابـو علـى فارمـدى         »  الحـرمين جـوينى  ابو المعالى امـام «چندى بعد به نيشابور رفت و نزد . تضرع باز ستاند 
 از طرف نظام الملك بـا لقـب زيـن الـدين و              484صوفى معروف، و حكيم عمر خيام منجم و فيلسوف پرآوازه عصر آشنايى يافت در سال                

  . شرف االئمه به عنوان مدرس مدرسه نظاميه بغداد انتخاب شد
ن روحى و جسمانى كه شش ماه طول كشيد غزالى بغداد و نظاميه را به بهانه حج با لبـاس صـوفيه        به دنبال يك بحرا    488سپس در سال    

و سپس راهى . برده است ترك كرد و مدت دو سال در سير و سياحت و سر آوردن چله و اعتكاف در شام و بيت المقدس و مكه بسر مى                        
  . شود  خود خراسان مى» وطن«

  . دهد سلوك فكرى و روحانى خود از كالم و فلسفه تا تصوف را شرح مى» المنقذ من الضالل«او در كتاب 
شـد   زندگى او در سالهاى آخر عمر در بين مدرسه و خانقاه طوس صرف تدريس طالبان علـم و مجالـست بـا صـوفيه و اربـاب قلـوب مـى                              

  . قسمت عمده اوقاتش مصروف عبادت و تفكر بود
 متكلم مجادله جوى به يك عارف انزوا جوى وارسته تبـديل كـرد اثـر عمـده امـام غزالـى                      و اين تحول قاطعى بود كه وى را از يك فقيه          

كنـد و بـا پيونـد بـين      در اين كتاب نويسنده معـارف صـوفيه را احيـاء مـى      . است كه مفصلترين اثر او نيز هست      » احياء علوم الدين  «كتاب  
احياء العلوم مشتمل بـر چهـار       . بخشد  را رواج و مقبوليت مى     دهد و هم طريقت    طريقت و شريعت هم شريعت را قدرت و عمقى بيشتر مى          

شود چهـل كتـاب ربـع اول در عبـادات اسـت، ربـع دوم در عبـادات، ربـع سـوم در             ربع، و هر ربع هم مشتمل بر ده كتاب است مجموعا مى           
  . مهلكات و ربع چهارم در منجيات است
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كنـد تنهـا جنبـه ظـاهرى آنهـا       است اگر در باب عبادات و عـادات هـم بحـث مـى             بايد انتظار داشت توجه به اعمال قلوب        » احياء«آنچه از   
  . مورد نظر نيست معنى و روح آنها مطرح است
  . و احياء العلوم نوعى كتاب اخالق و تربيت است

  . و تصوف او جمع و تلفيقى بود بين شريعت و طريقت
چنانكه در احياء العلوم كـسانى از متـصوفه را كـه    . عصر انتقاد كندگرايش او به طريقه صوفيه مانع از آن نبود كه گاهى بر متصوفه    

كند و آنها را به رياكارى و شـهرت طلبـى و تكـدى منـسوب                گيرند به سختى انتقاد مى     دارند و از خلق صدقه مى      از كسب و كار دست مى     
كه از ريا و فريب در اماننـد و دائمـا توجـه بـه           خواند نزد وى عبارتند از كسانى        دارد و صوفيه راستين كه وى آنها را عارف هم مى           مى

  . »خدا دارند نه به خويش
زند ولى از تاثير طرز استدالل حكما خالى نيـست حتـى كتـاب     غزالى با آنكه خود مخالف فلسفه است و بر مثل فارابى و ابن سينا طعن مى          

بهايى كه در اواخر عمرش تاليف نموده با وجود گـرايش بـه   و نيز كتا. رسد احياء او هم از صبغه تفكر و شيوه مشايى متاثر به نظر مى          
  . البته انتقادهاى زيادى براى غزالى و آثار او شده است. تصوف، شيوه استدالل منطقى و برهانى او همچنان باقى است

  
  شيخ احمد غزالى 

در فقه آن مايه را داشت كه بتواند        . يالت صوفيانه اش ابو الفتوح بود و مجد الدين لقب داشت، عالم و فقيهى بود با تما               شيخ احمد كه كنيه   
در هر حال شيخ احمد در عالم تصوف شهرت و اهميـت بيـشترى              . به عنوان نائب برادر امام غزالى در تدريس نظاميه بغداد انتخاب شود           
تبت او را در عالم عرفان برتر       اى كرامات هم بدو منسوب شد تا مر        از برادر خود امام محمد غزالى يافت حتى در نزد عوام صوفيه پاره            

  . از مرتبت برادرش امام غزالى نشان دهند
و از آنجملـه كلمـاتى در تقـديس ابلـيس دارنـد كـه شـايد        . هـا هـم هـست كـه رنـگ تعـاليم حـالج دارد        در سخنان شـيخ احمـد پـاره نكتـه     

  . دستاويزى باشد براى توجيه فرقه يزيديه باشد
   . رسد با شيخ احمد هم ارتباط داشته است موسس فرقه يزيديه است و نسبش به بنى اميه مىكه ظاهرا » عدى بن مسافر«گويند  مى

تعبير شـده اسـت، نـه مطلـق         » لهو الحديث «گفت آنچه حرام است مالهى و فسق و فجور است كه در قرآن به                در باب سماع و رقص مى     
  . از شاگردان شيخ احمد، عين القضات همدانى است. شعر و آواز

  : شيخ احمدآثار 
    ـ سواغ العشاق1
  ـ بوارق االسماع 2

  .  در قزوين وفات يافت و هم در آنجا مدفون شد520شيخ احمد در سنه 
  

  مكتب بغداد 
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در بغداد به اوج خود رسيد و بـا وفـات شـبلى تقريبـا               » حالج«و  » جنيد«و  » سرى سقطى «تصوف جوشان اوايل عهد عباسى در دوره        
  . در آنجا پايان يافت

اى صـوفيه در   و در زمان او هم تعداد قابل مالحظه» معروف«جست اما قبل از » معروف كرخى«بع اصلى اين نهضت را بايد در تعليم   من
  . شوند بغداد سكونت يا تردد داشتند كه بطور اجمال ذكر مى

  :» ابو هاشم كوفى«ـ 1
  111ص . بر او اطالق گرديد» صوفى«اولين فردى كه عنوان 

  
  . معاصر ابو هاشم كوفى) 161وفات  (:»ورىسفيان ث«ـ 2

  .اند  اند در بعضى مĤخذ ديگر وى را از اصحاب امام جعفر صادق عليه السالم خوانده با آنكه در بعضى روايات شيعه از وى قدح كرده
  
   : »عبداهللا بن مبارك«ـ 3

در . از زهـاد عـصر بـود     ) فقه و حديث  (تغال به علم    بود اما غالب عمرش در مكه و بغداد گذشت، او در عين اش            » مرو«وى هر چند اهل     
  .112ص .  در هيت بين عراق و شام وفات يافت181سنه 

  
  : »فضيل بن عياض«ـ 4

. و در كوفه به تعلـم حـديث و علـم ديـن پرداخـت              . كرد و سپس توبه نمود     وى نيز از خراسان برخاست و در جوانى يكچند راهزنى مى          
گويند به عزلت عالقه داشـت و خـوف و قـبض بـر وى غلبـه       مى. شد كه نزد صوفيه بغداد محبوب گرددتاثير اندرز او در خليفه باعث  

  112ص .  در مكه درگذشت187و در سنه . داشت
  
  :)220وفات (فتح موصلى  ـ5

  112ص .  وى فتح بن سعيد نام داشت و از اقران بشرفى و سرى سقطى بود
  :»بشر حافى«ـ 6

عنـوان حـافى   . زيـست  وار مـى  و خمر هم بود اما از آن كار توبـه كـرد و بعـد از آن در همـه عمـر شـوريده           بشر در بدايت حال، اهل لهو       
  113ص . بوده است) زمين(بجهت مجاهده وى در ترك فضول، و در رعايت ادب در برخورد با بساط حق ) پابرهنه(
  
  : »معروف كرخى «ـ7

. مكتب تصوف بغداد و همچنين اكثر سالسل صوفيه منـسوب بـه اوينـد             . بودنام داشت و از كرخ      » ابو محفوظ معروف بن فيروزان    «او  
گويند خود او بـه دسـت امـام علـى بـن موسـى الرضـا عليـه الـسالم اسـالم آورده اسـت، و بعـدها از                               پدر و مادرش نصرانى بودند، ولى مى      
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اشارتى نيست هر چند از نظـر       ) ع(حضرت رضا   البته در مĤخذ شيعه به مالقات او با         .  و حتى دربان آن حضرت بوده است        اصحاب امام 
  .114 و 113 بوده است ص 201 يا 200وفات معروف در سنه . است» سرى سقطى«از تربيت يافتگان او . تاريخى اشكالى ندارد

  
  : سرى سقطى ـ8

در تصوف شـيوه اعتـدال را   مكتب بغداد در واقع به وسيله او تأسيس شد؛ . بوده است» جنيد«او شاگرد معروف كرخى، و دايى و استاد  
آيـد   كرد و در تبعيت از سنت و شريعت اصرارى تمام داشت، و به نظر او اگر آنچـه از روى كـشف بـراى صـوفى حاصـل مـى                رعايت مى 

  117 و 116ص . مبتنى بر تجوير و تأييد شريعت نباشد بيفايده است
  
  : »حارث محاسبى«ـ 9

 در بصره متولـد شـد، از زهـاد و مـشايخ آن عـصر بـود، شـاهكار عمـده او تـاليف كتـاب                     165در سنه   . ابو عبداهللا حارث بن اسد محاسبى     
دانـد و محاسـبه و مراقبـت از اصـول            است، كه هدفش نشان دادن طريقه درست زندگى دينى است او نفس را مايـه غـرور مـى                  » الرعاية«

 هجـرى  243وى در . فـس بـر او گذاشـته شـده اسـت        هم بجهت تاكيد وى در امر محاسـبه ن        » محاسبى«نفس را باعث نجات و ظاهرا نام        
  . وفات يافت

  
  :»جنيد بغدادى«ـ 10
 هجـرى   220در حـدود    . هر چند در بغداد نشو و نمـا يافـت اصـلش از نهاونـد بـود                » ابوالقاسم جنيد بن محمد بن جنيد خراز قواريرى       «

كردند كسى كه كوشيد از تصوف يك نوع علـم           ى مى عصر او را دوره طاليى تصوف تلق      . مكتب بغداد بود  » شيخ بزرگ «او  . بدنيا آمد 
در كنار ساير علوم، درست كند، جنيد بوده است او بين علم و حال جمع كرده بود، حال وى تجربه عرفانى بود ليكن عـارى از شـطح و                             

 ـ فروشنده ابريشم خـام ـ    جنيد خراز» ايم ما تصوف را از جوع و ترك دنيا يافته«: از وى نقل است كه گفت. طامات و علم وى فقه بود
تـصوف او حقـا فقيهانـه بـود و امتيـاز او      . مكتب جنيد مبتنى بر توحيد و معرفـت بـود  . بود؛ معهذا در بازار چندان با خلق ارتباطى نداشت      

 كـه  رود در نزد جنيد مبناى عـشقى اسـت   در بيان ميثاق بدان اشارت مى    ) 7/17(كه در قرآن    » بلى«قول  . اصرار در مساله صحو است    
عاشق يـك عبـد اسـت كـه تكليـف عبـادت             . كند؛ و از اينجاست كه عشق در تعليم وى جداى از عبوديت نيست             انسان را به خدا مربوط مى     

اسـت يعنـى    » صـحو «ترين مراحـل سـلوك در نـزد وى مرحلـه             عالى. كند  را در قلب خويش مشاهده مى      و حق . آورد خويش را به جا مى    
  . براى ارشاد و دستگيرى در ميان خلق حضور داردعارف در عين اينكه با حق است 

  
  مشايخ جنيد 

  ـيحيى بن معاذ رازى 4)  هجرى275متوفى (ـمحمد القصاب 3ـحارث محاسبى 2ـسرى سقطى 1
  121 تا 115ى از ص  خالصه. قبرش در شونيزيه بغداد هنوز زيارتگاه صوفيه است.  هجرى روى داد297وفات جنيد در 
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  : جريرى ـ11
بوده است و به سبب تبحر علمى و ارتبـاط دائـم بـا جنيـد، بعـد از مـرگ اسـتاد                       » احمد بن محمد بن الحسين    « ابو محمد و نامش،      اش كنيه

نزديك بيـست  «: در رعايت آداب به قدرى پايبند بود كه گفته      . داد جانشين وى شد او نيز مثل استاد به رعايت شريعت اهميت خاصى مى            
ص .  وفـات يافـت  311وى در حـدود سـنه   . ام زيرا كه آن اوليتر ديدم كه بـا خـداى ادب نگاهـدارم      نكرده سالست تا اندر خلوت پاى دراز     

122.  
  

  : ـ رويم بن احمد12
رويم از علم تفسير نصيبى وافر داشت و در مذهب ظاهرى فقيـه الفقهـاء بـود او صـاحب منـصب      . كنيه او ابو محمد و ابوبكر، بوده است       

  .  روى داد303وفاتش در . 123ص . »ما فارغ مشغوليم و او مشغول فارغ«: او گفتهقضا هم بوده جنيد درباره 
  

  : ابو سعيد خراز ـ13
در نظر او فنا آنست كه، در سالك همه مرادات از بـين             . اند و اول كسى كه در علوم فناء و بقاء سخن گفت دانسته           » لسان تصوف «او را   

وى عالوه بـر جنيـد از ذو النـون مـصرى هـم بهـره بـرده             . شود به خواست و مراد حق     برود، و بقاء آنست كه همه مرادات وى منحصر          
  .  از دنيا رفته است286وى در سال . است 

  
  : ابوالحسين نورى ـ14

بـين مـرو و هـرات بـود ولـى در بغـداد نـشو و نمـا                   » بغ شـور  «اش ابوالحسين است اصل وى از        نام او، احمد بن محمد بن عبداهللا و كنيه        
توان از كـسانى   وى را مى. از ويژگيهاى او استغراق در قبض و اندوه هست       . سر سقطى و ياران جنيد بوده است      ى از شاگردان    و. يافت

بيان قوى او در مـاجراى تعقيـب صـوفيه و اتهامـاتى كـه از جانـب غـالم                  . اند شمرده دانست كه درد و اندوه را از لوازم طريق سلوك مى          
  . ؤثر بود كه در جلسه محاكمه، داوران را به گريه انداختخليل بر آنها وارد شد بقدرى م

  .  هجرى اتفاق افتاد295وفاتش در سنه 
  ) 275وفات (ـ غالم خليل 15

. دهـد  عظ، ايـن طـرز فكـر او نـشان مـى     وى در تصوف معتدل بود، و تاليفاتش كه عبارت باشد از االنقطاع الى اهللا، الدعا، الصلوة، و الموا         
نمودند مخالف بود، غالم خليل كار تعقيب صوفيه را به نزد خليفـه كـشانيد و بـه     يه كه در مسائل صوفيه افراط مى   وى با بعضى از صوف    

  . وى چنين فهماند كه جنيد، نورى، شبلى و ديگران زنادقه هستند
  

  : ـ ابن يزدانيار16
  . ابن يزدانيار، حسين بن على نام داشت و مكنى به ابوبكر بود
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با ياران جنيد برخاست و با آنها به مبارزه پرداخت البته علت مخالفت او، بيباكى صوفيه بغداد بود در افشاء اسـرار و                وى نيز به مخالفت     
 .جويم صوفيان، سادات عالمند و من خود به محبت ايشان به خداى بزرگ تقرب مى: گويد اال خود او مى

 
 
 

  المي در استان اي گنابادشيدراو
سابقه سلسله نعمت اللهي بـه شـاه نعمـت اهللا ولـي از عرفـاي                . ي تابنده ملقب به مجذوبعلي شاهند     دي پيرو نورعل  دراويش نعمت اللهي گنابا   

  .باز مي گردد كه در ماهان كرمان مدفون است) پانزدهم ميالدي(قرن نهم هجري 
و صـفي عليـشاهي     ) لطانعليـشاهي س(، گنابادي   )منورعليشاهي(پيروان اين سلسله طريقت در قرن نوزدهم به سه شاخه ذوالرياستيني            

تقسيم شدند كه شاخه گنابادي در شيوه هاي خود تفاوتهايي با دو شاخه ديگر دارد و به اهـل شـريعت نزديكتـر اسـت، تـا آنجـا            ) صفائي(
دريافـت مـي   كه مكانهاي تجمع اين سلسله به جاي خانقاه حسينيه ناميده مي شود و مشايخ آن به جاي اخذ اجازه ذكـر، اجـازه اقامـه نمـاز                           

  .كنند
 
  

  فرقه مذهبي  شيخيه
  مقدمه
از فرقه هاي شيعة امامية اثني عشري معرفي و مورد بررسي قرار مي گيرد ؛ فرقه اي كه ) كشفيه ـ پايين سري ( شيخيه  يفرقه

از شيخ احمد ، خود مكتبي كه نه تنها بعد .ق بوسيله احمدبن زين الدين معروف به شيخ احمد احسائي  پديد آمد . در قرن سيزدهم ه 
دستخوش تحوالت و فرقه هاي متعدد گرديد ، بلكه با ايجاد تحوالت ديني و اجتماعي در ايران ، بذر فرقه هاي انحرافي و استعماري 

لذا مي توان گفت كه اين سه فرقه مذهبي از يكديگر منشعب شدند يعني شيخي گري از مذهب شيعه .بابيت و بهائيت را در ايران پاشيد 
وازده امامي برخاست و درآن در باره امامان غلو گرديد و نيز در رابطه با امام دوازدهم ، موضوع معاد و معراج پيامبر عقايد تازه اي د

و بابي گري هم از شيخي گري به وجود آمد و عقايد جديدي را عنوان كرد و باالخره بهائي گري صورت منظم و  .مطرح كرد 
  .سازمان يافته بابيگري است

همانگونه كه گفته شد ، شيخيه يا شيخي ها ، فرقه اي از شيعيان اثني عشري ، از پيروان شيخ احمد احسائي ، از علماي بزرگ شيعه 
شيخ احمد بن زين الدين بن ابراهيم ، مؤسس يك مكتب الهيات بوده كه بعد از تكفيرش توسط مجتهدين .ق مي باشند.در قرن سيزدهم ه

شيعيان ( شيخيه به پشت سري نيز معروفند و مخالفانشان . معروفند» شيخيه «شد و پيروانش به اسم او به شيعه ، فرقه ناميده 
  .باالسري و متشرعه ناميده مي شوند) ديگر 

 

 ٢٧

اختالف شيخيه با متشرعه بيشتر در اصول دين و مذهب است و آن هم در تعبير و تفسير اين اصول ، نه در انكار يا اثبات اصلي از
 دين يا اصول مذهب ؛ بدين معني كه شيخيه اعتقاد به عدل و معاد را ضروري نمي دانند و اعتقاد به توحيد و نبوت را دربردارندة اصول
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شيخيه همچنين در مورد كيفيت معاد ، معراج پيامبر ، امامت و .آن دو مي دانند و در مقابل به اصل ديگري به نام ركن رابع معتقدند
  . و نيز در مورد تساوي حقوق زن و مرد نظرات و گرايشاتي دارند بخصوص امام دوازدهم

در بررسي عقايد شيخ احمد احسائي معلوم مي شود كه وي بسياري از آراء خود را از هرمسيان ، فلسفه اسماعيليان و باطني گري 
فلسفه و جهان بيني ايران باستان يعني آيين اخذ نموده است همچنين نوعي ماده گرائي ابتدائي و عناصري از ) غالة (آنها ، فرقه غالت 

  .زرتشت و يونان در فلسفه و الهيات ، نيز در آراء شيخ مشاهده مي شود 
آموزه هاي ويژة بنيان گذار اين فرقه ، غير از آنكه ماية انشعاب داخلي فرقه شد ، تحوالت ديني و اجتماعي و نيز پيدايش دو فرقه 

اين فرقه در برهه خاصي از حكومت قاجار و تحت تأثير شرايط اجتماعي ، اقتصادي و .ه دنبال داشتمنحرف بابيت و بهائيت را نيز ب
سياسي بسرعت رشد كرد و طرفداران زيادي بدست آورد اما با تغيير تدريجي آن شرايط ، اين فرقه نيز رو به افول گذاشت به 

شور ، از جمله يزد ، كرمان ، آذربايجان ، كرمانشاه و برخي طوري كه هم اكنون ، پيروان اندك اين فرقه ، در نقاط مختلف ك
  .كشورهاي همسايه ، از جمله كويت و جنوب عراق پراكنده اند

  
  زمينه ها و عوامل  پيدايش فرقه مذهبي  شيخيه

 .را بهتـر در يـابيم     قـه   نگاهي گذرا به وضعيت تشيع در زمان پيدايش اين فرقه ضروري است تا بتوانيم زمينه ها و خاستگاههاي اين فر                   
در . پيش از عهد صفوي ، تقريباً شيعيان به دو دسته صوفيه و متشرعه تقسيم مي  شدند و متشرعه اهل تصوف را تكفير مـي كردنـد                           «  

عهد صفوي بـه جهـت حمايـت شـاهان صـفوي ، بخـصوص شـاه عبـاس دوم از شـيعيان ، تـشيع در ايـران اهميـت و رسـميت يافـت و نـوعي                                       
  )47(» .مه شيعيان حكمفرما شد ن ههمبستگي ميا

 )49 (» اخبـاريون « و   )48(»  اصـوليون « قبل از پيدايش فرقه مذهبي شـيخيه نيـز اخـتالف ميـان شـيعيان ، بـصورت اخـتالف ميـان                       
ارتـر  اين اختالف روز بـه روز دامنـه د  . دند و حتي واجب القتل مي شمردندبرقرار بود و هر كدام از آنها طرف مقابل را تكفير مي نمو 

مي شد تا اينكه در اواخر قرن دوازدهم و اوايل قرن سيزدهم هجري شيخ احمـد احـسائي وارد ميـدان معركـه شـد و بـا تأسـيس فرقـة                             
  )51(» .، اين اختالف  به شكل اختالف متشرعه و باالسري مبدل شد  )50(  »كشفيه« شيخيه 

 مخالفانش ب       

 ٢٨

االسري و متشرعه ناميده مي شوند و وجه اين تـسميه آن اسـت كـه    توضيح اينكه شيخيه به پشت سري نيز معروف هستند و
 ، طوري مي ايستاده اند كه قبر پيـامبر و ائمـه ميـان ايـشان و قبلـه          شيخيه به هنگام نماز در حرم پيامبر و ائمه ، از لحاظ ادب و احترام              

واقع شود ؛ يعني پشت سر قبر امام مي ايستاده اند و مخالفان ايشان در اين امر نوعي غلو ديـده و گفتـه انـد معنـي ايـن كـار ايـن اسـت كـه                                      
مـي  ) رو به قبله و پشت بـه مرقـد   ( نگام نماز ، باالسر مرقد و به همين دليل آنها ، به ه. شيخيه آنها را در حقيقت قبله قرار مي ـ دهند  

در زماني كه شيخ احمداحسائي در كربال مـي زيـست بـه جهـت حرمـت امـام                  : گويند  )   52. (ايستاده اند و به باالسري معروف شده اند         
« : كتابهاي خود آورده اند كه فرمـوده          در  ) عج  (شيخيه ، روايتي هم در اين باب از حضرت مهدي           . پشت سر قبر امام نماز مي خواند        

قـدم یـه و ال ــاوی  ه و ال عـن مشـا الن االمــام ال ىل بــ یـده وال عـن  ال ـوز ان   ّ ميــ ـ  «   يعنــي جــايز نيــست كــه در جلــوي امــام و نــه در
يـن بـه بعـد ، باالسـري هـا           از ا  .قـدم نتوانـد بـود و برابـر هـم نيـست            طرف دست راستش و دست چپش نماز گزارند زيرا كسي بر امـام م             
مشاجرات و مبـارزات شـيخيان و       . تا مخالفتي با شيخيان كرده باشند     اصرار مي ورزيدند كه هميشه باالي سر قبر امامان نماز بخوانند            
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 در كنـار زمينـه هـاي    .باالسريان بسيار شدت يافت و در مواردي ميان آن دو دسته ، مشاجرات، برخوردها وحتي كشتارهايي واقع شـد                 
در نيمـة اول قـرن نـوزدهم ،     ؛ورة قاجار اشاره كـرد فكري و عقيدتي  ، بايد به زمينه هاي اجتماعي ، اقتصادي و سياسي جامعة ايران د 

در ايران يك شاه مطلق العنان قرون وسطائي با جمع كثير شاهزادگان ، درباريان ، اشراف ، ايلخانان و برخـي روحـانيون وابـسته ، در                 
وضـعيت اجتمـاعي و سياسـي اختنـاق آميـز و            .  دهقانان ، صنعتگران ، پيشه وران و قشرهاي پايين شهري قرار داشـتند               مقابل تودة كثير  

وضع طبقاتي و زورگوئي و استبداد عمال دولت قاجار ، و اجحاف مالكان به دهقانان ف چنان مردم را در فشار اقتـصادي و جهالـت قـرار                             
بقة زحمتكش ـ از دهقان و كارگر و پيشه ور و خوش نشين ـ در انتظار فرج و ظهور امـام غايـب     داده بود كه آنها ، يعني همه اقشار ط

    .نجات بخش  بودند ، تا آنها را از آن وضع برهانند
  

  شيخ احمد احسائي
دودمـان  در روسـتاي مطيرفـي ، نزديـك احـساء در شـرق عربـستان ، در       )  هجـري  1241 ـ  1166( شيخ احمد بن زين الدين بن ابـراهيم  

اما جد چهارم او يعني داغر ، كه باديه نشيني را رها كرده و به تشيع گراييد و نسل او نيـز همگـي بـر ايـن     .پيرو مذهب تسنن بدنيا آمد   
كودكي او در ميان اطرافيانش كه توجهي به آداب و رسوم مذهبي نشان نمي دادند و بيشتر دوست داشتند گرد هم بيايند                      . مذهب بودند   

او در پـنج سـالگي خوانـدن    . از خواني و نواختن آالت موسيقي بپردازند، گذشت و شيخ عالقه اي به اين مجـالس نـشان نمـي داد             و به آو  
عقيده باطني به امام و امام شناسي ، طبـق آنچـه خـود    . قرآن را تمام كردو در ميان كودكان زمان خود ممتاز به هوش و فكر بسيار بود       

ه و ديگران نيز تكرار كرده اند ، از دوران جواني در وجود او سرشته شد و سراسر دوران جـواني او بـا                    او در زندگي نامه اش نوشت     
احسائي از رؤيايي در ايام تحصيل خود ياد مي كند كه در آن ، شخـصي تفـسير               )53. (كشف و شهود و روياهاي مذهبي و عرفاني بود          
. اين رؤيا مرا از دنيا و آن درسي كه مي خوانـدم ، روي گـردان سـاخت           : ي گويد   وي م . عميقي از دو آية قرآن به وي ارائه كرده بود           

اين حالت ، سرآغاز تحولي معنوي و رؤيا هاي الهام بخش ديگر شد كه شيخ را به عبـادت و تفكـر بـسيار واداشـته و پاسـخ مـسائل                         ) 54(
او در ايـن  «ابقـت آن پاسـخها بـا احاديـث پـي بـرده اسـت           خود را در خواب از ائمه اطهار دريافت داشته  و در بيـداري بـه درسـتي و مط                   

آنگـاه چنانكـه خـود او       . مرحله ، تا آنجا پيش رفت كه ، رفته رفته غايب شد تا آنجا كه در ميان خويشان خود حاضر نبود ، مگر جسماً                         
  )55(»)چيزها ميديدم كه شرح آن دادن برايم ناممكن است :  (ته است فگ

 نه تنها در فقه و كالم ، بلكه در متون حكمت الهي ، و از اينها مهم تر ، مدعي داشتن رؤياها و شهودهاي بـسيار         شيخ دانش وسيعي داشت ،    
بدين صورت تمام كوشـش او بـر ايـن بـود كـه ثابـت                .بود كه موجب ادعاي دركي ممتاز از قرآن و سنت بود          ) ع(، عمدتاً از امامان شيعه      

پيـروان شـيخ نيـز ف چنـان در حـق شـيخ احمـد        . ه و علم را از طريق كشف و شهود آموخته اسـت  كند با عالم غيب و امامان رابطه داشت     
  .رسيده است ) عج (مبالغه كرده ، كه ادعا نموده اند كه شيخ خدمت حضرت حجت 

 تنها با مطالعه                      

 ٢٩

 از حكمـت متعاليـه و       شيخ احمد احسائي فلسفه نخوانده بود و به علوم عقليه آشنائي نداشت و خود به خود و بدون استاد و
عرفان الهي مطلع شد و خود را در اين فن مجتهد مي دانست و در كتابهاي خود به بزرگان ، از حكماء اسالم و عرفـا و كـساني كـه مقـام                            

و جامعيت در تفسير و حديث داشتند ناسزا گفت و نسبتهاي ناروا داد؛ وي محي الدين عربي را مميـت الـدين و او را كـافر و ملحـد گفـت                          
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در مقدمة شرح خود بر عرشية صدرالدين شيرازي از او انتقاد مي كند كه به اقوال كساني چـون ابـن                     . عبارات او را مزخرفات شمرد      
عربي گراييده ، و همين عيب را بر فيض كاشاني نيز مي گيرد و فيض كاشاني را اهل غي و ضالل  دانـسته و آنـان را مخـالف طريقـه                                 

شت و خود را اهل كشف و معاينه و موافق اهل بيت و عصمت انگاشت و اگر هر شخص عاقلي به مطـالبي كـه              اهل بيت و اهل عصمت پندا     
او در نسبتهاي ناروا اشاره مي كند ، بخواند ، ميفهمد كه او مطلب را نفهميده و در يافت نكرده اسـت ؛ مـال محمـد اسـماعيل اصـفهاني از                                

 و مال هادي سبزواري در حاشيه شرح منظومة خود اشـاره كـرده انـد كـه شـيخ بـر                  حكماء معاصر شيخ در حاشيه بر رسالة مال صدرا        
  .اشته استبسياري از الفاظ و عبارات عرشيه مال صدرا، اشراف و اطالع كافي ند

  
 مسافرت هاي شيخ

 وبه درس عالماني  هجري به كربال و نجف مهاجرت كرد1186در سال «  سالگي در احساء ، علوم ديني متداول را فراگرفت 20شيخ تا 
 ساله خود ، 20چون سيد مهدي بحرالعلوم و آقا محمد باقر وحيد بهبهاني حضور يافت و مورد توجه آنها قرار گرفت و در مدت اقامت 

  )56(» .اجازه هاي متعدد روائي از مشاهير عالمان دريافت كرد 
گشت و پس از چهار سال اقامت ، دوباره از موطن خود خارج شد شيوع بيماري وبا به اقامت او در عراق پايان داد و به موطن خود باز

  . رفت و آمد در حوالي بصره پرداختو هفت سال به
 ساله او در 10اين زيارت موجب اقامت اوليه . هجري با همراهانش به قصد زيارت حرم امام هشتم وارد ايران شد 1221شيخ در سال 

 روبرو شد و در اين شهر طي چند سال ، كارش تشكيل مجالس و مباحثات طوالني و ايران گرديد ؛ وي در يزد با استقبال مردم
آوازة شهرتش به آنجا رسيد كه سلطان وقت ، فتحعلي شاه ، نامه اي به او نوشت و . پاسخگوئي به مشكالت فلسفي و مذهبي مردم بود 

سرانجام شيخ به تهران رفت و شاه از او تقاضا كرد كه در در نهايت احترام پيشنهاد كرد براي مالقات شيخ مي خواهد به يزد بيايد 
اگر در اينجا بمانم ، وقتي مردم نزد من از حكام دولت دادخواهي مي كنند به ضرورت ، « :تهران اقامت كند اما او عذر آورد و گفت 

او ميانة با » .لطنت است يا ماية خواري من حمايت مسلمانان مي بايد وساطت كنم و در اين حال پاسخ قبول يا رد شاه ، يا موجب تعطيل س
 هجري به دستور شاه ، اسباب انتقال او 1223زور و قلدري و استبداد نداشت و چون احسائي يزد را براي اقامت ترجيح داد ، در سال 

   .و خانواده اش را به يزد فراهم كردند
 شاهرود، نيشابور، مشهد و قم پرداخت و با استقبال پرشور شيخ سپس به مسافرت به شهرهاي مختلف از جمله اصفهان، كرمانشاه،

تسلط كم نظير او بر علوم مذهبي و فلسفي از يك سو و زهد و تقواي او و بي اعتنائيش به شغل و مال از سوي ديگر . مردم روبرو شد
   ".شهرت بي نظير و محبوبيتي عجيب براي او در ميان مردم فراهم آورد

 عتب

 ٣٠

ات به كرمانشاه وارد و با استقبال مردم و حاكم آنجا روبرو شد و با افراد حاكم و با تعهدي كه در مورد شيخ در راه زيارت
 سال طول كشيد و چندي بعد نيز آنجا را به عزم 10تدارك سفر هرساله او به عتبات داد او را به اقامت راضي كرد اين اقامت حدود 

ولي امروز از قبر او اثري پيدا نيست ) 57 (".  و در قبرستان بقيع مدفون گرديدمكه ترك كرد اما در دو منزلي مدينه در گذشت
  .زيرا وهابيان همه بقيع را خراب كرده اند
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سفرهاي پي در پي احسائي و بزرگداشت هاي مردم و علما در . احسائي را به وارستگي و جهد در عبادات و رياضات شرعي ستوده اند
وي در اواخر زندگي خود با مخالفت "روفيت وي و نيز اقبال جوامع مذهبي ايران به اوست با اين همه شهرهاي مختلف از او نشانه مع

از جمله محمد بن حسين آل عصفور در بحثي : برخي علماء روبرو شد كه پاره اي از ديدگاههايش را مبالغه و انحراف تلقي مي كردند 
  )58("رو يا رو بر وي انكار آورد

  
  خ را تكفير كردند  علماي قزوين شي

وي در يك مباحثة پر اما نخستين مخالفت آشكار با احسائي از جانب مال محمد تقي برغاني از عالمان با نفوذ قزوين صورت گرفت 
سروصدا با شيخ احمد احسائي ، او را به  بي اعتقادي به مسئله بسيار مهم معاد جسماني و پيروي از فالسفه يونان تكفير كردند ودر 

پس از اين واقعه نيز احسائي در سفرهايش به مشهد و يزد و اصفهان ، . ير نامه اش ، شيخ احمد را مرتد و خارج از دين اعالم كرد تكف
 نفر در نماز به 16000با همه معارضه هايي كه با او شده بود ، كمابيش از پايگاه مردمي برخوردار بود تا آنجا كه گفته اند در اصفهان ، 

اما تالش برغاني و نامه هايش به علماي كربال ، عرصه را بر احسائي تنگتر كرد خاصه اينكه در اين ميان گروهي .ردند او اقتدا ك
  )59.(نيز عقايد غلوآميزي به او نسبت دادند و در تحريك علماي كربال و سران دولت عثماني كوشيدند

له فقيه نامدار حاج محمد ابراهيم كلباسي بود كه از معتقدات احسائي در مقابل گروهي دشمني با او را روا نمي شمردند ؛ از آن جم
منسوب داشتن شيخ به برخي امور : وي در باره احسائي مي گويد «.  روز عزا برپا كرد 3آگاهي داشت و پس از وفات او در اصفهان 

در گفتار كلباسي اين نكته مهم . زيادي مي طلبد ناشايست ، بويزه از جانب كساني كه به مطالب و اصطالحات او وقوفي ندارند ، جرأت 
است كه آنچه در نظر برخي ، احسائي را بنيانگذار مكتبي بيرون از جريان مقبول اماميه نمايانده است ، مي تواند ناشي از دو عامل باشد 

اشد و ديگر ، تندروي هايي از دو جناح يكي اسان فهم نبودن پاره اي از آراء و تعبيرات او كه چه بسا به نخستين نگاه بدعت آميز ب: 
  )60(» .مخالف و موافق او كه با شناخت الزم نيز همراه نبوده است

  
  تأليفات شيخ

  :احسائي آثار فراواني در زمينه هاي گوناگون دارد و فهرست تفصيلي آنها را در دو كتاب شناسي مستقل مي توان ديد 
   ـ فهرست تصانيف ، تأليف رياض طاهر  1
  ) 61. ( فصلي از فهرست كتاب مشايخ عظام تأليف ابوالقاسم ابراهيمي  ـ2

 عنوان نوشته اند كه در رشته هاي مختلف مانند حكمت الهي ، اصول فقه ، تفسير قرآن ، فلسفه ، رساالت 132تأليفات شيخ را در حدود 
  .ده است كه به زبان عربي مي باشندادبي و اصول اعتقادات شيعه تأليف گردي

  
  انشينان شيخ و انشعابات شيخيه ج

 نشست 

 ٣١

و سيد كاظم » شيخ جليل « در بين شيخيه شيخ احمد احسائي به . پس از شيخ احمد احسائي ، سيد كاظم رشتي به جاي او
 سيد كاظم رشتي ، فرزند خانواده اي از اشراف سادات حسيني مدينه بود كه جدش سيد احمد« . شهرت دارند» سيد نبيل « رشتي به 
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سيد كاظم در يزد ، نزد شيخ احمد درس خواند و . به علت بروز و شيوع طاعون از مدينه فرار و در ايران به رشت پناه آورد 
يك دورة : وي انتشار اسالم را به دو دوره متمايز تقسيم مي كند .  كتاب و رساله نوشت 150وي بيش از . شاگرد برجسته او بود 

از شاگردان سيد . قرن پايان مي يابد و يك دوره حقايق باطني كه با ظهور احسائي آغاز مي شودحقايق ظاهري كه پس از دوازده
بهائيان امروزه نيز شيخ احمد احسائي را . كاظم رشتي سيد علي محمد شيرازي بوده كه بعدها مذهب جديد آورد و به باب معروف شد 

  )62(» . مي نامند »  نجم ساطع دو« مبشّر ظهور مي خوانند و او و حاج سيد كاظم رشتي را 
دستة : پس از وفات سيد كاظم رشتي ، بر سر جانشيني وي براي پيشوائي شيخيه اختالف افتاد و پيروان شيخيه دو دسته شدند 

ه قويتر يا اكثريت ، كه پيروحاج محمد كريم خان قاجار كرماني شدند و ايشان راعالوه بر شيخ كريمخاني ، ركني نيز مي خوانند ب
ـ شناختن 4 ـ شناختن ائمه 3ـ شناختن رسول 2ـ شناختن خدا 1: حاج محمد كريمخان مي گفت كه اسالم چهار ركن دارد «جهت آنكه 

شيعه كامل ، كه مبلّغ و ناطق اول است و او كسي است كه احكام را بالواسطه از امام مي گيرد و به ديگران مي رساند و او ناطق حقيقي 
  )                            63(» .ان نسبت به او صامت هستند شيعيان است و ديگر

تأليفاتش .حاج محمد كريم خان ، نويسنده اي پركار بود و در پي آن بود كه ميان روش شيخيه و اصوليون شيعه سازگاري پديد آورد 
نتصاب فرزندش محمد خان به جانشيني  نمودن خود، با ا" ركن رابع "وي عالوه بر. نيست و در كرمان محفوظ است 267كمتر از 

منظور از . خود ، ركن رابع را موروثي نمود و بناي يك دودمان و سلطنت روحاني را گذاشت ، مشابه آنچه در صوفيه باب شده است 
 اهل اين فرقه ولي مشايخ شيخيه با غير.به همين جهت ايشان را ركنيه گفته اند .ركن رابع ، خود حاج محمد و جانشينان او بوده است 

  )64. (مقصود از ركن رابع تولّي و تبرّي است يعني دوست داشتن ائمه و دوري از دشمنان ايشان : مي گويند 
پس از حاج محمد كريمخان ، پسرش حاج زين العابدين پيشواي شيخيه شد ؛ وي با يك بدبيني ، به گردش حوادث در جهان ، و وضعي 

بايد صبر كرد تا خود اين مردم ، . اصالح حال فعلي مردم ، كار بشر نيست « :نگريست و مي گفت كه در ايران بوجود آمده بود مي 
و سپس » .شعور پيدا كنند و نتايج اين خود سري و افسار گسيختگي و دنياپرستي را ببينند تا آنكه از همة آنها مأيوس شوند 

 1358(ه در سال اول انقالب اسالمي ايران ترور شد و در گذشت ابوالحسن خان و پس از او حاج عبدالرضا خان جانشين پدر شد ك
  ) شمسي

فرمايش : ـ تكيه بر اخبار مبني بر غلو در حق امامان ، به عنوان نمونه او مي نويسد 1: دو مورد از نظريات عبدالرضا ابراهيمي 
و فرمايش حضرت امام باقر است كه ، ...باب خدا حضرت اميرالمؤمنين است كه ، منم چشم خدا و منم دست خدا و منم جنب خدا و منم 

تعداد ائمه را معين كرده بود ، مي ) ص(ـ در بارة تحريف قرآن ، در جواب سؤالي در باب اينكه آيا پيامبر 2.مائيم سبب خلقت خلق 
 اسم آن بزرگواران را فرموده خداوند عدد و نام آنها را بر زبان پيامبر خود به عامة خلق رسانيده است و حتي در كتاب خود: نويسد 

  )65.(بوده است 
 

 ٣٢

پس از ترور عبدالرضا ابراهيمي ، پيشوائي شيخيه به سيد علي موسوي رسيد و مركز شيخيه كريمخاني نيز از كرمان به بصره
ونت دارند و در كريمخانيان ايران بيشتر در كرمان ، بهبهان ، تهران و نواحي جنوب مانند خرمشهر و آبادان و فارس سك.منتقل شد 

  .اق نيز در بصره و بغداد مقيم اندعر
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دسته ديگر شيخيه كساني هستند كه بر مطالب شيخ احمد و شاگرد او سيد كاظم چيزي نيفزودند و با كريمخانيه يا ركنيه مخالفت 
پسرش حاج ميرزا موسي اين عده بيشتر در آذربايجان بوده و بزرگ ايشان ميرزا شفيع تبريزي بود و پس از فوت او ، . كردند 

ريز بدست هجري به جرم آزاديخواهي در تب1330جانشين او گرديد و پس از وي ميرزا علي ثقةاالسالم جانشين او شد كه در سال 
هستند كه  از ميرزا محمد مامقاني تكفير كننده سيد علي محمد »حجة االسالمي « طايفه ديگر شيخيه ،  .روسها به دار آويخته شد

وي حجة االسالم لقب داشت و از شاگردان سيد كاظم رشتي به شمار مي . كوم كننده او به مرگ در تبريز ، پيروي مي كنند باب و مح
هستند كه پيرو آخوند مال باقر اسكوئي مي باشند ؛ وي پس از درگذشت سيد كاظم رشتي » احقاقيه « طايفه ديگر شيخيه ، . رفت 

در رد حاج محمد كريمخان كرماني نوشت ، اين گروه » احقاق الحق و ابطال الباطل « ي به نام دعوي جانشيني او را كرد و چون كتاب
 .، اكنون آقا شيخ رسول احقاقي استبه احقاقي معروف شدند و اكنون در آذربايجان ، كربال و كويت زندگي مي كنند و پيشواي ايشان 

)66(  
  

    اصول عقايد شيخ احمد احسائي و نقد آن آراء    
گرايش شيخ احمد احسائي به امور باطني شريعت ، به گونه اي است كه موضع اهل ظاهر را در اكتفا به ظاهر شريعت نمي پذيرد و 
معتقد است كه تمسكش به اهل بيت ، در دريافت حقايق ، سبب شده است كه در بعضي از مسائل ، با بسياري از حكيمان و متكلمان مخالفت 

، مقام ائمه اطهار ) عج (عقايد وي و پيروانش در باره معاد و اطوار جسم ، در معراج پيامبر اسالم ، وجود امام زمان از اين رو ، . كند 
  . و اعتقاد به ركن رابع ، مورد اعتراض و انكار و نقد انديشمندان و فقيهان بزرگ قرار گرفت 

يد شيعيان مي نمود ، از سوي مخالفانش تكفير شد ، كوشيد تا با از زماني كه شيخ به خاطر عقايد جديدش ، كه ظاهر آنها مخالف عقا
تأويل بعضي آيات قرآن و اخبار امامان ، عقايد تازه خود را با آنها سازش دهد اين نظر شيخ كه همه مسائل وموضوعات شريعت،غيراز 

  .ابهاي خود گفته و توضيح داده انددر كت )67( هستند كه اسماعيليان  باطني گرا معناي ظاهري، معناي باطني دارند همه سخناني
  

  عقيده شيخ در مورد معاد و حذف آن از اصول دين
 شيعيان و ديگر  يبه عقيده. نظر شيخ درباره معاد به نظريات اسماعيليان بسيار نزديك بود او به معاد جسماني اعتقادي نداشت

 ولي شيخ  ؛مي دانند» عنصري « همين جسم مادي يا بقول آنها  با  را، معاد يعني بازگشتن مردگان در روز قيامت پيروان مذاهب اسالم
چون حقيقت انسان همان :  زنده مي شود و مي گفت ) 68 (»هورقليايي «  انسان با جسم :  روحاني مي دانست و مي گفت آن را تقريباً

زنده مي شود و مي گفت كه چون  »هورقليايي « روح است معاد هم روحاني خواهد بود او اين روح را نوعي جسم بسيار لطيف به نام 
مي خوانده » هور قليائي «حقيقت انسان همان روح است معاد هم روحاني خواهد بود ؛ او اين روح را نوعي جسم بسيار لطيف به نام 

  )69.(است 
 

 ٣٣

جسمي است كه از عناصر نخست : براي انسان ، دو جسم و جسد است ...« :خود مي گويد » شرح زيارت جامعه« شيخ در  كتاب
هيچگونه لذت و رنج ، . تركيب شده كه آن را مانند لباس ، گاهي مي پوشد و گاهي درمي آورد ) آب ، خاك ، هوا و آتش ( زماني 
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طاعت و معصيت به او نسبت داده نمي شود اين جسم از حقيقت انسان شمرده نمي شود و هنگام مردن ، هر كدام از عناصر و مواد اين 
اما جسد دوم انسان ، جسدي است جاويدان و باقي و از عناصر هورقليائي مي باشد كه در .  متفرق مي شود و به اصلش مي پيوندد جسم

. اين جسد هور قليائي ، مركب روح ، و از سنخ اوست و پس از مرگ در قبر مرده باقي مي ماند. جسد ظاهر و محسوس او پنهان است 
روح انسان در قيامت با همين جسد هورقليائي باز خواهد گشت و حساب پس خواهد . و را خواهد خورد در حالي كه ، جسد عنصري ا

  )70(» .داد
   .معتقد بود ) هور قليا (نيز به عالم برزخ ) ع(شيخ اظهار مي داشت كه امام جعفر صادق 

، عاريه گرفته ، تهي مي شود و هر قسمت از بدن او اعتقاد داشت كه بدن انسان ، روزي از عناصري كه از نه فلك و عناصر اربعه « 
و تنها چيزي كه باقي مي ماند ، همان قسمت آسماني است كه در روز معاد دوباره پديدار مي .دوباره ، به عناصر اربعه تبديل مي شود 

گان در دروز قيامت ، با همين در حالي كه به عقيدة شيعيان و ديگر پيروان مذاهب اسالم ، معاد ، يعني بازگشتن مرد) 71(» . گردد
  .جسم مادي و يا به قول آنها عنصري 

: شيخ بعد از آنكه ، معاد را روحاني ، و با جسم هورقليائي دانست ، آن را از رديف اصول دين و مذهب نفي و حذف كرد ؛ زيرا مي گفت 
م آن است كه به معاد معتقد باشيم و الزم نيست كه معاد اعتقاد به خدا و ثبوت اصل نبوت و اعتقاد به قرآن و آنچه در آن هست ، مستلز

و كسي كه به آيات قرآن معتقد باشد ، . را اصلي از اصول دين  بطور مستقل بدانيم در غير اين صورت ، توضيح واضحات خواهد بود 
  . به معادهم معتقد خواهد بود"ومالز
  

  نفي اصل عدالت از اصول دين 
اما شيخ احمد احسائي و پيروانش ، عدالت . لت را مهم داشته و آن را ، يكي از اصول مذهب شيعه شمرده اند شيعيان دوازده امامي ، عدا

  : را از رديف اصول مذهب نفي نموده و مي گويند 
صفات لزومي ندارد صفت عدالت از ميان  صفات ديگر خداوند جدا كنيم و اصلي از اصول دين قرار دهيم ؛ در غير اين صورت ، بايد « 

  .» را هم بايد از اصول دين بشماريمديگر خدا
بر اصول » ركن رابع « شيخ و پيروانش ، عوض نفي دو اصل معاد و عدالت ، از رديف اصول پنجگانه مذهب شيعه ، اصل ديگري بعنوان 

يد ، اصل نبوت ، اصل اصل توح:  ركن منحصر گشت از اين قرار 4 اصل و يا 4مذهب افزودند يعني اصول دين در مذهب شيخيه به 
  )72.(» ناطق واحد « و يا » ركن رابع ـ شيعة كامل « امامت و اعتقاد به 

  
  نظر شيخيه در مورد امامت و ركن رابع 

ست

 ٣٤

از اين رو، اعتقاد او در باب امامت با شيعيان ديگر متفاوت است ؛ شيخيه ائمة  ؛ )73 (نظر شيخ احسائي در باره امامان غلوآميزا
مشيت خدا و قدرت خدا و « ميدانند ؛ به عقيده ايشان امام ) علت فاعلي ، صوري ، مادي و غائي ( ا ادلّة اربعة موجودات اثني عشر ر

صاحب واليت عامة مطلقه بر جميع ماسوي اهللا و شاهد و مطلع بر كل « است و » دست خدا در اجراي جميع امور بدون استثناء 



 آرتا رحيمي.................................................................................... ) ...........................................................................................................................................................جلد سوم( فرقه هاي شيعه 

حين تصرف در امور عالم ، امام ناطق است و امام بعد از او ، در حال حيات او ، امام صامت است است هر يك از امامان در » موجودات 
، امام صامت بودند ) ع(در زمان حيات حضرت علي ) ع( امام حسن و امام حسين "يعني اجازه ندارد در احكام شرع چيزي بگويد ؛ مثال

امام دوازدهم ، پس از امام علي و امام حسن .صامت بود ) ص( زمان حيات پيامبر در) ع(امام ناطق بود و خود امام علي ) ع(و امام علي 
در زمان غيبت خود ، در اين دنيا نيست بلكه در دنياي ديگري به نام عالم ) عج(امام زمان . از امامان ديگر افضل است ) ع(و امام حسين 

  . كه آن را اقليم ثامن مي خوانندبرزخ يا هورقليا است
يكبار از امام ، حجت معصوم اراده مي شود ؛ بار ديگر ، امام بر حجتي كه بطور مطلق :شيخيان امامت را تجزيه كرده است پيشواي 

است يعني مقتدا و پيشوا اطالق مي شود و گاهي لفظ امام بر پيشنماز اطالق مي شود و گاهي منظور از امام كسي است كه در امري به 
هم اطالق مي شود كه حجتهاي خداوند بر خلق و » ركن رابع «  معني مقتدا و پيشوا ، بر شيعة كامل و امام به... او تأسي مي شود و

اگر حجت در عالم نباشد خلق مرتد مي شوند  .واسطه هايي ميان امام غايب و خلق هستند  تا مردم در حوائج ديني به آنها رجوع كنند 
  )74( عالم مرتفع مي شود نام خدا برده نمي شود و در نتيجه عنايات او از

  
  اعتقاد شيخ احسائي در بارة امام دوازدهم و ظهور آن حضرت

 هجري غايب شده و در قالب جسماني خود ، پنهان 266عقيده باالسري ها ، يعني شيعيان ديگر در باره امام غايب اين است كه او در سال 
ي برد تا روزي كه به اذن خدا آشكار شود و زمين را پر از عدل و داد از ديدگان مردم ، در بيابانها ،شهرها و در همه جا به سر م

    . ...گرداند
امام غايب در جسم و قالب هور قليائي است و زندگي او، زندگي برزخي در قالب مثالي : ولي شيخ احمد احسائي و پيروانش برآنند كه 

لب خود ممكن است نباشد بلكه روح و جسم هور قليائي او در قالب يعني در جسم هور قليايي است بنابراين او در هنگام ظهورش در قا
  .شخص ديگري ظاهر شود

موضوع . مكتب شيخيه بيش از هر مكتب ديگر ظهور امام غايب را ترويج مي كرد و اين مسئله انقالبي ترين نظريات شيخيه بود
ايراني وجود داشته است و در طول قرن ها ، در خون و ظهور ناجي آسماني بر روي زمين نزد اكثر اديان و ملل ، از جمله اقوام 

پوست و گوشت ايراني ريشه دوانده بود وبه سبب استبداد مطلق سالطين قاجار  و ظلم بيش از حد آنها انتظار ظهود مهدي موعود ، 
  .او سيد كاظم ذشتي دوباره در انديشه ايراني بيدار و ظاهر گرديد و مروج آن كسي نبود جز شيخ احمد احسائي و جانشين 

 

 ٣٥

 صفحه را اختصاص به علل و چگونگي و اختصاصات امام غايب داده است و در رساله 50» جوامع الكلم « شيخ در كتاب معروف خود
د و بخصوص سي ) 75. (حيات النفس نيز به شكلي بسيار صريح ، ظهور امام زمان را در فاصله اي بسيار نزديك تصريح كرده است 

         بسيار نزديك ) بصورت ظهور حقيقت و روح امام در قالب شخصي معين ( در نزديكي هاي وفاتش ، ظهور امام غايب را كاظم رشتي 
د و نداي امام غايب را مي دانست و به شاگردان و پيروانش سفارش و تأكيد مي كرد كه بر يكايك شما الزم است كه شهرها را بگرد

  . اجابت كند
  .يان شماها باشد مشايد امام غايب در
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من همان امام غايب و : و سيد علي محمد باب هم از جمله شاگردان سيد رشتي بود كه اين سخنان را شنيد و پس از سيد رشتي گفت 
  )76. (همان امام غايبي كه سيد كاظم رشتي ، نزديكي ظهور او را سفارش داده بود.مهدي موعود هستم 

  .با اين بدن غير عنصري و تنها هور قليائي و در شهر جابلقا و جابرسا زندگي مي كند) عج(شيخ معتقد است كه امام زمان 
 و واسطه ميان "امام زمان"، مظهر امام غايب هستند و از اينرو داراي عنوان   شيخيان شيعيان كامل در هر عصر و زماني يبه عقيده

، يكي ادعاي سيد علي محمد باب است كه خود را همان واسطه امام غايب و  از نتايج اين عقيده درباره امام غايب. امام غايب  و خلق هستند
  .من همان امام غايب هستم؛ يعني حقيقت و يا روح او در من درآمده است: خلق پنداشت و گفت
م زمان نايل آييم؛ چون امام زمان فقط مي تواند به وصال خدا نايل آيد و ما نيز بدون واسطه نمي توانيم به وصال اما: شيخيه مي گويند

  . نامند"ركن رابع"بايد واسطه و ربطي در بين باشد كه ما را به آن حضرت ربط دهد و آن شيخ است كه او را 
بدين ترتيب شيخ اعتقاد داشت كه امام دوازدهم به جهان هور قلياء يا عالم برزخ و يا بهتر و صريحتر بگوييم به همان جهان مثل يا ايده 

لذا شيخ احمد احسائي اعتقادي . ت؛ اما روح او قابل انتقال است و اكنون از بدن يك نفر به بدن ديگري منتقل مي شودافالطون رفته اس
  .به وجود جسماني امام غايب در اين جهان و جاودانگي هزار ساله او نداشت در نتيجه عقيده خود را بدين طريق ابراز مي كرد

  
  "معراج"عقيده شيخ احسايي درباره 

 

 ٣٦

مسجد " به بيت المقدس "مسجد الحرام"كه خدا او را از خانه كعبه : روايات اسالمي آمده است كه، پيامبر اسالم شبي گفتدر
 كه نزديك عرش قرار دارد سير داد و در همان شب به جايگاهش "سدرةالمنتهي"، و از آنجا به سوي آسمانها تا "االقصي

پيامبر در اين عروج و گردش سماوي .  مركب او بوده است"براق"ل راهنما و فرشتهدر اين سفر معنوي كيهاني جبرئي. بازگردانيد
در قرآن، در سوره اسري در آيه اول و نيز در . عجايب بسياري در آسمانها ديده و خصوصيات همه آنها را از جبرئيل پرسيده است

، جسماني بوده؛ يعني پيامبر با همان بدن  ماني و معراجبه عقيده مسلمانان اين گردش آس. سوره النجم به اين مسئله اشاره شده است
داستان معراج را از ضروريات دين شمرده اند يعني كسي كه از راه لجاجت منكر آن باشد، از اسالم . عنصري به آسمان رفته است

زيرا برابر موازين .  اوروح پيامبر به آسمان رفته نه جسم: بيرون است اما شيخ احمد احصائي معراج را روحاني دانست و گفت
فلسفي قديم آسمانها و افالك پاره شدني و التيام پذير نيستند؛ محال است كه انسان با جسم عنصري خود آسمانها را پاره كند و باال 

ر ، عنص ، عنصر خاكي خود را و در گذشتن از جهان آب ، هنگام گذشتن از جهان خاكي به نظر او چون پيامبر به معراج رفت. رود
در پشت اين توصيف يك . ، عنصر هوايي خود را گذاشت و در عرش با خداوند ديدار كرد  هوا يآبي خود را و در گذشتن از كره
شيخ اعتقادي به معراج پيامبر نداشت و بي اعتقادي خود را به مسئله معراج به اين شكل پيچيده و : نظريه مهم و الحاد آميز نهفته است

  . از تعقيب و آزار در امان باشدرد تا كفلسفي بيان مي
در كتاب عهد عتيق يعني تورات آمده . در كتب مقدس و اديان و ملل قديم هم واقعه معراج به گونه هاي خاص ديگري بيان شده است

آمده كه  "تلموت"خداوند با ابراهيم تماس گرفته و ابراهيم از او اسرار مرموز را آموخته است؛ و يا در تفاسير تورات مانند: كه
  .  و سخن گفتن او با خداوند نوعي معراج بوده است"كوه طور"صعود حضرت موسي به باالي 
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در روايات هندي آمده است يكي از . عيسي به آسمان نزد خداوند عروج كرد: آمده است كه ) انجيل مرقس(در كتاب عهد جديد 
 هومر بيان شده كه "ايلياد"دس يونانيان قديم از جمله كتاب در متون مق. مقدسان وداعي به آسمان نزد خدايان عروج كرده است

  . قهرمانان وقتي نيمه خدايي مي شدند، به آسمان عروج مي كردند
، و  رتا ويرافنامه زرتشتيان نيز مسائل معراج به تفسير بيان شده است كه چون دين زرتشت در ايران در تنزل افتاده بودآدر كتاب 

 را برگزيدند و او را به آسمان "آرتاي ويراف"، جواني زرتشتي به نام   در قلوب مردم تجديد نمايندمجوسان مي خواستند آنرا
  .فرستادند تا همه چيز را در آنجا نزد اهورا مزدا ببيند و خبر آورد و جريان عروج آن جوان به طور مفصل توضيح داده شده است

زيرا آن ...  خواند" داستان "ها مقايسه كرد و حتي نمي توان نام آن را در اسالم البته موضوع معراج اسالم را نمي توان با آن داستان
وقايع معراج بسيار مفصل است به طوري كه در . موضوع در ميان مسلمانان از عقايد اصلي و از ضروريات دين شمرده مي شود

اول تاريخ ، مانند سيرة ابن هشام بيان شده و همه كتابهاي فرهنگ اسالمي مانند معراج نامه ها و قصص االنبياء  وكتاب هاي دست 
  . ي ايشان نقل كرده اندراويان مدعي اند كه اين موضوع را از خود پيامبر اسالم و يا از صحابه

  
  تساوي حقوق زن و مرد نظر شيخيه

 نوشته "سال در ايرانسه "وزير مختار اسبق فرانسه در ايران كه در كتاب خود ) 1882-1816 ("كنت دو گوبينو"برابر گفته 
عالوه بر اين بر آنند . شيخيان متأخر تعدد زوجات در اسالم اگرچه تجويز شد، ولي كار بسيار ناپسندي مي باشدي به عقيده ": است

  "...كه استعداد زن كمتر از مرد نيست و نبايد او را از امور اجتماعي محروم گردانيد؛ بنابراين حقوق زنان با مردان مساوي است
 اولياي بهايي كه حكم به تساوي حقوق زنان و مردان داده و تعدد زوجات را هم حرام شمرده اند، از نظريات شيخيان در اين احتماالً

  .مورد پيروي كرده اند
  

  روش فقهي مذهب شيخيه
رفته بود ولي روش فقهي شيخيه در استباط احكام شرعي، همان روش اخباريهاي شيعي بوده است كه شيخ در زمان خود پيش گ

پيروان و جانشينان او با افزودن برخي نظريات و مسائل ديگر مكتب فقهي شيخ را تفسير كرده و رفته رفته مذهب شيخيه را از جنبه 
شيعي "را بعنوان ) شيخ احسايي و جانشينان او( يعني به تصوف نزديك ساخته اند و پيشوايان خود "طريقت"شريعت به جنبه 

 و تنها شخصيتي مي دانند كه فقط او مي تواند بطور درست احكام فقهي را استنباط كند و از اينرو "مرشد مطلق"، "ركن رابع"،"كامل
  .، كه در ميان شيعيان ديگر معمول است، وجود ندارد" اجتهاد و تتقليد"در روش فقهي آنها 

  
 شيخيه

 ٣٧

     پيشينه تحقيقات و تأليفات با موضوع
م قرن نوزدهم ميالدي ، تحوالتي در انديشه مذهبي و تفكر در ايران روي داد كه به نام شيخيه شهرت  در مرز نيمه اول و نيمة دو

دارد اما چون با اين مكتب همچون يك حرامي رفتار شده و چنين وانمود شده كه ، از بطن تاريخ و فرهنگ ايراني و اسالمي بيرون 
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به همين دليل هنوز فرقه شيخيه و بابيه و جريانات بعدي آن در .  نبوده استنيامده و دنبالة منطقي تحوالت اجتماعي و فكري ايران
و به دليل عدم امكان دسترسي به منابع اصيل ، پژوهش در اين زمينه بسيار مشكل بوده  .هاله اي از افسانه و ابهام پنهان گرديده است 

ـ 3ـ آثار مورخان و نويسندگان وابسته به سلسله فاجار  2  ـ آثار رهبران مكتب شيخيه1: آثار مربوط به شيخيه عبارتند از .است 
 از احساء تا كرمان ، در باره "در كتاب .    ـ آثاري كه نويسندگان و ايرانشناسان غربي تأليف كرده اند 4آثار نويسندگان معاصر ايران 

ه عنوان فهرست ماخذ كتب شيخيه و آنچه در  عنوان كتابب61نورالدين چهاردهي از :  اثر "عقايد و آداب و مراسم مذهبي شيخيه 
 مورد از آنها از آثار نويسندگان و ايران شناسان غربي هستند؛ از جمله هانري 7بارة آن بحث نموده است ناب برده شده است كه 

از .ليل است كربن كه در اثر خود به نام مكتب شيخيه ، بيشتر به شرح زندگاني و آثار رهبران شيخيه اختصاص دارد و فاقد تح
ديگر نويسندگان مي توان به سر پرسي سايكس ف مادام ديوالفوارا نام برد كه در سفرنامه هاي خود در مورد شيخيه نوشته اند و 

اما بيشتر آنها چون از منابع دست دوم و سوم استفاده كرده اند و از .سايكس در كتاب تاريخ ايران نيز به اين موضوع پرداخته است 
  .فكر اسالمي و ايراني شناخت سطحي داشته اند لذا نمي توان آنها را پزوهندگان كنجكاو به شمار آورد تاريخ و ت

در مورد منابع دست اول يعني آثار رهبران شيخيه ، عالوه بر كمياب بودن آنها ،در صورت دسترسي به آنها ، مشكل ديگر آميختگي 
 احاديث و روايات مذهبي ، رموز و اشاره هاي فلسفي و عرفاني و رموز و اشاره آنها با كلمات و جمالت سنگين عربي ، آيات قرآن ،

  .مي باشد كه امكان استفاده از آنها را كاهش مي دهد ...هاي هرمسي و
دايرةالمعارف بزرگ اسالمي ، دايرةالمعارف فارسي ، دانشنامة ايران و اسالم ، فرهنگ فرق اسالمي و كتابها و سايت هاي تاريخ فرق 

  .و مذاهب اسالمي نيز از منابعي هستند كه به طور اجمال به موضوع شيخيه پرداخته اند
  

  )77( نقد و بررسي برخي ازعقايد شيخيه و نتيجه گيري
با توجه به مطالب گفته شده ، معلوم مي گردد كه شيخ احمد احسائي با اخذ برخي اصطالحات از مكاتب مختلف ، از جمله فلسفه اشراق 

، آنها را به عنوان مشخصه هاي اصلي مذهب خود قرار داده و پيروان او نيز در ) بدون پي بردن به عمق آن ها ( يونان و فلسفه 
توجيه آن كامات به تناقض گوئي مبتال شده اند، بطوري كه برخي از فرزندان شيخ ، به انكار روش پدر و بلكه گاهي استغفار و 

  .گاهي به تكفير او مشغول شدند 
اد به بدن هور قليائي و اعتقاد به حيات امام زمان با بدن هورقليائي ، در واقع به معناي انكار حيات مادي امام زمان روي زمين است و اعتق

  .، مثل اعتقاد به حيات تمام مردگان در عالم برزخ است ) ع(اعتقاد به اينگونه حيات براي امام زمان 
 بين دنيا و ملكوت معرفي مي كند ، معلوم مي شود كه ايشان معناي عالم ملكوت را كه همان وقتي شيخ احمد ، عالم هورقليا را حدوسط

  .عالم مثل است ، نفهميده و يا بين ملكوت و جبروت خلط نموده است 
 

 ٣٨

ول ، ، و نفهميدن برخي ديگر از اص) مثل اصالت وجود و ماهيت ( شيخ احمد بر اساس يك اصول نادرستي كه در فلسفه پي ريزي كرد
يك بنياد فكري را پي ريزي كرد و چون قابل دفاع نيست ، پيروان او هميشه با اين حربه كه سخنان او رمز و كنايه است ، مي 

  .خواهند خود را رهائي بخشند 
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شانة علم و در قرن سيزدهم ، گزاف گوئي و بكار بردن كلمات نامأنوس و الفاظ مهمل ، بسيار رايج بوده و حتي مردم عوام، اينها را ن
 شيخ احمد و نيز سيد كاظم رشتي ، به جهت خوش آيند جاهالن و عوام ، به اين كلمات و الفاظ روي "دانش مي پنداشتند و احتماال

  .آورده اند 
بقت برخي از عقايد شيخيه بخصوص در مورد معراج ، معاد و امام دوازدهم ، با تعاليم ديني و نص قرآن و سنت اتفاق عام مسلمانان مطا

  .ندارد و يا حداقل چنين مي نمايد 
اين فرقه درشرايط خاص اجتماعي ، سياسي و اقتصادي قرن سيزدهم  ايران ، و با تبليغات شيخ و جانشينانش پيروان زيادي بدست 

وبي براي اما نتيجه ديگر سخنان شيخ احمد ، پيدايش مذاهب دروغين و ضالّه بابيت و بهائيت بود و اين نتيجه ، محك خ. آورد 
  . تشخيص ضعف و سستي و بي پايه بودن سخنان شيخ است 

شيخ احمد احسائي كوشش مي كرد با تركيب عناصري از مكاتب فلسفي ايران ، يونان و اسالم ونظرياتي  از اسماعيليان و آيين 
  كاري كه قبل از او بارها توسط. دين و فلسفه را آشتي دهد .. هرمسي و 

و به همين دليل ، او نيز مانند مالصدرا زير فشار .ليان و چند گروه ديگر آزمايش شده و شكست خورده بود اخوان الصفا و اسماعي
شديد روحانيون ، آواره كوهها و بيابانها شد و سرانجام در فقر و دربدري جان سپرد واين سرنوشت براي جانشين او ، سيد كاظم 

ند شروع به رشد و ريشه دواندن كرد وزمينه اختالفات مذهبي ،تفرقه ميان مسلمانان اما دانه اي كه آنها كاشت. رشتي نيز تكرار شد 
  . و كشتارهاي زيادي را فراهم آوردمشاجرات ، درگيريها و كشت

  
  قاديانيت

  تعريف قاديانيت
 پنجاب   وستاهاي نزديك  قاديانيت ديني است كه به تازگي اختراع شده است و در اواخر قرن نهم ميالدي در روستاي قاديان، يكي از ر                    

          مؤسـس آن  .از صدقه سـري اشـغالگري انگلـيس و حمايـت دولـت انگلـيس نهايـت بهـره بـرداري بـه عمـل آورد                        . هندوستان، سربرآورد 
  . استهـ در قاديان1265 متولد سال  »ميرزا غالم احمد قادياني« 

د سپس ادعا كرد كه يك مجدد دين اسـت و از جانـب خداونـد بـه او     ميرزا غالم فعاليت خود را به عنوان يك دعوتگر اسالمي آغاز نمو      
 مـسلمانان و  ": او در اين بـاره مـي گويـد   . الهام مي شود، به همين شيوه پيش رفت و ادعا كرد او همان مهدي منتظر و مسيح موعود است     
سـوي آسـمان فراكـشيده شـد و روزي از     مسيحيان با كمي اختالف اعتقاد دارند كه مسيح ابـن مـريم بـا همـان كالبـد بـشري خـويش بـه                     

در كتاب خويش ثابت كرده ام كه اين عقيده نادرست اسـت و توضـيح داده ام كـه منظـور از نـزول و              . روزها از آسمان فرودخواهد آمد    
يعنـي   _ فرود آمدن همان فرود آمدن مسيح نيست بلكه از طريق استعاره بيان مي شود كـه كـسي ماننـد مـسيح خواهـد آمـد و ايـن حقيـر                              

  !!". برحسب اعالم و الهام مصداق اين خبر مي باشم _خودش
 مي گويد                    

 ٣٩

اين همـان عيـسايي اسـت    ": سپس از دعوي مشابه و همانندي مسيح عليه السالم به اين ادعا مي رسد اصالً او خود مسيح است و
ظ آنكه مسيح پيامبري بود كه به وي وحـي           به لحا  ".، در عبارات الهامي و شهودي هدف از مريم و عيسي خود من هستم              كه منتظر آنند  

البته مـن  ":  نام نهاد و گفت" الكتاب المبين "مي شد ميرزا نيز ادعا كرد كه به او وحى مي شود و براي خود قرآن ي را نوشت و آن را                      
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يـن را تجديـد سـازم،    بر بصيرت و معرفتي از جانب پروردگار وهاب هستم و خداوند مرا در پايان يكـصد سـال مبعـوث داشـته اسـت تـا د                 
روي ملت را نوراني كنم، صليب را بشكنم و آتش مسيحيت را فرونشانم، سنت خيرالبريه را برپاسـازم، آنچـه تبـاه گـشته را راسـت و                            
درست گردانم و نارواج را رايج گردانم كه من مسيح موعـود و مهـدي معهـود هـستم، خداونـد بـر مـن منـت نهـاد و بـر مـن وحـي و الهـام                           

  ".  و با من سخن گفت همانگونه كه با پيامبران بزرگوار سخن گفته استفروفرستاد
به نظر مي رسد كه دعوى مسيح بودن او آنچنان كه توقع داشت مقبول واقع نشد و به غرض و مقـصود مـوردنظرش نرسـيد، بنـابراين                            

 عليـه و سـلم اسـت و حقيقـت محمديـه در      از ادعاي مسيح موعود بودن به اين ادعا تغيير نظر داد كه او همـان حـضرت محمـد صـلى اهللا                     
ميرزا غـالم مـي     . جسم وي جلوه گر شده و پيامبر خدا صلى اهللا عليه و سلم بار ديگر در وجود شخص ميرزا غالم مبعوث گشته است                      

 ": گفتـه اسـت    و   ". خداوند بار ديگر محمد صلى اهللا عليه و سلم را در قاديان فروفرستاد تا وعده خويش را به انجـام رسـاند                      ": گويد
 ولـي ادعاهـاي او بـه همـين     ".مسيح موعود همان محمد رسول اهللا است كه بار ديگر به اين دنيا بازگشته است تا اسالم را گسترش دهد    

جا ختم نشد و در ادامه ادعا كرد كه نبوت او باالتر و برتر از نبوت حضرت محمد صلى اهللا عليه و سلم مي باشد و توده هايي از مردم                          
  .اذل و اوباش و افراد جاهل و فرصت طلبان دنيايي نيز از او پيروي كردندو ار

  
  نمونه هايي از خلط و درهم گويي هاي او

به رغم تمام آن ادعاهاي عريض و طويلي كه ميرزا براي خود انگاشته بود فردي سـاده لـوح و بـددهان و هـرزه گـو بـود كـه ركيـك                         
  !!منتقدان و دشمنانش مي كردترين و زشت ترين دشنام و فحش ها را نثار 

اما به نسبت وحيي كه براي خويش ادعا مي نمود؛ مخلـوطي از آيـات پراكنـده بـود كـه بـصورت بريـده هـايي ناهماهنـگ و بـي ارتبـاط             
در اينجا نمونه هايي از وحي مـورد ادعـايش را ذكـر مـي نمـايم، مـي         . گردآورده بود كه نشانگر ناداني و فهم ناچيز وي از قرآن است           

م رخ داد، چيـزي كـه كلمـه بـه           1882 مدتي پيش به من الهامي بيامد و بر اين حاشيه يادداشتي مي نگارم، ايـن امـر در مـاه مـارس                        ":گويد
الـرحمن علـم القـرآن، لتنـذر قومـا مـا أنـذر        .  يا أحمد بارك اهللا فيك، ومـا رميـت إذ رميـت ولكـن اهللا رمـى               ": كلمه بيان داشته اين است    

 ".تـا آخـر  ...  سبيل المجرمين، قل إني أمرت وأنا أول المؤمنين ، قل جـاء الحـق وزهـق الباطـل إن الباطـل كـان زهوقـا             آباؤهم، ولتستبين 
أتقولون سارق فأتوا بـصفحات مـسروقة كمثلهـا فـي التـزام      .  وواهللا إنه ظل فصاحة القرآن ليكون آية لقوم يتدبرون  ":همچنين مي گويد  

آيـا  . قسم به خدا كه اين همان فصاحت قرآن است تا نشانه اي باشد براي آنانكـه مـي انديـشند                   ": ني يع "الحق والحكمة إن كنتم تصدقون      
   مي گوييد كه آن ها دزدي هستند؟ پس شما نيز صفحه هايي دزديده شـده ماننـد آن را در التـزام حقيقـت و حكمـت بياوريـد، اگـر راسـت                       

  !!".مي گوييد
        

 ٤٠

. د كه چه بسيار بودند و چقدر زود نيز به تحقق مي رسيدند البته به خالف آنچـه او مـي گفـت             اما در مورد پيامبري و اخباري كه مي دا
از جمله ي آن ها زماني بود كه او با يك فرد مسيحي مناظره نمود و فرد مسيحي او را مات و بي پاسخ نمود، وقتي كه ميـرزا از پاسـخ           

 شـرمندگي شكـست خـود ادعـا كـرد كـه آن مـسيحي اگـر توبـه نكنـد                      گفتن به آن فرد مسيحي عاجز ماند خشمگين شد و بـراي جبـران             
موعـد مقـرر فرارسـيد و آن مـسيحي نمـرد، ناچـار       . بزودي و پس از پانزده ماه آنگونه كه خداوند به او وحي كرده است خواهـد مـرد    
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ز ادعاي مذكور آگاه گـشت نامـه اي   قادياني ها ادعا كردند كه البد آن مسيحي توبه كرده و بازگشته است، اما زمانيكه آن مسيحي اين ا       
  !!براي آنان نوشت و در آن سخن آنان را تكذيب نموده و به مسيحيت خويش افتخار نمود

اما خداوند  . كه بيماري طاعون تا زمانيكه او در قاديان است حتي اگر هفتاد سال طول بكشد وارد قاديان نخواهد گرديد                  : او مي پنداشت  
بيماري طاعون وارد قاديان شد و اهالي آن را قلع و قمع نمود و مرگ خود وي نيز در اثر همين بيمـاري                       سخن او را باطل گردانيد و       

 و نشانه ي وي ان است كه خداوند وي را بشارت داده است كه طـاعون وارد ديـار وي نگـردد و زلزلـه او و            ": بود، او بود كه مي گفت     
  ". آن ها بازمي دارديارانش را هالك نسازد و خداوند خانه اش را از شر

  
  عقايد قاديانيه

جايي كه ميرزا مي پنداشت كه ابراهيم عليه السالم پس از دوهزار و پانـصد سـال در خانـه                    : قادياني ها معتقد به تناسخ ارواح هستند      . 1
 ه و سلم دوبار مبعـوث گـشت  ي عبداهللا بن عبدالمطلب و در كالبد پيامبر محمد صلى اهللا عليه و سلم متولد شد سپس پيامبر صلى اهللا علي         

  .، يكبار از آن ها وقتي بود كه حقيقت محمدي در متبع كامل يعني خود وي فرود آمدعه است
معتقد هستند كه خداوند روزه مي گيرد، نماز مي خواند، مي خوابد و از وي خطا سرمي زند، خداوند بـسيار بـه دور و بـاالتر اسـت                  . 2

 و ".من نماز خوانده و روزه مي گيرم و بيدار شده و مـي خـوابم  : خداوند به من گفت": ن گفته استاز آنچه آنان مي گويند، ميرزا چني    
من به همراه رسول پاسخ گويم و گاه اشتبه گويم و گاه راسـت گـويم و مـن بـه همـراه رسـول بـر همـه چيـز                      :  خداوند گفت  ":مي گويد 

   ".احاطه دارم
ى اهللا عليـه و سـلم خاتمـه نيافتـه اسـت و بلكـه ادامـه دارد و خداونـد هرازگـاهي                        معتقدند كه نبوت بـا پيـامبري حـضرت محمـد صـل            . 3

و اينكه جبريل عليه الـسالم وحـي را بـر غـالم        !! پيامبراني را برحسب ضرورت مي فرستد و اينكه غالم احمد برترين تمام انبياء است             
  . احمد فرومي آورد و الهامات او همانند قرآن بوده اند

آورده است و حديثي نيست جز انچـه در پرتـو تعليمـات و آموختـه               ) غالم احمد   ( آن جز آني نيست كه مسيح موعود        قر: مي گويند . 4
همچنين معتقدند كه كتاب آن ها از جانب خداوند نـازل گرديـده و نـام                . "غالم احمد "هاي وي باشد و پيامبري نيست مگر تحت سروري          

  !!م است است و جداي از قرآن كري"الكتاب المبين"آن 
، آنگونه كـه     ، و اينكه دوستان غالم همانند صحابه هستند        معتقد هستند كه آنان پيروان دين جديد و مستقل، و شريعت مستقلي هستند            . 5

 هيچ تفاوتي بين اصحاب پيامبر صلى اهللا عليه و سلم و شاگردان ميـرزا غـالم احمـد             ":  آمده " 92، عدد    فضل"در صحيفه ي آنان و در     
  ".آنان مردان بعثت نخست و اينان مردان بعثت دوم هستند. ردوجود ندا

،  معتقدند كه حج اكبر همان حج به سوي قاديان و زيارت قبر قادياني است و در كتاب هايشان آمده كـه امـاكن مقدسـه سـه جـا و مكـه             . 6
ه سوي قاديان حجي ميان تهي و بي مايـه اسـت،             همانا كه حج به سوي مكه بدون حج ب         ":در كتابشان بيان شده كه    . مدينه و قاديان مي باشد    

  ".چرا كه حج به سوي مكه نه رسالت آن را به جا مي آورد و نه منظور و هدف را مي رساند
7 .

 ٤١

  !!شراب و افيون و مواد مخدر را حالل مي دانند
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به غير قادياني دختر داده يا از آنـان زن          چنانچه اگر كسي    : تمام مسلمانان نزد آنان تا وقتي كه دين قادياني را نپذيرند كافر هستند            . 8
  !!بگيرد كافر است

، براي آنكه به     به براندازي جهاد و واجب بودن اطاعت كوركورانه از حكومت انگليس كه در آن زمان هند را در اشغال خود داشت                    . 9
  !!زعم آنان انگليس ولي امر مسلمانان است، فرامي خوانند

  !! وي انگليسي است چون به زبان انگليسي با وي سخن مي گويد قادياني معتقد است كه معبود10
  

  بعضي از پيشوايان قاديانيت
او . هــ بـه دنيـا آمـد    1258و جانـشين او بـوده اسـت كـه در سـال      ) الغالم(او برجسته ترين شخصيت پس از   :  حكيم نورالدين بهريري   •

  .فارسي و مبادي عربي را مي آموخت
او پس از مـرگ حكـيم نورالـدين عهـده دار پيـشوايي حركـت قاديـاني                  . خليفه ي دوم قادياني ها است     : د محمود احمد فرزند غالم احم     •

من تنها خليفه ي قاديانيت، يا خليفه ي هند نيستم بلكه مـن خليفـه ي       ": گرديد و اعالم كرد كه او خليفه ي تمامي اهالي زمين است و گفت             
ان، جهان عرب، ايران، چين، ژاپن، اروپـا، آمريكـا، آفريقـا، جـاوه و سـوماترا هـستم و                    مسيح موعودم و با اين حساب من خليفه ي افغانست         

  ".حتي خليفه ي بريتانيا نيز هستم و قلمرررو من بر تمام قاره هاي گيتي احاطه دارد
 ثـروت هنگفتـي را      مـال و  . او نيز ادعا مي كرد كه مانند غالم احمد براي تجديد و اصـالح برانگيختـه شـده اسـت                   :  خواجه كمال الدين   •

گرد آورد و براي دعوت قاديانيت به انگلستان رفت، ولي در آنجا مشغول عيش و خوشگذراني و شهوتراني و سـاخت خانـه هـاي مجلـل                   
  .گشت

  
  موضع علماي اسالم در برابر قاديانيت

رخاست شـيخ ابوالوفـاء ثنـاء اهللا اميـر          از جمله كساني كه به مخالفت در برابر آنان ب         . علماي اسالم در برابر اين حركت قد علم كردند        
 بـه منـاظره پرداخـت و او را شكـست داد و نيـت پليـد و كفـر و انحـراف                        "ميرزا غـالم  "وي با   . جمعيت اهل حديث در جامعه ي هند بود       

س كـه دروغ    وقتي كه غالم احمد باز به راه راست بازنگشت شيخ ابوالوفا با وي بر اين مباهله نمـود كـه آنكـ                     . آئينش را آشكار ساخت   
م مـرد و بـيش از       1908 در سـال     "ميرزا غالم احمد قاديـاني    "چند روزي نگذشت كه     . بگويد بميرد در حالي كه فرد راستگو زنده باشد        

  .پنجاه كتاب و نشريه و مقاله را از خود به جاي گذاشت كه همگي به سوي گمراهي و انحرافات وي فرامي خواندند
، اقـدام كـرد و شـيخ مفتـي     "ميـرزا ناصـر احمـد   "به مناقشه با يكي از پيشوايان اين جماعت، ) مركزي  پارلمان  ( مجلس امت در پاكستان     

 از پاسـخ گفـتن بازمانـد و         "ناصـر احمـد   "اين مناقشه حدود سي ساعت به طول انجاميد و طـي ان             . محمود رحمه اهللا پاسخ وي را مي داد       
  . اي را در شمار قاديانيت به عنوان اقليت غير مسلمان صادر كردنقاب از كفر اين گروه برداشته شد و مجلس مذكور بيانيه

      

 ٤٢

 در مكه مكرمـه برگـزار شـد و     "رابطة العالم اإلسالمي  "م كنگره اي توسط     1974هـ مصادف با آوريل سال      1394در ماه ربيع األول سال
ره نيز كفر و خروج جماعت مزبـور از دائـره   در آن از تمام اقصي نقاط جهان نمايندگان گروه ها و سازمان ها حضور يافتند و آن كنگ            
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ي اسالم را اعالم كرد و از مسلمانان خواست تا در برابر خطرات ان ايستادگي نموده و با آنان تعامل و ارتباط نداشـته و مردگـان آنـان                          
  .را نيز در قبرستان مسلمانان دفن ننمايند

 شرعي در جهان اسالم درباره ي حكم به كفر قاديانيت صادر گـشت؛ از               همچنين فتاواى متعددي از سوي تعدادي از مجامع و هيئت هاي          
 و مجمع فقـه اسـالمي زيرمجموعـه ي سـازمان كنفـرانس اسـالمي و هيئـت                  "رابطة العالم اإلسالمي  "جمله مجمع فقهي زيرمجموعه ي      

هنـد و غيـره در ايـن رابطـه صـادر           كبار علماء در عربستان سعودي به عالوه ي فتواهايي كه از جانب علماي مصر، سوريه، مـراكش،                  
  .شد
  

  تأملي درباره ي و بهائيت قاديانيت
مسائل بسياري درباره ي ظاهر آئين بهائيت و قاديانيت نياز بـه توجـه و روشـنگري دارنـد، امـا آنچـه مـا شايـسته ي دقـت ومـي بينـيم و             

ونـه حركـت هـا اسـت و اينكـه چگونـه در محـيط                ضرورت دارد در مورد آن تحقيق شود همانا بحث و تحقيق درباره ي ريشه هاي اينگ               
اسالمي خاكي حاصلخيز براي نشر و گسترش چنين افكاري پيدا مي شود، درحاليكه لب و حقيقت آن و حتي ظاهر و شعارهاي آن پايه                        

 نظر دارنـد كـه هـيچ    مگر نه آن است كه تمام امت با اجماع قطعي و يقيني اتفاق. هاي دين را نقض كرده و با حقيقت آن در تضاد مي باشد    
پيامبري پس از حضرت محمد صلى اهللا عليه و سلم نيامده و هرگونه ادعاي پيامبري پس از او گمراهي و بيهوده است، و اين جـداي از         

چگونـه ايـن افـراد پيروانـي از بـين مـسلمانان             : پرسشي كه در اينجا به ذهن مي آيد اين است كـه            .كفريات بسيار زياد ديگر آن ها است      
  شته اند؟ دا

بايد گفت كـه جهـل و نـاداني علـت اصـلي موجـود               . شايد پاسخ اين پرسش برخالف اهميتي كه دارد نياز به تالش و كوشش زيادي ندارد              
درپس تبعيت از چنين حركت هـايي اسـت و البتـه كوتـاهي تلـخ و دردنـاك علمـاي امـت اسـالم و طـالب علـم از اداي وظيفـه ي تبليـغ و                                    

  .اي محافظت از دين و براي فرونشاندن دعوت به سوي بدعت ها و گمراهي و ارتداد نيز بي تاثير نيسترساندن آگاهي ديني بر
پيدا است كه عالج اين مشكل آن است كه بر نشر علم و تبليـغ ديـن متمركـز گـشته و از سـهل انگـاري و سـستي در ايـن زمينـه در هـر            

ن پرهيز نماييم تا بتوانيم اين ديـن را محافظـت نمـوده و امـت اسـالمي از            گوشه اي از سرزمين هاي اسالمي و حتي در ديگر اكناف جها           
 .چنين بدعت هاي نابودگري در امان بماند

  

 ٤٣

 حق  اهلخيتار

 ي، بهلول كـوف   مطرح نمودانيارساني ي امروزوهي تناسخ روح را به شي كه علنا تئورييها  شي درو ني از اول  ان،ي غلو گو  اي غالت   بعداز
 نيعبدالحـس .  بـود ديالرشـ   در دوره خالفـت هـارون  يعني ي قرن سوم هجرليه بهلول دانا در اواسط قرن دوم تا اوا معروف ب، ي قرمس اي

 بهلـول را در كوفـه مالقـات         ي قمـر  ي هجـر  188 در سـال     ي عباسـ  ٔفـه ي خل ديالرشـ   هارون: است كه    آورده يراني ا سينو  خي تار نكوبيزر
 بهلـول دانـا و داود       ي از انـدرزها   ديالرشـ    هارون ي گاه  است كه   شده   و گفته  )78(.است   او گوش فراداده   زيانگ   سخنان عبرت   كرده و به  

 جـستن از    يخـاطر دور     داشت و بـه    زي ن يوني حوار كرد، ي م غي در وجود انسان تبل    را ييبهلول كه ذات خدا   . است  افتاده ي م هي گر   به يطائ
بنـا  . است   بوده شي زمان خو  اني از دانا  يكياند، او      آورده سانينو خي تار   آنگونه كه  كهي در صورت  زد، ي م يوانگي، خود را به د     خطر مرگ 
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 كـه الزم بدانـد، همـراه فرشـتگان مقـربش در جـسم       يا  آنـان در هـر دوره  تي تماس با بندگانش و هـدا  ي خداوند برا  ياري نيبه فلسفه آئ  
. انـد   كـرده يبنـد   كامل و ناكامـل رده يها وره د  ظهور خدا در جسم انسان را به   نيا. شود ي ظاهر م  ني زم ي خود بر رو    دهي آفر نيتر  پاك

 ارانيـ  ي عـال وانيـ  دليگـران، كـه قـادر بـه تـشك     ي و د  ارسـان يذاتان     از صاحب  گري د يكي ،ي شاه فضل ول   ايدوره ناكامل مانند دوره بهلول و       
 يه بـا حـضور خداونـد بـررو         هـستند كـ    رهيسهاك و غ     و سلطان  نيخوش   كامل مانند دوره شاه    يها   و دوره  شود ي م  اند، گفته    نبوده قتيحق
 لي نشـست بـزرگ تـشك      اي يوانعالي د ني پنج مرتبه ا   اي جهان گو  شيداي پ خيدر تار . است  دهيگرد ي برگزار م  قتي حق اراني ي عال واني د ن،يزم
 .قتي و معرفت و دو بار در عالم حققتي طرني بار در فاصله بكي و عتيدو بار در عالم شر: است شده

از  (قـت ي، طر)از زمـان آدم تـا دوره محمـد    (عتي به تكامل جهان در مراحل مختلف، مانند مرحله شـر ارسانيكه است     آمده ياري فلسفه   در
  از زمـان سـلطان سـهاك بـه         (قـت ي حق ٔ دوره تايونها)  تا دوره سلطان سهاك    نياز زمان شاه خوش   (، معرفت   )نيخوش   تا دوره شاه   يزمان عل 

 را در   قـت ي و دوره طر   دگاريـ  از آفر   دهيـ  آفر يوچـرا    چـون  ي را اطاعـت بـ     عتيدوره شـر   ايـ  مرحلـه    انيارسـان ي يعنـ ي. اعتقاد دارد ) بعد
 اتيـ  و ماد  ي از خـود خـواه     يزاريـ  و ب  ي خـدا و معرفـت را دوره عرفـان و دور             انـسان بـه    يكـ ي نزد ي بـرا  قي راه و طر   نييجستجو و تع  

 اي كه در آن، بقاء را در فنا،         داند ي م قتيله حق و حق    است، مرح  ي و خداشناس  يس تر خودشنا  افتهي كه مرحله تكامل     قتيدانسته و دوره حق   
 بـه چهـار مرحلـه بـه         ارسـان، ي مقـدس    يهـا    مراحل و بنا به كتاب     ني را با حفظ ا    يخي تار ي بند مياما تقس . ديجو ي م رواناي بودا در ن     گفته  به
 : نمودكي تفكتوان ي منيري زبيترت

 اوليخيمرحله تار  

 م دويخيمرحله تار 

  مسو يخيمرحله تار 

  مرحله چهارم 

 
   اوليخيمرحله تار

  مرحله

 ٤٤

 آن را مرحلـه     ،ي كه از نظر فلـسفه اعتقـاد       رديگي را در بر م    ي لرستان ني تا دوره شاه خوش    طالبي بن اب  ي از دوره عل   كمي يخي تار
 40برابـر سـال      يالدي مـ  661 و قتـل     يالدي مـ  598تولـد    (طالـب ي بـن اب   ياسـت، علـ      آمـده  ارسـان يآنگونه كه در كتب مقدس      .  نامند قتيطر
 ي در اسالم اسـت كـه اهـل حقـان او را دارا             ي كس ني و پسر عمو و داماد محمد اول       انيعي امام اول ش   ن،ي مسلم م چهار  فهيخل) ي قمر يهجر

 از صـاحب نظـران ملـت شـناس و پژوهـشگران             ياريدر واقع بس  . نديگو ي هم م  ياله ي عل انيارساني به   لي دل ني هم  به. دانند ي م ييذات خدا 
 مجبور  ياري رواني پ ني بنابرا كردند، ي را تحمل نم   يراسالمي مسلك غ  چي ه امي در آن ا   نان باور اند كه چون مسلما     نير مذاهب برا  در امو 
 از محققـان    ياري كـار، بـس    نيهمـ .  اسالم بكشانند كه از آزار آنان در امان بمانند         يتهاي شخص نيتر   پرچم محبوب  ري ز  اند خودرا به    بوده

 بـا   انيارسـان ي و مـرام و مـسلك        ستيـ  طـور ن   نيـ  ا كهيدرصورت.  و مسلمانند  ي افراط انيعيي از ش  ناني ا اياست كه گو    كشانده راههيرا به ب  
 مجـاز نبودنـد    نـان ي ا رايـ ز. معروف شدند “ سر مگو  “رواني به پ  زي مرحله و بعدها ن    ني در ا  ارساني روانيپ. مسلمانان كامال متفاوت است   

 .داشتند ي نگاه مشي خونهيدر س) راز(لذا آن را بصورت سرّ .  كنندغيل و تباني و مرام خودرا درمالء عام بنيآئ
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   دوميخيمرحله تار
 كـه  ي لرسـتان نيشـاه خوشـ  .  تا آغاز دوره سلطان سهاك بوده كه به دوره معرفت معروف استني دوم از دوره شاه خوش   يخي تار  مرحله

 و ي عرفـان انيـ جهـت ب ) تنبـور  (يقي بود كـه از آالت موسـ  ارسانيهبران  رني آمده بود، از اول   اي باكره بدن  ي از مادر  حي مس يسيهمانند ع 
زمـان    هـم ) يالدي مـ  1074 تا   1014 برابر   ي هجر 467-406 (ني شدن شاه خوش   بيتولد و غا  .  استفاده نمود  ارساني يذكر در مراسم مذهب   
د، در منــاطق لرســتان و كردســتان نــژا  تــركني ســالطنيــ كــه ااني و ســلجوقانيــ غزنوتيــ اســالم در بغــداد و حاكميبــود باضــعف خلفــا

.  درآمـده بـود  شي و دراو  يگري صورت مركز جنبش صوف      به ات،ي وال نيل ا ي دل ني هم  به. دادند ي نشان نم  ي چندان تعصب مذهب   ن،يرنشيام
همـدان،   ماننـد    يي شـفاها و حـضورا درشـهرها       نهاي سـرزم  نيـ است، علنـا در ا       همراه داشته  اي نهصد شاگرد    اي كه گو  ني شاه خوش  نيبنابر ا 

  :ديگو ي مشي خوني منتقدبااو درباره برخورد . است  خود پرداخته بودهي مرامغي به تبلرهي كرمانشاه و غنور،يد
  سخندان و سخن فام و سخن سنجم/ گنجمها راني آن درم در ومن“

 )79 (“رنجم ي نمانيناياز كور و ناب/ ده و دو و چهار و پنجمسرحلقه

 بـه   نهي بـه سـ    نهياند و آن را سـ        خودرا ثبت نكرده   يني د تي شرح مرام و فعال    ستي كه روشن ن   يليبه دال  ني شاه خوش  وني حوار اي شيدراو
 انيـ  درمي آنـان باسـواد  ايـ  داد كـه  حي توضـ بيـ  ترتني آن را بـد لي دالتوان يبا در نظر گرفتن جو حاكم م     . اند   بعد از خود رسانده    ينسلها

 از همان سر مگو، مجاز بودهانـد كـه مـسائل را فقـط بـه افـراد محـرم و قابـل                        يروي با پ  اي را انجام دهد و      فهي وظ نياند كه ا    خود نداشته 
 از  يكـ ي ايـ  و حتـا گو    ي لرسـتان  نيزمـان بـا شـاه خوشـ          و با سـواد، هـم      اني كه بابا طاهر عر    دهي گرد دي ق ارسانيدر دفاتر   . اعتماد برسانند 

 متولـد شـده و بنـا بـه سـند            ي قمـر  ي هجـر  406 در سـال     ني شـاه خوشـ    اريـ  درست باشد، ز   تواند ي نم ئله مس ني ا  البته. است   بوده ونشيحوار
 اتيـ در هر حال اشعار و روا. است  بابا طاهر فوت نموده،ي قمري هجر410 در سال يعني كه فقط چهار سال عمر داشته        ي هنگام يخيتار

 دوره شـاه  نيدر فاصـله بـ  . انـد  مده درآري سهاك به رشته تحرسلطان كه امروزه در دست است، در زمان        روانشي و پ  نيدوره شاه خوش  
 مـامور و    اي گو نانياند و هركدام از ا       ظهور نموده  ي مانند بابا نائوس جاف و بابا سرهنگ دودان        يگري د شي و سلطان سهاك دراو    نيخوش

 . بشارت دهندرواني را به پقتياند ظهور سلطان سهاك و دوره حق موظف بوده

 
  سوميخيمرحله تار

  مرحله

 ٤٥

 حـضور   ليـ  دوره كامـل را بـه دل       نيـ ا. رديـ گ ي براكه گوران را در بـر مـ        دي دوره سلطان سهاك تا آغاز دوره س        سوم از  يخي تار
 مـرام و مـسلك      نيو تـدو  ) قـت ي حق ارانيـ  ي عـال  وانيـ د( وبـس    ايـ  جم ب  لي در اورامان و تشك    ري پ 72 و چهل تنان و       خداوند و چهار فرشته   

 انـد،  دهي رسـ قـت ي مرحلـه حق   اهل حقان در دوره سـلطان سـهاك بـه        اي انيارسانيپس  . ندي گو قتي دوره حق  ز آغا ،ي به شكل نوشتار   ارساني
 نامـه سـرانجام بـه    ايـ  گـوره  وانيـ  نام د  كتاب مقدس بهاي دفتر كي خود در رواني پي را برا يني سلطان سهاك دستورات و مراسم د      رايز

  .اند  در آوردهري به رشته تحرارانشيهمراه 
 788 عمـر نمـوده و در سـال    زيـ  سـال ن 130 ايـ كـه گو ) يالدي م1400 تا 1270 برابر ي فمري هجر 803 - 670( سلطان سهاك    ظهور
 طي در شـرا   اسـت،   افتـه ي اورامـان بـه حـضورش بـار          ي در كوههـا   زيـ آباد بـه تبر      لنگ در راه خرم    موري ت ريام) يالدي م 1385 (يهجر
را از دسـت داده  )اللحـم  تيـ ب (تلهميـ بودنـد و شـهر مقـدس ب         شكـست خـورده    يبي صل ي جنگها ر د انيي كه اروپا  وستي وقوع پ    به يا يخيتار
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 تسلط داشتند و مركز قدرت اسالم در دست مغـوالن و نوادگـان تـازه مـسلمان     راني و اانهيبودند و مغوالن خونخوار بر سراسر خاورم    
 يروح و در لـوا    ) تناسـخ  (شي و گسترش مكتب وازا    يگريصوف رشد جنبش    ي برا ي برهه از زمان بود كه امكانات      نيدر ا . شده آنان بود  

 اورامـان  ي در كوههـا يا  برزنجـه يسي عخي سلطان سهاك فرزند ش،ي جونيدر چن.  وجود آمده بود    به ي مكاتب طرح مسائل اجتماع    نيا
 آن را بـه  ي و دسـتورات مـذهب    ني و قـوان   ارسـان ي مكتب   ،يالدي م 1369 تا   1301 برابر با    ي هجر 770 تا   700 يكردستان در فاصله سالها   

 عي بـوده كـه وقـا      ي از عـوامل   يكـ ي صـعب العبـور اورامـان        ي در كوههـا   دنيچه بسا مكان گز   .  نمود ني و تدو  يگذار  هي آن پا  يل امروز شك
 ي حـسن يني كـوه نـش  نيـ در عوض ا. است  شرحش آمدهخي به ندرت در تارجهي كنند و در نتداي پياند به او دسترس  نگاران زمان نتوانسته  

 حاكمـان مـستبد، نـه    ديـ  اسـالم و دور از د ي و ضعف نسبفي توصنيالبته با تمام ا. تمندان متعصب هم بود داشت كه دور از چشم قدر    گريد
 اري بـس تيـ  هـم بودنـد، موقع   ياصـطالح آسـمان      كتـاب بـه    ي دارا كـه  يي آنهـا  ي حتـ  تي مذاهب اقل  گري در امان كامل نبودند بلكه د      ناني ا نكهيا

 مـسلمان و  ي محلـ ي قـدرتها گـرد ي مختلـف تحـت پ  ني بـه عنـاو  تهـا ي اقلنيـ ا. نداشـتند  مـسلمان  وني و افراطمتعصبان يگي در همسا يدرخشان
 مدام بـه  ي مذهب هم داشت، ولي مسلمانان سن  اني حتا در م   ي فراوان اني و حام  روانياگر چه سلطان سهاك، پ    .  خشك مغز بودند   ونيافراط
 بهانـه كـه   نيـ دست همـان مـسلمانان متعـصب بـه ا        به زيت ن  و عاقب  گرفتند ي قرار م  آزار و   تي تحت اذ  ونشي گوناگون او و حوار    يها  بهانه

اسـت،    خـود كـشانده  ني را به آئـ ي دودان ليكائي م رينام پ    از سر كردگان كرد به     يكي مذهب آنها و از جمله       ي مسلمان سن  شاني هم ك  شتريب
 معروف بـه سـرانه پنـاه    ي، به مكان داالهوي و به كوههاختنديگر مهم سلطان سهاك از اورامان     ونيحورا. شد   به قتل رسانده   يدر فرصت 

هـا، هنـوز هـم رسـما اجـازه             نوشـته  ني نگارش ا  خيبا وصف گذشت هفتصد سال از تار      .  نجات دادند  زي خودرا ن  ي مذهب يها  بردند و نوشته  
 .است  به آنها داده نشدهي اسالميچاپ در كشورها

 
  مرحله چهارم

 س     مرحله

 ٤٦

 از يگـر ي ناكامـل د يهـا  در فاصله مرحله سوم و چهارم دوره  . رديگ ي در بر م    براكه گوران تا به امروز را      دي چهارم از دوره
 آنـان  ونيـ  و حواريا  زولـه ريـ  امخي و شـ   ي فرضـ  دي سـ  اي مانند ظهور خان الماس و خان آتش و          ني زم ياصطالح ظهور خداوند بر رو      به
  . ندادندلي را تشكقتيق حاراني ي عالواني داي و بس ايها جمع ب  دورهني از اچكدامي كه هوست،يوقوع پ به

 هيـ  و قاجار  هي و زند  هي افشار يها   كار آمدن سلسله   ي و رو  يزمان بودند با سقوط سلسله صفو        ناكامل هم  يها   و دوره  شي دراو ني ا ظهور
 بـه دولـت   ي تـوجه  ني كمتـر  ي محلـ  يخـان    خـان  ي از هـم گسـسته بـود و حكومتهـا          زيـ  كه در واقع سر رشته كارهـا در مملكـت ن           رانيدر ا 

 ي در كتاب سرگذشـت حـاج      هي مور مزي ج يها   با استفاده از نوشته    ،ي احسان طبر  ستم،ي در قرن ب   راني نامدار ا  لسوفيف. اشتند د يمركز
 درآغـاز قـرن نـوزدهم       ران،يـ ا“: اسـت    كـرده  مي گونـه ترسـ    ني بـد  ريـ  آن عـصر را در سـطور ز        رانيـ  جامعـه ا   تيـ  موقع ،ي اصـفهان  يبابا

 جي را استوار كرده و به تدر      شي خو ي سلطه اقتصاد  گري د يصنعت يدار  هيه در آنها سرما    ك ي غرب ي با جوامع اروپا   اسي، در ق  )يالديم(
 كـه   نـه يري د ي نظام اجتماع  كي ي بود، دارا  يياي آس يي قرون وسطا  ي كشور عقب مانده فالحت    كي نمود،ي خود را محكم م    ياسي س طرهيس
 دوران قبـل حاكمـان،      يضـعفها  هماننـد    زي ن يطي شرا نيندرچ. “رفت ي و انحطاط م   ي تالش ،ي فروپاش ي بسو ي و نهائ  يطور قطع    به گريد
 يهـا   از حلقـه زيـ  حـاكم ن  نيـ  از مذهب حاكم فراهم بود، و چون در جوامع كـرد نفـوذ د              ري غ ي مذهب ي رشد عرفان و محفلها    ي برا نهيزم
  . وجود داشتشتري امكانات بني در كردستان، اني بود، بنابر اي قدرت حكومت مركزفيضع
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 ٤٧

 اگـر چـه هـر دو بـه          ز،يـ  مـذهب قدرتمنـد در مملكـت ن        اني حاكمان مستبد و مال    ني ب شهي هم راني ا ني نو خير طول تار   ذكر است كه د    قابل
 از دنديكوشـ  ي وجـود داشـت و اغلـب حاكمـان مـستبد مـ           ي اختالفـات  داشـتند،  ي مـردم گـام برمـ      يهـا   منافع خـود و در خـالف خواسـت تـوده          

 بهـره   انيـ  مال هيـ  عل س،ي مـذاهب تـازه تاسـ      نيـ  از ا  ي نـسب  يباني بـا پـشت    كـرد،  يز مـ   مذاهب نو برو   ليشكصورت ت    مردم كه به   يها يتينارضا
 يشهايـ ك   بـه  ،ي مـذهب رسـم    وني روحـان  دي تهد ي مستبدان و پادشاهان برا    ني ا ي كه گاه  مي دار ي فراوان يها   نمونه راني ا خيدر تار . رنديگ
 ي در مقابـل مغهـا  ي و قباد به مزدكـ يگر ي به مانلير در اوا كه شاهپوهمانگونه. دادند ي مداني مزي مسلط، نني د هي عل ياصطالح الحاد   به

 خـوش نـشان     ي در آغـاز رو    عهي متعـصب شـ    وني در مقابل روحان   هيخي و محمد شاه قاجار به ش      هي به حروف  يموري ت رانشاهي و م  يزرتشت
 و عاقبـت    شـدند  ي موفق هـم نمـ     يتاسي س ني در چن  اغلب حاكمان   نيالبته ا .  تن پرور را كم كنند     ي مغها و آخوندها   يدادند تا باصطالح رو   
 حـاكم، هـم آوا      نيـ  د وني بـا روحـان    زيـ  ن شانيـ  و سازش بدهند و حتا در سـركوب دگـر اند           ي كنند و تن به آشت     ينيمجبور بودند عقب نش   

ان  بـه زبـ    ايـ  بحث   مورد دوران   نيدر ا . دي آغاز گرد  انيارساني يخي قرن نوردهم، مرحله چهارم تار     ليدر چنان جو ناسازگار اوا    . شوند
 بـه  يهـا  انيـ  در سـركوب جر عهي متعـصب شـ  وني روحـان ني و طلوع قرن نوزدهم، شاهد غضب آتشجدهمي از همان غروب قرن ه خيتار

، )ي محمـد اخبـار  رزايـ م (وني و اخبـار وني اصـول هيـ بـه عنـوان مثـال مبـارزه عل    . مي هـست  زيـ  و كفرآم  ياصـطالح انحرافـ     بزعم خود به  
 1268سـال      محمد بـاب اعـدام بـه       ي عل ديس (انيوبعدها باب ) يالديم1824 برابر   ،ي هجر 1241 مرگ بسال    ،ييا احمد احس  خيش (ونيخيش

  . نام بردتوان يو تصوف م) يالدي م1850 برابر يهجر
 مـردم،  انيـ  نمـودن در م جـاد ي وحـشت ا ي بـرا ي مرعوب كردن حاكمـان مملكـت و گـاه     ي برا ي مذهب رسم  ي افراط وني روحان امي ا ني ا در

 ناآگـاه و    كـم نبودنـد از مـردم   انيـ  منيـ ار د. راه انداختنـد   را بـه   يكش ي و صوف  يكش ي باب ، يكش يخي ش ، يكش ي ارمن ،يكش يهوديمسئله  
 دوران نيـ ا. شـدند  ي مـ لي وحكومتگران تبدوني به عامل دست روحان،ي كششي دگراندني در اشي، كه چه بسا از ترس جان خو  ساده لوح 

 بنـا  گـر، ي ديهـا    فرقـه  هي مانند بق  زي ن هي فرقه از صوف   نياگر چه ا  . راني در سراسر ا   ي فرقه شاه نعمه الله    يمصادف بود با گسترش نسب    
 ريـ  متشرعه نظي از دست فقهاهي تا آغاز قاجارهي از اواخر عهد زند د،يآ  ي بر م  يسي نف دي كوب و سع   ني دكتر زر  يها  به آنچه از نوشته   

 از اواسـط    ي نداشـتند، ولـ    ي كش معروف بود، روزگار خوش     ي صوف  ، كه به  .) ق ي هجر 1216مرگ   (ي كرمانشاه ي بهبهان يآقا محمدعل 
 هي روسـ  هيعل.)  ق ي هجر 1242مرگ   (ياطبائ طب ي عل دي محمد بن س   دي ماندن جهاد س   جهي نت ي پس از ب   ژهيو  بعد، به    شاه به  يحكومت فتعل 

 شـاه  ي نـزد فتحعلـ    ونيروحـان  نيـ  از احترام ا   ره،ي و غ  رواني گنجه و ش   ري چند نظ  ياتي در آن جنگ و از دست رفتن وال        رانيو شكست ا  
 هـم كاسـت   ها آنبي و تعقشي و دراوهي موضوع خود از فشار بر صوفنيا. شد ي توجه مشاني كمتر به حرفهاگريمراتب كاسته شد و د   به

د  بـو ي جـو ني در چنـ )80(. آنان بدست آمدي براي ترعي نسبتاً وستي فعالداني من،ي مناطق كردنشژهيو   و به  راني در غرب ا   جهيو در نت  
 در،يـ  حدي عارف و صلح طلـب بنـام، سـ   يتي، شخص)رانيكردستان ا( دول داالن گوران در منظقه كرمانشاه  ي كوهها و دشتها   انيكه در م  

 منفـرد دوره    شيـ  از صـاحب ذاتـان و از دراو        يكـ ي گـوران،    عقوبي دي منصور گوران و نوه س     دي گوران، فرزند س   براكه ديمعروف به س  
بـه او   ) ونيـ حوار (شي درو 36مرور زمان      شد و به   ي خدا مهمان  يمدع.)  ق ي هجر 1254 (يچهار سالگ است، در سن چهل و         بوده يصفو
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 نوشته شده و سـال وفـاتش را، آنهـم بنـا بـه      اند،  آورده زي ن ارسانياست در دفاتر مقدس     ) يالدي م 1794 (1210 جمع آن برا بر      400=و ت 
 اسـت،  يالدي مـ 1873 بـا   برابـر ي قمـر ي هجـر 1291 كـه جمـع آن     1000= وغ 90= و ص  1= و الـف   200= ر يعنـ ي،  “راصغ“حروف ابجد   

  .اند آورده
متاسـفانه  .  هـستند رانيـ  از آنـان در ا ونيـ لي ممي از دو و نـ شي كـه بـ    كنندي م ي زندگ انهي در خاورم  يارساني ونيلي از چهار م   شي ب امروزه
 نيـ شـاره شـد، د   كـه در فـوق بـه آنهـا ا    يلي اوال؛ بـدال   رايـ  اسـت، ز   ي مـذهب  يتهـا ي اقل هي مردم بمراتب بدتر از بق     ني ا ي اجتماع ياسيوضع س 

 انييـ مـثالً ماننـد بها     (تيـ  مـذهب اقل   كيعنوان     به زي ن اني حكومتها و مذهب حاكم درمنطقه، بلكه از طرف اروپائ         رف نه فقط از ط    ارسان،ي
 شـاخه جـدا   انيـ زديقابـل ذكـر اسـت كـه ا    . رديـ گ ي قرار نمـ تيشناخته نشده و مورد حما)  و عراق هي و سور  هي ترك يها يزدي و ا  رانيا

  .كنند ي مي امروزه در سه كشور نامبرده فوق زندگكه هستند ني دوره شاه خوشانيارساني  ازيا شده
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 . را كشف كرده استشك ها و شبهه ها

 .23 و 22صص  / 1384. قضائي  )51

52(  

 ٥٠

 1524 .ج دوم . دايرة المعارف فارسي
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بود ؛ باطن براي آنها اثبات بيهودگي رسومي بود كـه اصـحاب       ) هفت امامي   ( باطني گري ، گرايشي در ميان شيعيان اسماعيليه          )67
ن فـرايص از گـردن او سـاقط    به عقيدة آنها چون انسان به معني باطني آداب خارجي دين پي ببرد ، انجام آ. حديث بنا كرده بودند  

 .مي شود

مـراد از هـور   .  را ازشـيخ اشـراق گرفتـه اسـت     " جابرسـا  " و  "جابلقا  " ،     "هورقليائي  " ، شيخ احمد سه واژه       به احتمال قوي   )68
 تفـاوت  " حكمـة االشـراق   "قليا ، همان عالم مثال است كه داراي دو شهر جابلقا و جابرسا مي باشد و قطب الدين شيرازي در شـرح                 

   ، و جابلسا نيز شهري       در مشرق    بزرگي   در غايت    است   جابلقا شهري    كه   مذكور است    و تواريخ    در قصص   ....آنها را بيان مي كند      
 . جابلقا  در مقابل  در مغرب  و عظيم  بزرگ  غايت  به است
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ه است ؛ نارضايتي  توده هاي عرب و ايرانـي از خلفـاي امـوي ، بـه شـكل غلـو در                       شيخ در اين مورد تحت تأثير غالة قرار
يـا غلـو كننـدگان در صـفات و     ) غـالت  (صفات و شرايط حضرت علي و ساير امامان شيعه جلوه گر شد و ايـن گـروه بـه نـام غـالة              

 .مان را تا درجة خدائي مي رساندندگاهي آنان اما. شرايط و قدرت امام شهرت يافتند 
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مسلمانان ، هرمس را همـان اخنـوخ يـا ادريـس پيـامبر و      .ار گرفته ، تفسير و تشريح مي كرد را براي انسان كه ددر عالم پايين قر  
ايـن مكتـب توسـط شـيعه     .  آمـده اسـت   56 و سـورة مـزيم آيـه    85مبدأ فلسفه مي دانستند كه نام او در قرآن  و در سورة انبياء  آية  
 .خوان الصفا و ابوريحان تأثير زيادي گذاشتوارد اسالم شد و در فلسفه و علوم طبيعي و در آراء ابن سينا ، ا
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