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  دیباچه

  
  به نام خداوند بخشندۀ مهربان

 -هجری برایمان روایت کرد که ابونصرعبدالله بن  علی طوسی ۴۶۵ابو محمد حسن بن محمد خبوشانی در سال 
های ها را به توانایی خویش آفرید و آنان را با آثار صنع و گواهسپاس خدای را که آفریده: گفت -سراج

ها را از میان آنان برگزید ترین بندگان وبهرتین آفریدهگزیده. به شناخت خویش رهنمون ساختپروردگاری خود 
پسندید بدانان بخشید و و هر که را هر چه خواست و هرگونه خواست برکشید و دانش وادراک را آنچنان که می

ور ساخت خویش از هدایت و توفیقِ دیگرگون، بهره راند و آنان را در بخششدر این باب فرمان چنان راند که می
ای پس هیچ دانشی به دانشیان و هیچ یافته. همان سان که اخالق و ارزاق و اجل و عمل آنان را یکسان نساخت

رسد و یا در گشایشهست ویا از رسول او می -عزوجل -رسد جز آن که یا در کتاب خداوندبه دریابندگان نمی
های با آیات روشن و نیز جان گريند دل گردد تا نابود گردند اهل هالکتهای اولیا پیدا میلهای خداوند بر د

ترین و ترین و گرامیو درود فراوان بر بزرگ. به راستی که خداوند شنوا و داناست ؛ ودارندگان با آیات روشن
  .ۀ اوست، و نیز بر خاندان اوکه بند) ص(محمد - خورشید برکشیدگان و ماهِ برگزیدگان -فراترین پیامربانش

هایی در باب معانی کلمات صوفیان آنگاه که استخاره کردم و از خدا راهنمایی خواستم و یادداشت: اما بعد
ها و های باورداشتهای صوفیانه و بنیادهای عقایدشان و بنیانگردآوردم و سخنان پريان آنان را در معانی دانش

که خاص صوفیه است همچون ها و مقامات و احوالشان و نیز دربارۀ مسائلی اسخها و پاخبار و اشعار و پرسش
های آنان است، همگی را ها و نوشتههای لطیف، عبارات فصیح و سخنان مشکل که اصول و حقایق و یافتهاشاره

اختم و به ای چیدم و از هر بابی چراغی برسای گرفتم و از هر درختی شکوفهجمع نمودم واز هر خرمنی خوشه
و بنیاد نهادم در دنبال  ای که حال و وقت امکان دهد و خداوند تیز لطفش را همراه سازد یاد کردم،اندازه

راهنمایان و راهگشایان، با دلیل و برهان تا نگرنده در هنگام آگاهی و بیداری و حضور قلب و گشاده خاطری 
نماید با نیتی خالص و دىل خاضع و ضمريی پاک که بدان درنگرد و نیک در آن تاُمل و تفکرو تدبر و توقف 

این گروه را انداخت و از خای را بخواند و شکر گزارد که او را استحکام و توفیق بخشید ودر دلش مهربانی 
سگالند دور کنند و بد میرا با زبان و بیان رد می - الله علیهم رحمة - دشمنانی که صوفیان و گذشتگان آنان

بزرگند، و خردمند را در روزگار ما  -به مقدار و ارزش -ردند اما در پیشگاه خداگرچه به ظاهر خُچه اینان . ساخت
بایسته است که اندکی از مبانی و اهداف این گروه را دریابد و طریقت صالحان و فضیلت آنان را بیابد تا ایشان 

چون . ر نیاویزد و به گناه و خطا در نیامیزدرا از متشبهان و متلبسان و صوفی نمایان جدا سازد و به گمان و پندارد
های های او و به گزیدگان بندهاین گروه امنای خدا در زمني و خزاین اسرار و دانش اویند و برگزیدگان آفریده

  .کردار اویندکار و درستهم آنان یاران پرهیزگار و دوستداران راست. اویند
کسانی که خداوند جانشان را به . ان و جانشینان و دوستان خداآنان نیکان و نخست گروندگان وخوبان و نزدیک
در خدمت به حق درخشیده و زبانشان به یاد او و نگاهداشت شناخت خویش زندگانی بخشیده و اندامشان 

خداوند آنان را با نکوداشت همیشگی خویش بر همگان گرامی داشته و دیهیم . اسرار او درفشان گشته است
یت خود را بر سر و تن آنان نهاده است و قلوبشان را مهربانانه به خود واداشته و گروهشان را دوستی و جامۀ هدا

اند و کار خود اند و فقط بدو گرویدهاند و از دیگران بریدهصوفیان خدا را گرفته. مشفقانه پیش خود داشته است
اند و بر بالیش ئش خوشنود گردیدهاند و به قضااند و بر درگاهش خلوت گزیدهرا نیز فقط به او واگذارده
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با او که آرام میگريد . انداند و برای او از خان و مال و یار و دیار و هم روزگاران و پیشینیان بریدهصبوری ورزیده
این فضل خداست، هر که را خواهد می«گريندویگویی که مردمان را چونان دد و دام م. و مردمان را هراسانند
) ۳۲ فاطر،(» گروهی نیز به نفس خویش ستمکارند«و). ۲۱حدید،(» های بزرگ استفضل بخشد و خداوند را

  ).۵۹ نمل،(» .بگو سپاس خدا راست و سالم بندگان برگزیده اوراست«
ورند بسیارند و نیز کسانی که خود را به ایشان میهای صوفیه غوطهو بدان که در روزگار ما کسانی که در دانش

ها دارند و خود را دارندۀ نوشته و ها، پاسخپندارند و برای پرسشکسانی که خود را از آنان مییندند و نیز هستند 
چه بزرگان . دانندحال آنکه نیک اندیشان و صاحبان خوش کارشان و حالشان را می. دانندکتاب گرانبها می

های دنیاوی را کردند که انگیزهراندند و بدین لطائف و نکات اشاراتی میمسائل سخن میپیشني آن گاه در این 
های بسیار و با شور و اشتیاق و احرتاق تا مرز بریدن از ها و ممارستراندند و نفسشان را با کوششاز خویش می

بریدند و دانش را با همۀ شروط بر مرياندند و چشم بر هم زدنی از خدا نمیهای غري خدایی میتمامی وابستگی
کرداری را با هم در میکاری و درستورزیدند و گفتار و کردار و راستن عمل میداشتند و سپس بداپای می
  .آویختند
هایم از قلم انداختم و فقط به متون اخبار و ها را در بسیاری از گفتهاسناد نوشته:گفت - الله رحمة -ابونصر

هر چه را .  -د را بر آنشکر خداون -هر چه را که راست رفتم از عنایات حق است. حکایات و آثار پرداختم
و . خواهمو از خداوند بدان جهت پوزش می -های من استناراست و نادرست گفتم یا بیش و کم کردم از کرده

نیازم از این که همانند بسیاری از هم ام چه من بیردهها و سخنان بزرگان گذشته را یاد کدر این کتاب فقط پاسخ
چون که بسیاری از اینان که کالم و جوابی را می. ز نیاز از خود سخن بگویمروزگارانم فقط زبان برانم و بیش ا

و هر کس سخنی از بزرگان گذشته که . دارند از آن خاىل و عاری هستندگویند و یا فضیلتی را به خود منسوب می
و یا دگرگونه وانماید و یا  را به زور از آن خود سازدهای آنان ها و دریافتهایم بگريد، یا احوال و یافتهما یاد کرده

ای فراچنگ آرد و یا زیانی را آنان را از خویشنت فرانماید تا دیدگان مردمان را در رباید و یا گاه و جاه و خواسته
دشمن اوست و خداوند هم نگهبان و بازرس کردار  -عزوجل -براند و سودی را بخواند به راستی که خداوند

ای بزرگرتین گناهانِ این هستی چنني کرده. نهاده و به خیانت عمل نموده است اوست چه این فرد بر امانت قدم
    . از خداست توفیق). ۵۲یوسف،(نماید است و خداوند نرينگ خائنان را راه نمی
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  مات دمق لواکتاب 

وجایگاهشان در میان  درتبیني معنای علم تصوف و مذهب صوفیه باب اول
  والتجددانشمندان راست کردار و ع

و اعتقادات صوفیان پرسش کرد ودرخواست » علم تصوف« ای ار من دربارۀدهنپرس: گفت) سراج(شیخ ابونصر 
کشند و در تا بازگویم که چرا مردمان در باب آنان دچار اختالفند تا بدان جا که برخی آنان را بسیار برمی

ای نیز رانند، و عدهدانشیان برون می نهند و گروهی آنان را از حیطۀ دانش وحدسشان میجایگاهی فراتر از 
گريی درایراد سخن و  مانند آن منسوب میتصوف را به پرهیزگاری و خویشتنداری و پشمینه پوشی و سخت

کوشند تا بدان جا که آنان را به ارتداد و گمراهی کنند، و قومی دیگر هم زیاده در سرزنش و بدگویی ایشان می
پرسید و خواست تا به شرح، آن چه را در باب مبانی علم تصوف درست میه از من میوقتی ک. دارندمتهم می

تأیید نموده باشد و دنبالۀ کالم پیامرب و اخالق صحابه و دانم بازگویم و برایش اصول مذهب ایشان را که قرآن 
های قاطع مستحکم سازم انتابعان و بندگان صالح خدا باشند باز نمایم و کالمم را نیز با مبانی کتاب خدا و بره

د گردد و درست و راست از نادرست و ناراست به درآید؛ و همچنني خواست تا آن تا حق قرار گريد و باطل نابو
های بندی نمایم و در جای خویش نهم چه تصوف هم دانشی از دانشگویم به صورتی دقیق طبقهچه را که می

که به راستی که  - خواستمکه از خدای توفیق میآن  گفتم حال آنگاه بدو . دین است و قابل برای رنج تأمل
ها را از قلوب مؤمنان زدوده است با دستوراتی که خداوند تبارک و تعاىل بنیادهای دینش را استوار نموده و شبهه

جل  - ایدبدانها داده تا به کتاب او چنگ زنند و بدانچه برایشان در قرآن فرستاده دست آویزند، آن گاه که می فرم
بر  -عزوجل -و نیز گفته است). ۱۰۳/آل عمران( اشیدبداوند دست زنید همگی و پراکنده مبه ریسمان خ -جالله

آنگاه خداوند تعاىل برترین و بهرتین مقام مؤمنان ). ۲/مائده( کارهای نیک و پرهیزگاری همیاری و همکاری کنید
و پس از آنکه خود و فرشتگان را  .ان خود نام برده استاست و آنان را پس از فرشتگرا در نزد خویش یاد کرده

خداوند  -عزوجل -و گفته است در درستیِ حقیقت توحید، گواهی آنان را خود، گواهی کرده است ستوده است
و از ). ۱۸/آل عمران( است بر آن که نیست خدایی به جز او و فرشتگان و دانشمندان راستکار نیز گواه انندگواه 
که دانشمندان  -گرچه خدا داناتر است -و من برآنم. دننانیز روایت شده است که عالمان وارثان پیامرب) ص(پیامرب

) ص(که پیوسته کتاب خدا را در دست دارند و بر سنت پیامرب ندحقیقی که عدل مدارند و وارثان پیامربانند، آنان
  .روندیدگان صالح و اولیای رستگار او میکنند و به راه برگزگذارند و صحابه و تابعان را پريوی میمی پای

ای که دانشمندان راستکار و وارثان صحاب حدیث و فقها و صوفیه، همني هایند سه طایفها: اندآنان سه دسته
، )آن( ، علم سنت و بیان]شناسی[علم قرآن: ها بسیارند اما دین سه شاخۀ دانش بیش نداردگرچه دانش. پیامربند

های متداول، همه در میان آن سه طیف هستند و جملۀ علوم دین از این سه دانش و دانش .و علم حقایق ایمان
که بر قلب است  ای ای است از کتاب خدا و یا خربی است از پیامرب و یا نکتهیا آیه: این سه قالب بريون نیستند

) ص(جربئیل از پیامرباست آنگاه که » حدیث ایمان«و ریشۀ این سخن مهم. یکی از اولیای خدا گذشته است



۱۱  

: و ارتباطشان را با ظاهر و باطن و حقیقت خواست، او گفت گانۀ اسالم و ایمان و احسان را پرسیداصول سه
و همني معنای . گردد، و احسان حقیقت ظاهر و باطن استاسالم ظاهر دین است و ایمان به ظاهر و باطن برمی

بینی و اگر تو پنداری دا را چنان ستایش کنی که گویا او را میاحسان آن است که خ: کالم دیگر پیامرب است که
  .و جربئیل نیز این سخن او را ستود و تأیید کرد. بیندبینی بدانی که او تو را میکه او را نمی

اخالص و اخالص آن است که بنده از علم و عمل خویش همیشه خدا را دانش همزاد عمل است و عمل همزاد 
گانه در علم و عمل تفاوت دارند و دارای مقاصد و مراتب مختلفند و های سهاین گروه. ددر نظر داشته باش

 ایممردمان را به تفاوت دانش بخشیده: نیز تفاوت مراتب و درجات آنان را یاد کرده است که -عزوجل -خداوند
 بنگر که) ای پیامرب: (نیزو ). ۱۹/احقاف( هایشانبرای دانشیان مراتبی است بر اساس کرده: نیز). ۱۱/مجادله(

مردمان چون «: و پیامرب هم فرموده است). ۲۱/اسرا(برخی از دانشمندان را بر برخی دیگر برتری دادیم چگونه
پس هر کس که . هم همانند و مساویند و هیج کس بر دیگری جز به دانش و تقوا برتری ندارد های شانه بادندانه

وق و حقایق و حدود پیش آمد چه در ظاهر و چه در درون آن ناچار است ای در اصول و فروع و حقبرایش شبهه
و سرشت هر گروه از آنان،  -اصحاب حدیث، فقها و صوفیه - گانه رجوع کندهای سهکه به یکی از این گروه

ن که خرب است آداند آن که داناست، و بیمی. دانش و کردار و جای و جایگاه و گفتار و دریافت و زبان ویژه دارد
ها و کردارها و احوال درست  و هیچ کس نیست که به کمال برسد جز این که دارندۀ تمامی دانش. نادان است

هر یک از آنان در همان جاست که خدایش ارزانی کرده است ودربند همان است که خداوندش به بند . باشد
 گویم تا بدانی که هر گروه از آننم باز میای را به اندازۀ تواشمه -اگر خدا بخواهد -و من برای تو. کشیده است

اند و کدام یک برترینند بدان حد یده شدهاند و به کدام حال برکشدانشیان به کدام گونه دانش و کردار ممتاز گشته
  .- ان شاءالله تعاىل -که عقلت آن را پس نراند و ادراکت آن را دریابد

  در نقل و شناخت حدیثو شیوۀ آنان  در توصیف طبقات اهل حدیث باب دوم
گویند این شیوه بنیاد دین اند و میظواهر سخن پیامرب خدا وابسته بهاصحاب حدیث : گفت] ابونصر[ شیخ

 آن چه را رسول ما برایتان آورده بگريید و از آن چه برحذر داشته دوری کنید: فرمایدخداست زیرا که خداوند می
جستند و ها گشتند و راویان حدیث را پی شنیدند برگرد سرزمني صحاب حدیث آنگاه که این سخن راا). ۷/حشر(

های صحابه و تابعان را گرد آوردند و کنند و گفتهرا  از آنان بیابند و نقل ) ص( بدانان درآویختند تا اخبار رسول
احوال نقل  و قآن چه را از کردارها و آثار و اعتقادات و تفاوت دریافتشان در احکام و اقوال و افعال و اخال

شده است ضبط و ثبت کنند و روایات آنان را با شنیدن درست و جایدهی در قلب تصحیح کنند و نگاه دارند 
های پس این شیوه را استوار ساختند و جایگاه. چنان که گویا و اثقان از واثقان و عادالن از عادالن شنیده باشند

ها و فرزندان و تاریخ وفات آنان را تدوین ها و کینهنام روایت را از حیث اعتبار در نقل و ضبط شناختند، و
کردند و باز هر یک از این راویان چه مایه حدیث و از چه کسان روایت کرده  بندینمودند تا آن گاه که زمان

است واز کجا حدیث به او رسیده است، و کدام یک خطا در نقل کرده، و کدام یک در زبان و  کم کردن حرف و 
گویی به رسول و کدام یک عمدأ خطایی کرده است تا این که اسامی متهمانِ به دروغاشتباهی کرده است، لفظی، 

خدا را شناختند و نیز دریافتند کدامند آنان که روایت از آنان درست است، و کدام ناروا و کدامني آنان در روایت 
  .اندوردهحدیثی یگانه دارد و کدام یک کالمی را گفته است که دیگران نیا
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اند و انگیزۀ آنان در نقل روایت چه بوده و همچنني یک حدیث را به نقد کشاندند که چند نفر آن را روایت کرده
ها را پی ریختند و ناصواب را در حدیث، و علت اختالف را ها را گرد ساختند و شیوهاست تا این که پراکنده

گو و بسیارگو را نگهداشتند د، جدا کردند  و راویان کمو هرگاه روایتی را فردی ضعیف آورده بو. شناختند
های اختالف و علل فهمیدند و به ریشه -پیشوا و پري و خرد و کالن را -واحادیث ائمۀ شهدها و طبقات راویان
زیرا که این ادراک بنیاد این است و راویان را . آثار احاطه یافتندها و نقصان و جایگاه آنها در روایت سنت

بر دیگری از همني راه برتری است تا حدی که به خاطر افزونی دانش و حفظ و استحکام، شهادت آنان  برخی
بر علمای دیگر از حیث عدالت و جرح و تعدیل و رد و قبول برتری یافت و شهادتشان در پیشگاه رسول خدا نیز 

ما شما می فرماید  -تعاىل - خداوند. پذیرفته شد و هم در آنچه بگویند و بکنند وامر و نهی و آمرزش و دعا کنند
  ).۱۴۳/بقره( باشدتا گواه بر مردمان باشید و پیامرب گواه شما  - یعنی عادل -رو نهادیمرا امتی میانه

خداوند چهرۀ آن انسان را شاداب کند که کالمی از من را شنیده و به درستی به دیگران : هم فرمود) ص(پیامرب
اش شادابی خاصی از اثر یچ فردی از اصحاب نیست مگر این که در چهرهشود که هگفته می. رسانده است
اند و امامان هایی نوشتهو اصحاب حدیث در معانی علوم و رسوم و آداب خود کتاب. است) ص(دعای پیامرب

 مشهوری نیز دارند که تمامیِ اهل روزگار بر امامت ایشان برای زیادی علم و عقل و فهم و فضل و دین و امامت
از خدا  -هایی کافی برای دانایان موجود استدر آن چه گفتیم نشانه. شودذکر تفصیل این ماجرا دراز می. متفقند

  .جوییم توفیق ادب

  هااندازی انواع دانشویژۀ آنان در پی باب سوم در ذکر طبقات فقها و امتیازات
برترند چون که هم دانش اصحاب طبقات فقها از اصحاب حدیث : گفت -که خدایش بیامرزاد -شیخ ابونصر

هایی دارندکه در اصحاب ها و آداب آنانند؛ و همچنني ویژگیاند و هم همگام در فهم دانشحدیث را فراگرفته
بندی احکام و حدود دین و نگری و تعمق در دستهدرک واستنباط دقیق معنای حدیث، ژرف: حدیث نیست
اند و میان ناسخ و منسوخ واصول و فروع و عموم وخصوص در ههمچنني فقها دین را تبیني نمود. اصول شرعی

اند که شامل و برای مردمان احکام  دینشان را از قرآن بیان نموده. اندو سُنت و اجماع و قیاس تفاوت نهادهقرآن 
هر به ظا تمییز احکام منسوخ است که هنوز مکتوب در قرآن وجود دارند و نیز عکس آن؛ و نیز احکامی که لفظی

عام دارند اما مراد از آن خاص است و یا لفظ ظاهراً خاص است اما مراد از آن عام است و یا خطاب قرآن 
  .جمعی است اما مراد یک نفر است وعکس آن

اند و های روشن آوردهاند و برهاندین و گمراهان به صورتی مستدل و معقول سخن گفته مخالفان همچنني فقها با
اند و با آختهع امت چنگ ااند و به منت قرآن و نص حدیث و قیاس به نص و اجمدین را نیزو بخشیده
اند با اعرتاضاتی قوی اند؛ و با دشمنان رویارو گشتهای نیکو و جداىل احسن و مؤدبانه نمودهمخالفانشان مناظره

اند امری را مرتب نمودهاند و حد و مرز هر و هر چیز را در جای خود نهاده. پسند و همه کس پذیرردو سخنانی خ
اند، و در اوامر و نواهی واجب و مستحب را تفاوت نهادهو مقایسه، مشاکله، مجانسه و مقارنه را از هم جدا کرده

اند و آن چه را که فقط بدان اند و در شرع آن چه را بدان ترغیب نمودهرغیب و ترهیب را دوگونه ساختهتاند، و 
را  تاند و شبهاها را نمودهاند و راههای امت را گشودهفقها همچنني مشکالت و گره .اندجدا ساختهاند، خوانده

اند تا عالم با علم خود و جاهل از جهل خویش و خواص و عوام در ظاهر شریعت و در با احتیاط عمل نموده
ند در کتاب خویش آنان و خداو. ماندبا فقهاست که حدود و ثغور دین محفوظ می. قلمرو آن به تقلید دچار نیایند
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 کنند تا در کار دین دانا گردند تا آخر آیهچرا گروهی از هر امتی کوچ نمی -عزوجل -را یاد کرده و گفته است
فقها . »سازدخداوند نیکی هر کس را که بخواهد او را در دین دانا می«: گفته است) ص(و پیامرب). ۱۲۲/توبه(

اند و پیشوایان مشهوری هم دارند که تمانی ابنای روزگار بر پیشوایی نوشتهها علوم وآدابشان کتابنیز در معانی 
شرح این ماجرا طوالنی است . صدایند چه زیادتر از همه دانش دارند و بیشرت از همه فهم و دین و امانتهم آنان

  .-و توفیق فقط از خداست -یابدو عاقل با اندک نشانه بسی دلیل برای خود می

و یادگارهای علمی و عملی و فضایل و  کر صوفیان و اصناف آنان باب چهارم در ذ
  نیک سريتی و حسن شمایل آنان

صوفیان با فقها و اصحاب حدیث در اعتقاد و دانش پذیری همراهند و مخالفتی : گفت -الله رحمة -شیخ ابونصر
سازد و پريوِ می ورد آنان ندارند چون این ویژگی صوفیان را از بدعت و هواپرستی و روش هایهابا دانش

کند و هر کس از صوفیان که درجات اصحاب ها همراه آنان مینماید و صوفیان را در همۀ دانشپیشوای دین می
در هنگام ظهور مبهمات و مشکالت آنان را ندانسته باشد  کفقه و حدیث را درنیافته باشد و مقدار درایت و در

گزیند و هرگاه در مشکلی اصحاب کالمی را گفتند همان را برمیو هرگاه همگی . کندشرعی به آنان روی می
در . نماید تا کار و حال دین رعایت گردد و بزرگ شودترین را اختیار میچندگانه شدند، صوفی بهرتین و تمام

اندوزی و اقدام به شبهات پسندیده مذهب تصوف انجام مکروهات و جست وجوی تأویالت و تمایل به ثروت
مذهب صوفیان تنها . سازد و نیز از دوراندیشی و احتیاط به دور استاین کردار دین را سست مینیست چه 

آویزش به محکمات و ضروریات دین است، این چیزی است که ما از مذهب صوفیه و سريت و سنت آنان در به 
زین صوفیان ا .یمه اهای ظاهری که جاری بني عموم فقیهان و اصحاب حدیث است، دریافتکار داشت دانش

تری را با انجام عبادات ودرک حقایق طاعات و های رفیعروند و فضاها و احوال برتر و جایگاهفراتر می
ای است که علما و فقیهان و اصحاب و صوفیان را در دین مراتب و امتیازات ویژه. یابندکردارهای نیک درمی

ها راه هایم به ناگفتهگویم تا از گفتهارها اندکی را میفقط از بسی. گزارش این دراز خواهد گشت. حدیث را نیست
  .-اگر خدای بخواهد -بری و دریابی

ها که آداب و احوال و دانش های صوفیان در معانی خاصی ازذکر ویژگی باب پنجم
  از دیگران متمایز شدند

پس از انجام واجبات و  -ماز دیگر عالمان که یاد کردی -اولني ویژگی صوفیان: گفت -الله رحمة -شیخ ابونصر
هایی است که میان آنان و مطلوب دوری فایده و بریدگی از همۀ دلبستگی ترک محرمات، دوری از کردارهای بی

: صوفیان را احوال خاصی است از جمله. کند زیرا صوفیان مقصود و مطلوبی جز حق ندارندو تاریکی ایجاد می
های ای از آن نیست، و بسندگی به کمرتین بهرهای که چارهان پارهخوشنودی به اندکی از دنیا، و رضایت به ن

و گسرتدنی و خوردنی و همانند اینها، و گزینش درویشی بر توانگری، سبکباری و دوری از دنیاوی از پوشیدنی 
جویی و کامرانی و سروری، و نیز گرانجانی و برگزیدن گرسنگی بر سريی و اندکی بر بسیاری، و ترک برتری

ها و فروتنی بر خرد و کالن، و از خودگذشتگی در هنگام نیاز مردمان و سري چشمی از هربانی بر آفریدهم
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های حق، و شتاب در انجام تمام  اندیشی در باب خداوند و راستکاری در پريوی از فرماندنیاداران و نیک
هایش و و تسلیم و رضا در برابر فرمان بالهایشها و روی نهادن به ایزد و بریدن از همه برای او و پذیرش نیکی

نفس  -تعاىل - چه خدای. هاها و دوری از آزها و نافرمانی هوسهایِ در راهش و راندنِ خواستصرب بر کوشش
  .نامیده است» ترین دشمنان که در دو پهلوی توانددشمن«آن را) ص(را بس مُشوق به بدی خوانده است و پیامرب

  وفیانگفتار در آداب و اوصاف ص
همچنني از آداب و اوصاف صوفیان نگهداشنت رازها و پرهیز از فرمانروای ستمگر و استمرارِ نیکی دل با راندن 

سازد و  جز خدای کسی چیزی درست از آنها های زشت و پندارهایی است که دل و اندیشه را برياه میبدسگاىل
هایی پاکیزه و اهدافی هایی کامل و نیتآماده و انگیزه هاییکنند تا خداوند را با دلصوفیان چنني می. داندنمی

پذیرد که تمامی برای او باشند و نیایش از بدی زدوده برپستند چه خداوند به راستی فقط پرستش کسانی را می
  ).۳/زمرد( بدانید که تنها دین خالص برای خداست: فرمود -عزوجل -آنان خاص او باشد و خداوند

  و عادات صوفیان گفتار دیگر در آداب
های نیکان و و نیز از آداب و عادات خاص صوفیان گام سرپدن به روش برگزیدگان و جایگريی در جایگاه

ی حقیقت با بخشیدن جان و دل است؛ و نیز اختیار مرگ بر زندگی، بندگی بر سروری و سختی بر نرمی تا ههمرا
آیا نمی. و این نخستني میدان از میادین حقایق است خواهدبه مقصود برسند و نخواهند جز آن چه را که او می

حقیقت . هر حقی را حقیقتی است: گفت) ص(که حارثه پیامرب را پرسید چه گفت؟ پیامربآن گاه که  نگری 
دار هستم ها تا صبحگاهان بیدارم و روزهایم را تشنه و روزهدلم را از دنیا گرداندم و شب: ایمان تو چیست؟ گفت

گردند و دوزخیان را میبینم که گرد خداوند مینگرم و بهشتیان را میپرده میخدای روشن و بی گویی به عرش
  .شناختی، پس پایداری کن: پیامرب او را گفتآنگاه . کننددهند و ناله مینگرم که چگونه فغان سر می

  های دیگر از دیگر عالمان و در دانش  های خاص صوفیان باب ششم در ویژگی
این ویژگی .دسازهای خاص از دیگر طبقات اهل علم جدا میصوفیان را ویژگی: گفت -الله رحمة - بونصرشیخ ا

همۀ اینها صوفی را . به کار داشت آیات کتاب خداوند، و تالوت آنها و آگاهی از کلمات رسول او: ها عبارتند از
رِ دین و منازل فراتر سالکني که تنها خوانند و از مقامات برتهای واال فرا میهای نیکو و حالتبه سريت

دهند و این آداب از جمله کردهمخصوص گروهی از مؤمنان و اندکی از صحابه و متابعان ایشان است خرب می
و خداوند . خداوند مرا پرورد و چه نیکو پرورد: گویدای از فضایل اخالق اوست چه خود میهای نبی و شمه

و این نکته در کتاب). ۴/قلم(های نیک و بس بزرگ استراستی که تو را خُلقبه : نیز در باب او فرموده است
یابند های دیگر را درمییابند آن چنان که دانشهای دانشمندان و فقها ثبت است اما چنان که باید آن را درنمی

. بدان که حق استای نیست به جز اعرتاف و ایمان در این میدان بهره -از اهل دانش راستني -و غري صوفیان را
همچنني . های آن و درجات تائبني و  حقایق آنهاستاین نکته نیز مانند حقایق دیگر اخالقی مثالً توبه و ویژگی

معنای راستني پرهیزگاری و پرهیزگاران، متوکالن و اهل رضا و درجات صابران و نیز فروتنان و ترسندگان از حق 
این احوال بیشرت از آن . امش و یقني و خوشنودی از احوال صوفیانو محبت و خوف و رجا و شوق و دیدار و آر

ها در پندار و کردار وارادت و صرب بر سختی است که شماره شوند و هر یک را اهلی است که با یکدیگر تفاوت
و چريگی بر واردات قلبی دارند و برای هر یکی مرز و مقام و دانش و بیانی ویژه است همان مایه که خداوند 

  .-عزوجل -بدانان بخشیده است
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  ]هایی که برای صوفیان سهل و برای دیگران سخت استدر دانش[ گفتار دیگر
ها این نکته. یابند که بر افهام فقیهان و عالمان دیگر سخت و صعب هستندهایی را درمیصوفیه همچنني دانش

عبارات، از زیادی لطافت و دقت چندان به  اند ودرهایی هستند که در دل اشاراتِ صوفیان نهاده شدهبینیباریک
های دل، رازهای ها و حجابردات قلبی و موانع آن، وابستگیوابیشرت این نکات در معنای . آیندچشم نمی

ها و حقیقت ذکرها و مراتب قرب به خداوند و ذات توحید و پوشیده و درجات اخالص و چگونگی معرفت
های محدث در برابر ذات ابدی و فنا جود در ذات ازىل و نابودی پدیدهمنازل تفرید و حقایق بندگی و محو و

ها و نابودی قاصد به بقای مقصود و تمامی احوال و مقامات و گرد آمدن پریشیدهخواهنده و بقا بخشنده و گذر 
آگاهی  ها وتنها صوفیه توان گشودن این گره. های بسته و تاریک و گذشنت از صحراهای مهلک استرفنت بر راه

واین به سبب ممارست صوفیان و آشنایی آنان با منازل سلوک و جان. ها را دارند نه دیگر اهل علماز این مشکل
واین مراتب بیش از آن است که . فشانی در راه آن است تا دیگران را از طعم و ذوق و کم و زیاد آن بیگاهانند

ها درکتاب خدا و اخبار همۀ این دانش. رسد به تمامییک فرد اندکی از آنان را دریابد و به بیان آرد چه 
  . هست و در پیشگاه آشنایان نیز روشن است و عالمان در هنگام بحث آن را منگر نیستند) ص(رسول

اند چه آنان به درستی های ظاهر چنگ یازیدهکنند که به ظواهر دانش و دانشعلم تصوف را فقط کسانی رد می
اند جز همان احکام ظاهری و مسائلی که در مبارزه با مخالفان الزم است و را درنیافته کتاب خدا و کالم پیامرب

و یا شهرتی در دنیا  توانند به ثروتی یا ریاستیترند چون که با اینها میحریص انبدین -شگفتا -مردمان زمانه
ها و سختیآمیخته با رنج) تصوّف( چون که این دانش. دست یابند؛ و اندکند آنان که دل در این دانش سپارند

سازد؛ بزرگ را خُرد و خُرد کند و دل را اندوهگني و اشک را جاری میهاست و شنیدنش زانوان را سست می
نفس را در سلوک آن . نماید تا چه رسد به عمل و همراهی و چشیدن و دریافت و رفنتِ منازل آنرا بزرگ می

به همني جهت علما . هااهی جسمانیت و دوری از خواهشلذتی نیست چه شرط تصوف، مرگ نفس است و تب
یششان بسیار باشد و مجال تأویل و اند که رنجشان کم و نفع و گشاهایی سرپدهسر به دانش هدآن را رها نمو

تر های بشری که بر پريوی لذات و ترکِ درون و حقایق استوار است، نزدیکترخیص داشته باشند و با خواسته
  .-و خداوند داناتر است -تردن بارش نیز سبکباشند و کشی

شمارند و تصوف را علمی میدر ردّ پندار گروهی که صوفیان را نادان می باب هفتم 
  اند دانند که قرآن و رسول آن را گواهی نداده

 نان و مرداناز زهیچ تنازعی میان بزرگان در این باره نیست که خداوند در کتاب خویش : شیخ ابونصر گفت
و عابد و خاشع و مخلص و نیکوکردار و خائف و امیدوار و عابد و بردبار و خوشنود و متوکل و دوست و  صادق

متقی و برگزیده و برکشیده و اَبرار و مقربني یاد کرده است و نیز خداوند از گواهان یاد کرده است و گفته است کسی 
ها همانا که با یاد خدا دل: یاد کرده و فرموده استهای آرام را و خداوند دل. دهد شاهد استکه گوش فرامی

نیز فرموده ) ص(ها را نام برده و پیامربروان و شتابندگان به نیکوییو سابقان و میانه). ۲۸/رعد( دنگريآرام می
و نیز چه بسیار خاک آلودگان تهیدست هستند . از امت من کسانی اهل کالم و حدیثند و عمر از آنهاست: است
و نیز پیامرب . و دیگر کس را چنني نگفت» دلت فتوا بگري«و به وابصه گفت از. کوکارند و براء از آنهاستکه نی
. با شفاعت مردی از امت من گروهی چون ربیعه و مُضَر به بهشت درآیند، آن مرد را اویس قرنی گویند: گفت
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هراسانند به راستی که طلق پسر حبیب  از خداونداز امت من کسانی هستند که گاه قرائت قرآن : ودر حدیث دیگر
گفته شد آنان . حساب به بهشت درآینداز امت من هفتاد هزار کس بی: گفته است که) ص(و پیامرب. از آنان است

   .نمایندکنند و به خداوند خویش توکل میکسانی که دزدی نمی: ؟ گفت)ص(کیانند یا رسول الله
ار است و حرفی نیست در این که همۀ اینها از امت پیامربند و اگر از امت اخبار و آثار در امثال این روایات بسی

. نمودکرد و پیامرب آنان را وصف نمیبود  خداوند آنان را در کتاب خود یاد نمینباشند و وجودشان نابودنی می
ماریم گواه برگزیدگی شبینیم اما این طایفه را شایستۀ نامی خاص نمیوقتی ما ایمان را در همۀ افراد برگزیده می

و هیچ کس را تردیدی در این نیست که پیامربان از صوفیه به خدا نزدیک ترند و آنان آدمیانی هستند . آنان است
گردند اما ویژگی خاصی عالوه بر این موارد خوابند و دچار حوادث میخورند و میدیگر که میچون آدمیان 

پیامربان و نیز صوفیان، . کشد چون که رازی بني اینها و خداستد و برمیسازآنان را از دیگران ممتاز و متمایز می
گوید و به سوی خود مییقني و ایمان بیشرتی نسبت به حق دارند و خداوند به همني جهت با آنان سخن می

را  سازند و دیگراناند در هستی که وحی و کتاب و رسالت را از آن خود میخواند جز این که پیامربان یگانه
  .-و خدا داناترست - اندبایستگی آن نداده

های صوفیان به فقیهان و معنای درست و استدالىلِ باب هشتم در ذکر اعرتاض
  دریافت دین

. »بخشدخدا نیکیِ هر کس را بخواهد فهم دین را بدو می«از پیامرب روایت شده که فرموده: شیخ ابونصر گفت
ای؟ فقیه کسی آیا به راستی تا امروز فقیه دیده: حسن گفت. ی فقیه استاند که به حسن بصری گفته شد فالنگفته

خداوند است که باید نهد و در کار دین بیناست و گفتۀ گذارد و روی به آخرت میاست که دنیا را پس پشت می
، تنها فهم د و تفقه در دیننشودین نامی است که تمامی احکام در آن پوشیده و پیدا می. در کار دین دانا گردید

این احکام و معانی این احوال چون طالق و بنده آزاد کردن برده و ظهار و قصاص و سوگند و تعزیرات نیست؛ 
ای رخ ندهد که نیازمند این احکام گردیم و هرگاه پیش آمد از حکم آن چون که در طول زندگی شاید حادثه

ای شود تا حادثهآورد و واجب از او ساقط میبه جا میگردد و حُکم فقیه را شود و از عالم تقلید میپرسیده می
گویند همۀ گردند و از حقایق آنها سخن میصوفیان در آنها دانا میدیگر، اما احوال و مقامات و مجاهداتی که 

مسائلی چون صدق، اخالص، ذکر . مؤمنان نیازمند آنهایند و شناخت آنها بر همه کس و در همه جا واجب است
  .از غفلت و مانند آنها وقت معینی ندارند بلکه در همه حال بر بندگان واجب عینی هستند خدا، دوری

اگر حقی است از حقوق بایستی بی درنگ آن را بگزارد . گذردبنده باید بداند که چه بر جسم و دل و ذهنش می
رگز ه«: ش را فرموداخدالوند پیامرب برگزیده. بی درنگ بگذرد است های نفسانیو اگر خواهشی از خواهش

» قلبشان را از خویش غافل کردیم و دنباله رو نفس خویش گشتند و در هر کاری زیاده رفتندپريو کسانی مباش که 
بدان که . ای از این نکات را از یاد برد فقط از سر نا آگاهی و غلبۀ غفلت استکه هر کس نکته). ۵۹/ اسرا(

های فقیهان در مسائل و تهحقایق آنها بیشرت از یافو شناخت دقایق و  هاهای صوفیان در معانی این دانشدریافت
این علم اشارات و خواطر و عطایا و الطاف . احکام ظاهری دین است چه دانش تصوف را نهایتی نیست

تمامی . های دیگر عرصه محدود استکشد اما دانشخداوندی است که آشنایان راه را در خویش فرو می
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تصوف را نهایت نیست چون که . گردند و عکس آن صادق نیستیت به دانش تصوف برمیها در نها دانش
  . مقصود و موضوع آن انتها ندارد

های خویش میها برگزیدگان برای درک کالم و دریافت خطابتصوف، علم فتوح است که خداوند بر دل
  .-هرگونه بخواهد و هرگاه بخواهد -گشاید
پذیرد پیش از آن که و اگر دریا مدادی گردد تا کلمات خدا را بنویسد بحر پایان میبگ: فرموده -عزوجل -خداوند

اگر سپاس : و فرمود). ۱۰۹/ کهف( هر چند بحر دوباره از همچون خودی نريو بگريد. کلمات او پایان گريند
نعمتی است که خود  های خداوند را نهایت نیست و شکر،و افزونی). ۷/ ابراهیم( ترخواهید شدگزارید زیاده

  .و توفیق از خداست ...سان پیوسته افزونرت د و همنيخواهشکری دیگر را می

باب نهم در ذکر روایی تخصیص در علوم دین و تخصیص هر علمی به اهل آن و 
  نمایدطرد آن که علم را با پندار انکار می

هستند و خالفی هم میان امت گروهی از علما منکر تخصیص در علم شریعت : گفت -الله رحمة -شیخ ابونصر
را به تو ای پیامرب، برسان آنچه : هایش فرموده استدر این نیست که خداوند تعاىل پیامربش را به ابالغ فرستاده

دانم، کم میدانستید آنچه را که من میاگر می: از پیامرب نیز روایت شده است که گفت). ۶۷/ مائده( نازل کردیم
گفت دریغ نمیبود که بایستی پیامرب می یدانستند از علواگر علمی که یاران نمی. ستیدگریخندیدید و بسیار می

پرسیدند حال آن که خالفی نیست در این که اصحاب رسول هر کرد و اگر یاران پیامرب روا بود که برپسند ازو می
داشت و حتی را پوشیده می دانست و آنکدام به علمی خاص ممتاز بودند چنان که حُذَیفَه نام منافقان را می

پیامرب مرا هفتاد باب دانش آموخت : روایت شده که گفت) ص(علیروزی عُمر از او پرسید من از آنانم؟ و نیز از 
اما یادآوری آن تنها بدین جهت است که . و این مسائل در پایان کتاب آمده است. که دیگری را نیاموخته بود

و هر گروهی را در . حدیث و فقه و صوفیه پخش شده است علم دین استدانسته شود که علمی که بني اصحاب 
و همگی بر آنند که هرگاه اصحاب حدیث . ها و اقوال و نیز پیشوایان مشهور استها و نوشتهدانش خویش کتاب
ردند کمراجعه می نند به فقیهاتیافها و رازهای اخبار و شناخت رجال را درنمیخورند و انگیزهبه مشکلی برمی

همچنني هر کس پرسشی . نددآورند به اصحاب حدیث روی میدخورهمان گونه که فقها هرگاه به مشکلی برمی
های درون و اسرار پیشینیان و کردارهای دل داشت صوفیان با اشارات لطیف و معناهای ظریف آن را دربارۀیافته

در این باره به کسی مراجعه کنند که شایسته و  گذاشتند و همه بایدگشودند و او را نا امید و سرگردان نمیمی
آشنای این علوم و دقایق آنهاست و هر کس که جز این راه رود خطا کار است و کس را نرسد که در حق متصوفه 

و به خود گمان برد که از نیکان است و خود را  نیست زبان دراز کند در حاىل که با احوال روحی آنان آشنا
  .داردما و شما را از آنان در پناه خداوند . هالک سازد

  اندباب دهم درتبیني اسم صوفیان و این که چرا چنني نامی گرفته
گویند پس چرا صوفیه را صوفیه می. کسی پرسید که اصحاب حدیث به حدیث منسوبند و فقها به فقه: شیخ گفت

افزایند چنانکه اهل زهد را زاهد اهل یدهند و حاىل از احوال را بدانان نمو آنان را به احوال و علم نسبت نمی
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که صوفیه به یک علم خاص راضی نگشته جهت بدان: نامند؟ به او گفتمتوکل را متوکل و اهل صرب را صابر می
چه صوفیان معدن همۀ علومند و مخزن همۀ احوال نیک و . انداند و تنها یک حال را از انبوه احوال نگرفته

اند شایسته نیست که آنان را فقط به یک نام بخوانیم و به همني چون صوفیان چنني .پسندیده از آغاز تا امروز
اند و یک علم را از آن خود اند و یک حال را به خود نسبت ندادهجهت آنان نیز فقط یک نام را به خود نگرفته

  .اندنخواسته
و  خوانمو حاىل و دانشی و کرداری به نامی اگر همواره یک حال و مقام  را بدانها بیفزایم و یا هر لحظه آنان را ب

حالتی را به آنان نسبت دهم و وقت آنان را به به نامي بخوانم و در هر حال، در هر بنامم ناچارم كه در هر حالتي 
هایشان نسبت دادم چون که جامۀ صوفیان ادامۀ شیوۀ جامه پوشی چون این امکان پذیر نیست آنان را به جامه

هایشان نسبت دادم و چون آنان را به جامه. شعار اولیا و اصفیا؛ و در این باره روایات بسیار است پیامربان است و
ام که همۀ علوم و اعمال و اخالق و احوال شریف ستوده را در خود دیدم که نامی کوتاه و گویا و عام را برگزیده

منسوب هایشان کند و آنان را به ظاهر جامهمیبینی که خداوند گروهی از خواص یاران مسیح را یاد آیا نمی. دارد
های سپید بر تن ، و حواریون گروهی بودند که جامه)۱۲۲/ مائده( آن گاه که حواریون گفتند: گویدمی دارد و می

و یا حاىل از یا عملی از اعمال هایشان نسبت داد و آنان را به علمی از علوم خداوند آنان را به جامه. کردندمی
و به نظر من نام گذاری صوفیه نیز همني گونه است و خداوند داناتر است؛ . که بدان شهره بودند، نخواند احواىل

  . چه پشمینه پوشی شیوۀ پیامربان و صدیقان و پرهیزگاران است

ایم و اسمی مُحدث گویند نامی از صوفیه نشنیدهباب یازدهم در ردّ کسانی که می
  است

نیز بعد از آنان نیامده است و چرا عابدان و زاهدان  نه و) ص(فی دربارۀ یاران پیامرباگر کسی برپسد چرا اسم صو
و از  -گوییماند؟ میاند و چرا به هیچ یک از یاران او صوفی نگفتهو سیاحان و فقريان بعد را بدین نام نخوانده

هر کس آنها را دارا شد روا نیست  دارد کههایی که همنشینی با رسول خدا احرتام و ویژگی  - جوییمخدا توفیق می
نگری که یاران رسول آیا نمی. که نامی دیگر بدو داده شود چه واالتر و باالتر از همنشینی رسول چیزی نیست

پیشوایان زاهدان و عابدان و متوکالن و فقرا و خوشنودان و صابران و شیدایان و نظایر آنانند و به هر چه رسیدند 
  . نامی دیگر نیافتند» صحابی«بود؟ و اینان جز) ص(یامرباز برکت همنشینی با پ

چون که در زمان حسن . دگویاند یاوه میای است که بغدادیان آن را ساختهگوید صوفی نام تازهو اما آن که می
دیده است روایت شده که  رابصری این اسم معروف بوده است و از حسن بصری هم که برخی از یاران پیامرب 

است ) پول( با من چهار دانگ: ، و گفتی بدو دادم و نپذیرفتزصوفی را در طواف کعبه دیدم و چییک : گفت
  .باشدام میکه بسنده

  .شناختماگر ابوهاشم صوفی نبود مفهوم دقیق ریا را نمی: و از سفیان ثوری روایت شده که گفت
حاق بن یسار و دیگران حدیثی را نقل و در کتابی که اخبار مکه در آن گردآوری شده آمده است که محمدبن اس

کرد؛ اما از دیاری دور، پیش از اسالم روزگاری مکه خاىل شد تا جایی که کسی کعبه را طواف نمی: اند کهکرده
اگر این سخن درست باشد بیانگر آن است که حتی پیش . مردی پشمینه پوش آمده کعبه را طواف کرد و باز گشت

  . و خدا داناتر است -انددادهشده بود و اهل فضل و صالح را بدان نسبت می از اسالم کلمۀ صوفی شناخته



۱۹  

  باب دوازدهم اثبات علوم باطن و تفسري مدلّل آن
اند ما جز علم شریعت ظاهر را که قرآن و اخبار اند و گفتهگروهی از اهل ظاهر، تصوف را انکار کرده: شیخ گفت
به . معنای روشنی ندارد» علم باطن و علم تصوف«و گفتۀ شما در بابشناسیم اند علم دیگری نمیآن را آورده
که بدان که علم شریعت یکی بیش نیست و شریعت نامی است که دو : جوییمگوییم و از خدا مدد میآنان می

ا و آید که به کارهای پیدعلم شریعتی به دست میهرگاه هر دورا بیامیزی . روایت و درایت: گريدمعنا را در بر می
خواند و هیچ کس مجاز نیست که شریعت بگوید و یکی را اراده کند؛ چون علم آن گاه که در دل پنهان فرامی

علم . است پوشیده است مگر این که بر زبان جاری شود و روشن گردد  چون بر زبان آمد آن را علم ظاهر گویند
کارهای ظاهر همچون . شودی ناپیدا را شامل میگريد که هم کارهای پیدا و هم کردارهاشریعت هر دو را در برمی

اما احکام چون  . گوینداعمال جسمی و طهارت و نماز و زکات و جهاد و دیگر چیزها؛ اینها را عبادت می
تعزیرات و طالق و بنده آزاد کردن و خرید و فروش و واجبات و قصاص و مانند آن همۀ اینها کارهای جسم و 

هانی چون حاالت قلب مثل مقامات و احوال و احواىل مانند صدق، ایمان،یقني، اما کارهای ن. جوارح است
درست کاری، اخالص، معرفت، توکل، محبت، خوشنودی، یاد، شکر، بازگشت به حق، ترس، پرهیزگاری، 

قرب، شوق، وجد، هراس، پشیمانی، حیا، شرم،  مراقبت، تفکر، اعتبار، خوف، رجا، صرب، قناعت، تسلیم، تفویض،
رگداشت و شکوه حق؛ همۀ این کردارهای پیدا و پنهان را علم و ادراک و بیان و درک حقیقت وشوقی است بز

هر کس دانست، دانست و هر کس ندانست، : ها و دالیلی است که پیامرب گفتو همه را از قرآن و اخبار نشانه
  .نخواهد دانست

بر : ه استخداوند گفتگريد و جسم و تن را در برمی گوییم مراد ما علوم ظاهری است کهپس هر گاه علم ظاهر می
نعمت ظاهری همان است که خداوند بر جوارح ). ۲۰/ لقمان( های ظاهری و باطنی خود را ریزاندشما نعمت

و نعمت باطنی چیزهایی است که خداوند به دل بخشیده است . واجب کرده است چون انجام طاعات و عبادات
: و خداوند فرموده است. شویم و نه نیز با باطن از ظاهربا ظاهر از باطن بی نیاز نمی .همانند حاالتی که گفتیم

). ۸۳/نسا( یابیداز آنها درمی چیزها ؛داننداگر مسائل را به پیامرب برگردانید و نیز به سوی کسانی که آنها را می
که صوفیان از قرآن و   چون. لم باطن است وهمان علم تصوف استععلم دریافتی از بطن شریعت، همان 

پس علم، ظاهری و . یاد خواهیم کرد -اگر خدا بخواهد -ای از آنها راای دارند و ما شمههای ویژهحدیث استنباط
. اسالم ظاهری وباطنی دارد. ظاهری و باطنی دارد) ص(کالم پیامرب. قرآن نیز ظاهری و باطنی دارد. باطنی دارد

بسط و شرح آن طول . اندها دارند که از منت قرآن و حدیث و عقل درآوردهتهها ونکیاران ما در این باب سخن
کشاند و آن چه گفتیم بسنده است ارباب خرد ما را به پرگویی میرود و خواهد کشید و از حیطۀ اختصار بريون می

  . توفیق از خداست -را

  های تصوفسیزدهم در ماهیت و ویژگی باب
محمد قصاب استاد جنید  -صاب دربارۀ ماهیت و اوصاف تصوف پرسیده شداز محمدبن علی الق: شیخ گفت

تصوف عبارت است از اخالق نیک در هنگامی خوش که از مردی بزرگوار در میان گروهی : گفت. -بود
یچ گونه بی هتصوف آن است که با خدا باشی : گفت. و از جنید دربارۀ تصوف پرسیده شد. بزرگوار پیدا گردد

. وانهادن نفس به خدا و خواسنت آنچه خدا خواست: گفت. از رُوَیم بن احمد همني را پرسیدند. نیاوابستگی به د
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. ابومحمد جریری را پرسیدند. هیچ چیز را نخواهی و چیزی هم تو را نخواهد و نگريد: گفت. سمنون را پرسیدند
بنده در هر : گفت. پرسیدندعمروبن عثمان مکی را . کسب هر کردار نیک و ترک تمامی کردارهای زشت: گفت

  . وقتی، بهرتین وقت را بندگی کند

  مانندباب چهاردهم در ذکر اوصاف صوفیان و کسانی که به این طایفه می
ری بوده، پرسیده شد که ن زید که از بزرگان یاران حسن بصهای صوفیان از عبدالواحدبدربارۀ ویژگی: شیخ گفت

کنند و با قلبشان در برابر آن ها را مهار میکسانی که با خردشان غم: به نظر تو صوفیان چه کسان هستند؟ گفت
کسی : گفت. و از ذوالنون دربارۀ صوفی پرسیده شد. برندهای ذاتشان پناه میسرورشان از بدی به زنند وزانو می

برتری دادهکسانی که خداوند را بر همه چیز : نیز گفت. که جست و جو به رنجش نیندارد و سَلب آزارش ندهد
و به یکی از آنان گفته شد چه . اند و خداوند هم آنان را بر هر چیزی برتری داده و برگزیده استاند و برگزیده

چون در نزد آنان برای کارهای نابهنجار دالیلی است و کثرت و . اصحاب تصوف: کسی صحابی تر است؟ گفت
برگزیدگان خدا : گفت. صوف پرسیده شددربارۀ ت -للها رحمة -از جنیدبن محمد. شان چندان مهم نیستیعدد برا

 رحمة -به ابو حسني احمدبن محمد نوری. سازددر میان خلق که هرگاه بخواهد آشکار و هرگاه بخواهد نهان می
می» فقراء«اهل شام به صوفیه. هر کس که سماعی را بشنود و انگیخته شود: گفته شد صوفی کیست؟ گفت -الله

مهاجر، که ار و برای فقرای : است نام نهاده» فقراء«ان آیتی از قرآن است که خداوند هم آنان راگویند و گواه آن
از ). ۲۷۳/ بقره... (اندو نیز فقرایی که در راه خدا رنج کشیده و درمانده). ۸/حشر... (انددیارشان رانده شده

شرط علمی ندارد اما : گفت. سوال شددر باب معنای صوفی  -الله رحمة -ابوعبدالله احمدبن محمد بن یحیی
با خدا باشد بدون مکان و خدا  وی را محروم نسازد از دانایی در هر . بایستی فقري، بریده از اسباب دنیا باشد

  . مکان
و صفا قیام برای است  بوده، به جهت سنگینی تلفظ صوفی شده » صفوی«گفته شده که اصل کلمۀ صوفی
گفته شده که صوفی کسی است که اگر دو حال و یا دو خُلق به . داری بدوخداست در هر زمان با شرط وفا

معنای صوفی این : گفت. باز هم از او معنای صوفی را پرسیدند. ترین را برگزیند پیشوازش آیند بهرتین و مهم
بشری از  هایاست که بنده عبودیت خدا را در جان جای دهد و جانان، او را پالوده سازد تا بدان جا که آلودگی

صوفی است چون به راستی از همه چیز صاف این . او دور شوند و حقیقت و احکام شریعت را همنشني گردد
  . گردیده است

گزارند و دانشمندان خداشناس که احکام او را می: اگر به تو گفته شد که صوفیه را برایمان توصیف کن بگو
یابند، گردند و در آن چه از حق میهای دل شاد میاز انباشتهاوبارند و های خدایی را در جان میتمامی آموخته

تصوف نامی است که به جامۀ صوفیان داده شده : قناد گفت. هاستای محو یافتهچون هر یابنده. گردندمحومی
شیلی را پرسیدند چرا صوفیه را چنني نامیده. چند گونه است در حاىل که احوال و اطوار قلب صوفیان متفاوت و

یافت و در ها و کلمات آنان را نمیای از ذاتشان که باقی مانده است که اگر چنني نبود نامبرای پاره: ند؟ گفتا
اند، علی بن عبدالرحیم قناد دربارۀ تصوف و قدمت شده که صوفیه دنبالۀ اهل صفه همچنني گفته. کشیدخود نمی

  :صوفیان شعری گفته است
  اندگذشتهبه راستی که صوفیان راستني در 
  .و تصوف ازار زرق گشته است
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  . ها و طبقاتِ صرف شده استقنو تصوف آواها و اشتیاو 
  های مردند و دیگر نه دانشی در خور است و نه قلبی نورانی دانش

  های ناهموار را بشناسد نیستنفس تو را فریفت چون که کسی که جان
  ینندور گردند و راه را ببها دیدهتا به چشمان او دیده
  گردد و بر تو بالیا نازل می

  .کوبندو اندوهانت دلت را در می
  : یکی از مشایخ طریقت سه پاسخ برای تصوف دارد

  . ها و پريوی از پیامرب در شریعتها و به کار داشت نیکیهاست از تريگیجوابی به شرط علم و آن تصفیۀ دل
  .هاستبندگی صفات و بسندگی به آفریدگار آسمان جوابی به زبان حقیقت و آن فروگذاری تملک و رهایی از

، کسانی هستند که خداوند آنان را پاک گردانیده و از صفا مصفا ساخته و )خداوندی( و جوابی به زبان حق
  .تصفیه نموده است
نی آن که زمني او را خوار نپندارد و آسمان بر او سایه نیفکند یع: در نزد تو صوفی کیست؟ گفت: به حُصری گفتم

از . دهددارد و سایه میگر چه ما بر زمني و در زیر آسمان هستیم اما بدانیم که خداوند آسمان و زمني را نگه می
  هد؟ ام را میدارد و کدام آسمان سایهکدام زمني مرا خوار می: که گفت روایت شده ابوبکر صدیق 

  باب پانزدهم در معنا و حقیقت توحید و صفت و حقیقت موّحد
وی ذوالنون ایستاد و پرسید راز رشنیدم که گفت مردی پیش  -الله رحمة -از یوسف بن حسني رازی: گفتشیخ 

آمیختگی، توحید آن است که بدانی که قدرت حق در همه چیز هست بی: ذوالنون گفت. توحید را برایم بازگوی
ای جز ها و زمني گردانندهمۀ آسمانعلتی برای شیوۀ آفریدن او نیست و در هو . و آفرینشِ او علت همه چیز است 

. جنید گفت از توحید پرسیده شد. او نیست و هر چه در پندارت درآید خداوند چیزی دگر است و چیزهای دیگر
آن که موحد حقیقت وحدانیت را فقط ویژۀ او داند و کمال احدیت را نیز ازو شناسد و بداند که فقط : گفتم

های دیگر را نفی شود و مخالفان و یاوران و همانندان و همۀ بتنه زاده میزاید و ای که نه میاوست یگانه
خدایی است یگانه، و بداند که او . نماید بی آن که خداوند را تشبیه کند و کیفیت و تصویر و تمثیلی برایش بسازد

توحید : گفت. رسیده شدو نیز از جنید در این باره، دوباره پ. پاک، بی همتا که همانندی ندارد و شنوا و بیناست
 - تعاىل -دهد وخداوند راها را در خود جای مینماید و دانشمعنایی است که تمام رسوم را در خود حل می

  . همیشه بوده است و خواهد بود
دو جواب ذوالنون و جنید در باب توحید روشن است که نخستني دربارۀ توحید عام : گفت -الله رحمة -ابونصر

  . آخری دربارۀ توحید خاص است است و این جواب
ای پیش روی حق باشد و انواع این است که بنده سایه: گفت. باز از جنید دربارۀ توحید خاص پرسیده شد

فانی سازد و خود را فراموش نماید و مردمان را از یاد بربد های امواج دریای توحید او تدبريهای خودرا در کوهه
رب خالصانه بدو با فراموشی جسم و حس خود بپذیرد و بداند که خدای و حقایق وجود یگانۀ خدا را در ق

و . دارد و انجام بنده به آغازش برگردد و چنان باشد که بودای را خود برپای میتمامی کارهای چنني بنده
اگر کسی برپسد . توحید خروج از تنگنای رسوم زمانه به گشادگی ساحت فنای جاودانگی است: همچنني گفت

معنای این گفته در منت کالم : میگویچیست؟ می» انجام بنده به آغازش برگردد و چنان باشد که بود«یمعنا
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جنید در معنای این ). ۱۷۲/ اعراف( ...آن گاه که خداوند از ذُریه و فرزندان آدم پیمان گرفت: خداست که فرمود
های ظاهری با قدرت خداوندی و که روح ایآیا جز بدین شیوه: که بوده و چه بوده و کجا بوده؟ گفت: آیه که

و این نهایت معنای » چنان است که بود«اند و االن مصمم چنانند که گویا همان است کهمشیت ازىل پاسخ داده
  . توحید خداوند یگانه است که بنده، بودنی نباشد و خداوند ماندنی باشد چنانکه بوده است

اشارات آنان در این باره بر فهم . است» واجدان«ند و آن زبانصوفیان در معنای توحید زبان دیگری هم دار
تصوف دانشی است که . نمایانیم تا بدان جا که توان توضیح باشدای از آن را میآید و ما تنها گوشهگران می

راه پوشیده نیست و چون به شرح و تفسري کشیده شود حقیقت معنا پوشیده میبیشرت آن اشارت است که بر اهل 
بسط این مباحث، آمدن آنها در کتاب بوده است و بس و کتاب را درانگیزۀ من هم . نمایددد و طراوتش کم میگر

به می توان  از جمله . گردندیابند  و تباه مییابند و گروهی درنمینگرند، برخی معانی را درمیکسان بسیار می
نابودی آثار بشری و بی : گفت. ندحید را پرسیدقول رُوَیم بن احمد بن یزید بغدادی اشاره کرد که از او تو

یی نکند و خویش را ز دعوی خداتا هرگ استو منظور او از نابودی آثار بشری، تبدیل اخالق . همتایی حق است
این معنای نابودی . تنها از آن خداست» من گفنت«نگوید و جز خدا بر زبان نراند چون که» من و من«نبیند و

و . ثات استدیعنی جداسازی قدیم از همۀ مح» بی همتایی حق«ه است و معنای کالمآثار بشری اوجود بند
وحدانیت بقا، جاودانی : و گفت. چیزهاست جز توحید با نريوی توحید نهایت توحید فراموشی تمامی: گفت

خداست گفته شده که معنای این جمله نابودی جان و دل بنده در برابر . خداست با نابودی هر چه غري از اوست
ها جایی ندارند و جز خدا خداوندرا در ساحت توحید آفریده: دیگری گفت. با تداوم ذکر خدا و بزرگداشت او

ها گوییم معنای این عبارتمی. ها طفیلی حق در توحیدندتوحید از خداست و آفریده. به توحید نستوده است
. ت و نیز فرشتگان و دارندگان دانش راستنيخداوند گواه است که جز خدا، خدایی نیس«گفتۀ خود خداوند است

در این آیت خداوند خود به یگانگی خویش ). ۱۸/ آل عمران(» جز او خدایی نیست و او عزیر و حکیم است
پس حقیقت توحید از دیدگاه حق، همان گواهی خدا بر یگانگی خویش . ها گواهی داده استقبل از آفریده

را در حد توان دریابند و همني که به راستی، او را یگانه دانند و این یگانگی  ها آن استاست و از دیدگاه آفریده
، و اما از دیدگاه اقرار به توحید، باید دانست که اهل »فرشتگان و دانایان گواهند«معنای گفتۀ خدا هم هست که

  . هاهاست نه زبانقبله همگی در اقرار به توحید همسانند و تکیه گاه این نکته اقرار دل
هر کس بپندارد که فقط او توحید را دریافته و معنایی را یافته و اسم را دیده و صفات و القاب خدا : شبلی گفت

رها کرد موحد است  دریافت و سپسرا فهمیده، بویی  از توحید به دماغش نخورده است و هر کس همۀ اینها را 
معنای کالم شبلی آن است  -و خدا داناتر است -: شیخ ابونصر گفت. آن هم به اسم و رسم نه به حقیقتِ دریافت

  .اند، نه از حیث درک و احاطۀ حقیقیکند چنانکه برای او گفتهکه او صفات حق را اثبات می
می. سازدتوحید آن است که بینا را نابینا و دانا را سرگردان و استوار را لرزان می: اندبرخی دیگر از عرفا گفته
یابد که خودش را ت توحید را بیابد از شکوه و بزرگی خدای در دلش دهشتی میگوییم چون هر کس حقیق

نخستني مقامِ کسی که : ابو سعید احمد بن عیسی خراز گفت. خدای بخواهد که را سازد مگر آنسرگردان می
نخستني  :و همچنني گفت. آمیزد تباهی یاد همه چیز در دلش و یگانگی با خداستیابد وبا آن میتوحید را درمی

نشانۀ توحید رهایی بنده از همه چیز و ردّ تمامی چیزها به گردانندۀ آنهاست تا بدان جا که در همه چیز به پرستار 
سپس این ادراک را بر خویش پوشیده دارند و خویش . اندحقیقی خود بنگرد که تنها بدو ایستاده است و ایستاده

. این نخستني گام دخول به ساحت توحید است. د برکشد و برگزیندرا در خویش بمريانند تا خدا آنان را برای خو
فنای یاد چیزها در دل و غلبۀ یاد خدا بر آن تا یاد «که -است ترو خدا دانا -معنای این سخنان آن است: گفت
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و معنای خروج از همه چیز این است که هیچ چیز را به خود و توانش نسبت . »دلش با یاد خدا برود ازچیزها 
انند که به او دچیزها بر پرستار خود نگرند و ب«و معنای سخنش که. ها را تنها از خدا بداندهد و پایداری پدیدهند

اشارت به پرستاری خدا نسبت به هستی است و هر چه حقیقت توحید بر او پرتو افشانده باشد تا » ماندنی هستند
  : کنی کهآیا نظر به گفتۀ شاعر نمی. اندرون خودشانه ها را تنها از خدا بداند نه ببدان جا که پایداری پدیده

  در هر چیزی برای خدا گواهی است
  و داللت کننده بر این که او یگانه است 

. جوییچون خدا را به خودت می: گفت. خري: دانی چرا توحیدت درست نیست؟ گفتمی: شبلی به مردی گفت
: گفت. معنای اثبات را ازو پرسیدند .اشد درست نیستتوحید جز برای آن که انکارش اثبات ب: همچنني گفت

این است که موحد حقیقی منکر این است که او خدا را  -و خدا داناست -معنای کالم او. هاانداخنت همۀ یاء
با من، برای من، به سوی من، بر من، در «گویداین یعنی اثبات وجود خدا در همه احوال چون می. کنداثبات می

کند هر چند که به ظاهر را نفی می) هامن( هاءافتد و در درون، موحد این یامی) هامن( هاۀ این یاءهم» ...من و
مگر : خواهی توحید بشری را دریابی یا توحید الهی را؟ گفتمی: شبلی به مردی دیگر گفت. راندبر زبان می

است و توحید الهی تعظیم حق ) مرگ و زندگی(آری، توحید بشری ترسیدن از عقوبات: تفاوتی هست؟ گفت
های انسان طلبِ عوض و دیدن به نظر من معنای کالم شبلی آن است که از ویژگی: شیخ ابونصر گفت. است

همچون کسی که توحید . ظیم خدا نیستو توحید بنده با چنني کیفیتی تع. نتیجه کار است و خواسنت از غري خدا
  . س از خدا حال شریفی استآورد هر چند که ترخدا را از ترس به جا می

بار دیگر . گردد از شدت سنگینی آنای از توحید راه یابد از درک مابقی ناتوان میهر کس به خرده: شبلی گفت
. ها و زمني را بر سر مژگان خویش بار کرده و کشیده استای از توحید را دریابد، آسمانهر کس خرده: گفت

از این . پوشاننددو پر او هرگاه که باز شوند مشرق و مغرب را می. تروایت شده که جربئیل را ششصد بال اس
شود که گفته می. ها در جوشنصورت جربئیل در ستون کرسی است همانند نقش: عباس نیز روایت شده که

لم پیدا شده است مانند ریگی است در پس ملکوت عملکوتی که برای اهل جربئیل و عرش و کرسی همگی با 
نشانۀ حقیقت توحید فراموشی آن «:و ابوالعباس احمدبن عطای بغدادی در مواعظ خود گفته است. بلکه کمرت

معنای کالم او این است که بنده در مشاهدۀ . »است و صدق توحید در این است که تنها یکی بدان ایستا باشد
پیش از آفرینش در او نهاده همان که خدا . توحید، توحیدبینی خود را از یاد بربد و خدابینی را به جای آن آرد

پريان ما را در باب . ستودندخواستند و به یگانگی نمیچون اگر خدا چنني نکرده بود بندگان او را نمی. بود
اگر  - هاست و ما اندکی از سخنان دیریاب آنان را آوردیم تا بدینها دریافته شود آنچه را که نیاوردیمتوحید کتاب
  .خدا بخواهد

  دهم در ذکر معرفت و صفت عارف و حقیقت آن باب شانز
از ابو تراب نخشبی . بخششی و کوششی: معرفت دو گونه حاصل آید: گفت. ابو سعید خرّاز را از معرفت پرسیدند

عارف آن است که هیچ چیز دلش را تريه نسازد و با وجودش همه را روشن : گفت. را پرسیدندصفت عارف 
نخستني شناخت یگانگی . معرفت حق و معرفت حقیقت: فت دو سنخ استاحمدبن عطا نیز گفت معر. سازد

ها و صفات خود را پیدا نموده است، دیگر دانسنت این است که راهی به سوی خداست چنان که برای مردمان نام
هیچ کس به علم او را : چون خداوند خود فرمود. همتا و پروردگاری او مانع استخدا نیست چه یکتاییِ بی



۲۴  

آن است که » .راهی بدو نیست... «معنای سخن احمد که: گفت -الله رحمة-ابونصر). ۱۱۰/ طه(انخواهد گرفتفر
چون خداوند برای مردمان به اندازۀ توان آنان نام ها و صفات خود را . به سوی شناخت حقیقی او راهی نیست

ای از آن را چون که د و نه حتی خردهای توان دریافت ندارنمایانده است و حقیقتِ شناخت خدا را هیچ آفریده
آدمی چگونه تاب شناخت . شوندهایش در نخستني پرتو عظمت و جالل او ناتوان و نابود میهستی و دارایی

جز خدا، خدا را «به همني معناست که عارفی گفته. های اوسترا دارد که این یک صفت از صفتچیزی 
ای از دانش او را هم نخواهید شما هرگز پاره: اوند هم فرمودخد. »نشناخت و جز خدا، خدا را دوست نداشت

  ).۲۵۵/بقره(گرفت
پاک خدایی است که برای مردمان راهی برای شناخت خود قرار نداده : اند که گفتاز ابوبکر در این باره آورده
آن گاه که : گفتبیند؟ از شبلی پرسیده شد که عارف چه سان و چه گاه خدا را می. جز ناتوانی از شناخت خود

سپس شد نشانۀ آغاز و پایان این . گردند و حواس و احساس نابود شوند نا پدید ها نگرنده و نگریده پیدا گردد
های شناخت آن است که جان خود و گفت از نشانه. آغاز شناخت او و پایان، توحید اوست: مرتبه چیست؟ گفت

های و دیگر از نشانه. را بدوبرگردانی و از او بدانیهای قدرت را در پنجۀ عزت حق بدانی و تمام گونه
  .است چه هر کس که او را شناخت دوست خواهد داشت» دوستی«شناخت

رنگِ آب، رنگ آوندهاست اگر در ظرفی : گفت. ام که روزی صفت عارف را پرسیدنداز بایزید بسطامی شنیده
اند و احوال و نیز زرد وسرخ هم همني گونه. یابی سفید ریزی آب را سفید یابی و اگر در ظرفی سیاه ریزی سیاه

به اندازۀ صفا  شیخ ابونصر معنای کالم بایزید را چنني بیان کرد که آب. عارف با احوال سرور خود همچنني است
پندارد که آب سازد و نگرنده میدگر نمیگرداند و رنگ ظرف، رنگ آب را و روشنی خود روشنی ظرف را برمی

همني گونه است حال عارف با خداوند، در هر چه . ه است حال آن که آب در همۀ آوندها یکی استسپید یا سیا
. انداز مرتبۀ وصف بر گذشته: گفت. از جنید در باب ادراک عارفان پرسیده شد. گرددگردد این نیز میاو می

. شناخت خداوندی هاست برای یگانگی آنها در لطایفدرک دل: گفت. یکی دیگر را از شناخت پرسیدند
نیازشان به خدا، سرپرستی و : نیاز عارفان به حق چگونه است؟ گفت! جنید را پرسیدند که ای ابوالقاسم
عارفان نه نیازی به غري خدا دارند و نه : محمدبن فضل سمرقندی گفت. نگهداشت خدا نسبت به آنان است

اند؛ چون وجود و بقاء و فنای عارفان به رسیده اختیاری دارند چه به جز نیاز و انتخاب، به بس چیزهای دیگر
  .خداوند است

. دیگر بار از عارف پرسیدند. با مردم است و جدا از آنان است: یحیی بن معاذ را از صفت عارف پرسیدند گفت
یابند در که چون است خردها خدا را درنمی: ابوالحسني نوری را پرسیدند. ای بود پس جدا گشتبنده: گفت
چگونه زمان داری بی زمان را دریابد و چگونه دریابد و چه : شود؟ گفته خدا جز به خردها درک نمیحاىل ک
مکان را دریابد و آفریند؟ و چگونه مکانمندی بیدریابد آن را که چونی و چگونگی را می» چونی پذیری«سان

اگر . را آغاز و پایان نام گذارد و او اههمچنني چگونه درک گردد آغاز آغازها و پایان پایان. نام و نشان بدو دهد
آغاز او همان انجام : خدا آغاز همه و پایان همه چیز است چه سان آغاز و انجام او دریافته شود؟ سپس گفت

هایت تجدید شوند و راند تا لذتخواند و گاه میگاهی تو را به خود می. اوست و پیدای او همان پنهان اوست
. دهدهایش بشناسد شناختِ دیداری را از دست میچه هر کس او را با آفریده. تر گرددچهرۀ بندگیت از دیدار، 

حال آن که دیدار را حریم و حرمتی است که خواری و سستی . اندپدیدار گشته )بباش(ها همه از گفتۀ او کنآفریده
قلبی حقایق و ایمان به  دیدار یقینی و» نوری«معنای دیدار در کالم) ابونصر(گویممی. را در آن راهی نیست

  . غیب است



۲۵  

. توان به خداوند نسبت دادزمان بندی و دگرگونی را نمی: شیخ ابونصر، در باب معنایی که بدان اشاره شد گفت
نزدیک در نزد او همچون . گویدچه او چنان که بود اکنون هم هست و در آن چه گفت همان است که اکنون می

و دوری و ها را سزاست و دگرگونی در نزدیکی ها آفریدهنایایی پدیدهدور است و دور همچون نزدیک، ش
البته  -در کالمی که از ابوبکر واسطی نقل شده گفته است. هاست نه خداخوشنودی و ناخوشنودی ویژگی آفریده

جلوۀ  ها را باها را پوشانده است و زیباییزشتی -درست آن است که سخن را از احمدبن عطاء بدانیم نه از وی
هر دو را در آفریده. اندخویش نمایانده است و این دو نعمتی است که جاودان جاریند همان گونه که از ازل بوده

توان دید چه گواه زیبایی او در مقبوالن و نورشان هویداست چنان که گواه پوششمی -هاها و خواندهرانده -ها
  .یافت توانهای او را در رانده شدگان با تاریکیشان می

کردارهای مردمان : آنچه ابن عطاء گفته نزدیک است به گفتۀ ابوسلیمان عبدالرحمن پسر احمد دارانی که گفت
آموزدشان و بر گردد و کردار نیکان را میسازد چه او نخست از گروهی شاد میاو را نه شاد و نه خشمناک می

ها با پوشش زشتی: و معنای قول ابن عطا که گفت راندگريد و آنان را به کردارهای ناخوش میگروهی خشم می
، »اندها با جلوه او زیبا گشتهزیبایی«اش کهگرداند و گفتهاند آن است که از آنان خدا روی میاو زشت گردیده

از ) ص(روزی پیامرب. این کلمات در حدیثی از پیامرب آمده استیعنی خداوند به آنان روی کند چنان که معنای 
گفت این کارنامۀ . یکی در دست چپ و دیگری در دست راست. رج شد و در دستانش دو نوشته بودخانه خا

و ابوبکر . های آنان و پدرانشان، و این کارنامۀ دوزخیان است با نام خودشان و پدرانشانبهشتیان است و نام
را که  شدت وحشت آن چهاز یاد بردند و از وقتی خدا خویش را به نزدیکان نمایاند خویش را : واسطی گفت

هر کس  -و خدا داناست -یعنی .ان نیز هستپسینیبرای  ده بود از یاد بردند و همني خداوند در آغاز به آنان نمایان
از شدت دهشت و دوری،  - همان که خداوند بدان رهنمونش ساخته بود -ظهور نخستني خدای را دیده باشد

  .کرد اگر چه آن را به خاطر داردآشنایی آن را در دیگر موارد گواهی نخواهد 

  باب هفدهم توصیف عارف و سخنان بزرگان دربارۀ آن 
شود هیچ چیزی را انتخاب مکن و بنده پیوسته در شناخنت است تا این که گفته می: یحیی بن معاذ رازی گفت

شود اگر میاو گفته میآن گاه که معرفت پیدا کرد و عارف شد به . یابیباختیار را نیز از خود دور کن تا معرفت 
خواهی اختیار مکن، چون اگر انتخاب کنی انتخاب به اختیار ماست و گر انتخاب را خواهی اختیار کن و گر می

دنیا عروسی است که : یحیی گفت. تو در پنجۀ تقلیب مایی در هر دو صورت. رها کنی باز هم به اختیار ماست
درد و اش را میزداید و جامهکند و مویش را میۀ دنیا را سیاه میاش آرایندۀ اوست اما مرد زاهد، چهرجوینده

ادبش را در وقت معرفت هرگاه عارف : و گفت. عارف بالله تنها به حق سرگرم است و گوشۀ چشمی به دنیا ندارد
به سازد و نور معرفت، نور ورعش را خاموش نمی: عارف سه نشان دارد: ذوالنون گفت شوداز یاد برد هالک می

های خداوندی او را به شکسنت اسرار گراید که ظاهر احکام شرع را نقض کند و زیادی نعمتعلم باطنی نمی
را در پيشگاه ابناي آخرت باز نمايد  تکه معرف کس عارف نیست آن: اندبرخی دیگر گفته. کشاندمحارم خدا نمی

به دنیا گراید،  -بدون اجازه -یش چشم کند و از خدامردمان را پاند اگر عارف  و گفته. تا چه رسد در نزد اهل دنيا
چه سان خدا را خواهی شناخت در حاىل که دلت هیبت شکوه : و گفت. گرددهای خدا خوار میدر میان آفریده
گر نیست  ورزی وقتی که در ضمريت الطاف او جلوهمی کنی و به او مهرا یاد میر  یابد و چه سان اواو را درنمی
غافلی؟ از محمدبن احمد پسر حمدون فراء شنیدم که گفت از عبدالرحمان فارسی پرسیده شد که و از یادش 
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ها از میان ها گرد آیند و احوال و مراتب یکسان شوند و جداییهرگاه پراکنده: کمال معرفت در چیست؟ گفت
احوال با خدا و برای خدا و یعنی وقت بنده دچار دگرگونی و تغیري نگردد و بنده در تمامی : ابونصر گفت. دنبرو

  .گریخته از همه چیز جز خدا باشد

باب هجدهم در بیان قول عارف که چگونه خدا را شناختی و تفاوت میان عارف و 
  مؤمن 

گفته شد نقش خِرد چیست؟  . با خود خدا: خدا را به چه چیزی شناختی؟ گفت: به ابوالحسني نوری گفته شد
به او  چون خداوند عقل را آفرید . گرددبرابر ناتوانی چون خویش خوار نمی خرد ناتوانی است که جز در: گفت
تو : آنگاه عقل گفت. سپس خداوند به چشم عقل نور توحید را کشاند. من کیستم؟ عقل خاموش ماند: گفت
که  نخستني واجبی: پرسیده شد. پس خِرد را جایگاه آن نیست که خدا را دریابد مگر با لطفِ خودِ خدا. خدایی

من : چون خداوند خود فرموده. شناخت یعنی معرفت: خداوند بندگان را بدان خوانده چیست؟ ابوالحسني گفت
از دیگری و. یعنی برای شناختنم: ابن عباس گفت. )۵۶/ذاریات(جن و انس را نیافریدم مگر برای پرستشم

ترین مراتب صفات و اسماء دریابد این که دل حقیقتاً یگانگی او را در واال: معرفت چیست؟ گفت: پرسیده شد
چه خداوند در بزرگی و توانایی و چريگی و شکوه و جاودانی بی همتاست که هیچ کس چون او نیست و او 

و گفته . زدایدها میاو اضداد و همانندان و ابزار را از دل. شنوای بیناست بدون چونی و همانندی و همسانی
، وَجد و ایمان بخشش است و شناخت. آتش و ایمان نور است ریشۀ شناخت، موهبت است و شناخت: شده

مؤمن را دىل . نگردیبیند و عارف با خدا ممیان مؤمن و عارف آن است که مؤمن با نور خداوندی می تفاوت
معرفت سه گونه . گريدگريد و عارف به جز با او آرام نمیدل مؤمن با یاد خدا آرام می. است که عارف را نیست

با معرفت دیداری درک و دریافت و علم و بیان آمیخته. عرفت اقراری، معرفت حقیقی، معرفت دیداریم: است
های معرفت بسیارند واندگ یادکرد آنها بسنده است و دانا و راه یافته را همني مایه کافی ها و ویژگیاشاره. اند

ابادی شناخت را ز ابوبکر زاهرا: حسن بن علی بن حمویۀ دامغانی گفت. -و از خدا جوییم توفیق -است
شناخت نامی بیش نیست وىل حقیقت آن تعظیمی قلبی است که تو را از تشبیه و تعطیل نسبت : گفت. پرسیدند

  . به حق باز دارد
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  کتاب دوم احوال و مقامات 

  باب اول مقامات و حقایق آنها 
نای آن، توقف بنده در پیشگاه خداست مع: اگر گفته شود که معنی مقامات چیست؟ باید گفت: شیخ ابونصر گفت
این برای کسی : خداوند گفته است. ضات و بریدن از خلق و پیوسنت به خدااها و مجاهدات و ریدر انجام عبادت

هیچ یک از ما نیست مگر این که او راست پایگاهی : و فرشتگان گفتند. است که از عقوبت من بیم داشته باشد
ارواح سربازانی : گفت که از ابوبکر واسطی دربارۀ سخن پیامرب پرسیدند که و ابونصر). ۱۶۴ /صافات(مشخص

ومقامات عرفان شامل توبه، پرهیزگاری، زهد، . یعنی در صفی به اندازۀ مقام خویش: گفت. صف کشیده هستند
  . فقر، صرب، رضا، توکل و مانند آن هستند

  باب دوم در معنای احوال 
و از جنید نقل . که در دل درآیند و یا دل در آنها درآید همچون صفای یاد خدااحوال چیزهایی هستند : شیخ گفت

همچنني گفته شده که حال ذکر پنهانی . حال چیزی است که د ردل درآید اما چندان نپاید: شده که گفت
حال از اموری چون . ترین آن استبهرتین یاد، پوشیده: روایت شده است که گفت) ص(واز پیامرب. خداست

حال همچون مراقبت، قُرب، مهروزی، خوف، . ها نیست چنان که مقامات بودریاضت عبادت ها وها وجاهدتم
از ابوسلیمان دارانی حکایت شده که گفت هرگاه . رجا، شوق، اُنس، اطمینان، دیدار و یقني و نظایر آنهاست

نخست این که جسم . عنی داشته باشداین گفتۀ ابوسلیمان شاید دو م. ها به دل باشند، جسم اسرتاحت کندعبادت
نگه دارد و دیگر  مومهای مذگردد آن گاه که دل را از غفلت و پریشانیها راحت میاز رنج و سختی و عبادت

نماید که با جان و دل از آنها لذت برد و شريینی کردارها را دریابد و سختی آنها این که چندان بکوشد و عبادت 
بیست : به گمانم محمدبن واسع گفته است که. قبالً برایش عبادت سنگني و سخت بودرا از یاد بربد چنان که 

بیست سال : و دیگری که پندارم مالک بن دینار باشد گفته است. سال شبانه رنج بردم تا بیست سال تمام آسودم
بد مگر با نگهبانی یاو جنید گفت کسی حقوق را درنمی. مند گشتمقرآن را خواندم تا بیست سال به خواندش بهره

های پريان دربارۀ مقامات بسیار است گفته. ها و هر کس رازی ندارد بد کار است و بد کار را نیکی نخواهد بوددل
  .داده خداوند توفیق -و نیز در باب احوال که اندکی را یاد کردم

  باب سوم مقام توبه 
معنی توبه را ازو . منقطعني از دنیا توبه است نخستني مقام از مقامات: ابویعقوب، یوسف بن حمدان سوسی گفت

توبه بازگشت از هر کاری است که علم آن را ناپسند دانسته به تمامی آنچه علم آن را پسندیده : پرسیدند گفت
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. جنید را از توبه پرسیدند. هیچ گاه گناهت را از یاد نربی: گفت. از سهل بن عبدالله توبه را پرسیدند. داشته است
پاسخ سوسی دربارۀ توبۀ مریدان و طالبان و نو سالکان : شیخ ابونصر گفت. اهانت را فراموش کنیگن: گفت

اما پاسخ جنید . پاسخ سهل نیز در همني ساحت است. است که گاهی توبه به سودشان و گاهی به زیانشان است
این جواب . آورندطر نمیدر بابِ توبۀ کامالنی است که گناهان خود را از شدت عظمت و دوام یاد خدا به خا

همچنني ذوالنون . توبه، توبه کردن از توبه است: همانند پاسخی است که از رویم دربارۀ توبه آورده شده که گفته
عارفان و واصالن در باب توبه . عوام باید از گناهان توبه کنند و خواص از غفلت: گفت. را از توبه پرسیدند

و به همني معنا . توبه آن است که از همه چیز به جز خدا توبه کنی: که گفت گویندچون ابوالحسني نوری سخن می
. های نیکان است که احتماالً گوینده ذوالنون بوده استگناهان مقربان خدا، نیکی: دیگری اشاره کرده است که

ها و زشتیدیاند یکی از بتایبان چند گونه. ریاکاری عارفان همچون اخالص مریدان است: و کسی دیگر که گفت
که چرا به کارش (هایشها و عبادتها و غفلت از حق و سومی از دیدن نیکیند و دیگری از لغزشکها توبه می
  . مقتضی توبه پرهیزگاری است). چشم داشته

  ]ورع[باب چهارم مقام پرهیز
: هل ورع سه گروهندا. پرهیزگاری معیار دین شماست: فرمود) ص(پیامرب. ای بلند استورع را مرتبه: شیخ گفت

. هایی که یک سویشان را حالل مطلق و دیگر سو را حرام مطلق گرفته استپرهیزند، شبههها میآنان که از شبهه
چیزی سبک تر از پرهیز نیست، هر : مانند گفتۀ این سريین که. حالل نیستند شنیِوها چیزهایی هستند که به رشبهه

پرهیزند از هر آنچه قلب و زبانشان در گرفنت و گروه دیگر آنان که می. زمساچیزی که به گمانم افکند رهایش می
و این پرهیز خاص ارباب قلوب و پختگان است مانند آنچه از پیامرب آمده است که . خودرن آن به گمان افتد

داشنت به ورع، بیزاری از مظالم و چشم : و ابوسعید خرّاز گفت. ا تريه سازدگناه هر چیزی است که دلت ر: گفت
. ای باشد تا بدان جا که هیچ کس را بر تو دادی، دعوایی و طلبی نمانده باشدمردمان است اگر چه چون ذره

: و جعفر خُلدی گفت. کردچنان که حارث محاسبی را گویند که هیچ گاه دست به خوردنی شبهه آلود دراز نمی
کرد رگ آغاز به زدن وردنی شبهه آلود دراز میبر کنارۀ انگشت میانني حارث رگی بود که چون دستش را به خ

خوانده شد و در پیش خود خوردنی نهاد و کوشید تا آن را چنان که بشر حافی را گویند که به میهمانی . کردمی
شناخت مردی که او را می. دگر بار کوشید نشد و دیگر بار، باز هم نشد. شدبرکشد و بخورد اما دستش دراز نمی

صاحب خانۀ توانگر را چه شده که . گرددهای حرام یا شبهه آلود دراز نمیتو به سوی خوردنیدست : گفت که
: دهد که گفتهمني قصه را حکایت سهل بن عبدالله قوت می! چنني مردی را به مهمانی خویش خوانده است
حالل : گفت. دندسهل بن عبدالله را از حالل و حرام پرسی: گویدشنیدم که احمدبن محمد سالم در بصره می

را بنیاد علمی هست؟ باید  اگر کسی بگوید این سخنان . چیزی است که نافرمانی و معصیت خداوند در آن نباشد
گفتۀ پیامرب به وابصه است که . توان دریافتنافرمانی خدا را جز به اشارت قلب نمی: ابونصر گفت. گفت آری

گناه چیزی است که دلت را تريه : و نیز کالم دیگرش. دهند از دلت فتوا بخواه، هر چند فقیهان هم فتوا: گفت
  . سازد

هر چه تو را از خدا دور : گروه سوم پرهیزگاران، عارفان و رسیدگان هستند، چنان که ابوسلیمان دارانی گفت
حالل آن است که : ناب را پرسیدند گفت لسازد، شوم است و همان گونه که سهل بن عبدالله وقتی از او حال

شود پرهیزی که خدا فراموش نمی. ای در آن نافرمانی نشود و حالل ناب آن است که خدا را از یاد برده نشودخد
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این که برپهیزی : پرهیزگاری چیست؟ گفت! ای ابوبکر: به او گفتند. مانند پرهیزی است که شبلی شناسانده است
نِ عامند و دوم پرهیزگارانِ خاص و سومني گروه اول پرهیزگارا. تا دلت خدا را چشم برهم زدنی فراموش نکند

  . آودو ورع به دنبال خود زهد را می. خواصبرگزیدگانِ 

  باب پنجم مقام زهد
ای واالست تا بدان جا که بنیاد کردارهای نیک و مراتب واالست و نخستني گامِ زهد را نیز مرتبه: شیخ گفت

را بنیاد زهد نباشد دیگر کردارهایش درست نیست چه  هر که. متوکالن استروندگان و منقطعني و خوشنودان و 
شود که هر و گفته می. هاها و طاعتدوستی دنیا سرآغاز تمامی خطاهاست و دوری از دنیا سرآغاز تمامی نیکی

کس که نام زهد را به خود گرفت گویا هزار نام نیک را از آن خود ساخته است و هر کس که نام جویندۀ دنیا 
زهد برای . در دنیا برگزید -با گزینش خدا -)ص(زهد را پیامرب. خود را به هزار نام زشت آلودپذیرفت گویا 

  :اندزاهدان هم سه گونه. چیزهای حالل است و گرنه حرام وشبهه ترکش واجب است
: گفت. اند چنان که جنید را از زهد پرسیدندها خاىل کردهها و خواستهمبتدیان که دست و دلشان را از خواست.۱

دلت را پاک کنی از آن : گفت. و از سری سقطی نیز پرسیده شد. هاها از خواهشها از چیزها و دلرهایشِ دست
  . هایت رها کردندچه دست

این زهد کامالن . هاترک از همۀ لذت: کامالن که رُوَیم آنان را وصف کرده است آنگاه که زهد را پرسیدند.۲
ای از آسودگی دل و ستایش خلق هست هر کس که به رد چون در زهد گونهاست چه دوری دنیا، خود لذتی دا

  . راستی در دل همۀ اینها را ِهشت، زاهد است
از آنان اندکه اگر تمامی دنیا برایشان حالل باشد و هیچ پرسشی در آخرت اند و ایمان آوردهرهیدگان که دانسته.۳

کنند گاه خدا وارد نکند باز هم آن را به خاطر خدا رها میای بر مقامشان در پیشنگردد و دنیاداری هیچ خدشه
. چشیدای ارزش داشت، هیچ کافری شربتی از آن نمیدانند که اگر دنیا در پیشگاه خدا به اندازۀ بال پشهچه می

  .کنندکنند و حتی از زهد خویش نیز توبه میبدین خاطر از آن دوری می
زهد، غفلت است چون که دنیا چیزی نیست که به حساب آید و زهد : تگف. چنان که شبلی را پرسیدند از زهد

دنیا مانند عروس است و جویندگان، آرایندگان : یحیی بن معاذ گفت. برای چیزی که و جود ندارد، غفلت است
 وىل عارفان فقط به. درنداش را میچینند و جامهکنند و مویش را میآن و زاهدان کسانی که رویش را تريه می

  . پیامد زهد همراهی و برگزیدن فقر است. حق دلگرمند و به دنیا نمی نگرند

  های فقريان مقام فقر و ویژگی باب ششم
برای : فقر مقامی رفیع است و خداوند فقرا را ستوده و در کتابش نامشان را آورده و گفته است: شیخ گفت

ی بندۀ مؤمن از زیبایی چهرۀ افقر بر«: پیامرب گفت و). ۲۷۳/ بقره(اندفقريانی که در راه خدا دچار مشکل گشته
فقر جامه شرف و لباس پیامربان و افسر متقیان و زیبایی «: و ابراهیم خوّاص گفت. »اسبِ خواستنی بهرت است

ها وبزرگ مطیعان و زندان گناهکاران است و پوشندۀ بدی همؤمنان و سرمایۀ عارفان و خواستۀ مریدان و پناهگا
فقر نشانۀ . و خوشنودی پروردگار و شرافت آشنایان استهات و برکشندۀ درجات و رساننده به منزل کنندۀ حسنا

  : اندفقريان سه گونه. »پاکان و روش پرهیزگاران است
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خواهند و اگر چیزی هم به آنان داده شود آنان که دارای هیچ چیز نیستند و پوشیده و پیدا از کسی چیزی نمی.۱
نی آمده است که مقربان خداست، همان سان که از سهل بن علی بن سهل اصفهامقام  قام، این م. ستانندنمی
بر هر کس از یاران ما که نام فقري نهاده شد حرام است که چیزی از کسی بستاند چه اینان توانگرترینِ : گفت
که ابو علی رودباری  همان سان -: واز ابوعبدالله بن جالء حقیقت فقر را پرسیدند، گفت. های خدایندآفریده
. پذیرندها را نیز در هنگام نیاز نمیعلی چرا فقريان کمرتین دادهابو ای : روزی ابوبکر زقاق از من پرسید -گفت
. درست، اما برای من سؤاىل دیگر هم پیش آمده است: گفت. نیازندچون با عطاهای بخشندۀ راستني بی: گفت
رسانند، ت که عطاها سودی برای آنان ندارد نیازها آسیبی به آنان نمیبه نظر من علتش آن اس: گفت. بگو: گفتم

گوید که از ابوبکر بوعلی رودباری میاشنیدم ابوبکر وجیهی از قول . رساندچون هر دو را خداوند به ایشان می
ه بودند و مدتی دراز دنبال مفهوم فقری بودم که یارانم آن را بر دیگر چیزها برگزید: گفتطوسی شنیدم که می

چون نخستني منزلِ توحید : گفت. قانع کننده نبود تا این که نصربن حمّامی را پرسیدمهیچ کس را یارای پاسخی 
  . فقر است، بدان پاسخ خوشنود شدم

کنند ونه خود را جویند و نه جست و جو میگروه دیگر آنانند که نه دارای چیزی هستند و نه از کسی چیزی می.۲
نشانۀ فقري : از جنید حکایت شده است که گفت. ستانندنهند اما اگر چیزی داده شود مییدر معرض طلب م

گريد و اگر در چنني جایی قرار گرفت خاموش میخواهد و نه در جایگاه طلب قرار میصادق آن است که نه می
خواهد، نه نه می: گفت. چنان که از سهل بن عبدالله حکایت شده که از او معنای فقري صادق را پرسیدند. نشیند
چیزی از خود : گفت. ابوعبدالله بن جالء را از حقیقت فقر پرسیدند. داردگرداند و نه چیزی نگاه میبرمی

چنان که . نداشته باشی و گر داشتی از آن تو نباشد و از آن جا که از تو نبوده است بدانی از آن تو هم نخواهد بود
ها، این را ترک شکایت و پوشیدن پیامدهای آزمایش: گفت. نۀ فقري صادقابراهیم خواص را پرسیدند از نشا

  . اندنشانۀ مقام صدیقان نیز دانسته
نمایند، ای از دوستانشان دست دراز میبه سوی پاره ردندگگروهی که دارندۀ چیزی نیستند و هر گاه نیازمند می.۳

این نکته مانند . -کفارۀ این خواهش، نیک کاری است -.گردنددانند از خواهش آنان شادمان میدوستانی که می
ها نیست تا موجود را از  کف بدهد و به دنبال معدوم: پرسشی است که از حریری دربارۀ حقیقت فقر شد و گفت

ها برای دیگران نه برای خویش، و نابودی تمامی چیزها و داشنت خواسته: فتچنان که رُوَیم را از فقر پرسیدند گ
  .صدیقان در فقر است و فقر مقتضی صرب است این مقام

  باب هفتم مقام صرب 
: صرب را نیز جایگاهی منیع است و خداوند صابران را ستوده و در کتاب خود یاد کرده و گفته است: شیخ گفت

 کشیدن سختی«:و جنید را از معنای صرب پرسیدند گفت). ۱۰ /زُمر(اندازه خواهد دادخداوند پاداش صابران را بی
گریزند و به میبیشرت مردمان از کشیدن بار صرب : ابراهیم خواص گفت. »هابرای خدا تا پایان روزگارِ ناخوشی

مردی شبلی . پردازند گویی که جست و جو واسباب خداوندِ ایشان استجست و جوی اسباب و تکیه بر آنها می
. صرب برای خدا: گفت. نه: مرد گفت. خداکدام صرب، صابران را سنگني تر است؟ گفت صرب در : را دید و گفت

وای بر تو پس چه؟ مرد : شبلی خشمگني شد و گفت. نه: مرد گفت. صرب با خدا: سپس گفت. خري: مردگفت
  .گرفت شبلی چنان فریادی کشید که جانش در آستانۀ نابودی قرار -عزوجل -صرب از خدا: گفت
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، )متصبّر(نمایدکسی که خود را صابر می: رب سه نوع استص: گفت. از ابن سالم در بصره معنای صرب را پرسیدم
کند و صابر نما آن است که گاهی در راه خدا صرب می. است) صبار(آن که صابر است، و کسی که بسیار صبور

های راض از محرمات و مراقبت فرمودهعمالزمت واجبات و اِ : تواند، و این همان است که قناد گفتگاهی نمی
آید و انتظار خستگی ازو نیست کند و به ستوه نمیسی است که در راه خدا و برای خدا صرب میحق؛ و صابر ک

در هنگامی . نزد مریضی رفتم تا عیادتش کنم: چنان که از ذوالنون روایت شده که گفت. کندوىل گاهی گالیه می
تابد و بلکه در را برنمیها راست نیست کسی که سختی مهرورزیاو را گفتم که در  گفتمکه با او سخن می

 -آن زمان که در بیمارستان بندی شد -شبلی. آیدهای دوست به وجد نمیمهرورزی صادق نیست آن که از ضربه
شبلی کلوخ به آنان زد و همه . گروهی دوستدار تو: شما چه کسانی هستید؟ گفتند: به برخی از دوستانش گفت

اما بسیار صبور کسی است . ای صبوری نکردیدکردید و بر ضربهمهر من می ادعای !دروغگویان: گفت. دمیدند
کند و از راه این شخص را اگر تمامی بالیا بر سر ریزد کمر خم نمی. که صربش در خدا، از خدا و برای خداست

  : گردد و شبلی ابیات زیر را خواندحق برنمی
  اندهایی که چهره را خط انداختهقطره

  توانند بخوانند د که درست نمیانو آن را کسانی خوانده
  صدای مهرورزان از درد اشتیاق 
  آورد و بیم فراق، درد را به ارمغان می

  . اند و صرب از آنان یاری خواسته است و دوستدار از صربصرب را آزموده
ای هاند وقتی که اره بر سرش نهادند نالآورده) ع(نشان راستی این نکته در دانش کالمی است که از زکریا

. ها و زمني را واژگون خواهم ساختای دیگر از تو به سوی من برآید آسماناگر ناله: خداوند بدو گفت. برآورد
  . مقتضای صبوری، توکل است

  باب هشتم مقام توکل
توکل مقام شریفی است و خداوند دستور به توکل داده و آن را مقرون به ایمان ساخته است که : شیخ گفت

 /ابراهیم(باید متوکالن بر خدا توکل کنند: و نیز گفته است). ۲۳/ مائده(ا توکل کنید اگر شما مؤمنیدبر خد: فرموده
توکل متوکالن را از توکل مؤمنان فراتر ). ۵۱ /توبه(مؤمنان باید بر خدای توکل نمایند: و در جای دیگر). ۱۲

ند، خدای او را بسنده خدای توکل ک هر کس بر: شمرده و سپس توکل خاصان را به میان آورده و فرموده است
 ان که به سرور پیامربان و پیشواییعنی خدا آنان را به کسی جز خود وانخواهد گذاشت، چن). ۳/ طالق(است

ای که هرگز نمريد توکل کن و توکل نما بر عزیز مهربانی که تو را آن گاه که بر میبر خداوند زنده: متوکالن گفت
  : متوکالن سه گروهند و توکل سه گونه). ۲۱۸و  ۲۱۷/ شعرا(نگردخیزی، می

توکل واداشنت بدن به بندگی، تعلق دا به خداوندی : شرط آن را ابوتراب نخشبی چنني گفته است. توکل مؤمنان.۱
صربی خوشنودانه و . اگر بخشید سپاس گوید و اگر نبخشید صبوری کند. و اعتماد به روزی رسانیِ خداست

توکل، ترک تدبري خویشنت و عاری بودن از حول و قوه :  گفت. که ذوالنون را پرسیدند چنان. همراه با تقدیر
از رویم . توکل بسندگی به روزی روزانه و رهایی از اندوه فرداست: همان گونه که ابوبکر زقاق گفت. است

ن عبدالله در از سهل ب. است) و یا وثوق به درست پیمانی(توکل اعتماد به الطاف حق است: گفت. پرسیده شد
  . خواهدوانهادن خویش به خدا و آن چه او می: باب توکل پرسیده شد؟ گفت
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هر کس بر خدا توکل کند برای امری جز خدا، پس بر : توکل خاصان همان است که ابوالعباس بن عطا گفته.۲
یا چنان که ابویعقوب . باید بر خدا، با خدا و برای خدا توکل کند تا متوکل راستني باشد. خدا توکل نکرده است

اصل   :ابوبکر واسطی نیز گفت. ها و بریدن از اسباب دنیا و آخرتمرگِ نفس هنگام رفنت لذت: نهرجوری گفت
ای به توکل فقر و نیازمندی است و جدایی ناپذیری از توکل در همۀ آرزوها و از صمیم دل، حتی برای لحظه

اش روی است و پشت ندارد و توکلِ توکل همه: ل را پرسیدند گفتاز سهل بن عبدالله نیز توک. توکل توجه ننمودن
  . اینان به معنای توکل متوکالن اشارت دارند. درست، جز اهل گورستان را راست ننماید

و خداوند برای  -ای و نیستیچنان که نبوده -برای خدا باشی: توکل خاص الخاص چنان است که شبلی گفته.۳
  .ت و خواهد بودچنان که بوده اس -تو باشد

تواند که بر پا دارد چون که کمال و نمی هااند معنای درست توکل را هیچ یک از آفریدهو چنان که برخی گفته
  . معنای حقیقی تنها از آن خداست

. جنید را از معنای توکل پرسیدند. فقط به خدا پناهیدن: گفت. از ابوعبدالله بن جال معنای توکل پرسیده شد
  . دل در تمامی احوال بر خداوندتکیۀ : گفت

های آخرت بسیارند و پري تو راه! یا احمد: حکایت شده از ابوسلیمان دارانی که او به احمدبن ابوالحواری گفت
چون من از توکل چیزی نزد او ندیدم و بوی خوشی از توکل . داند مگر همني توکل فرخنده رابسی از آنها را همی

ند که هر کس که خواهان توکل راستني است باید گوری برای خود بکند و در آن فرو رود و ابرخی نیز گفته. نبوییدم
. تواند دریابد و بر پای داردای نمیچون که حقیقتِ توکل را هیچ آفریده. دنیا و جویندگانش را فراموش کند

  . پیامدتوکل، رضاست

  باب نهم مقام رضا و صفت اهل رضا
خداوند از آنان راضی است و آنان از : ت و خدا آن را در قرآن یاد نموده استرضا مقامی شریف اس: شیخ گفت

یعنی رضایت خداوند از ). ۷۹/ توبه(رضایت خدا برتر از همه است: و گفت). ۱۱۹/ مائده(راضیندوندخدا 
رضا . رضا، در بزرگ خداوند و بهشت دنیاست. ز خداستابندگانش بزرگ تر و مهم تر از رضایت بندگان 

. رضا کنار نهادن اختیار است: گفت. از جنید معنای رضا پرسیده شد. های خداستمش دل بنده در زیر فرمانآرا
شادی دل با تلخی : گفت. ذوالنون را پرسیدند. آرامش دل با تلخی قضا است: گفت. قناد را از رضا پرسیدند

ده، چه بنده می داند که خدا برترین رضا نگاه دل است به اختیار خداوند برای بن: ابن عطاء گفت. مشیت است
رضا را : ابوبکر واسطی گفت. سازدشود و ناخوشنودی را رها میگزیند پس بدان خوشنود میرا برایش برمی
  . هایت بنشانی و از لذت دیدارش محروم مانیهایت بخواه نه این که رضا را به جای عملبرای کوشش

های او ها و خواستکنند و دلشان را برای خدا و فرماننمیرازی آنان که . اهل رضا را سه حالت بیش نیست
رضایت خود از  که گروهی. ها و عطاهارسد و چه شادی انها بدانها و درشتیدارند، چه سختیآماده نگاه می

ند خداوند از آنان راضی است و آنان از خداو :کهبرای گفتۀ او . کنندخدا را فدای رضایت خدا از خود می
کنند و سختی و درشتی و بخشش و منع یکی و برای خویشنت چیزی در این باره اثبات نمی). ۱۱۹/مائده(راضیند
دانند که خدا گذرند چون میو گروهی دیگر که از رضایت خدا از خود و رضایت بندگان از خدا در می. است

نیست که خدا را  ای مردمان چنانکاره: گفتچنان که ابوسلیمان دارانی . اندرضایت داده که اینان آفریده شده
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راضی کند و نه او را خشمگني سازد بلکه خدا از قومی راضی شده و آنان را جزء راضیان قرار داده است و بر 
  .گروهی خشمگني گشته و آنان را به کارهای خشم انگیز وا داشته است

ها شناخت پوشیده. آیداهل دل به میان می »احوالِ«است و پس از آن» مقام روحی«رضا، آخرین پلۀ تکامل در
اهل دل » احوال«نخستني حالت از. گرددو تهذیب به رازها با روشنی یاد کرد خداوند و راستی دل پیدا می

  . است» مراقبه«حال

  باب دهم مراقبت احوال و حقایق آن و صفت اهل مراقبت
خدا مراقب و نگهبان هر چیزی : دهخداوند فرمو. حاىل شریف است) نگهبانی دل(مراقبت: شیخ گفت

: و گفت). ۱۸/ ق(مگر این که همراه آن نگهبانی جدی استشود و نیز سخنی گفته نمی). ۵۲/ احزاب(است
مانند این گفته). ۱۹/ نحل(داندکنید میسازید و آشکار میها و رازهای شما و آنچه را نهان میخداوند پوشیده

بینی و اگر تو او خداوند را چنان برپست که گویا می: روایت شده است که) ص(از پیامرب. ها در قرآن بسیار است
گاه . نگردبینی او تو را میرا نمی مراقبت بنده آن است که بداند و یقني کند که خداوند بر تمامی دل و درونش آ

که ابوسلیمان دارانی چنان . دارند، نگه داردهای مذموم که او را از خدا دور میاست پس دل را از همۀ وسوسه
ها چیزی ندارند جز همان که او به آنها آشکار میها در حاىل که دلچه سان پوشیده ماند بر او راز دل: گفت
ای پسر اگر : مرا گفت اجری ابراهیم: گویدشود چیزی را که ازوست بر او پوشیده داشت؟ و جنید میآیا می. کند

و . بهرت استتابد، هایی که آفتاب به آنها مینی، برای تو از همۀ نعمتاندکی از همتت را به سوی خدا روانه ک
گاه استهمیشه رازهایتان را پوشیده دارید چه خداوند بر ضمایر و راز دل: حسن بن علی دامغانی گفت   . ها آ

. وردحال ابتدا در مراقبت همان است که حسن بن علی در سخن خود آ. حال بیش ندارند اهل مراقبت سه گونه
بهرتین شما کسانی هستند که خدا را با خدا مراقبت کنند تا هر چه «: حال دیگر را احمدبن عطاء بیان کرده است

سومني، حال بزرگان . »در کردار و رفتار و اخالق باشند) ع(را جز خداست در دل فنا سازند و پريو مصطفی
ر این کار یاریشان کند زیرا خداوند برگزیدگان و خواهند که دنگرند و هم از خدا میاست که اینان به خدا می

در تمامی اوقات و احوال آنان را به خودشان و همچون خودشان برکشیدگانش را ممتاز ساخته است به این که 
اوست که سرپرست صالحان : خداوند گفته است. وانگذارد بلکه خداوند خود آنان را سرپرستی کند

یکی از حکمای خراسان که در نادانی آزمند و با سختگريی همنشني بود ابن عطاء به ). ۱۹۶/ اعراف(است
رازهاي  برابرهای دلت در های دلت گندزاری بیش نیست و یافتهای که جسمت در برابر یافتهآیا دریافته«: گفت

و  پس خدای را در نهان و آشکارت پاس دار چه بهرت است برای تو از کردار. درونت جز تباهی و یاوه نیست
  . آوردرا می» قریب«مراقبت به دنبال خود حال. »های نیکتکرده

  باب یازدهم قرب 
ما به انسان از : و گفت). ۱۸۶/ بقره(هرگاه که بندگانم از من پرسیدند به درستی که من نزدیکم: فرمایدخدا می

سپس در ).۸۵/ واقعه(یابیدما به او از شما نزدیکرتیم اما شما درنمی: و نیز). ۱۶/ ق(سُرخرگ او نزدیک تریم
/ اسرا(جویند و این که کدام نزدیک تز استآنهایند که برای نزدیکی به خدا وسیله می: گویدوصف فرشتگان می

یعنی جسنت با  -خداوند قرب بندگان را به خود یاد آورده و سپس قرب جویی. سیله یعنی قرب جسنتو). ۵۷
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قرب بنده آن است که با دلش نزدیک بودن خدا را ببیند و . یک ترندرا به خود یاد کرده که کدام نزد -هاوسیله
بخواهد که با کردارهای نیک یعنی طاعات و جهت دهی نريوهای درونش در پیشگاه حق و یادآوری همیشگی 

آورند تا به او نزدیک آنان که همۀ طاعت را به جای می: اندمقربان سه گونه. در نهان و آشکار آن را بیشرت کند
کسانی که از . های آنهاست و به آنان نزدیک و بر آنان چريه استدانند که خدا، دانای همۀ حالتمی شوند چه

به چیزی ننگریستم مگر این که دیدم خدا بدان نزدیک «:چنان که عامرین عبدالقیس گفته است. اندمقربان شده
  :این گفته مانند سخن شاعر است که. »تر است از من
  جای دادم و با زبانم نیایشت کردم  تو را در دلم

  ای چندگانه ای معانی با هم یگانه گشتیم و در پارهدر پاره
  اگر بزرگداشت تو، تو را از چشمانم پوشیده دارد، 

  .ام نیز به من نزدیک تر خواهد ساختدریافتِ دل، تو را از جگرگوشه
شود که ببیند که دل بندگان تا چه مایه به او نزدیک بدان که خدا به میزانی به دل بندگانش نزدیک می: جنید گفت

به خود نزدیک کرده و آنان بدان مایه به خدا که آنان را بدان مایه که خود به آنان نزدیک است بس است است 
. سومني مرتبه، قرب بزرگان و اصالن است. این مرتبۀ دوم از قرب است. نزدیکند که خدا به آنان نزدیک است

با : گفت. از بغداد: تو از کجایی؟ گفت: حسني نوری توصیف کرده است که روزی مردی به او گفتآنان را ابو
قرب القرب همان معنا «:چون به بغداد بازگشتی ابو حمزه را بگو: گفت. با ابو حمزه: گفت. جه کس همنشینی
ر حال قرب است، نزدیک به بنده تا وقتی د: و ابو یعقوب سوسی گفته است. »گوییم دورِ دوررا دارد که ما می

یعنی همني که او . حق نیست وقتی قرب را با خودِ قرب از یاد برد و دیگر قرب را ندید، به خدا نزدیک است
  . اش، محبت و بیم استقرب الزمه. سازدنگاهش متوجه قربِ به خداست او را از خدا دور می

  باب دوازدهم محبّت
آورد به زودی خداوند گروهی را می: رآن یاد کرده است چنان که گفتمحبّت را خدا در چند جای ق: شیخ گفت

دارید، مرا اگر شما خدای را دوست می: و فرمود). ۵۴/ مائده(که دوستشان دارد و آنها هم خدا را دوست دارند
که  دارنددیگران را چنان دوست می: و در جای دیگر). ۳۱/ آل عمران(خدا شما را دوست بداردپريوی کنید تا 

خدا در آیۀ اول، دوستیِ خود را به بندگان پیش از ). ۱۶۵/ بقره(خدا را، اما مؤمنان خدای را بیشرت دوست دارند
دوستی بندگان نسبت به خود یاد کرده است و در آیۀ دوم دوستی مؤمنان را به خود پیش از دوستی خود به آنان 

  . آورده استآورده است و در آیۀ سوم دوستی مؤمنان را در باب خود 
های خداوندی است و دیدن میزان قرب و عنایت و نگهداشت و سرپرستی خدا محبت بنده، نگاه به بخشش

های خداوند در حق اوست که چه سان او را در نظر دربارۀ خود است و نگاه با ایمان وکنهِ اعتقادش به کرامت
اهل محبت سه حال بیش . ه هم خدای را دوست بداردداشته و راه نموده و از دیرباز او را به مهر پرورده تا بند

  : ندارند
و از پیامرب نیز روایت . های مردم است که ادامۀ احسان و لطف خدا به آنان استحال اول محبت نسبت به توده.۱

های شرط. »که بدی نمایند است خوبی نمایند و بیزار از کسانیها سرشته به مهر کسانی هستند که دل«:شده که
مهرورزی خالصانه همراه با یاد همیشگی خدا، چه هر کسی که چیزی را : ن گونه محبت را سمنون برشمردهای

ها برای همراهی دل: گفت. چنان که سهل بن عبدالله را از محبت پرسیدند. کنددوست دارد پیوسته آن را یاد می
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را از مهربانی ) ع(حسني بن علی .خدا و پیوسته ملتزم خدا و رسول بودن و احساس شريینی نیایش خداوند
و یکی از مشایخ را . »خواهد انجام دهدهمۀ توان را به خدمت گرفنت تا دوست آنچه را که می«:گفت. پرسیدند

  :و شاعری هم سروده است. ها برای نیایش با دوستآمادگی دل: گفت. از معنای محبت پرسیدند
  اگر مهر، راستني و صادقانه باشد

  خری ان میفرمانش را به ج
  .زیرا که مهرورزی همیشه محبوب را فرمانرب است

شود و این محبت از آنِ دل به غنا و جالل و عظمت و علم و قدرت خدا زاده میحال دیگر محبت، از نگاهِ .۲
دریدن : برشمرده استهای آن را ابوالحسني نوری چنني صادقان و رسیدگان به حقیقت است و مقدمات و شرط

ها و سوزاندن همۀ صفتنابودی تمامی اراده: گفت. ابراهیم خواص را از محبت پرسیدند. کشف اسرارها و پرده
خوشا کسی که صهبایی از شراب محبت سر کشیده : گفت. ابوسعید خراز را نیز از محبت پرسیدند. ها و حاجات

لش پر شده و همراه او شاد همتا و قرب او را چشیده باشد و از مهر او دهای ذات بیباشد و شريینی نیایش
  . پرکشیده باشد و به سوی او شیداوار ره سرپده باشد

انگیزه و دلیل حال سوم محبت صدیقان و عارفان است که از نگاه و معرفت آنان نسبت به محبتِ ازىل خدا بی.۳
دوستی : نني برشمردهورزند و نشان این محبت خالصانه و روشن را ذوالنون چدلیل مهر میبه او بی. شودزاده می

پذیرد آن است که محبت را از دل و جوارح براندازی تا دیگر محبتی در آن خالصِ خدا که هرگز تريگی نمی
محبت : ابویعقوب سوسی گفت. این کس دوستدار خداست. نباشد و همه چیز با خدا و برای خدا در آن باشد

جه به دیدن محبوب و دانسنت این که محبوب همیشه راست نخواهد شد مگر با رهایی بنده از دیدن محبت و تو
ای بدین پایه از محبت رسید، محبی میهرگاه بنده. دانسته استبا او بوده در حاىل که بنده هنوز محبت نمی

دخول صفات محبوب «:گفت. از جنید معنای محبت پرسیده شد). کان محباً من غري محبة(گردد بدون محبت
جوید تا این که بنده بنده پیوسته به من تقرب می«:گفته مبتنی بر کالمی است مشهور کهاین . »در صفات دوستدار

شنود و دست او می می شوم که بیند و گوش اوگردم که میرا دوست بدارم و چون دوست وی شدم چشم او می
  .»کندشوم که با آن کار میمی

  باب سیزدهم حالت خوف 
برخی را خوف چريه . د کردیم چون که حال قرب اقتضای هر دو را داردما حال محبت و خوف را یا: شیخ گفت

ها گردد و این حالتبینند و گروهی هم محبت بر قلبشان چريه میشود چه خدا را بسیار نزدیک به خود میمی
ها از جهت تصدیق  و درک معنای یقني و خشیت ایجاد نموده است و بنابر تقسیمی است که خداوند برای دل

حق را ) صفات جالل(در دل خود عظمت و هیبت و قدرت چه هرگاه بنده. ۀ اینها از کشف دنیای غیب استهم
افتد و هر گاه قلب لطف و بنده نوازی و احسان و محبت او را نزدیک به خود ببیند به دریابد به خوف و حیا می

اینها با علم و مشیت و قدرت  شود و تمامخواهی رانده میمحبت و اشتیاق و ناآرامی و سوز و جاودان 
  : خوف سه گونه است. این تقدیر توانایی است دانا. خداست

از آنها نرتسید و از من برتسید اگر : خوف خاصان و اَجله که خدا یاد کرده و آن را همنشني ایمان ساخته است.۱
  ).۱۷۵/ آل عمران(به راستی ایمان دارید

  ).۴۶/ الرحمن(بهراسد دو بهشت او راست دای راخهر کس مقام : ان کهطخوف متوس.۲
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  ).۳۷/ نور(گردندها در آن دگرگون میها و چشمهراسند از روزی که دلمی: خوف عوام.۳
دگی حق و تريگی زالل یان از برطو عقاب پروردگار است و خوف متوس ها از شوکتعوام نگرانی دل خوف

چنان که . ترس از این که تو را سالم به تو ندهد :از شبلی پرسیده شد که خوف چیست؟ گفت. معرفتشان است
دوست دارم که مردی : به من گفت. گوید که به یکی از عارفان از شوکت خوف شکایت کردمابوسعید خرّاز می

ابن . ترسند و بر خودشان نگراننداز خدا چیست؟ چون بیشرت خائفان از خودشان می را ببینم که بداند خوفِ
ها او را برتسانند و گاهی ها باشد و گاهی آفریدهنظر من کسی است که در حکم وقت خائف در: خُبیق گفت
گروهی . نشان خوف آن است که خودش را با شاید و اگر خدا خواهد سرگرم نسازد: قناد گفت. دلگرم سازند

ست که به نظر من خائف کسی ا: ابن خبیق گفت. اند که نشان خوف اضطراب دل و زاری از ترس خداستگفته
ای از ترس اگر ذره: خائفان خاص را سهل بن عبدالله نشان داده است. هراسدشیطان می از از خودش بیش

چه مایه از این خوف در خائفان : او گفتند به. شدندریختند، همگی خوشبخت میخائفان را بر زمینیان می
واسطی هم . که جز از خدا نرتسدبه نظر من خائف کسی است : ن جال گفتاب). کم(همانند کوه: هست؟ گفت

ترسند و کوچکان از عقوبت و ترس بزرگان بیشرت است چه تا وقتی که نفس اندک بزرگان از قطع می: گفت
. عونتی دارد بنده به نیکی نرسیده است هر چند که خود را به کلی تسلیم کند و به حق واگذاردرخود پسندی و 

  . بیم است امید همنشني. هاستتای نابجا و ادعاها و نگاه به طاعمعنای خود پسندی نفس، تدبريه: شیخ گفت

  باب چهاردهم رجاء
ای به راستی که در پیامرب برای شما اسوۀ پسندیده: فرمایدخداوند می. را حاىل شریف خواند) امید(شیخ، رجاء
مت خدا امید دارند و از به رح: ای دیگرو در آیه). ۲۱/ احزاب(ن که امید به خدا و روز جزا دارداست برای آ
هر کس امید به دیدار ما دارد باید کارهای : و در آیۀ دیگر فرموده است) ۵۷/ اسرا(هراسندعذاب او می

اگر بیم : پیامرب گفت. اند منظور از دیدار پاداش خداستدر تفسري آیه گفته). ۱۱۰/ کهف(کند) عمل صالح(نیک
اند بیم و امید دو بال کردارند که پرواز جز برخی دیگر گفته. بود و امید مؤمن را بسنجید حتماً یکسان خواهند

ها از های خائفان است که اگر نبود دلامید نسیم لطف خدا بر دل: ابوبکر وراق گفت. بدان دو ممکن نیست
  .شدندبیم، تباه و خردها، نابود می

امید در پاداش حق و امید در . داش خداامید در پا. خدا رحمت امید در سعۀ. امید در خدا: امید سه گونه است
اند که اند و دانستهها دل بستهاند و بدانهای خدا را شنیدههای خواهنده را سزاست که منتسعۀ رحمتِ او، بنده

چنان که از . بر همني مبنا، دلشان با کرم و لطف الهی آسوده است. کرم و فضل وجود از صفات خداوندی هستند
بخشد تا خدایا سعۀ رحمت تو ما را بیشرت امید می: گفتکرد و مییت شده که دعا میذوالنون مصری حکا

خدایا : دیگری گفته است. های توستهای خودمان و اعتماد بر ما و به عفو تو بیش از ترسمان از عقوبتعتطا
نی، ای همۀ آرزوی ها او را از خود نراها و درشتیهر کس که تو را خواست، بسیار بد و مهربانی و در سختی

های رضایتت فرودمان آرد و به قرب پیشگاهت آرزومندان، ما را چنان امید بخش که زود و سالمت بر سرچشمه
چنان که شبلی را . ای است که غرق امید است و جز خدا از خدا، امیدی ندارداما امیدوار در خدا، بنده. برساند

و . خواهی که جز خودش تو را به دیگری امیدوار نسازدبته از خدا امید آن است که پیوس: گفت. از امید پرسیدند
زن . مردی غریب: تو کیستی؟ گفتم: در روزگاری که اسري بودم روزی زنی را دیدم به من گفت: ذوالنون گفت

  کنی؟آیا وقتی خدا هست اندوه غربت را حس می: گفت
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  در معنای خوف و رجاء
احمدبن عطاء گفته . بسیار است) بیم و امید(ف دربارۀ خوف و رجاءکالم بزرگان و رسیدگان عار: شیخ گفت

است مردمان اجازه دارند که بیمناک و یا امیدوار باشند تا آن هنگام که به بردگی آن دو درنیایند، و بنده تا از 
گفته شد . ای در خور از آن دو نخواهد چیدبندگی آن دو رها نگردد معنای واقعی آن دو را نخواهد یافت و میوه

ابوبکر . عونت نگردد و بریده و ناامید نیز نشودردو مهار برای نفس تا دچار خودپسندی و : آن دو چیستند؟ گفت
وامی دارد که و  سازد اش را سرگردان میای است که دارندههای انباشتهخوف، تريگی: واسطی هم گفته است
گردد در سپس تمنا بر او چريه می. آسایدرهد و میاندگی میرسد از درمآن گاه نور امید می.پیوسته رهایی بجوید

  . صالح هستی نهفته است) بیم و امید(در خوف و رجاء. بخشدحاىل که زیباییِ روز جز با تريگی شب سود نمی
محبت و . های خوف است تا آن گاه که بانگ رجا بر دل آید و امري آن گردداسري تريگی. دل نیز همني گونه است

هر محبتی که خوف با آن : یکی از شیوخ گفته است. اند و جدا از هم نیستندو امید همگی در هم آمیخته بیم
نباشد باید از آن گریخت، و هر خوفی که امید در آن نباشد، هر امیدی که همراه با خوف نباشد گریختنی و 

  . آورندامید و محبت به دنبال خود شوق را می. افکندنی است

  شوقم باب پانزده
آیا کسی مشتاق بهشت هست؟ به : شوق نیز حاىل شریف است چه از پیامرب روایت شده که گفت: شیخ گفت

اند که پیوسته در و نیز از او روایت کرده. خداوند کعبه سوگند که بهشت، گُلِ خوشبو و آبِ روان و زوجۀ زیباست
وجه الله در  به لذت نگاه. خواهمرت را میخدایا از تو لذت نگاه به رخسارت و شوق دیدا: خوانددعایش می

  .آن جهان است و شوق دیدار او در این جهان
بهشت مشتاق : اند که فرمودهمچنني آورده. روایت شده که هر کس که شیدایِ بهشت است به سوی خريات بشتابد

ا شایق دیدار ای است که تمامی وجودش راشتیاق، ویژۀ بنده. علی، عمار و سلمان: دیدار سه چهره است
: دیگری گفت. شوق دل هنگام یاد دلدار: گفت. یکی از صوفیان را از شوق پرسیدند. دلدارش ساخته است

های دلشان را، از ارادهسازد تا بدان همۀ داشتهور میهای اولیای خود را شعلهشوق آتشی است که حق بدان دل
  . ها و عوارض و حاجات، خاکسرت سازد

کنده از محبت دوست شده و با او به پرواز درمی: ابوسعید خراز گفت آیند و به آهنگ دیدارش قلوب عارفان آ
گريد و جز گردند پس چه بسیار مشتاق دلباختۀ سوخته که پروردگارش را می جوید و جز بدو آرام نمیشیدا می

  : انداهل شوق سه گونه. خواهدهمو همدىل نمی
  . فضل و بهشتی هستند که حق به اولیای خویش وعده داده است ها وها و کرامتمشتاقِ ثوابگروه .۱
  . خواهندگروهی دلباختۀ دلدارند از شدت محبت و وجودشان را جز برای دیدار او نمی.۲
گروهی همواره چشم به رخسار دوست دارند و هرگز از یاد ایشان نرفته تا تمنای او کنند و دلشان با یاد او .۳

با . ای کسی است که نیست حال آن که او حاضرترین و هست ترین چیزها در دل استخوش گردد چه اشتیاق بر
  . یازی به شوق نیست بلکه شیفتگی و شیدایی استبودن او ن
شوق اُنس با دوست را می. دانند چه مشتاقان توان وصف مشتاقی خود را ندارندهم اهلِ شوق میراق دلیل شو

  . آورد
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  باب شانزدهم اُنس
عنای اُنسِ به خدا اعتماد به او و آرامش با او و استعانت ازو است و روا نیست که فراتر از این در م: شیخ گفت

باید که همواره : مطرّف بن عبدالله بن شخري به عمربن عبدالعزیز نوشت: در اخبار آمده که. این باره گفته شود
ی خاک بندگانی است که چنان با حق انس اُنست به خدا باشد و از مردمان به او بگریزی چه خداوند را بر رو

مردمان بدان خو گرند  هایی آکنده و آنچه را کهاند که در تنهایی خویش بیشرت آرامند تا مردمان در انبوه گروهگرفته
  . مطرف بن عبدالله از بزرگانِ تابعان بود و عمربن عبدالعزیز از ائمه راشدین. رمنده و و دلداده، اینها گریزانند

خداوند بندگانی دارد که با حقایق اُنسِ خویش، آنان را از وحشت تنهایی و دیدنِ رهانیده : از عارفان گفتهیکی 
ای است که طهارتش کامل و صفایِ دلش تمام شده باشد و از هر چه جز یاد اُنس با حق ففط برای بنده. است

  : ندااهل انس نیز در خوگری و خوگريی با حق سه دسته. حق گریخته باشد
اند و از گناه میای ذکر حق را در دل دارند و از غفلت نگران و هراسانند و پیوسته دل به طاعت دادهپاره.۱

نخستني گام بنده برای انس با خدا آن است که با عقل همدم : حکایت شده که سهل بن عبدالله گفت. گریزند
و با عمل خالص همدم عقل و نفس و جوارح دل و جوارح خویش گردد و با علمِ دین همدم نفس و عقل گردد 

  .گريدگردد یعنی باخدا آرام میشود، چه در پایان اینها بنده همدم خدا می
اند چنان که خود دور ریختهاند و هر چه جز اوست از دل ق گریختهحاند و از ما سوایِ همدم حق شده یگروه.۲

هرگاه دیدی که خدا تو را با : به خدا چیست؟ گفت نشانۀ اُنس: از ذوالنون روایت شده که به او گفته شد
رماند بدان که تو را رماند و هرگاه دیدی که تو را از بندگانش میسازد بدان که تو را از خود میبندگانش آرام می
و . فرو هشنت حشمتِ او با نگهداشت هیبت او: گفت. جنید را از انس به خدا پرسیدند. خواندبه انس خود می

  . اُنس فرح دل از داشتِ محبوب است: گفت - در جواب کسی -م مارستانیابراهی
برخی دیگر با وجود هیبت و قرب و تعظیم اُنس با خدا، اُنس دیگری را در چشم ندارند چنان که در باب . ۳

ده خدای را در زمني بندگانی است که هیبت حق چنان آنان را به وجد آور: اند که گفتیکی از اهل معرفت آورده
  : و این نزدیک است به حکایت ذوالنون است که اُنس و یاد دیگران را از دلشان رمانده

خدا از قُرب : و ذوالنون برای او نوشت! خدا با قُرب خویش مأنوست سازد: اند مردی برای ذوالنون نوشتگفته
ای و هر گاه د رقم زدهچه، آنگاه که با قُرب حق همدم او شوی سرنوشتی است که خو! خویش به هراست اندازد

از قُرب خود به هراست «معنای سخن ذوالنون که. از قُرب او به هراس افتی سرنوشتی است که او رقم زده است
  . آن است که در ضمري تو هیبت قُرب خویش را بنماید» افکند

  !هراسِ تو از خودت و از نفست و از هستی: گفت. شبلی را از اُنس پرسیدند
   .آورددنبالِ خویش آرامش و اطمینان می نس به خدا بهاُ

  )طمأنینه(باب هفدهم حال آرامش
مراد نفسی است که : و در تفسري آمده) ۲۷/ فجر(ای نفس به آرامش رسیده: فرمایدخداوند تعاىل می: شیخ گفت

ا آرام گرفت و اند و جانشان با یاد خدآنان که ایمان آورده: با ایمان به آرامش رسیده است و خداوند می فرماید
/ بقره(تا دلم آرام گريد: فرمود) ع(و در قصۀ ابراهیم). ۲۸/رعد(گريدها فقط از یاد خدا آرام میبدانید که دل

گردد و چون قوت گرفت، همه هرگاه دل بنده با موالیش آرام گريد، قری حال می«:سهل بن عبدالله گفت). ۲۶۰
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آنها که ایمان آوردند و : دامغانی را از معنای قول خداوندحسن بن علی . »چیز برای بنده آشنا خواهد گشت
ها شاد و شاداب و آرام و آشنا شدند او را چون دل: گفت. پرسیدند). ۲۸/ رعد(دلشان با یاد خدا آرام گرفت

شاد از معرفت جالل خدا، شاداب از شناخت رحمت و فضل او و آرام از شناخت : گفت. خواهند شناخت
روزی از شبلی پرسیده شد معنای قول : و گفت. آشنا و نرم از شناخت احسان و لطف او کفایت و صدق او و

عنی آن گاه که بداند ی: گريد، پاسخ دادابوسلیمان دارانی چیست که نفس وقتی نريوهای خود را دریابد آرام می
نی این که خردی توانا و های رفیع عارف است یعطمأنینه از حال. دهد آرام خواهد شدکه چه کسی به آن نريو می

  : داشته باشد، و آن بر سه گونه استنشی استوار و دىل پاک و صفای ذکر ایمانی نريومند و دا
گريند و لذتشان اجابت نیازهای روزانه و دفع آفات است چنان کنند آرام میآرامش عوام، که چون یاد خدا می.۱

به ایمان و بارمند به این که مانع و مطمئنی  یعنی  »ای نفس مطمئن«:که خداوند در همني باب فرموده است
  . رادعی جز خدا نیست

خالصانه و پرهیزگارانه و آرام و راحت می. هایش صبورآرامش خواص، که به مشیت حق خوشنودند و برسختی.۲
، و )۱۲۸/ حلن(خداوند با کسانی است که پرهیزگارند و نیکوکردار: اند که فرمودزیند و با گفتۀ خدا آرام گرفته

و ). ۶۶/ انفال(خدا با صابران است: اند که گفتخداوند همراه صابران است و با گفتۀ خدا آرامش یافته
  . هایشان استآرامششان آمیخته با دیدن طاعت

تر و هایشان توان آرام گرفنت با او را ندارد چه خداوند با شکوهاند که دلآرامش برگزیدگان خاص، که دریافته.۳
اگر . هیچ کس چون او نیست و هیچ همانندی ندارد. ها آرام شوندتر از آن است که به ادراک درآید و دلگبزر

تواند به طمأنینه و سکون برسد و هر کسی کسی چنني برداشتی داشته باشد و دلش این مفاهیم را دریابد کجا می
این مختصری از کالم . یابدایان آن را درنمیرود که خیال، پکه در آتش اشتیاق بسوزد به دریای سوزانی فرو می

  . کندطمأنینه به همراه خویش، مشاهده را اقتضا می. واسطی در این باب بود

  دیدار/باب هیجدهم مشاهده
در این قرآن یاد کرد کسی است که دل دارد و یا گوش فرا دارد و شهید : خداوند فرموده است: شیخ گفت

ابوبکر ). ۳/ بروج(شاهد و مشهود یا بیننده و دیده شده: لقلب و نیز گفتشهید یعنی حاضرا). ۳۷/ ق(باشد
: ابوسعید خراز گفت. شاهد خداست و مشهود هستی است؛ قسمت ناپیدای آن و بخش پیدایِ آن: واسطی گفت

گردد و در برابر عظمت خدا ناچیز میشود و تباه میهر کس به دل خدا را ببیند همه چیز در نگاهش برينگ می
ها از غیب و با همان است که دل مشاهده: عمروبن عثمان مکی هم گفت. نماید و در دلش جز خدای نمی ماند

: همچنني گفت. کنندسازند و وجدشان را آشکار نمیکنند و آن را عیان نمیکمک خودِ غیب، دریافت می
نگام یقني و کشف جز تو هم شود چه، دل در همشاهده، وصلی است که بني دیدن دل و دیدن چشم ایجاد می

اما گفتۀ . بینیخدا را چنان پرستش کن که گویا می: به عبدالله بن عمر فرمود) ص(پیامرب. افزایدچیزی را نمی
عمرو مکی . نگرداند شهید یعنی کسی که با چشمانِ عربت و بصريت هستی را میاست، گفته» اوشهید«خداوند
: حضورِ مستقیم حق و بدون پوششی برای دل فزونی گريد و نیز گفت مشاهده یقینی است که با دریافتِ: گفت

  .آن استمشاهده، حضور به معنایِ قرب همراه با یقني و حقایق 
هستی را با چشم : مشاهدۀ مبتدیان و مریدان که واسطی در باب آنان چنني گفت: اهل مشاهده سه حال دارند

مردمان در : و سعید آنها را چنني نمایانده استبهدۀ متوسطان که ادوم مشا. یابندنگرند و با تفکر درمیعربت می
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و . که دیداری بني خدا و بنده پیدا شود در سویدایِ دل بنده جز خدا نماندگاه  قبضۀ نريومند آفریدگارند و آن 
 دل عارفان،: رده و گفته استدان اشارت کخود ب» مشاهدۀ«سوم، حاىل است که عمروبن عثمان مکی د رکتاب

نگرند و بینش آنها در بیند وهمۀ هستی را با او میاستوار و راسخ خدا را می بیند و در هر چیزی نیز خدا را می
غایبانِ حاضر و حاضرانِ غایبند و یگانگی و بی همتایی خدا را در . آنها با اویند. چشمان حق و برای اوست

بینند و در آغاز و انجام و انجام و آغاز جز خدا نمییابند و نهان و آشکار و آشکار و نهان حضور و غیبت درمی
مشاهده مقامی رفیع ). ۲/ حدید(اوست اول و آخر و ظاهر و باطن و بر هر چیزی داناست: چنان که خدا فرمود

  . رساندمی» یقني«است و آن حاصل حقایق یقینی است که فزونی و نريو گرفته باشد و دیدار دل را به

  باب نوزدهم یقني
علم : خداوند در بسیاری از جاهای قرآن یقني را آورده است و آن را بر سه گونه بخش نموده است: گفت شیخ

از خدای در : فرموده است) ص(و پیامرب). یقني دانشی، یقني بینشی، یقني آمیزشی(الیقني، عني الیقني و حق الیقني
را ببخشاید که اگر یقینش ) ع(د برادرم عیسیخداون: بت و یقني بخواهید ونیز گفته استقاو ع ودنیا و آخرت عف

را یقني بیش مد نها برداشته شواگر همۀ پرده: قیس گفت عامربن عبدِ. گذاشتبود بر هوا گام میبیشرت می
و این سخنان از غلبۀ وجد . باز هم بدانچه از غیب باور دارم افزوده نخواهد شدنخواهد شد یعنی حتی اگر ببینم 

شوند و خرب اند برانگیخته میمردمان بر هم آن چه مرده: هم روایت شده که گفت) ص(از پیامرب. آیدبر زبان می
ای حقیقت یقني را دریابد بال هرگاه بنده: ابویعقوب نهرجوری نیز گفته است. در هیج حاىل چون معاینه نیست

  :یقني یعنی کشف سه گونه است. شوندها برایش راحت میبرایش نعمت و تلخی
  . ا چشمان سر روز قیامت را دیدنب.۱
  . ایمان را دریافنت همراه با یقني کامل بی چون و چند یقابا چشمان دل حق.۲
  .ها و سخنان بزرگانهای خدا با کارهای شگفت پیامربان و کرامتپی بردن به نشانه.۳

  . یقني حاىل ارجمند است و اهل یقني نیز سه حال بیش ندارند
نخستني مقام یقني اعتماد بر «:هایند چنان که یکی از بزرگان گفته استنو پایان و تودهنخست خرده یقینان که 

یقني رفع : همني را نیز جنید آن گاه که از یقني پرسیده شد گفت. »وانایی حق و ناامیدی از پشتیبانی خلق استت
  . باور داشت دل به این که خد با اوست: ابویعقوب گفت. تردید است

هرگاه بنده به : گفته است جوریرنهستند که نیمه یقني دارند و اینها برترند و چنانند که ابویعقوب دیگر کسانی ه
ابوالحسني نوری را از یقني . یقني برسد از یک یقني به یقني دیگر خواهد کوچید تا این که یقني وطن او گردد

  .یقني مشاهدۀ حق است: گفت. پرسیدند
همۀ یقني، اثبات تمامی صفات : چنان که عمروبن عثمان مکی گفته است. استو سوم یقني بزرگان و برگزیدگان 

بنده شایستگیِ یقني را «:و ابو یعقوب گفت. ها به خداستحد یقني امتدادانتصاب دل: وگفت. برای خداست
را به  یابد مگر با بریدن از تمامی اسباب که بني او و خدا هستند از عرش تا فرش تا بدان جا که جز خدادرنمی

  . »دل راه ندهد و خدا را بر همه چیز هستی برگزیند
یقني ریشۀ . بیشرت خواهد شدیقني را نهایتی نیست، هر چه بیشرت بفهمند و دریابند و دین را درک کنند یقني 

گردد و باطن تمام احوال، یقني است و جملۀ احوال ها به آن تمام میو تمامی حال. تمامی احوال عارف است
ها و تردیدها؛ و نهایت اهر یقني هستند و سرانجام ِیقني تصدیق کامل غیب است با زدودنِ تمامی شکفقط ظ
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ها؛ و یقني بشارت و حالوت نیایش است و نیز صفای نظر به خدا با چشمان دل و ازالۀ تمامی تردیدها و گمان
  . در انجام دیدار خداست

هایی است برای  نشانهنيایی است برای دانندگان و در زمهبه راستی که در این نشانه«:فرمایدخداوند می
هرگاه واقعاً یقني پیدا کنی حق را خواهی دید و هرگاه حقایق معنی : واسطی گفت). ۲۰/ ذاریات(»دارندگان یقني

خداوند با اهل یقني چون نزدیکان خود سخن گفته، قُرب، برداشنت پرده . زحمت خلق خواهی رسترا ببینی از 
). ۶۹/ نساء(»صدیقان و شهیدان و صالحان«:دوستی است و با آنان گویا به مشاهده سخن گفته است از صورت

هایشان ها و پیماناند و صالحان کسانی هستند که در امانتشهیدان آنان هستند که جانشان را به حق فروخته
  .استوارند
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کتاب سوم در باب صوفیان از قرآن و پريوی از 
  آن 

  گی تصوف با قرآنباب اول هماهن
ا همحکمانند و آن کتاب برخی از آیات. او کسی است که بر شما کتاب را فرستاد: فرمایدشیخ گفت خداوند می
فرستیم که شفا و رحمت برای از قرآن آیاتی می: و گفت). ۷/ آل عمران(ای دیگر متشابهاتاصول کتابند و پاره

قرآن حکمت بالغه : و نیز گفت). ۲و  ۱/ یس(حکیمپس، سوگند به قرآن : و گفت). ۱/یس(مؤمنان است
های آن تمام قرآن ریسمان استوار و حبل متني خداوند است که شگفتی: فرمود) ص(پیامرب). ۵/ قمر(است

، رشد فت، راستگوست و هر کس بدان عمل کردهر کس آن را گ. ی کهنه نخواهد شدنخواهد شد و از زیادخوان
از عبدالله بن مسعود . د، داد کرد و هر کس بدان چنگ آویخت، نجات یافتیافت و هر کس بدان فرمان ران

هر کس که خواهان علم است قرآن را خوب بکاود چه در آن علم اولني و آخرین از آغاز تا : روایت شده که گفت
ی است الم، این کتاب که هیچ تردیدی در آن نیست راهنمای پرهیزگاران: انجام هست و خداوند هم  فرموده است

که  -یابند که در قرآنِ فرو فرستاده بر پیامربدانایان از این گفته در می).۳تا  ۱/ بقره(اندکه ایمان به غیب آورده
های آنان دربارۀ احکام و هدایت و روشنی است برای تمامی مشکل -شکی در آن نیست که آن را خدا فرستاده

یب ایمان آوردند و غیب، راست پنداری همۀ چیزهایی است که خداوند از آنها خرب اصول دین پس از آن که به غ
  . آیندداده است و به چشم نمی

نگر همه چیز است و هدایت و رحمت و اایم که بیبر تو کتابی را فرستاده: خداوند گفته است یدر آیۀ دیگر
یابند که در پشت هر ز ایمان به غیب در میخردمندان از این آیه پس ا). ۸۹/ نحل(بشارت برای مسلمانان است
و بر این دریافت آیات . بخشدها نهفته است که خداوند به اندازۀ توان به شایستگان میحرفی از قرآن بسی دانش
و دیگر همه ). ۳۸/ انعام(در کتاب هیچ چیز را کم نیاوردیم: گريند مانند گفتۀ خداوند کهدیگری را نیز گواه می

های آن در نزد ینهزچیزی در هستی نیست جز این که خ: و دیگر). ۱۲/ یس(ایمتابی روشن شماردهچیز را در ک
به راستی : ای دیگر خداوند فرموده استدر آیه). ۲۱/ حجر(ای معلومه اندازهبفرستیم آن را اال نمی ماست و ما

خردمندان دانا . راهی که صواب تر است یعنی به). ۹/ اسرا(خواند که برتر و فراتر استکه این قر آن به راهی می
های هدایت قرآن، جز با ژرف اندیشی و خردورزی و آگاهی و یابند که راهی به برترین شیوهاز این آیه درمی

کتابی : و حضور قلب در هنگام خواندن آن نیست و از گفتۀ دیگر قرآن که) تدبر و تفکر و تیقظ و تذکر(یادآوری
به خود آمدن را راهی جز ) ۲۹(/ م تا در آن ژرف بیندیشید و خردمندان از آن به خود آیندمبارک را بر تو فرستادی

به راستی که در قرآن یادآوری است برای آن که دل دارد و یا گوش فرا : فرمایدحضور قلب نیست چه خداوند می
روزی : ای دیگر گفته استسپس این را رها نکرده و در آیه. و شهید یعنی حاضر دل). ۳۷/ ق(دارد و شهید باشد

را رها نکرده تا الگویی  و باز هم نکته). ۸۹و  ۸۸/ شعرا(که خواسته و فرزند سودی ندارد جز آورندۀ دىل پاک
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از پريوان او ابراهیم است آن گاه که با دىل پاک به پیشگاه پروردگارش : برای مردمان نشان داده و گفته
  . ند دل پاک آن است که جز خدا در آن نباشدادانایان گفته ).۸۴و  ۸۳/ صافات(آمد

اگر خداوند برای هر حرف قرآن هزار نکته به بنده بیاموزد، فهم نکات یک آیۀ قرآن : سهل بن عبدالله گفت
برای بنده به پایان نخواهد رسید چه قرآن کالم خداست و کالم او ویژگی خود او را دارد و همان گونه که خدا 

رسد و هر کس به میزانی که خداوند دل اولیای خود را دریافت کالم او هم به پایان نمیپایان ندارد، درک و 
ها درخواهد یافت و کالم  خدا مخلوق نیست تا اندیشه نهایت آن را دریابد، اندشه -از طریق او - گشاده باشد،

/ بقره(زگاران هدایت استقرآن برای پرهی: خداوند هدایت قرآنی را یاد کرده است که. مخلوقند ومحدث نه قرآن
۲.(  

  )اصطفا(های دعوت و علت برگزیدگیژگیباب دوم در بیان وی
و در این گفته اشاره به کالم خداوند داشته است که . دعوت عام و هدایت خاص است: سهل بن عبدالله گفت

دعوت امری است . )۲۵/ یونس(نمایدخواند و هر که را خواهد به راه راست هدایت میخداوند به دارالسالم می
که هدایت خاص است چه هدایت امتداد مشیت خداوندی است و ویژۀ برگزیدگان و دوستان و  عمومی، حال آن

  . گريدبرکشیدگان و این غري از دعوت است که همۀ ما را دربرمی
گان بگو ستایش از آن خداست و درود بر بند: خداوند گزینش بندگان را در چند موضع از قرآن آورده است

با درود خود، خداوند اشارت به بندگانی که ). ۵۹/ نمل(ورزندخداوند برتر است از آنچه شرک می. برگزیدۀ او
سپس بر این مرتبه ختم . اندبرگزیده و برکشیده کرده است اما روشن ننموده که آنان چه کسانی هستند و چه گونه

مفسران در ). ۷۵/ حج(گزیندن و از مردم رسوالنی برمیاست خداوند از فرشتگا ای دیگر فرمودهننموده و در آیه
به پرسنده گفت که برگزیدن جز باید  اگر این را هم نادیده بگريیم . اند مقصود پیامربانندتفسري از مردم گفته

. سپس کتاب را به بندگان برگزیدۀ خویش مرياث دادیم: به همني جهت در جای دیگر گفت. سزدپیامربان را نمی
پس ). ۳۲/ فاطر(هارو و برخی شتابنده در نیکیاز مردمان نسبت به خویش ستمکارند و برخی میانهبرخی 

نماید و اصطفا و گزینشی که برای بندگان خداوند تفاوت نهاده بني اصطفا و گزینشی که نسبت به پیامربان می
: نان را نیز نمایانده و گفته استسپس تفاوت احوال آ. نمایدمی) که مؤمنان باشند(برگزیده یعنی وارثان کتاب

اصطفای انبیاء که از پاکی و تأیید الهی : بنابراین اصطفا دو گونه است. برخی از آنان نسبت به خویش ستمکارند
سپس . دهدو وحی و رسانیدن پیام است و اصطفای سایر مردمان که با حسن مجاهده و حقیقت طلبی دست می

خواست همۀ شما را امتی اگر خدا می: ونیز گفت). ۴۸/ مائده(ای نهادیمیوههر کس را راه و ش: خداوند فرمود
/ مائده(تا بهرتین نیکوکار شما دریافته گردد پس به نیکی بشتابیدساخت اما خواست تا شما را بیازماید یگانه می

۴۸.(  
د اما نگفته است که نیکیخداوند مؤمنان را فرمان داده است تا در خريات از هم شتاب گريند و زودتر اقدام کنن

هدایت است : ها را روشن نموده است از جملهنیکیآن  های کرداری چیست؟ سپس در مواضع فراوانی از قرآن 
و فقط از ) ۴۱/ بقره(و فقط از من برتسید) ۶۶/ بقره(موعظه است برای پرهیزگاران). ۲/ بقره(برای پرهیزگاران
و از آنها بیم نداشته باشید بیمتان از ). ۱۷۵/ آل عمران(سید از من بهراسیدو از آنها نرت). ۴۰/ بقره(من پروا کنید

و هر کس سپاس ). ۲۳/ مائده(و بر خدا توکل کنید). ۱۵۲/ بقره(و مرا یاد کنید تا یادتان کنم). ۳/ مائده(من باشد
و فرمان بر آنان . )۱۴۶/ آل عمران(و خداوند صابران را دوست دارد). ۴۰/ نمل(دارد برای خود نیکی کرده است
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گفت مردانی از مؤمنان بر پیمان خدای خویش استوار و نیز ). ۵/ بیّنه(نیامد جز این که خدای را خالصانه برپستید
یاری از و در بس. کند از زنان و مردان پرستنده و صادق و صابر و خاشعو سپس یاد می). ۲۳/ احزاب(ماندند

آورد و تسلیم و قناعت و ترک اختیار خویش را نسبت به حق یاد می و تفویض و خوشنودی وآیات توبه و انابه 
ها و نیک رفتاری و صدق در بسی آیات دیگر که خداوند مردمان را به بازگشت به حق و شتاب و سبقت به نیکی

مؤمنان در پذیرش آیات همسانند اما در عمل به آنها و دریافت حقایق آنها . کندو اخالص در آنها توصیه می
  . ناهمسانند و تمامی مخاطبان حق را سه مقام بیش نیست

  باب سوم در تفاوت درک مستمعان کالم خدا و اختالف درجاتشان در پذیرش خطاب
کوشند تا آن را به کنند و میپذیرند واقرارمیشنوند آن را میگروهی همني که خطاب خدا را می: شیخ گفت
ها عمل کنند و از گذارند به گفتهآفت اینان که نمی. گذشته یاد کردیمبرخی از این آیات را در فصل . جای آورند

آنها بهره بربند و پاداش بگريند اشتغال دنیا و غفلت ومتابعت نفس و لذت پرستی و دشمنکامی و پذیرش هوس
اطر اینان کسانی هستند که خداوند آنها را در کتاب خود وصف کرده و به خ. های میل امّاره استها و شهوت

و او ) ۲۳/ جاثیه(آیا دیدی آن را که خدایش را هوایش گرفت: گویدکردارشان سرزنش نموده است آن جا که می
پريوی مکن آن را که دلش را از یاد خود دور ساختیم و پريو هوایش : را با دانش گمراه ساخت و گفت

ها تبرای مردمان دوستی شهو :و گفت). ۱۹۹/ اعراف(عفو کن و امر به معروف کن: و گفت). ۲۸/ کهف(گشت
آیا شما را به بهرت از اینها خرب دهم : بعد گفت. تا پایان کالم). ۱۴/ آل عمران(چون زنان و فرزندان را بیار است

  ).۱۵/ آل عمران(تا آخر آیه -برای آنان که پرهیزگار باشند
کنند و به خویش نابه و عمل صالح میکنند و اپذیرند وتوبه میشنوند و میگروه دیگر آنان که خطاب خدا را می

ورزند و آنان کسانی آیند و در معامالت صدق و در مقامات خویش اخالص میآیند و مرتبه به مرتبه برمیمی
آنها که نماز را به پای : هستند که خدا از آنان در کتاب یاد کرده و آنچه را بدان نوید داده، آورده و فرموده است

کسانی که : و گفت). ۳/ نمل(پروردگار خویشنددهند و به آخرت باور دارند آنها بر هدایت دارند و زکات میمی
چه مرد و  -هر کس: و گفت). ۱۰۷/ کهف(هاستای بدانایمان آوردند و عمل صالح کردند بهشت فردوس هدیه

داش میبخشیم و پاعمل صالح انجام دهد و به خدای مؤمن باشد او را زندگانی پاکیزه می -چه زن
به : اند زندگی پاک یا حیات طیّب رضا و قناعت نسبت به خداست، سپس خداوند فرمودگفته). ۹۷/نحل(دهیم

). ۳تا  ۱/ مؤمنون(پرهیزندراستی که مؤمنان رستگارند همانها که در نمازشان فروتنند و از کار  ناپسند می
خداوند از پرهیز مؤمنان از همه چیز، . دل آید لغو وناپسند هر چیزی است که به جز خدا که در: عمرومکّی گفت

وارثان بهشت که در آن جاودانه می. آنها مرياث داران هستند: بعد خداوند فرمود. جز خودش خرب داده است
ا در قرآن بسیار است و خداوند آنها را با ذکر خود و نوید پاداش به دیگران هذکر این). ۱۱و  ۱۰/ مؤمنون(زیند

  .ستبرتری بخشیده ا
گروه سوم از مخاطبان کسانی هستند که خداوند یادشان کرده و برکشیده و آنان را دانشمند و ترسنده از شکوه حق 

و دارندگان دانش که به داد : و گفت). ۲۸/ فاطر(ترسندبه راستی که فقط عالمان از خدا می: ذکر نموده است
و سپس از این گروه هم برخی را ). ۹/ زُمر(ان همسانند؟آیا دانایان و نادان: و گفت). ۱۸/ آل عمران(خیزندبرمی

های آنها را آورده است که باعث شرافت و بیشرت صفت). ۷/ آل عمران(راسخان در علم: ممتاز ساخت و گفت
غیبِ و سرِّ سر چیز دیگری گفته است که آنها با دلشان به غیبِ » راسخان درعلم«ابوبکر واسطی دربارۀ. آنهاست
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روند تابیشرت آنان در دریای دانش فرو می: ایمان دارند و به راستی که خدا آنها را خوب شناسانده استاستوارانه 
ای از قرآن نهاده است به ای از گنجینۀ دانش خدایی که در هر حرف و آیهدریابند و با کوشش خود درهای تازه

کشند وهرها و مرواریدهای درفشان از آن بريون مییابند و گهای قرآن را بهرت درمیگردد و شگفتیرویشان باز می
گون که خدا نصیبشان اهای گوندر نزد برخی از آنها از شدت بزرگی و درک دانش. گویندو حکیمانه سخن می

بخشد ها را خداوند به پیامربان و اولیاء و اصفیای خود میای بیش نیست و این دانشسازد، دریا چون قطرهمی
یابند و روند و گوهر ناب و درّیتیم را در میذکر و حضور قلب، در دریاهای اندیشه فرو می یو اینان با صفا
بینند و از بحث و جست و جو فهمند و به چشم میگردند و راز دانش را میهای سخن میدانای سرچشمه

چه، . راز گرفته بودیماین بود شرحی بر کالم واسطی که از سخنان ابوسعید خ. گردندنیاز میکنکاش بی) طلب(و
نخستني گام اندیشه در فهم کتاب خداوند عمل به آن است چون که در قرآن علم و فهم و : ابوسعید گفته است

به راستی که در این قرآن : وشیدن و مشاهدۀ دقیق است چه خداوند فرمودهیاستنباط جای دارند، و نخستني گامِ ن
کسانی که همۀ : وگفت). ۳۷/ ق(یا گوش فرادارد و شهید باشدیادآوری است برای کسی که دل داشته باشد 

است و معنای پريوی از  نتمامی قرآن بهرتی). ۱۸/ زُمر(کننددهند و بهرتین را پريوی میسخنان را گوش می
نماید و راه فهم و استنباط های قرآن درگاهِ گوش دادن و نیوشیدن رخ میبهرتین، یعنی آنچه برای دل از شگفتی

  .گشایدمیرا 

باب چهارم در بیان چگونگی استنباط القای سمع و حضورِ با تأمل به هنگام تالوت 
  قرآن و فهم آن چه به بنده خطاب شده است

به سه ] هابه خطاب[ بدان که آموزش سمع و حضور به هنگام گوش فرا دادن: شیخ که خدایش بیامرزاد، گفت
اول درس به هنگام : آن چه از او به من رسیده، گفته است کهابوسعید خّراز، بر حسب . گريدوجه صورت می

آن گاه از این فراتر . کندآن را تالوت می) ص(استماع قرآن این است که چنان آن را بشنوی که گویی خود پیامرب
قرائت کرد، ) ص(شنوی، و بدان سان که بر پیامربمی) ع(روی و چنان بدانی که تالوت قرآن را از زبان جربئیل

راستی را که این قرآن وحی پروردگار عالمیان است «:کند که گفتآن را تأیید می -عزوجل - چنان که قول خدای
روی چنان پس آن گاه از این نیز فراتر می). ۱۹۴ -۱۹۲/ شعرا(».نازل کرد تآن را بر قلب] جربئیل[ که روح االمني

آن چه را که برای مؤمنان مایۀ درمان «:کهاست  -عزوجل -شنوی، و این سخن خدایکه گویی سخن حق را می
حکیم   فرو فرستادن این کتاب از جانب خدای ارجمند«و ) ۸۲/اسراء(»کنیمحمت است از قرآن نازل میر

فرو فرستادن این کتاب از جانب «:شنوی که گفتو چنان باشی که گویی سخن خدا را می). ۲/أحقاف(».است
داری در صورتی آن را گوش فرا می -تعاىل -وقتی که به سخن خدای درو). ۲غافر، (»خدای ارجمند داناست

های دنیایی و فارغ باشی و به قوت مشاهده و صفای فهم خواهی کرد که حضور قلب داشته باشی و از گرفتاری
 ادب و طهارت باطن و صدق تحقیق و قوت ارکان تصدیق و خروج از ضیق تنگنا بهو حسن ذکرو تمرکز حواس 

و حضور مشاهده برای گذر از غیب به غیب و سرعت . ب و فارغ باشییدگی از نفس خود نیز غاسعه و گشا
و شرح همۀ اینها از قول . شودوصول به آن که د رغیب یاد شده است از طریق کالم خدای لطیف خبري ممکن می

ابوسعیدبن . )۳، بقره(»آورندآنان که به غیب ایمان می«:شود که گفتمفهوم و مستنبط می -تعاىل - خدای
 -و او. اندیب او غایب هستند و به سبب غیب به غیب ایمان آوردهغآنان کسانی هستند که در «:اعرابی گفت
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اند در این زمینه دچار هیچ شک و تردید نمیهر چند که در غیب است، وىل کسانی که ایمان آورده -خدای تعاىل
پس آیا آن که به سوی حق . کندکه به سوی حق راهربی میبگو که خداست «:گویدمی -تعاىل -شوند، چه خدای

نماید مگر آن که خودش راه نموده که راه نمی کند سزاوارتر است که مورد پريوی قرار گريد یا آن کسراهربی می
از حق بازگردانیده میپس چگونه . و بعد از حق جز گمراهی چه هست«:و نیز گفت). ۱۰یونس،(»شده باشد
  ).۳۲ یونس،(»شوید؟

کنند، در حقیقت غیب همۀ آن چه را که مخلوقات از خدا درک می: گفت -که خدایش بیامرزاد -ابوسعید خراز
آنان که به «:که گفت -تعاىل -اند، و این مطابق است با قول خدایهای حقایق درک کردهرا در بريون از صفت
ها ثابت کرده و نشان داده خدای برای قلب، و غیب در این جا آن چیزهاست که )۳بقره، (»غیب ایمان دارند

و  .هایش و آن چه خود را به آن وصف کرده است و آن چه از آن خرب رسیده استاست مثل صفات خدا و اسم
شنیده بودند  -تعاىل -آنان صفات را اثبات کردند اما ادعای ادراک نهایت آن را نکردند مگر آن چه قول خدای

] نوشنت[ در زمني است قلم باشد و دریا را هفت دریای دیگر به یاری درآیندو اگر آن چه درخت «:که گفت
رسد و آن را ایت آن نمیهو چون وصف کالمش چنني باشد فهم به ن). ۲۷لقمان، (».سخنان خدا پایان نپذیرد

فهم از  یابد؟ به همني دلیل است که در نزد اهلمی یابد، پس چگونه حقیقت صفت و هویت و کُنه او را دردرنمی
کنند و اهل علم ثابت شده است که آن  چه به حقیقت رسیدگان و واجدان و عارفان و موحدان به آن اشاره می

کند، چه رسند و اشاره به آن کفایت نمییابد و با داللت به آن نمیکنند عبارت گسرتد آن را درنمیبه آن تعبري می
ها و مانند اینهاست از آن چه در ظاهر و باطن  امات و جایمباینت احوال و مقها آن ناشی از اختالف شناخت

کسانی که به «:در قول خود آن را وصف کرد و گفت -تعاىل -آشکار کرده است، و این همان غیبی است که خدای
  ).۳بقره، (»آورندغیب ایمان می

  باب پنجم در بیان چگونگی فهم قرآن به وسیلۀ صاحبدالن
و اهل حقایق همچون مریدان، عارفان، متحققان و کوشندگان و اهل  برباب قلوخداوند تمامی ا: شیخ گفت
شوند یاد کرده است چنان هایِ پیداو پنهان بدو نزدیک میهای گوناگون طاعتها مقربان را که با شیوهریاضت

جویند که آنان کسانی هستند که به سوی پروردگار خود وسیله می: فرمایدکه در قرآن در توصیف فرشتگان می
اید، پرهیزگار باشید و به ای کسانی که ایمان آورده: گویدو برای مؤمنان می). ۵۷/ اسرا(کدام راه نزدیک تر است
کسانی که با جسنت وسیله به غیب در این آیه شرح و بیانی است در وصف ). ۳۵/ مائده(سوی خدا وسیله بجویید

دیگر بیشرت آورده است و در آن مؤمنان را به شتاب برای انجام ای سپس شرح و بیان را در آیه. آورندمان میای
! های آنها هستیمپندارند که ما با خواسته و فرزند در شتاب برای نیکیآیا می: گویدانگیزد و میخريات برمی

اری و فهمند که نخستني گام در خريات سبُکبخردمندان از این آیه چنني می). ۵۶/ نومؤمن(یابندخري، وىل درنمی
ترک آز برای رزق و دوری و گریز از انباشت مال و اختیارِ بینوایی بر توانگری و زهد نسبت به دنیا علريغم میل 

آنان کسانی هستند که از بیم : ها را برشمرده و گفته استسپس خداوند وصف شتابندگان به نیکی. درونی است
اند که از اعمال رابند و ترس و نگرانی دو اسم پوشیدهیعنی از ترس در اضط). ۲۸/ انبیاء(پروردگار در هراسند
و . ترس رازی است پوشیده در درون قلب و نگرانیِ از ترس پوشیده تر از ترس است. روندقلبی به شمار می

گفته شده ). ۷/ طه(داندخداوند راز و پوشیده تر از آن را می: همان است که خداوند در قرآن آورده است و گفته
  .ار دل است از تداوم حضور در پیشگاه خداترس انکس
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و کسانی که به آیات پروردگار ایمان : بعد از این مرتبۀ بلند و حالت ارجمند خداوند مؤمنان را وصف کرد و گفت
و اما این را گفته تا زیادی ایمان ). ۵۸/ مؤمنون(دارند و پیش از ترس و اضطراب هم، آیات خدا را باور داشتند

. ستایدرا به داشنت ایمان پس از پیامربی او می) ص(نگری که خداوند پیامربشآیا نمی. گان برساندآنها را به هم
ای که به خدا وکلماتش ایمان ایمان آورید به خدا و رسول و نبی درس ناخوانده: در گفتۀ خداوند آمده است

دامنۀ ایمان را نهایتی نیست و هر چه را  یابند کهگريند و در میاهل فهم از این آیه نتیجه می). ۱۵۸/ اعراف(دارد
هني ایمان است و ایمان را نهایت ایق و براای از انوار و حقبدان رسند خرده -از آغاز تا انجام -که اهل حقایق

یعنی بعد از ترس و ). ۵۹/ مؤمنون(ورزندو کسانی که به پروردگارشان شرک نمی: بعد خداوند فرمود. نیست
د که مراد از این شرک و ذکرش نیاباهل فهم از این آیه نیز درمی. ورزندبه خدا شرک نمی نگرانی و ایمان آوری

آورد و طلب پاداش از خداوند میها را به چشم میشود و طاعتدر این جا، شرک خفی است که عارض دل می
ان و بخشنده و کند چه آنگاه که یک مؤمن راستني گواهی داد که در هستی جز خداوند سودرسان و زیان رس

و خالص دل را طلبید و صدقِ اخالص را آموخت،  ای نیست و آماره و کوشا شد و نزد خدا گریه آغازیدگرينده
های دل و دین، ریا و شرک بسیار دانند که در نازک کاریاهل ایمانِ راستني می. گريدشرک خفی دل را نشانه می

. شوندی بر روی سنگ در دل شب سیاه، به قلب مؤمن وارد میاکنند، گاه همچون رفنت مورچهپوشیده نفوذ می
: و نیز گفت. اهل الاله االالله بسیارند اما مخلصان آنها اندکند: گفتاز سهل بن عبدالله روایت شده که می

د و همگی علم دلیل و نشانه است جز آنچه در عمل آید ت جز آنچه در قلمرو علم قرار گريهمگی هستی جهل اس
سپس خداوند . عمل تباه است جز آنچه خالصانه صورت گريد و اهل اخالص در خطرهای بزرگند و همگی
/ مؤمنون(پروردگار بیمناک استاند و قلبشان از بازگشت به سوی گردانند آنچه راگرفتهو کسانی که برمی: فرمود
ها که یاد کرده ها و شتاب در خوبییها با انجام نیککنند که بیمناکی دلاهل فهم از این آیه نیز استنباط می). ۶۰

بیمناکی که راهی برای روشن شدن کاملِ آن نیست و هیچ یک از آفریدگان درست از آن . شد ناهماهنگ نیست
است که خداوند برای همه، در علمِ غیب خویش از شقاوت و » علم خاتمۀ اعمال«آگاهی ندارد و دانسنت آن
ها د و علوم و فهمشوپاشد و خردها تريه میها از هم میبنیاد دلدر این جاست که . سعادت رقم زده است

. ماندای نمیگردد و جز روی آوری به خدا به صدق تمام و نیازمندی و زاریِ همیشگی، چارهخاموش و گم می
ای پرسیدم که آیا معن) ص(روزی از پیامرب: برای درستی این سخن روایتی هم عایشه از پیامرب ذکر کرده که گفت

خري، بلکه : نوشد؟ پیامرب گفتکند و شراب میدربارۀ کسی است که زنا و سرقت می... گردانندآیۀ آنها که برمی
: بعد گفت. کنند و نگرانند که پذیرفته نشودگريند و نیکی میخوانند و روزه میدربارۀ کسانی است که نماز می

این آیه دلیل آن است که شتاب ). ۶۰/ مؤمنون(گريندی میشتابند و بدان پیشآنها کسانی هستند که در خريات می
  . رساندبه سوی خريات آدمی را به مرتبۀ سابقان و کسب جایگاه ایشان می

  باب ششم در ذکر سابقان، مقربان و ابرار از طریق فهم و استنباط
بعد فضل مقربان ). ۱۱و ۱۰/ واقعه(سابقانِ سابقان، آنها مقربان خدایند: خداوند در قرآن آورده است: شیخ گفت

هشت بت برترین است و تو چه دریابی که کارنامۀ ابرار در بهش: را بر ابرار و سابقان روشن نموده است و گفته
/ مطفقني(نگرندها تکیه زده و میراستی که ابرار در بهشتند و برپشتی: و گفت). ۱۹و ۱۸/ مطفقني(برترین کجاست

های آنها در چهره: ایگاهشان را در بهشت برین وصف نموده است و گفته استبعد، کرامات ابرار و ج). ۲۳و ۲۲
و از : بعد گفت). ۲۴/ مطفقني(شوندیعنی بهشتیان از شادی چهره هویدا می. توان دیدشادی نعیم بهشت را می
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توصیف » رحیق مختوم«خداوند اهل بهشت را به این شیوه). ۲۵/ مطفقني(شوندصهبایی ارجمند سقایت می
از این اهل فهم . نکرد و فقط ابرار را بدان ممتاز ساخت و شراب ابرار را بر شراب عموم اهل بهشت برتری داد

. نخست آن که شراب آمیخته و ناخالص است وىل شراب مقربان ناب و خالص است. یابندآیات دو نکته درمی
سپس ). ۵/ انسان(مش چون کافور استنوشند که طعابرار از جامی می: چنان که خداوند در آیۀ دیگری فرمود

شوند که مزاجش چون از شرابی نوشانده می: نمایند کهآنچه را که خدا برایشان آماده ساخته است توصیف می
سپس صفت دیگری از نعیم بهشتیان را ذکر ). ۱۷/ انسان(شودای که سلسبیل نامیده میزنجبیل است در چشمه

که اشاره به نعمتی است که نمی). ۲۰/ انسان(ها و قدرت بیکران رایدی نعمتآن گاه دیدی و باز هم د: نمایدمی
در این آیه ). ۲۱ /انسان(دهدپروردگارشان شراب طهور را به آنان می: گویدتوان آن را وصف کرد و در پایان می

س را جز به هیچ ک: همچنني خداوند گفته است. ذکری از مزاج شراب ننمود تا بزرگی و برتری آن را بنماید
در این آیه روشن کرده است که مومنان را به اندازۀ استطاعت ). ۲۸۶/ بقره(کنیماندازۀ وُسع او، تکلیف نمی

طاقت برخورداری بخشیده است تا به قدر خود از این حقایق و احوال بهره گريند؛ چه تمامی آنچه از حقایق به 
ان مایه که توان داز خدا پروا بدارید ب: فتۀ خدا هستپیامربان و پريوان آنها بخشیده شده است در همني گ

  .هیچ کس از این قاعده مستثنی نیست). ۴۶/ تغابن(دارید

  باب هفتم در تفسري میزان توانایی عبادت در قرآن و وجوه آن 
د چیزی را بر بندگان خو یدتوانپرهیزگار باشید بدان مایه که می: بدان که خداوند با گفتۀ خود که: شیخ گفت

واجب کرده است که اگر بندگان تمام اعمال مالئکه و انبیا و صدیقان را به جا آورند و خداوند به خاطر آن 
نگری که فرشتگان آیا نمی. فریضه مردمان را بدهکار خویش داند باز هم کم کاری و زیان کاری از مردمان است

خداوندا، چنان که شایستۀ تو بود تو را ! ی خداونداتو پاک: گوینداند پیوسته میبا آن که برای پرستش سرشته شده
). ۳۲/ بقره(پاکی تو راست خدایا، ما علمی نداریم جز آنچه تو به ما آموختی: گویندو نیز می. عبادت نکردیم

چنان که «و معنای گفتۀ خداوند که. وقتی که خداوند را به مشاهده دیدند از علم و عبادت خویش شرمسار شدند
توانید پرهیزگار بدان مایه که می«گردد بهبرمی) ۳۲و ۳ /آل عمران(»از خداوند پرهیز داشته باشید شایسته است

چون که پرهیزگاری اصل تمامی احوال در آغاز و انجام سلوک است و تقوا را نهایتی ). ۱۶/ تغابن(»باشید
ری و کاهلی نمایی، از نیست، چون که اگر هزار رکعت نماز بخوانی و بتوانی یک رکعت دیگر به جای آو

ای؛ و اگر خدای را هزار بار یاد کنی و بتوانی یک بار دیگر یاد کنی و آن را به استطاعت خود خوب سود نربده
همچنني اگر درهمی به گدایی بخشیدی و بتوانی . ایوقت دیگر اندازی، از استطاعت خود خوب بهره نربده

وری هایی که توصیه به بهرهاز دیگر آیه. ایود استفاده ننمودهدرهمی دیگر هم ببخشی و نبخشی، از استطاعت خ
آورند تا تو را فرمانروای اختالفات قسم به خداوند که آنها ایمان نمی: های بندگان است آیۀاز بیشرتین توانایی

نسا (خویش نسازندو نسبت به دستور تو در دل خویش هیچ فشاری احساس نکنند و همگی به دل تسلیم تو باشند
شاهد در این آیه آوردن سوگند است در باب ایمان نیاوردن آنها تا پیامرب را حاکم اختالفات خویش ). ۶۵/ ۴

حتی اگر دستور  -در این جا اگر در عمق دل خویش تنگنا و فشاری و کراهتی در کالم تو احساس کنند. سازند
ند هم به خروجشان از ایمان سوگند یاد کرده اند و خداواز دایرۀ ایمان برون شده -داده باشی یکی را بکشند

به ما داده است همچون صرب بر احکام، رضایت به  ییهایی را که خداهمني طور اگر مقایسه کنیم فرمان. است
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ای در خود نارضایتی حس نماییم در ما و های خدا چون اخالق و ارزاق و مرگ و اعمال و  آنگاه ذرهداده
  .بخشداما امید مردم به سعۀ رحمت خدا آنها را از این نابودی نجات می. ر خواهد شدبسیاری از مردم ایمان هد

  باب هشتم در بیان آن چه در باب فهم حروف و اسامی گفته شده است
گفته شده است که تمامی مفاهیمی که علم آنها را درک کرده و فهم آنها را دریافته، چه در تعبرياتی : شیخ گفت

و » بسم الله«یکی. هایی پوشیده، همگی از دو حرف در آغاز کتاب خدا استنباط شده استهروشن و چه در اشار
ای به این اگر بخواهیم اشاره. »برای خدا«است و دیگری» با خدا«چه معنای این دو یکی» الحمدالله«دیگری

ای خداست نه قائم به گوییم که همۀ آنچه را که علم و فهم بشری دریافته در حقیقت از خدا و برمعنا کنیم می
یعنی با : بای بسم الله اشاره به چه دارد؟ گفت -امهم شنیدهچنان که من  -به شبلی گفته شد. ذات خود آدمیان

چه هنگام دل: به ابو عباس بن عطا گفته شد. شوند نه با خود آنهاخداست که ارواح و اجساد و حرکات پیدا می
. است» بسم الله الرحمن الرحیم«یدن به اولني حرف کتاب خدا کهدر رس: گريد؟ گفتهای عارفان آرام می

شود و با تجلی او زیبا گشته و به استتار او معنای این جمله آن است که همه چیز با خدا پیدا شده و به او فنا می
ت و مودت محب -رحمن -هیبت و کربیا نهفته است و در نام دیگرش -الله -نام اوگردد زیرا که در زشت و تريه می

. هارا معانی جداگانه بخشیدهپس پاک است خدایی که این نام. عون و نصرت او - رحیم -او، و در نام دیگرش
آن است که هر گاه خدا آن را بپذیرد و به همني جهت » شودبا تجلی او زیبامی«شیخ گفت معنای گفتۀ ابن عطا که

به استتار «و. شدنمی نامیده پذیرفت حسنهته و اگر نمیشود چون که خدا آن را پذیرفگفته می» حسنه«به زیبایی
  .نامیده شده است» سیئه«به همني جهت زشتی. یعنی اگر خدا نپذیرد و ردّ کند» گردداو زشت و تريه می

شد جز الله و الرحمن چون که این دو برای  قتوان متخلهای خدا میبه هر نامی از اسم: ابوبکر واسطی گفت
خداوند خود . توان شناخت و دریافتاو را نمی» صمدیّت«همچنني معنای. بدان قت نه تخلدلبستگی خلق اس

چون که . است» الله«گفته شده اسم اعظم خدا). ۱۱۰/ طه(توان احاطه یافتبه خداوند با علم نمی: فرمایدمی
ماند و اشاره در حال می) وبرای ا(»له«اگر الم از آن برود. ماندمی) برای خدا(»لله«فلا از آن برداشته شوداگر 

است چون که » ها«ا در همنيماند وهمۀ رازهمی» هاء«خود باقی است و اگر الم دیگر از آن برداشته شود فقط
رود و اما دیگر اسماء خدا را اگر یک حرفشان را برداریم معنایشان از بني می. است» هو«همان» ها«معنای

تابد به همني دلیل روا نیست که  جز خدا ای را هم برنمیی جملهماند و معناجایی برای اشاره به حق نمی
  .مبنامی» الله«را

اشاره است به » فلا«نخستني و مهمرتین حروف است، چه» فلا«:اند که گفتاز سهل بن عبدالله روایت کرده
هرگاه : ز گفتو ابوسعید خرا. همه چیز را و خود در آنها بی همتا ماند) اِلف(خدایی که با هم مهربان ساخت

گردد و در این مرتبه است که باشد هیچ عضوی از او به غري خدا  نمیشده وجودش با خدا جمع  یبنده تمام
: ابوسعید گفت. ها را ارزانی نیستنمایند، حقایقی که دیگر آفریدهحقایقِ فهم در خواندن کتاب خدا بدو رخ می

حضورت در نزد او برایت روشن شد بدان که این روشنی  های کتاب خدا به اندازۀ قرب وهرگاه حرفی از حرف
الفی را علمی نهفته » الم ذلک«هرگاه شنیدی .حروف دارددیگر  ای غري از فهم و درک و ادراک سرچشمه

شود که در الم نیست و تفاوت به اندازۀ محبت و صفای ذکر و وجود قرب در فهم پیدا است و برایت روشن می
نمودم و اگر تفکر را رها نمیای پنج شب تأمل میای بسا که در معنای آیه: ارانی گفتابوسلیمان د. شودمی

و پاکی و . رودکند و میای از قرآن، عقل پرواز میشدم و ای با آیهکردم تا ابد از آموخنت معانی آن رها نمی
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احادیث و آداب به دقت نگاه در این : وُهَیب بن ورد گفت. گرداندستایش خدایی راست که دوباره خرد را برمی
  . ها بکشاندها را صافی سازد و اندوه را بدانمل بهرت نیافتیم که دلکردیم؛ هیچ چیز را از خواندن قرآن و تأ

باب نهم در توصیف کسانی که فهم و دریافت و اشارۀّ درست از قرآن دارند و کسانی 
  .افتندیابند و به خطا میکه آن را غلط در می

های خداوند را پس و پیش نکنی و در ربوبیت او استنباط و فهم درست قرآن آن است که گفته :شیخ گفت
های اشتباه از قرآن نمونۀ دریافت. کشمکش نکنی و از عبودیت خارج نشوی و سخن خدای را تحریف نکنی

ان و آسیب مرا گرفته ایوب آنگاه که خدای را خواند و گفت خدایا زی«از یکی پرسیدند معنای آیۀ: مانند اینهاست
ام دیگری گفته است یتیم در شنیده. یعنی آسیب به من زیانی نرسانده است: چیست؟ گفت) ۸۳/ انبیا(»است

از دّر یتیم گرفته شده یعنی مروارید ناب و  )۶/ ضحی(»آیا تو را یتیم نیافتیم و پناهت دادیم؟«گفتۀ خداوند که
معنایش چیست؟ ) ۱۱۰/ کهف(»تی من هم بشری مثل شما هستمبگو به راس«از دیگری پرسیده شد که. نایاب
ها و همانند آنها تهمت و آسیب رسانی بر خداست و از جهل و این نمونه. در نظر شما بشری مثل شمایم: گفت

های درست گفتۀ ابوبکر کتانی است که در نمونۀ برداشت. خیزد و تحریف ناروای کالم خداستکم ایمانی برمی
تواند باشد، دل سالم سه گونه بیش نمی: گفت) ۸۹/ شعرا(»ز کسی که دىل سالم برای خدا بیاوردج«تفسري آیۀ

دیگر آن که خدا در آن جلوه گر است و در دل هیچ شعل . یکی آن که خدا را در آن است و جز او هیچ نیست
ا خدا از همه  چیز و سوم در آن خداست و جز به خدا برپانیست و ب. خواهددیگری نیست و جز خدا هم نمی

معنای گفتۀ ابوبکر که با خدا از خدا فنا شده آن است که از دیدن . بریده و از خدا نیز با خدا فنا شده است
چه محبت خدا بدو پیش از . طاعت و ذکر و محبت حق گذشته و یاد کردی که خدا ازو کرده به کف آورده است

ها را یاد کرده اوست که پیش تر آفریده. کنندها خدا را یاد میآفریدههاست، چون که تمامی محبت تمامی آفریده
ها مهر ورزیده است و با کرامت خاص خود همه ورزند چون خداوند پیش تر به آفریدهاست، آنان به خدا مهر می

اوست که مرا آفرید پس «را به عبادت خویش واداشته است از شاه کرمانی پرسیده شد معنای گفتۀ خداوند که
پاسخ داد ). ۸۰تا  ۷۸/ شعرا(»دهدنوشاند و گاه بیماری شفا میخوراند و میایت کرد و هموست که مرا میهد

اکم کرد و دیعنی آن که مرا آفرید و به سوی خود نه به سوی دیگری هدایت کرد و او کسی است که رضایت را خ
سازد و اوست که نفسِ مرگ زایم را میکند خدابینی درمانم یمحبت را شرابم ساخت و وقتی خودبینی بیمارم م

پس با اوست که ایستایم نه به خود و به اوست که آرزومندم و شرمسار نگردم آن روز . با وجود خویش از من راند
این بنده باور دارد که به هر چه رسیده . گشاید و من با تمام وجود نیازمند اویمهایم میکه چشمانم را به طاعت

  . و به هر آرزویی که دست یافته ازو یافته است از برکت او رسیده
یعنی چشمان سر را از حرام : گفت.پرسیده شد) ۳۰/ نور(»مؤمنان را بگو دیدگان برهم نهند«از شبلی دربارۀ

به راستی در قرآن یاد کردی «را از آیۀ دیگر بار شبلی. خداوند و چشمان دل را از همه چیز جز خداوند ببندند
یعنی هر کسی که خداوند : گفت. پرسیدند) ۳۷/ ق(»دل دارد یا گوش فرا دارد و شهید باشد است برای کسی که

  :قلب او باشد و این شعر را خواند
  فقط دلم نگران تو نیست

  .همۀ اجزای من برای تو دل شده است
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عطا را شاهد آورد توان گفتۀ ابوالعباس بن گردد اما از راه اشاره میاین نکته از راه اندیشه یعنی فهم حاصل می
های ای از قرآن بود که اگر پس از آمدن آیهاش به آیهو اشاره» شودها دریافت نمیبا لغزشخداوند «:که گفت

گویند از وجود زیرا که می) ۲۰۹/بقره(روشن و بینات حق باز هم لغزیدند، بدانید که خداوند عزیز و حکیم است
اضطرابی او را هنگام شنیدن سماع از جنید دلیل آرامش و بیچنان که . بنددمحب عذاب و درد رخت برمی

حال آن که چون ابر . اندپنداری استادهبینی و میهارا میکوه: جنید اشاره کرد به گفتۀ خداوند. پرسیدند
همچنني بایزید را روزی از ). ۸۸/ نمل(این صنع خداست که هر چیز را درست و محکم آفریده است. درگذرند
به راستی پادشاهان وقتی به جایی و روستایی وارد شوند آن را «:ای از قرآن کرداو اشاره به آیه. سیدندمعرفت پر
ه روش آن است ککه منظور بایزید ). ۳۴/ نمل(»کنندنمایند و چنني میسازند و بزرگانِ آن را خوار میویران می

ه سازند و خوار کنند و هیچ کسی کاری نتواند در ورود به شهرها و روستاها آن است که شهروندان را بردن شاها
گذارد همني گونه است معرفت چه هرگاه به دىل وارد شود چیزی در آن نمی. انجام دهد مگر به فرمان پادشاه

یت ابر همني میزان که بر. سوزاندجنبد جز آن که معرفت آن را میاندازد و چیزی در دل نمیوهمه را از دل برمی
چه . شنوی برسنج تا صحیح را از سقیم بازشناسیهای صوفیان میها و دریافتهیی که از اشارهگفتم همۀ چیزها

و توفیق از  -.یابدها را درمیفهمد و از آنچه پیش رو دارد، پنهانیخردمند وقتی کمی برایش بازگفتند بسیار را می
  .خداست
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کتاب چهارم در باب اسوه بودن رسول 
  او  و چگونگی اقتدابه) ص(خدا

باب اول در بیان چگونگی درک پیامرب به وسیلۀ اهل تصوف وموافقت با او و پريوی 
  از او

بگو ای مردمان من فرستادۀ خدا به سوی همگی شما : فرمایدخداوند به فرستادۀ خود می: شیخ گفت
بعد خداوند می یابیم که پیامرب برای تمام مردم برانگیخته شده است وار این قول درمی). ۱۵۸/ اعراف(هستم
کنی، راه خداوندی که هر چه در آسمان و به راستی که ای پیامرب تو به راه راست مردمان را هدایت می: فرماید

کند و اش به راه راست هدایت میخداوند خود گواه آن است که فرستاده). ۵۳و  ۵۲/ شوری(زمني است ازوست
و بعد پیامربش را وصف ). ۳/ نجم(گویدوی هوس سخن نمیپیامرب از ر: بر ما نفی هواها را واجب نموده که

های خدا را بر آنها برخواند و ای برانگیخت تا آیهها فرستادهاوست خدایی که در میان اُمی: فرمودپس می. کرد
و کتاب  دانیم که پیامرب آیات خدا را بر ما خواندهو می). ۲/ جمعه(پاکشان سازد و کتاب ودانایی را به آنها بیاموزد

باشد را که قرآن و حکمت و راست کاری است و شامل سنت و آداب و اخالق و افعال و احوال و حقایق او می
ای پیامرب : بر ما خوانده است بنابر گفته خداوند -بی کم و کاست -ها راهمۀ آیه )ص(برایمان آورده است وپیامرب
و سپس خداوند تمامی مردمان را به طاعت فرستاده). ۶۷ /مائده(رسد برای مردم برخوانهرچه از خدا به  تو می

هر کس : و نیز). ۵۹/ نسا(اش را طاعت کنیدخدای و فرستاده: اش خواند چنان که به طاعت خود خوانده بود
ها و مردمان را نیز به پذیرش آن گفته). ۸۰/ نسا(پیامرب را طاعت کند به راستی که خداوند را طاعت کرده است

و به مردمان نوید ).۷/حشر(هر چه پیامرب برایتان آورد بگريید و هرچه را بازداشت، دوری کنید: است برانگیخته
و ). ۵۴/ نور(یابیدو اگر پريوی او کنید، راه را می). ۱۵۸/ اعراف(پريو او باشید شاید راه را بیابید: هدایت داد

باید تمامی کسانی که از فرمان : شدگفت اکر ازو سرکشی کنید به عقوبت و بالی دردناک دچار خواهید 
دنبال آن فرمود و خداوند به ). ۶۳/ نور(کنند از رسیدن بال و یا عذاب دردناک بهراسندفرستادۀ ما سرپیچی می

بگو اگر شما خداوند را دوست : که محبت خداوند به مؤمنان و محبت مؤمنان به خدا در پريوی راه پیامرب است
و بعد از آن مؤمنان را تشویق کرد که ). ۳۱/ آل عمران(خداوند هم شما را دوست بدارد دارید، مرا پريوی کنید تا

  ).۲۱/ احزاب(به راستی که پیامرب بهرتین اسوه برای زندگی شماست: پیامرب را بهرتین اسوۀ زندگی بدانند و گفت
 - است به ما رسیده باشندکه درست و ر -ها و خربهای او رااز پیامرب هم خربهایی رسیده است که تمامی گفته

نماز را برپای دارید، زکات را بدهید و فرستادۀ : فرمایدخداوند می. بایستی همۀ مسلمانان بگريند و به کار بندند
بدین گونه پیامرب اسوه و ). ۴۳/ زخوف(و نیز به راستی که ای پیامرب تو بر راه  راستی). ۵۶/ نور(ما را پريوی کنید

د او را یز روز نخست تا رستاخیز شد چه او را دیده باشند و چه ندیده باشند و همگی بانمونۀ همۀ مسلمانها ا
پس هر کس که . نمونه بدانند و ازو پريوی کنند که در قیامت گناهی بر آنها نیست و قلم از آنها برداشته شده است
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سول در تمامی اخالق و احوال قرآن را بپذیرد و پريو پیامرب نباشد، مخالف قرآن است و متابعت و اقتدا به ر
: بنابر گفتۀ قرآن که . البته برخی چیزهاست که تنها ویژۀ پیامرب است. وافعال او بهرتین معنای الگوسازی است

و سخن او . من چون شما نیستم: و نیز گفتۀ خود پیامرب در هنگام دیدار ).۵۰/ احزاب(فقط برای توست نه مؤمنان
و گفتارهایی دیگر مانند اینها که . تو ذبح کن و کسی پس از تو روا نیست چنني کند: ناردر عید قربان به ابوبُرده ی

  . مستقیم ومحکم از قرآن و احادیث به ما رسیده باشد
ها، امر، نهی، ها، سنتها همچون واجباما تمامی چیزهایی که از پیامرب دربارۀ حدود و احکام و عبادت

ریزد که این اصول را دانشمندان، و فقیهان سیده است اصول دین را پی میابت، تسامح و تساهل به ما رحباست
کنند زیرا که آنها نگهبانان و امامان دین خدا در زمني هستند که از میان مردمان اند و به آنها کار میگرد آورده

را استوارتر کردند و شیوۀ اما گروهی از میان همني برگزیدگان آن گاه که حدود و اصول . اندبرگزیده و برکشیده شده
ها و اخالق، هایی که در انواع عبادتهای پیامرب را کنکاش نمودند گفتهپريوی نمودند و همۀ گفتهپیامرب را بهرت 

ها را بزرگ و خُردها را ها را آورده بود و خودشان را به پريوی واداشتند و بزرگبرترین و شریف ترین حالت
یارها را بسیار شمردند و از آنچه او دوری کرده بود، گریختند و آنچه را او برگزیده بود، ها را اندک و بسخُرد و کم

های او رغبت ها و خواستنیبرگزیدند و بر راه او صبوری کردند و بر دشمنان او نفرت ورزیدند و به خواست
و از هر  چه دور بود دوری  ورزیدند و هر که را برتر داشته بود، برکشیدند و به هر چه مایل بود، رغبت کردند

» کردار او قرآن بود«:گفت. را روزی از کردار پیامرب پرسیدند) رض(کردند، در میان امت او برتر شدند چه عایشه
  . »برانگیخته شدم برای تعظیم مکارم اخالق«:و از خود او نیز روایت شده است که. یعنی موافق قرآن بود

افعال و احوال پیامرب روایت شده است و باب دوم در بیان آن چه از اخالق و 
  خداوند آنها را برای او برگزیده بود 

از همۀ شما «:و نیز. »خداوند مرا ادب نمود و چه نیک ادب نمود«:از پیامرب روایت شده که گفت: شیخ گفت
ر شدم که پیامربی مختا«و این گفته نیز از اوست که. »هراسمشناسم و از همۀ شما بیشرت از او میبیشرت خدا را می

پیامربی بنده، تا روزی سري و : سپس گفتم. جربئیل به من اشارت کرد که فروتن باش. پادشاه باشم یا پیامربی بنده
اگر همسان کوه «:و گفت. »دنیا را بر من عرضه کردند، از آن دوری کردم«:و نیز پیامرب گفت. »روزی گرسنه باشم

و نیز روایت . »داشتمهایم نگه میبخشیدم جز اندکی که برای ادای واممیداشتم آن را در راه خدا احد طال می
اندوخت فقط یک بار روزیِ یک سال را برای خانواده و میهمانانش چیزی برای فردا نمی شده که پیامرب

در رفت که هرگز دو پرياهن نداشت و غذایی را صافی نخورد و از دنیا می دانو نیز در باب او گفته. ختواند
خواست که خدا سري نشده بود و البته به اختیار خود نه از روی اضطرار، چه اگر می بحاىل که از نان گندم خو

همانند این سخنان در روایات و اخبار از او . ساختمحاسبه و کیفر برایش قرار دهد، پیدا میکوهی از زر بی
هیدستی مرتس که خداوند کم تاری ببخش و از بالل هر چه د: روایت شده که روزی به بالل گفت. رسیده است

پیامرب او . بریرة در پیش پیامرب خوردنی نهاده بود، اندکی خورد و مانده را شب دیگر برای پیامرب آورد. سازدنمی
آیا نگران شدی که نان را در روز رستاخیز بُخاری باشد، دیگر چیزی را برای فردا نگه مدار چون که : را گفت

خورد و خواست میشمرد اگر میغذایی را بد نمیو نیز روایت شده که او هرگز . دهدوز روزی میخداوند هر ر
پیامرب بسیار کاشت و . گزیدآمد، آسان ترین را برمیو هرگاه دو کار برایش پیش می. نمودرها می خواستاگر نمی
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نشست و دیگری را هم را سوار گوش میپوشید و بر درازبسیار برداشت و بازرکان نبود و از فروتنی پشمینه می
داشت و از اند که خوش نمینیز آورده. کرداش را خود وصله میزد و جامهکرد و کفشش را خود پینه میمی

اش دود آتشی برای پخت گذشت و در خانهاش میها بر او و خانوادهرسید و گاه ماه و ماهتتهیدستی نمی
  . ی تريه و آب بودخاست و خوردنی آنها خرماهابرنمی

گزیدند و در بر او آنها خدا و پیامرب ر) تا بروند یا بمانند(گذاشتازو همچنني روایت شده که زنانش را مختار می
و ). ۲۸/ احزاب(تا آخر...خواهیدهای دنیا را میای پیامرب زنانت را بگو اگر زیبایی: همني باره آیه نازل شد

و . »ا خاک نشینی بیاموز و خاک نشني بمريان و با مساکني محشور کنمر! خداوندا«:کردپیوسته دعا می
گر چه از  -نمایدابوسعید خُدری پیامرب را چنني توصیف می. »به روز بخشش نما خاندان خداوندا روزی مرا«نیز

اش داد و کفش و جامهنهاد و آب میشرت را به دست خود عقال می -ها روایت شده استخود او هم این ویژگی
گرفت به   میخورد و هرگاه خادم را خستگی دوشید و با خدمتکارش غذا میدوخت و گوسفند را میرا خود می

کرد و از بردن بارش به دوش خویش از بازار به خانه، شرمی نداشت و با غنی و فقري دست میجایش آرد می
پذیرفت و هر چه برایش آماده میواند میخبود و هر کس که او را به خانه میگر داد و همیشه سالم را آغاز 

و همیشه نرم خو و مهربان و خوش برخورد و روگشاده و . بودشمرد اگر چه نان و خرما میساختند خوار نمی
 - اما نه اسراف کار -بخشنده -امانه ذلیل -فروتن-اما نه گرفته و سخت -و اندوهگني -اما نه خنده زنان -تبسم کنان

کنده گردد و دستش را به هر هرگز چندان نمی. دوست و بخشنده بر هر مسلمان بودزک دل و مهمانو نا خورد که آ
  . گشادخواست نمیچه می

کنده  -روزی به مردی بسی گوسفند. تر بودپیامرب از نسیم صبحگاهی بخشنده: عایشه گفت که بني دو کوه را آ
بخشد که برای همیشه هراس تهیدستی ندان میچ) ص(محمد: مرد به قبیلۀ خود بازگشت و گفت. بخشید -بودند

نشست ورد و بر زمني میخپیامرب هرگز پربانگ و پردشنام و دشنام پذیر نبود و بر زمني غذا می. کندرا از دل برمی
ساخت و از رفت و دستش را بالش مینشست و در بازارها پیاده میکرد و با تهیدستان میو عبایی بر تن می

اش را خورد و بردهخندید و هرگز تنها غذا نمیو هرگز با دهان پر نمی -نه عیب دیگران -تگفخود سخن می
نشست و تکیه بر پشت نمی) متّربع(و چهار زانو -جز برای خدا -کردزد و با دستش کسی را تنبیه نمیکتک نمی

بر شکم میسنگ گرسنگی از  ندگویی. نشستخورد و چون آنان میخورد و چون بندگان غذا میداده غذا نمی
روزی . پذیرفتای چون کوه ابوقبیس بدو بخشد، میخواست تا دعا کند خداوند زرینهو گر کسی از او می بست

های کسی از داده: یارانش را ناخوانده به خانۀ ابوهیثم بن تَیَهان برد و از خوردنی و نوشیدنی او خورد و گفت
پیامرب، ششمی را همراه نربد . یگر او را با پنجِ تن از یارانش به خانه خواندمردی د. خواهیدخورید که از او میمی

روایت است که دستاری داشت و بر آن نقشی بود آن را از خود دور . کرد مگر با اجازۀ میزبانو این کار را نمی
ک جامه پرسیده از او دربارۀ نماز همراه با ی. نزدیک بود که نقشهایش مرا سرگرم خود سازند: ساخت و گفت

خورد و میمن فرزند زنی هستم که گوشت خشک می: گفت و گفتآیا شما دو جامه دارید؟ و می: گفت. شد
هی وگر: و گفت. من فررند آدمم و فخری ندارد: و یک بار گفت. مرا بر یونس پسر متی برتری ندهید: گفت

زیند و همراهم نیستند، از آنان که اکنون با من نمیهمراه منند و گروهی همراهم نیستند و آنان که با منند عزیزتر 
هایشان خاک نخستني گروهی که به بهشت درآیند تهیدستان انصارند که سرهایشان برهنه، جامه: و گفت. باشندنمی

  .بهره از زیبارویانند و پیوسته گرفتارندگرفته و بی
تهیدستان امت من نیم . اندازۀ توشۀ یک مسافر باشدسرمایۀ شما هم باید به . مرا چه با دنیا: از سخنان اوست که

ما گروه پیامربان از همه بیشرت سختی . روز پیش از توانگران به بهشت درآیند، نیم روزی که پانصد سال درازا دارد
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هر . شودکشیم و هر کس که چون ماست نیز بیشرت و هر که بهرت بیشرت و انسان به اندازۀ دینداریش آزموده میمی
: گفت. بسی محبت تو در دلم جای دارد پیامربا،: مردی به او گفت. دیندارتر باشد آزمایش سخت تری دارد چه

  .پس بال را پوشش خود ساز
دانید که دنیایتان از دنیای شما سه چیز در نگاهم زیبا شده است و شما بیشرت می: روایت شده که روزی گفت

ا از آن جدا ساخت و از دنیا رفت در حاىل که سرپش در گرو یک چیست و دنیا را به آنان نسبت داد و خود ر
اش اسبابی او دیناری و درهمی از خود نگذاشت و مرياثی نداشت ودر خانه. ای جویهودی بود برای پیمانه

هدیه و کرامت و عطیه را . گذاریم، ماندۀ ثروت ما صدقه استما پیامربان مرياثی به جا نمی: یافت نشد و گفت
خداوند به من وحی : روایت شده که گفت. گرفتکرد اما از مردمان میذیرفت و از خوردن صدقه دوری میپمی

پروردگارت را نیایش کن و از ساجدان باش و : نفرستاد تا مال بیندوزم و بازرگان باشم بلکه وحی فرستاد که
  ).۹۹و  ۹۸/ حجر(پیوسته او را برپست تا به یقني رسی

: به پیامرب گفتم. تنها شانۀ گوسفند مانده بود. روزی گوسفندی کشتیم و همه را بخشیدیم: ده کهعایشه هم روایت کر
  . »اش مانده است جز همني شانههمه«:گفت. اش مانده استهمه را بخشیدیم فقط شانه

ای و ههای پروردگارت شیدا نگشتنویسند که تو در باب نعمتن و قلم و سوگند بدانچه می: فرمایدخداوند می
خداوند : و پیامرب گفت). ۴تا  ۱/ قلم(منت و به راستی که کردارهایت پسندیده استبرای تو پاداشی است بی

دارد و من، برای تکمیل مکارم اخالق برانگیخته پسندد و کردارهای ناپسند را خوش نمیمکارم اخالق را می
کر، حلم، صبوری، عفو، چشم پوشی، رأفت، های رفتار او حیا، سخا، توکل، رضایت، ذکر، شاز شیوه. شدم

رحمت، مدارا، نصیحت، سکینه، وقار، تواضع، تهیدستی، جود، توانایی، شجاعت، آسان گريی، اخالص، راست 
چنان که روایت . کاری، زهد، خوشنودی، قناعت، خشوع، خشیت از حق، بزرگداشت و کوشش برای خدا بود

خواند اش جوشی چون جوشش دیگ بود و آنقدر نماز میکر و درسینههگني بود و دائم الفوشده که پیوسته اند
ۀ تو را بخشیده است یندگذشته و آ نخدا که گناها! ی پیامربا: بدو گفته شد. نمودهایش تورم میکه پشت قدم

بخشید و از کرد، میآیا بندۀ شاکر خدا نباشم؟ پیوسته آن را که محرومش می: گريی؟ گفتچرا چنني سخت می
گذشت، و هرگز برای خود از کسی پیوست و از هر که به او ستم کرده بود درمیبرید، بدو میر کس که ازو میه

  . شدنددار میانتقام نگرفت و بر کسی خشم نکرد مگر در   جایی که احکام حق خدشه
اىل برجای میکسی که م: گفتاو برای پري زنان چون شوهری شفیق و برای یتیمان چون پدری رحیم بود و می

خدایا من هم انسانم و : وی گفت. از من نیست گزاردرسد، و کسی که مال و مناىل بر جای اش میگذارد به ورثه
بیست : انس بن مالک گوید. ام، اینها را کفارۀ او سازام یا نفرین کردهشوم اگر کسی را دشنام دادهخشمگني می

ام ساخت و نه از کارم بازخواست نمود و اگر بزرگی رفتار ه خستهسال رسول خدا را خدمت کردم، نه مرا زد و ن
شد در حاىل که مکه  چه او به صلح وارد . اوج کمال رفتار انسانی بوداو نبود جز در فتح مکه همان کردارش، 

 عموها و دوستانش را مکیان کشته بودند و او را در درۀ ابوطالب محاصره کرده بودند و یارانش را به انواع
ها شکنجه داده بودند و او و دوستانش را اخراج کرده و فرمان قتل داده بودند و بر سرش شکنبه انداخته عذاب

بودند و دلش را پر درد ساخته بودند و او را دیوانه خوانده بودند و نقشۀ قتلش را کشیده بودند اما آنگاه که مکه 
او با قدرت تمام بر آنها پريوز شد و آنها سخت خوار و زار  را تسخري کرد با وجود این که مکیان او را نستودند و

من : نخست خدا را ثنا گفت و بر او درود فرستاد و سپس گفت: بودند با همۀ اینها برپاخاست و سخن گفت
خدا همۀ شما را بخشید . بر شما امروز خرده و سرزنشی نیست: گویم که برادرم یوسف گفتهمان را به شما می
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توان همه را مانند این اخبار در باب او بسیار است ونمی). ۹۶/ یوسف(انۀ ابوسفیان رود در امان استهر که به خ
  . ها با آن نموده شوند و خداوند داناتر است به کار درستای را نمایاندیم تا ناگفتهیاد کرد و گفت، ما هم گوشه

گريی در چیزهای  دربارۀ آسان گريی و کام) ص(باب سوم در بیان آن چه از پیامرب
  مجاز برای امت نقل شده است و بیان حال عوام و خواص در اقتدا به او 

اما آنچه از پیامرب روایت شده است که خدا اموال بنی قریظه و بنی نضري و فدک و خیرب و مانند آنها را بر او 
سب و شرت و درازگوش و عبا و ها و سینی و شمشريی که غالف آن نقره کاری بود و پرچم و اگردآورد و نیز هدیه

داشت دوست عمامه و شرت اهدایی نجاشی و غريه که کم هم نبود همه را خود داشت و این که او حلوای سرد را 
بخورید و سري شوید، و مانند اینها که ازورسیده : فرمودخورد و به یارانش میمی) نوعی حلوای روغنی(و افروشه

هایی از اوست برای مردم که از دنیا بهره گريند چه پیامرب امام همه و اجازهها آسان گريی است همۀ این گفته
  . »امدینی راستني و آسان گري آورده«:است تا روز رستاخیز و خودش نیز فرموده است

داد و در جست و جوی وری از دنیا نمیگرفت و به آنان اجازۀ بهرهو گفت که اگر خدای بر مردمان آسان نمی
همگی تباه  -البته با دانسنت بنیادهای هر یک -گذاشتآوری و نگهداری و بازرگانی آنها را آزاد نمیمال و گرد

شدند، هر چند که خداوند به مردمان دستور نداده که مال گرد آورند و فقط به بازرگانی و پیشه وری بیندیشند، می
گاه اس خداوند در همني حال همه را به پرستش . تاما آنها را نیز ناروا نشمرده است چه به ضعف سرشت آدمی آ

و اگر به راستی ایمان ). ۴۱/ احزاب(ای مؤمنان خداوند را بسیار یاد کنید: و ستایش و بازگشت فراخوانده است
پس فقط از من ). ۹۲/ انبیا(و من خدای شمایم پس مرا برپستید). ۲۳/ مائده(دارید بر خدای توکل کنید

های پیامربان همسان نیست چه البه شیوۀ برخورد و دلِ مردمان را روحیه و حالت. اینهاو مانند ). ۴۰/ بقره(برتسید
های پرستش، چون در ذات ضعیفند و تاب شکر و های حق بیشرت گرایش دارند تا به فرمانمردم به این رخصت

نیز وادارد حال آن  صرب و پرستش و ستایش را ندارند وای بسا که این گرایش آنها را به گناه و شهوات و تخلف
د و تنها چون ابزاری به کاالی دنیا میندهکه پیامربان را پیامربی، پاکیزه و چنان استوار ساخته که دل بدانها نمی

گريد برای خود خداست و فرستادۀ ها خدای میهر چه غنیمت از اهل قریه: نگری کهآیا گفتۀ خدا را نمی. نگرند
های خدایی از یعنی خدا همه را آگاه کرده که غنیمت) ۷/ حشر(ستان وابن سبیلنزدیکان او و یتیمان و تهیدو 

د فقط پیامرب نگویچه باید کرد و نیز آنچه را خمس می ها داند که با آن مالخدا و رسول اوست؛یعنی پیامرب می
  . داند که با آن چه باید کردمی

  : ندمردم در پريوی و همراهی کتاب خدا و فرستادۀ او سه گروه
  . ها و مباحات و تأویل و گشاده جویی استگروهی که دستاویزشان همني آسان گريی.۱
  .گذرنداند و از آنها نمیها و حدود و احکام دل بستهگروهی که به واجبات و سنت.۲
شناسند و در مبادی دین شنااخت کافی دارند و سپس به اعمال ستوده گروهی که با معرفت درست دین را می.۳
. آورندها و راست کاری و درست گفتاری روی میزنند و به حقیقتمکارم اخالق و امور شریف چنگ می و

: هر حقی را حقیقتی است، حقیقت ایمان تو چیست؟ حارثه گفت: چنان که روایت شده که پیامرب به حارثه گفت
ای استوار باش و یا این که به چون بریده: فتپیامرب بدو گ... امها را بیدارم و روزها را تشنهام و شباز دنیا بریده

  . ای است که خداوند دلش را روشن ساخته استحارثه بنده: او گفت
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  : شود که بنیاد علمِ باطن چهار حدیث بیش نیستگفته می
احسان آن است که خدای را چنان برپستی که : گفت. حدیث جربئیل که پیامرب از او ایمان و احسان را پرسید.۱

  ...بینیا او را میگوی
خدا نگه دار باش تا خدا تو را ! ای پسر: روزی پیامرب دستم را گرفت و گفت: حدیث عبدالله بن عباس که گفت.۲

  . نگه دارد
ات استوار گشته باشد و بِر چیزی هست که نفست بدان استوار حدیث وابصه که گناه چیزی است که در سینه.۳

  . شده باشد
در : و دیگر گفتۀ او که. حالل روشن است و حرام نیز روشن است: که) ص( از پیامربحدیث نعمان بن بشري.۴

  . اسالم قاعده آن است که نه زیان رسانی به کسی و نه از کسی زیان بپذیری

نقل شده ) ص(باب چهارم در بیان آن چه در باب چگونگی پريوی مشایخ از پیامرب
  است

های پیامرب پی ریزی علم ما برگفته: ان گفت که از جنید شنیده است کهشنیدم که ابوعمرالواحدبن علو: شیخ گفت
گفت از ابوعثمان بن سعید بن عثمان حريی شنیدم که از ابو عمرو اسماعیل بن نُجید شنیدم که می. شده است

هر کس که سنت پیامرب را بر قول و فعل خویش فرمانروا سازد به حکمت سخن خواهد گفت و هر کس : گفت
اگر پريو پیامرب باشید، : فرمایدخداوند می. هایش بدعت استرا بر قول و فعل خویش چريه سازد گفتههوس 

عیسی معروف به عُمّی شنیدم که گفت از موسی پسر از طیفور بسطامی شنیدم که می). ۵۴/ نور(شویدهدایت می
مردی را ببنیم که ما بیا تا برویم و  با: گفت از پدرم شنیدم که گفت از بایزید بسطامی شنیده است که گفته است

و او را به نام  -نما و نامور در زهد و پرستش بودو این مرد در شهر خود انگشت -خود را وىل زبانزد نموده است
اش درآمد و به مسجد شد، چون او را دیدیم همني که از خانه. میگفت برای دیدار او رفت. طیفور به ما شناساندند

پیامرب عمل نکرد پس  این مرد حتی در یک رفتار سادۀ خود به آداب: نکرد و گفتبدو سالم هم  بایزید برگشت و
نیز از طیفور شنیدم که از موسی بن . های اولیا و صدیقان دست یافته استتواند ادعا کند که به مقامچگونه می

ان خود را بگريم اما با خود کوشیدم تا از خداوند خرج خوراک و خرج زن: عیسی شنیده که بایزید گفته است
از خدا چنني . اندیشیدم این کجا برای من رواست در حاىل که پیامرب هزگز از خدا چنني درخواستی نکرد
  . درخواستی نکردم اما خداوند خرج خوراک و زنان مرا داد و دیگر ترسی از پذیرش زن نداشتم

بُندار دینوری که . رگِ شبلی با جعفر خلدی بودمابوطیب احمدبن مقاتل عکی بغدادی شنیدم که گفت در روز م
هنگامی که : از او پرسیدم در وقت مرگ از او چه دیدی؟ گفت. خادم شبلی بود ودر دم مرگ با او، وارد شد

او را باوضو ساختم اما . به من اشاره کرد که برای نماز با وضویم کنانش بسته شد و عرق برپیشانیش نشست بز
پس جعفر . دستم را گرفت و انگشتانم را در ریشش فرو برد و با آنها شانه کرد. ا از یاد بردمشانه زنی به ریش ر

برد حتی در چه کسی گستاخی تواند کرد دربارۀ مردی که شانه کردن ریش را در وضو از یاد نمی: گریست و گفت
  هنگام مرگ؟

ه گفته است استادش در علم تصوف گفت از ابوعلی رودباری شنیده کاز احمدبن علی وجیهی شنیدم که می
از ذوالنون . جنید بوده است، ودر فقه ابوعباس بن سُرَیج و در نحو و لغت ثعلب و در حدیث ابراهیم حربی
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و سهل . و جز خدا را به وسیلۀ رسول شناختم. پرسیده شد خدا را چگونه شناختی؟ گفت خدا را با خدا شناختم
: وابوسلیمان دارانی گفت. را که قرآن و حدیث گواهی ندهد دروغ استهر ذوق و اشتیاقی : بن عبدالله گفت

کتاب و : دادم تا این که دو گواه همراه خود کردبه  حقیقت راه ورود نمی. چهل روز دلم نکته چني حقیقت بود
  . سنت

گني پرهیز کردم و های سناز گفته. های صوفیان در باب پريوی از پیامرب خدا دمِ دست داشتماین بود آنچه از گفته
  -از خداست توفیق -.ها را آوردمفقط آسان
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  )ها دریافتها و برداشت(کتاب پنجم مستنبطات

  باب اول شیوۀ صوفیان در دریافت درست قرآن و حدیث
روشِ درک اهل فهم از کتاب خدا و سنت : اگر برپسند که معنای درست مستنبطات چیست؟ باید گفت: شیخ گفت

یابند به کار اگر صوفیان آنچه را که درمی. ی هماهنگ با آنها از جهت ظاهر و باطن استو رفتار) ص(پیامرب
های برگزیدگان ها و کردارهای دل به ویژه دللم اشارتعها نیز آگاه خواهند شد که گريند، به قلمرو نادانسته

های ر معانی قرآن کریم و گفتههای ناشناخته دهایی که گنجینۀ لطایف و اسرار و معارف ناپیدا و حکمتاست، دل
هایشان قفل نهاده شده ند، آیا بر دلاندیشآیا در قرآن به درستی نمی: فرمایدخداوند می. است) ص(پیامرب
 ددانهر کس به کار گريد آنچه را که دانست خداوند آنچه را که هم نمی«:گفت) ص(و پیامرب). ۲۴/ محمد(است؟

تاری آن بر اثر زیادی گناه و پريوی هوا و دوستی دنیا و طول غفلت و شدت دل، گرف وقفلِ. »بدو خواهد رساند
ها را از دل با صدق توبه و هرگاه خداوند این بیماری. حرص و آسایش طلبی و مدح دوستی و خود پسندی است

ریخت و  نهانِ جهان بر دل خواهند ها ازها و فرخندگیها برداشته شده و دانشها از دلپشیمانی برداشت قفل
  . ناشناخته و غرایب حکمت و علم خواهد شد هایزبان، ترجمان آن جهان

های های دلشان را باز گویند نوراهان و جویندگان و خواهندگان گوهرهای گفتهاین برگزیدگان آنگاه که دریافته
ا بهره خواهند برد و هایی آماده خواهند چید و با آنها خواهند زیست و از آنههایی شنوا و دلآنها را با گوش

اندیشند که اگر جز خدا آن را فرستاده بود، آیا در قرآن نمی: ه است خداوند فرمود. دوباره زنده خواهند شد
خداوند همه را به تدبر و ژرف اندیشی در باب قرآن فراخوانده تا ). ۸۲/ نساء(ها در آن بسیار بودچندگانگی

اگر امنیت یا خوف سراغشان : گویدسپس خداوند می. ها چیدوان دانهتبدانند که قرآن یگانه است و از آن می
کنند اما اگر آن را به پیامرب و اولواالمر برگردانند، اهل علم آنچه را که گویند و پخش میآید به یکدیگر باز می

جا یک ویژگی برای  خداوند در این. اند اولواالمر در این جا اهل دانشندگفته). ۸۳/نساء(یابنددرمیباید از آن 
  . اهل علم و یک ویژگی برای اهل استنباط آورده است

هر چه را «:پیامرب گفت. ای فرستادۀ خدای، مرا علمی شگفت بیاموز: آمد و گفت) ص(اند مردی پیش پیامربگفته
لما و فقیهان عُ. »های شگفت را به تو بیاموزمگريی، استوار دار، سپس نزد من بیا تا علمدر آغاز علم به کار می

توان در حل اختالفدارند که می) ص(های پیامربهای قرآن و گفتهدر شهرها در هر زمانی استنباط مشهوری از آیه
ها کردارها وابسته به نیت«:یکی از آنها در باب این گفتۀ پیامرب است که. ها و راهنما قرار گرفنت بس به کار آیند
هر که رفتنش برای خدا و فرستادۀ او . سد که در درون اندیشیده استهستند و هر فردی را از پاداش آن ر

تواند جا گريد، این گونه استنباط تنها از گفته شده است که این حدیث درسی باب از علم حدیث می» ...باشد
های ذهنی های خردورزانۀ متکلمان و صاحب نظران برداشتهمچنني استدالل. های ژرف استبرداشت

ها، یاری حق و راندن به تمام در پیشگاه صاحبانشان پذیرفته و  گرامی هستند، چه انگیزۀ این برداشتآنهاست که 
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هایِ علمی اهل علم و اخالص و راست گویان در دانش خویش ها، برداشتزیباتر از این برداشت. باطل است
  .اوند نزدیک گردندها، به خدضات و پرستشااست تا با کارکرد بدان و به کار بست مجاهدات و ری

  باب دوم در بیان کیفیت اختالف در باب مستنبطات اهل حقیقت در معانی علوم
صاحبدالن و : ای دوست من که خدای با دانش یاریت کناد و از وجودت گمان را براندازد، بدان که: شیخ گفت

گاه از ظاهر قرآن . دارندهای خاص های تصوف استنباطها و حقیقتها و دانشارباب قلوب نیز در فهم حالت
ای از خرمن ما خوشه. یابندهای استوار دانشی و رازهایِ گنج آمیز درمیو اخبار، معناهای نازک پنهانی و گفته

دارند جز  -همچون اصحاب ظاهر -ایهای چندگانهصاحبدالن نیز دریافت. -اگر خدا بخواهد -آوریمآنها را می
دهد و چندگانگی استنباط صاحبدالن غلط و خطا بدانان می» حکم«شانهایاین که اهل ظاهر تفاوت ادراک

ها و آورد چون که احوال اهل دل فضایل و محاسن و مکارم و احوال و اخالق مقامچنني خطاهایی را به بار نمی
تواند داشت چون که  یاین گفته معنای. »رحمت خداست«اختالف عُلما :گفته شده. های دل استمرتبه

دانشمند درست اندیش، بر خطا کار خرده میچون که . در میان علما در علوم ظاهری رحمت خداستاختالف 
یعنی درست  -کند و اگر چنني نکندنماید و مردمان را از خطای او دور میگريد وخطای او را بر مردمان می

ا اختالف صاحبدالن و ام. دین مردم از دست برود و همگی تباه گردند -اندیش، خطای خطااندیش را ننماید
يش را يافته سخن گاه خو و اهل حقایق نیز رحمت دیگری است از خداوند، چه هر صاحبدىل از آن چه دریافته

های خود میوه و و ارباب قلوب و مریدان از گفتهنمايد و به همه اهل طاعت  گويد و وجد ويژة دل خود را مي مي
   .دهدنور می

این بیان ما را سخن ذوالنون استوارتر . هاستها و بزرگی صاحب گفتهبنیاد مرتبت ها نیز براین چندگانگی گفته
کسی است که به هیچ چیز آرام نگريد وهمه چیز با «:گفت. سازد آنگاه که از او وصف فقري صادق را پرسیدندمی

دست اوست و چیز در کسی است که همه «:گفت. ابوعبدالله مغربی را نیز از فقري صادق پرسیدند. »او آرام گريد
آن است که به هیچ چیز «:گفت. ابوحارث اَوالسی را از فقري صادق پرسیدند. »کندهیچ چیز او را تملک نمی

هر کسی «:گفت. یوسف بن حسني را از فقري صادق پرسیدند. »شودگريد و همه چیز با او خوگر  میاُنس نمی
حسني بن . »دوم بیندیشد شایستۀ نام فقر نیست ه وقتاول ب است که فقط بندۀ وقت خود باشد و اگر در وقت

آن است که با سالمت و رضایت، تمام ابزارهایِ وارد شده را رد می«:گفت. منصور را از فقري صادق پرسیدند
مند نیست و همیشه با خداوند آن است که نسبت به خدا در ابراز حق، گمان«:گفت. نوری را پرسیدند. »کند

گريد چنان که نادان با موجودها آن است که با مفقودها انس می«:گفت. سُمنون را پرسیدند. »یابدآرامش می
ابوحفص نیشابوری را . »سازندگردد چنان که نادان را مفقودها نگران میشود و از موجودها گریزان میآرام می
مد، او را از فرمان وقت هر که در فرمان وقت خویش و هماهنگ با آن باشد و اگر واردی درآ«:گفت. پرسیدند

آن است که با هیچ غنی نگردد و همه چیز از او استغنا «:گفت. جنید را پرسیدند. »درآورد و هراسان سازد
آن است که شپش او را بگزد و ناخنی برای خارش و رهایش خود «:گفت. مُرتعش نیشابوری را پرسیدند. »گريد
همۀ . ت چنان که همني مایه چندگانگی در احوال و اوقات استهاسها و پاسخچه مایه تفاوت در گفته. »نیابد

های گوناگون، فرخندگی ها و همني شنوندههمني پاسخ. ای ویژه سزاستاینها زیباست و هر پاسخی برای شنونده
  . و بخشش و افزونی و رحمت خدا بر آنهاست
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دانش از باب سوم دربیان مستنبطات صوفیان در باب شرف و فضل پیامرب بر همانن
  طریق قرآن و خرد

ای از مستنبطات معانی قرآن را آوردیم و باز نمودیم که تصوف در موافقت کالم خداوند است و پاره: شیخ گفت
آوریم و شرف پیامرب را که در قرآن بیان کرده و بر دیگر های رسول او میدر این جا برخی دیگر را در باب ویژگی

خوانم ای پیامرب، بگو این راه من است، به سوی خدا می«:فرمایدخداوند می. نیمکپیامربان برتری داده بیان می
ابوبکر ). ۱۰۸/ یوسف(».دانم و از مشرکان نیز نیستممن و هر که پريو من است و خداوند را پاکیزه می. با بصريت

را با گواهان خود به  بینم و آنهاآن است که خود را نمی. »خوانم با بصريتبه خدا می«منظور از: واسطی گفت
ای در هدایت این است که باورمندم که هیچ چیز از من نیست تا بهره» با بصريت«معنای دیگر. دارمپذیرش وامی

سود و نه در زیان، ما دستی نداریم جز این که خدا آنها را به و معنای دیگر این است که نه در . ها بخواهمآفریده
رسد بنابراین آن است که هیچ کس به هیچ مراد خود نمی» هر که پريو من است من و«و معنای. . ما نزدیک سازد

یعنی این که هدایت را از خود بدانم یا خودم دیگران را . »من از مشرکان نیستم«و. مگر این که خدا بخواهد
مسجدی روی ای پیامرب بگو پروردگارم فرمان به قسط داده و این که به هر : و گفتۀ خداوند که. بدان بخوانم

/ اعراف(چه همان گونه که شما را آورد باز خواهد برد و بخوانند نمایید و نماز بخوانید و مخلصانه او را بخواهید
نمایانم تا برای آن که میمی های خود را در نهان جهان بدانهاها و برتری، معنایش آن است که ویژگی)۲۹

: به همني جهت پیامرب گفت. همه چیز جز او تباه است م و دوستش داریم روشن شود که حق خداست ویخواه
  . بدانید که تمامی چیزها به جز خدا تباه و نابود است: راست ترین سخن که عرب گفته است این کالم است که

: این که موسی از خداوند خواست و گفت: یابند از جملهچیزها در می) ص(صوفیان از گفتار قرآن در باب پیامرب
آیا : درخواست گفته شدکه به پیامرب بی حال آن). ۲۵/ طه(ام را گشاده ساز و کارم را آسان کنسینه پروردگارا

روز رستاخیز خوارم : همني گونه ابراهیم خدای را درخواست که). ۱/ انشراح(ات را گشاده نساختیمسینه
روزی که خداوند :  -بی سؤال -خدا حبیب خود را با خلیل برتری داد و به پیامرب ما گفت). ۸۷/ شعرا(مساز

ات را گشاده نساختیم و از آیا سینه: و بدو گفته شد). ۸/ تحریم(پیامرب و مؤمنان همراه او را خوار نخواهد ساخت
ها در این باب آن از دیگر نکته). ۶تا  ۱/ انشراح(به راستی که سختی آسانی است... دوشت بارت را برنداشتیم تا
ها را مخاطب ساخته و به سوی او خوانده و بدو راه نموده و پوشیده و پیدا را دهاست که خداوند همۀ آفری
: و گفتۀ دیگر خداوند). ۷۵/ انعام(این چنني به ابراهیم نهان آسمان و زمني را نمایاندیم: نشانش داده است و گفته

نگرند و آیا در شرت نمی). ۸/ ومر(نداندیشو آیا در خویشنت نمی).  ۱۸۵/ اعراف(یدزنگهای خدا نمیآیا به آفریده
 - ای محمد -بینیآیا نمی: گویدسازد میاما آنگاه که پیامرب را مخاطب می). ۱۷/ غاشیه(...که چگونه آفریده شده

: گویدنماید و میچون خطاب به دوست است به نام او آغاز می). ۴۵/ فرقان(گسرتدکه خدا چگونه سایه را می
  ).۴۵/ فرقان(...رینگآیا به پروردگارت نمی

آورد و آن است که دل را به جنبش می) دوستی(اند، خُلّتگفته) محمد(و حبیب) ابراهیم(در تفاوت خلیل
اند چون چیزی است که در هستی دل یعنی ژرفای آن جا گرفته باشد و محبت را محبت نامیده) دوستی(محبت

فرمانی را «:حبیب از خلیل برتر است و به ابراهیم گفتبنابراین . زدایداز دل می) دلدار(همه چیز را جز محبوب
). ۵/ ضحی(به زودی چندانت ببخشیم که خوشنود گردی: ما فرمود) ص(و به پیامرب» .ای به جای آرکه گرفته

اش یاد در برتری حبیب بر خلیل است؛ و دیگر این که حضرت آدم را وقتی خداوند از توبههمني گونه گفت و گو 
کند و به پیش از توبه یاد می ماز خطای آد). ۱۲۱/ طه(آدم خداوند را سرپیچید و گمراه گشت: یدگوکند میمی
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آورد و همچنني خطای داوود را یاد می). ۱۲۲/ طه(بعد خداوند او را برگزید و بر او بخشود و راه را نشانش داد
راستی که سلیمان را آزمودیم و بر  و نیز از سلیمان آگاهی داده است که). ۲۵/ صاد(او را بخشودیم«:گویدمی

: گویداما به پیامرب می). ۳۳/ صاد(پروردگارا مرا ببخش: بعد بازگشت و گفتصندىل چون پیکری انداختیمش 
اند پیامرب را با مهر خود اُنس داد تا نهراسد برخی گفته). ۴۳/ توبه(خدا ببخشاد تو را چرا آنها را اجازت دادی؟

). ۲/ فتح(تا خداوند بیامرزاد گناهان پیشني و پسني تو را: نیاورد و خداوند باز هم گفت و از عتاب بیمی در دل
اند که همۀ آنچه همچنني برخی گفته. نخست از آمرزش سخن رانده و گناهش را بخشوده و بعد گناه را آورده است
ا داده و برای او افزوده است شکاف را که خداوند به تمامی پیامربان بخشیده مانند آنها را به تنهایی به پیامرب م

  .آب از انگشتان و معراج و دیگر چیزها راماه و جوشش 
را و برای ) خلّت(شمارد برای ابراهیم دوستیهای آنان را برمیکند و ویژگیخداوند پس از آن پیامربان را یاد می

کند اما برای را یاد می) صرب(را و برای ایوب بردباری) ملک(را و برای سلیمان قدرت) کالم(موسی هم سخنی
اند به جان تو سوگند ای محمد، که آنان ایمان نیاورده: های خود را اضافه نکرد و گفتپیامرب هیچ یک از کرامت

هر کدام با تو پیمان بندند با خدا پیمان بسته: و گفت). ۵۶/ نسا(های خود تو را فرمانروا نسازندتا در اختالف
دی آنگاه که تري انداختی، خدا  نیفکنتو آنان را نکشتی بلکه خداوند آنان را کشت و او تري :و گفت). ۱۰/ فتح(اند

) ص(پیامرب. و جز این چیزی برای پیامربش نگفت چون او را این گونه فرزانه ساخت). ۱۷/ الانف(تري افکند
  .»گردمست که دگرون میکشم، با توتازم، با توست که میخداوندا با توست که دلريم، با توست که می«:گفت

گاه گردی از آنها می: معنای این آیه پرسیدند از  شبلی را گریزی و پر از هراس آنها میاگر بر آنها آ
گاه شوی، از آنها می: گفت). ۱۸/کهف(شوی گریزی و به سوی ما پناه یعنی اگر بر همۀ آنچه از ما جداست آ
مسجدی اش را شبانه از مسجدالحرام به مسجداقصی برد، ندهپاک است خدایی که ب: و نیز دربارۀ آیۀ. بریمی

اند اگر معراج فقط روحی بود چنان که مخالفان گفته، برخی گفته)۱/ اسراء(ایمکه پريامونش را فرخنده ساخته
و : در باب آیۀ. آید نه بر روحچون اسم بنده فقط بر جسم و پیکر راست می» اش رابنده«:گفتاند نمی

برکشیدن تو کاری سرتگ است چه بر گزیدن و اند یعنی ، گفته)۱۱۳/نساء(خدا دربارۀ تو بسیار استبزرگواری 
اش و استحقاق بود او را بر دیگر پیامربی و رسالت را پاداشی نیست و صرف استحقاق است و اگر تنها برای پاد

: و نیز در باب آیۀ. اندبیشرت او را پرستیدهاند و هم داد چون آنها هم بیشرت از پیامرب عمر کردهپیامربان برتری نمی
فرماید بردبار باشید تا ، دیگران را می)۴۸/ طور(برای حکم پروردگارت بردبار باش چون تو در چشم مایی

داند که در برابر گوید در چشمان ما بردباری را پیشه کن، چه پیامرب را فراتر از آن میپاداش گريید اما پیامرب را می
  . داش گريد و آن برتری جایگاه ویژۀ او در پیشگاه خداستکاری پا

  ).,ص(های ممتاز پیامربای از مستنبطات صوفیان از قرآن در باب خصوصیاتاین بود نمونه

باب چهارم در باب مستنبطات صوفیان دربارۀ پیامرب وفضل او بر همگان بر مبنای 
  ) ص(های خود پیامربگفته

ان دربارۀ اخبار پیامرب بسیار است از جمله در معنای سخن او که در سجودش های صوفیاستنباط: شیخ گفت
توانم نمی. آورمبرم و از عقوبتت به عفوت و از تو به خودت پناه میخدایا از خشمت به رضایت پناه می«:گفت

سجده : استگویند خداوند فرموده صوفیان می. »ایتو همچنانی که خود را ستوده. چنان که باید ستایشت کنم
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های خود معنای قرب را دریافته و چنان سخنانی بر زبان آورده و پیامرب در سجده). ۱۹/ علق(کن و قرب بجوی
از نزدیکی را دریافته که خود قرب در آن جا ای دیگر ها به برخی دیگر پناهیده است و سپس رتبهاز برخی صفت

سپس قرب و دریافت را افزوده و او . هی از او جز خود او نیستبرم، چه پناپناه می توگرفته است و گفته از تو به 
بر زبان رانده » ایتوانم ستایشت کنم، تو چنانی که خود را ستودهنمی«نیاز ساخته است ورا از پناهیدن به غري بی

ه توانِ آن ک. است و به ستایش او روی کرده است است و در نزدیک ترین جایگاه دیگر التجا را به کار نیاورده
ستایش را برتابد که حد عبودیت است و سپس از  دتوانپناهیدن را ندارد چون که ویژۀ بندگان است، چگونه می

ها ستایش نیز روی تافته و از آن برآمده از شدت قرب و تنها خدا را چنان که خداوند خود ستوده، پیش از آفریده
و خود گواه وحدانیت خویش گشته است پیش از  ستوده است و بر خویش پیش از همه درود فرستاده است

ای، و این گفته نهایت قرب ستودهتو چنانی که خود خویشنت را : و در پایان پیامرب گفته است که. شهادت مردمان
و اگر . است و حقیقت تجرید نیز آن است که بنده از خود رها گردد و در میان نباشد و تنها خدا باشد و بس

عارفان را در باب توحید گردآوریم عُشری از گفتار بلند محققان وواجدان و  یهااشارتها و تمامی گفته
  . در باب توحید نخواهد شد) ص(رسول

گریستید و کردید و بسیار میدانم کم خنده میاگر بدانید آنچه را که من می«:صوفیان دربارۀ این سخن پیامرب که
علم پیامرب را خدا بدو داده است و فرموده تا به : اندگفته. »گرفتیدمیشتافتید و بر زمني آرام نها میبه بیابان

، و اگر می»دانستیداگر می«:گفتدانستند پیامرب نمیهای پیامرب را میمردمان برساند و اگر مردمان دانسته
ود مردمان و اگر از علوم معمول روزگار ب. آموختشانها میون دیگر آموزهچدانست که طاقت درکش را دارند 

اما چنني نیست چون که اگر . دانستیدکردند پس از آن که پیامرب بدان سان گفت اگر میاعرتاف به دانسنت می
پیامرب به اندازۀ . گردندمیگدازند و آب ها گذارند میاش در علم را بر کوهحقایق رسالت او و امتیازهای ویژه

). ۱۹/ محمد(بدان که راستی را خدایی جز او نیست: و گفته استآموزد چه خداوند به اطاقت مردمان آنان را می
من از همۀ شما به خدا آگاه ترم و اگر بدانید آنچه را که : و پیامرب گفت). ۱۱۴/ طه(و بگو خداوندا بر علمم بیفزا

  ...دانممی
ها به ژرفای آن نمیندیشهدریابند و اتوانند آن را ای دیگر، پیامرب اشارتی دارد سخت واال که خردها نمیدر گفته

من سایه پروردِ  نیستم، ها  من مانند یکی از شما: گفته این است. رسند و همۀ مردمان از دریافت آن ناتوانند
هیچ کس را حدِ آن نیست تا بگوید که پیامرب چه و چون در پیشگاه . چشاند خوراند و میپروردگارم، او مرا می

در . پیامرب با همۀ علو مرتبه از آن رتبه خرب ندارد و آن را وصف نکرده است آشامد چه خودِخورد و میحق می
. خداوندا چونان کودک پرستاریم کن و چشم برهم زدنی مرا به خویش وا مگذار«باب گفتۀ پیامرب در دعاها که

. »یابمگریزگاهی نمیام و جز تو پناهگاه و ام ساختهگردانم و تنها تو را پشتوانهام را به سوی تو میهمگی چهره
اند که همگی اخالص و تمامی نیاز و آرام طلبی با او و در چشمان او بود بی آن که خودبینی کند وخود را گفته

در باب گفتۀ . »شوندها آراسته میبا صدق التجا و صدق فاقه است که دل«:ابوبکر واسطی گفت. چیزی پندارد
گفتند مرگ برای شما آسان و گواراست چرا که » ناک است مرگچه درد«هنگام مرگ که گفتدیگر پیامرب در 

چه دردمندانه است بقا در میان شما در حاىل که «:او گفت. شما بلند مرتبه ترین و مختارترین بندۀ پروردگارید
  . »سخت شوق لقایش را دارم

ید را گفته است معنای یده که مردی جندُقّی شنیدم که گفت از جریری شن از محمدبن داوود دینوری معروف به
 -فهمی؟ منتو از آن چه می: چیست؟ جنید مرا گفت» من سید فرزندن آدمم اما افتخاری نیست«سخن پیامرب

فروشم؛ فروشم این عطای خداست و من به عطاها فخر نمییعنی من سید فرزند آدمم و فخر نمی«:گفتم -جریری
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دیگر بار جنید را از معنی . ابو محمد نیکو گفتی: جنید گفت. »چون فخر من به بخشنده است نه به بخشش
خدوند . زید پسر خواندۀ پیامرب بود نه پسر او: جنید گفت. کالمی که پیامرب به زینب زن زید گفته بود پرسیدند

و خواست ازدواج زینب با پیامرب رسم عرب را بشکند مرد را قادر سازد که با زنِ فرزندخوانده ازدواج کند 
آمرزش بخواهید از خدا و به او «جنید دربارۀ این سخن پیامرب که. این ازدواج حالل است و چنني کرد بفهماند که
حال پیامرب در : گفته است» گردم هر روز صد بارخواهم و به او بازمیمن نیز از خداوند آمرزش می بازگردید،

رسید از حال پیشني که فروتر بود، ر میشد و هرگاه به حاىل فراتارتباط با خداوند هر نفس و هر آن بیشرت می
 - همچنني از جنید معنای گفتۀ دیگر پیامرب را پرسیدند. کردخواست و دوباره به سوی خدا توبه میآمرزش می

» .گذاشتداشت گام برهوا میخداوند برادرم عیسی را بیامرزد، اگر یقني بیشرتی می«که -امالبته من نیز شنیده
رفت، حال آن که این است که عیسی با یقینی که داشت بر آب می -و خدا داناتر است -معنای آن: جنید گفت

پیامرب در این سخن همني بیش باوری . رفت چون که یقینش بیش از عیسی بودپیامرب در شب معراج بر هوا می
  . یعنی زیادتی یقني خود را نسبت به عیسی بیان کرده است

» .گنجدهایی است که هیچ چیز جز خدا در آن نمیمرا با خدا وقت«ته پیامرباز حُصری شنیدم که دربارۀ این گف
گفت اگر این حدیث راست باشد که پیامرب حالت خود را بر زبان آورده است؛ این حدیث ناراست باشد باید 

ان داشت و به میهای بشری خود رانگاه میاما پیامرب ویژگی. دانست که همۀ اوقات پیامرب چنني بوده است
هر گاه یکی از . خود سازد تا مردمان بهره گريندگشت تا ادب و علم بدانها آموزد و آنان را چون مردمان برمی

شبی بیدار : چنان که عایشه گفته است. پوشاندشد آن را از مردمان میهای درونی او بر مردمان آشکار میصفت
هایم به و جویش پرداختم تا این که دست ستببرخاستم و به . شدم و رسول خدا را در خوابگاهش نیافتم

» تا آخر... برمخدایا از خشمت به رضایت پناه می«:گویدپاهایش خوردند، دیدم که در حال سجده است و می
آن . افکندساخت و پرتوهایی بر صفاتش میاین یک نمونه از وقت و حال او بود که از درونش رازی نمایان می

گشت تا یافت و به میان مردمان باز میهای بشری خود را میگشت، دوباره صفتده میگاه که این پرتوها پوشی
ها همان ظاهر پیامرب است و معنای سّر او، منظور از صفت. ور سازد و خویش را الگویشان نمایدآنان را بهره
  . باطن اوست

  معانی آنها های صوفیان از اخبار مروی از پیامرب و تفسري باب پنجم دربارۀ استنباط
پاکیزه ترین «:در بصره از ابوالحسن احمدبن محمدبن سالم شنیدم که در معنای گفتۀ پیامرب که: شیخ گفت

در جواب مردی که خود را کاسبی پرستشکار  -:گفت» خوراکی مرد آن است که از کوشش دست فراهم آید
را جزو سنت خویش قرار داد که از  ل حالت روحی او و از آن جهت کسبکسب سنت پیامرب بود و توکّ  -خواند

  .کنند الاقل بکوشند تا نابود نشوندل نمیل آگاه بود و خواست که اگر توکّ ناتوانی مردم در توکّ 
شمشري پیامرب : گفت. پرسیده شد» باشدروزیَم در سایۀ شمشريم می«که) ص(از شبلی نیز مفهوم این گفتۀ پیامرب

مانند این استنباط از سخنان پیامرب بسیار است اگر همه را . ای آهن بودقط قطعها ذوالفقار، فامّ. ل بر خدا بودتوکّ 
. آوریمهای صوفیان را از سخنانی جز آنچه تاکنون آمده میبیاوریم کتاب دراز خواهد شد اما برخی از استنباط

  : مانند این که
در حاىل که من هم  -مردی از جنید: بن علوان در بوستان مالک بن طوق شنیدم که گفت الواحداز ابوعمروعبد

ل کنید شما را مثل اگر چنان که شایسته است بر خدا توکّ «:معنای سخن پیامرب را پرسید که -نزدش نشسته بودم
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کنده از خوردنی برمیمی  شکم گرسنه بر. ساختپرندگان سري می چنان که پرندگانی که در . گشتیدخاستید و آ
هر چه : خداوند فرمود. یابند و شادانندجویند و میکنند و میایی پرواز میجست و جوی خوردنی از جایی به ج

ها و حرکتشان از جایی به جایی را و همچنني پرواز پرنده). ۷/ کهف(بر روی خاک است، زینت زمني ساختیم
. »تزینت زمني ساختیم، این تکاپوی پرندگان، تنها جست و جوی خوراک نیست که برای زیبایی زمني نیز هس

ای عبدالله، خدا «ای یافتم در تفسري گفتۀ پیامرب به عبدالله بن عمر کههمچنني درکتاب عمروبن عثمان مکّی نکته
و نیز جواب جربئیل به پیامرب » .نگردبینی او تو را میبینی و گر تو او را نمیرا چنان پرستش کن که گویا او را می

این بود که  وآن نکته در کتاب عمر. ه همني را به پیامرب گفتدر وقتی که از او معنای احسان را پرسید ک
در گفتۀ خود نگفت او ) ص(یعنی او را در حالتی بني رؤیت و یقني ببینی؛ و پیامرب» بینیگویا خدا را می«معنای

. ر او بنمایدای نکرد و تنها برای عبدالله تمثیلی آورد تا همۀ حقیقت ایمان را برا ببینی و به یکی از این دو اشاره
به ) کان(»گویا«نیز به حقیقت یقني آشنا ساخت و در این جا - اگر حدیث او راست باشد -و همني گونه حارثه را

اما به معنای دیدن دل در هنگام مشاهدۀ حق است و همني دلیل بر آن است که مشاهدۀ . نیست) اَنَّ(معنای حَتما
  . حق برای دل میسر است
جان و : گفت یعنی. »خُلق سرشته شدهوىل خدا بر سخا و حُسن «ن پیامرب پرسیدند کهابوبکر واسطی را از سخ

از شبلی معنای . در راه خدا ببخشد و حسن خلق او بدان معناست که رفتارش موافق تدبريهای حق باشد ادلش ر
بداند چه کسی  یعنی اگر: گفت» .گريدیابد، آرام مینفس اگر باور کند که روزی می«این حدیث پرسیده شد که

به راستی که خداوند همه چیز را روزی : ای از قرآن خواندگريد، و سپس آیهروزی دهندۀ اوست آرام می
دوستی تو نسبت به چیزی تو را در شناخت آن «:از جنید معنای این گفتۀ پیامرب را پرسیدند که). ۵۸/نساء(رساند

از شبلی معنای این روایت . کندبت به آخرت کور و کر میدوستی دنیا تو را نس: شبلی گفت» .سازدکور و کر می
اهل بال آنهایند که از خدا : گفت» .کنیدهرگاه اهل بال را دید از خداوند عافیت طلب «:پیامرب پرسیده شد که

بر دىل که گرمایی از «:و از شبلی پرسیده شد که معنای این گفته که از پیامرب روایت شده، چیست. اندغفلت کرده
گویم اگر بر دىل گرمایی پیامرب راست گفت و من هم می: گفت» .نیا هست، چشش حالوت آخرت حرام استد

  .از آخرت هست، چشیدن حالوت توحید بر آن حرام است
یا ابوحجیفه، پیوسته خواهان علما و «:از محمدبن موسی فَرغانی معنای گفتۀ پیامرب را به ابو حُجَیفه پرسیدند که

از علما، حالل و حرام را برپس؛ دانایانی را بجوی که به شیوۀ صدق و . منشني بزرگان باشجویای حکما و ه
کنند و با نورِ او گویند و به ربوبیت او اشاره میروند و بزرگانی را همنشینی کن که از خدا میصفا و اخالص می

مؤمن کسی است که نیکی اش «از سهل بن عبدالله پرسیده شد که معنای این گفتۀ پیامرب چیست؟. »نگرندمی
ها نفس اوست های خدا هستند و بدیهایش، فضل و نعمتنیکی: گفت» .شادش کند و زشتی اندهناکش سازد

دنیا و هر چه در آن است ملعون است «:چیست) ص(ازو پرسیده شد که معنای این گفتۀ پیامرب. زنداگر بدان تکیه 
عنی اگر حرامی به یدر این جا کناره گريی از حرام دنیاست، معنای ذکر خدا : گفت. »جز ذکر خداوند بزرگ

  . جویدشمارد و از گناه دوری میمی چیز کند و به دل، خدا را دانای همهپیشواز او آید خدای را یاد می
دیم ای از آنها را نموما گوشه. اند بسیار استها که معنای درست کالم پیامرب را صوفیان شناختهمانند این استنباط

ها از قرآن و حدیث اصل و اگر کسی بگوید اصوالً این گونه استنباط - اگر خدای بخواهد -و همني بسنده است
ای که در گروه یارانش که گفته. هاستعلمی هم دارد یا خري؟ باید گفت که خود گفتۀ پیامرب بنیاد این برداشت

به نظر شما کدام درخت بیش «:بود بر زبان آورد کهان هم در میانش -جوانرتین فردِ یاوران رسول -عبدالله بن عمر
همه در جست و جوی پاسخ برآمدند و درختان بیابان را در نظر آوردند » از همۀ درختان به آدمی همانند است؟
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اما شرم بازم داشت که به پیامرب پاسخی گویم و خاموش . درخت خرما نشست) عبدالله بن عمر(اما در قلب من
. سر زبانم بود که بگویم خرما: پسر عمر گفت به پدرم گفتم. »ستآن درخت، خرما «:که پیامرب گفتماندم تا این 
از منت این . »ساختی که چهارپایان پربها بخشیده باشیآوردی مرا بیش از آن شاد میاگر بر زبان می«:عمر گفت

رب چیست جز پسر عمر که کوچکرتین آنها آید که هیچ کس از یاران پیامرب درنیافت که معنای کالم پیامگفتار برمی
گشاید تا ها را خداوند میهاست، برخی دلها که به اندازۀ دلها از معانی گفتههمني گونه است استنباط. بود

  .از خداست توفیق -.رازهای پوشیده را بهرت دریابند
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  )ص(کتاب ششم یاران و همنشینان پیامرب

  هایشان ها و پیامو جویی در اندیشه باب اول در باب اصحاب پیامرب و جست
نخستني شتابندگان به ایمان از مهاجران و آنان که با شادمانی و احسان آنها را پذیرفتند و : فرمایدخداوند می

در » سابقان«ظاهراً ). ۱۰۰/ توبه(استخوشنود دآنها شدند از همگی آنها خداون) انصار(پريوی کردند و یاوران
مهاجران و انصارند که خداوند از آنها راضی است و خداوند خود گفته است که آنها هم از این آیه هر دو گروه 

تصریح آیه، مقربان حقند که ما در بخش صفات ابرار بهشتی، پريوی آنها را به » سابقان«خداوند راضی هستند و
  . از کتاب خدا یاد کردیم

خداوند در جایی از » .یابیدام را اقتدا کنید، راه را میهر کد. یاران من همچون ستارگانند«:فرمایدمی) ص(پیامرب
قرآن به ستارگان سوگند خورده است و ستارگان وسیلۀ هدایت مردمان در دریا و خشکی هستند چون بزرگ و 

به همني جهت پیامرب یاران خود را به ستارگان مانند کرده است و سپس اقتدا را عامل هدایت خوانده . اندنورانی
نگفته که فقط پريوی کنید از آنها بدون یاد کرد هدایت، بدین معنا که هدایت آنها، وابسته به اقتدای است و 

از سخنان آشکار پیامرب در بني عُلما و فقیهان در حدود و احکام . آنهاست در تمامیِ معانی پوشیده و پیدای آنها
ازو روایت شده . پیامرب اشاره کرداین حدیث  توان بهباشد بسیار است که نمونه را میو حالل و حرام دین می

ها در میان امتم به امتم ابوبکر صدیق است و تواناترینشان در دین، عمر است و شرمگني مهربان ترین انسان«:که
ترینشان عثمان و پرستنده ترین آنها زید و داناترینشان به حالل و حرام مُعاذ پسر جبل و قرآن شناس ترینشان اُبّی 

ای که راستگوتر از ابوذر و آسمان سایه نینداخت و زمني سبکی نکرد بر گوینده) ع(عب و دادگرترینشان علیپسر ک
  . »باشد

به اینها که «:پیامرب گفت. کنیمد از کالم خودِ پیامرب آغاز مینآشکار ندار نیاهای او که معاما در باب باطن گفته
اند که او روزی گفته از ابوعقبه حُلوانی برایم گفته. »و عمربکر پس از منند چنگ زنید و از آنان را بجویید ابو

های رفتار یاران پیامرب آگاه کنم؟ نخست آن که لقاءالله برایشان از دارید که شما را از حال شیوهدوست : است
از  و سوم آن که. و دیگر، هرگز از دشمن چه اندک و چه بسیار، بیمی نداشتند. زندگی دوست داشتنی تر بود

و چهارم اگر طاعون هم آنها را می. هراسیدند و به روزی دهی خداوند همیشه واثق بودندتهیدستی دنیا نمی
ساختند تا این که خدا جانشان را بگريد و در دلشان هراس از مرگ استوارتر از زندگی روزانه گرفت، آشکار نمی

  . بود
ساختند و با آن ابتدای اسالم دین را معیار زندگی میمردمان در : از محمدبن علی کتانی حکایت شده که گفت

ها ها ساختند تا وفا هم از دلکردند تا این که دین کم رنگ شد و سپس در قرن دوم وفا را بنیاد دلمعامله می
رفت و در قرن سوم مروت اساس کردارشان شد تا جوانمردی هم رخت بربست و در قرن چهارم حیا را شعار 

شرم هم از میان برخاست و سپس مردم همه را فراموش کردند و بنیاد زندگی را بر خوف و رجاء  خود ساختند تا
  .استوار ساختند
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های او در میان یاران پیامرب و تخلق و اقتدای باب دوم ذکر ابوبکر صدیق و ویژگی
  اهل تصوف به او 

ان راند که اگر بانگی از آسمان برآید که ابوبکر صدیق روزی بر زب: اند که گفتاز مطرف بن عبدالله روایت کرده
تنها یک مرد به بهشت درخواهد آمد، من امید دارم که آن مرد من باشم و گر از آسمان ندا آید که جز یک مرد به 

به خدا این روحیه باالترین مرحلۀ خوف و : مطرف گفت. من باشم که مبادا جهنم نخواهد رفت، نگرانم
  . رجاست

) ۷۹/ آل عمران(»خداوند گونه باشید و الهی«:طا حکایت شده که از او معنی این آیه را کهاز ابوالعباس بن ع
همۀ مؤمنان به جان لرزید و پریشان ) ص(چون که به گاهِ رحلت رسول. پرسیدند، گفت یعنی مانند ابوبکر باشید

پرستید، میهر که محمد را ! ای مردم: شدند، جز ابوبکر که دلش پریشیده نگشت و استوار بماند و مردمان را گفت
ربّانی یعنی به همني صفت بودن و استوار ماندن . د، خداوند حی الیموت استپرستاو مُرد و هر که خدای را می

  .در هر شرایطی، حتی زیر و رو شدگی شرق و غرب
و تفسريهای نخستني کالم صوفیان در میان مسلمني بر زبان ابوبکر جاری شد و با نکتۀ ا: ابوبکر واسطی گفت

شیخ گفت کالم . کنندصوفیان قوت گرفت و اهل فهم لطایفی از آن استخراج کردند که عقال را وسوسه می
بر  یهای دنیایواسطی در باب ابوبکر مرتبط با قوىل است که ابوبکر صدیق بعد از پشت پازنی به همۀ خواست

خداو پیامربش را، و ادامه : لت چه وانهادی؟ او گفتبرای عیا: او را گفت) ص(زبان آورد به ویژه آنگاه که پیامرب
سخنِ خُرد، همني دو کلمه مبنای تصوف بوده است چه به خدای سوگند که این . خدای را و رسولش را: داد

ابوبکر از این گونه سخنان بسیار دارد که هنوز شکافته و شناخته نشده. معنایی بس بزرگ برای اهل توحید دارد
خوانند از جمله کالم معروف او پس از رحلت پیامرب است که آورده دانند و مییقت آنها را میاند اما اهل حق

شد، چه در آن سخن اشارۀ نازکی به استواری توحید او و استوارسازی توحید با کالم او در دل اصحاب پیامرب 
این گروه تباه شوند دیگر کسی تو را خداوندا اگر : فرمودپیامرب می. دیگر گفتۀ اوست به پیامرب در روز بدر. هست

گفت و گویت را با خداوند یله کن، چه خدا هر چه به تو نوید داده : به روی خاک نخواهد پرستید، ابوبکر گفت
آنگاه که خداوند به : گفتۀ ابوبکر متناسب با این آیه بودکه -یا نزدیک به همني -است به جای خواهد آورد

ا شمایم، مؤمنان استوارتر شدند و آنان که به دل کفر داشتند ترسیدند و فرشتگان وحی فرستاد که من ب
نگریست وهمني نشانۀ ابوبکر استوارانه وعدۀ خداوند را به دل داشت و به دیدۀ قبول می). ۱۲/ الانف(لرزیدند

  . استواری ایمان او میان صحابه بود
د در این واقعه و ابوبکر ازو استوارتر حال آن که شوچگونه است که پیامرب نااستوار نموده می: اگر کسی بگوید

خداوند را بهرت از ) ص(چون که پیامرب: پیامرب در همه چیز و همه حال برتر و فراتر از ابوبکر است؟ باید گفت
پس استواری ابوبکر از ایمان درست او به وعده.شناخت و ابوبکر از دیگر اصحاب قوی دل تر بودابوبکر می

دانست که ابوبکر ها در باب خدا مینااستواری پیامرب از زیادیِ علم به خداوند بود چه پیامرب نکتههای حق بود و
گرفتند رنگ چهرۀ پیامرب هرگاه که بادها نريو می که آیا در نظر نداری. را به آنها راه نبود و نه نیز دیگری را

دانم گفت اگر بدانید آنچه را که من میشد؟ و میگشت اما رنگ هیچ یک از اصحاب دگرسان نمیدگرگونه می
بردید و بر خانه و فرشتان آرام نمیکردید و به خدا پناه میبه صحرا روی می. بودید و بسیار گریهاندک خنده می

  . گرفتید
  : توان به سه مورد زیر اشاره کرداز جملۀ آنها می. های منحصر در الهام و فراست بوده استابوبکر را خصوصیت



۶۹  

آنگاه که همۀ اصحاب رسول همرای شدند بر ترک جنگ با اهل ردّه و ندیده گرفنت زکات ناپردازی آنها، .۱
سوگند به خداوند که اگر به اندازۀ یک ریسمان هم کمرت از : پافشاری ابوبکر بر ستیز و کشتار آنان و گفتۀ او که

که در نهایت استواری رای ابوبکر هویدا  -نگمجپرداختند، برپدازند به همان خاطر با آنان میآنچه به رسول می
  . و همگی به گفتۀ او گردن نهادند چه آن را بهرتین یافتند -شد
به خدا قسم هرگز : دیگر مخالفت او با جمهور اصحاب رسول در برگرداندن سپاه اُسامه و قول مشهور او که.۲
  . رِهی را که پیامرب بسته است، باز نخواهم کردگِ
. ابوبکر کنیزکی داشت آبسنت. ر به عایشه و پیش بینی او در باب دو برادر و خواهر او که مشهور استقول ابوبک.۳

  . یابد و چنني هم بودلرزید از این که فرزند مادینه باشد، ابوبکر بدو گفت، درونت مادینه پرورش میدر دل می
ابوبکر نیز معناهایی فراخ در باب حقایق . نگرداز فراست مؤمن بهراسید چه او با نور خدا می: گفت) ص(پیامرب

  . داشت و پسندِ اهل دل بود که اگر همه را بازگویم سخت دراز خواهد شد
ابوبکر به سبب زیادی روزه و نماز بر دیگران برتری نیافت بلکه چیزی : از بکربن عبدالله مُزَنی نقل شده که گفت
اند آن چیز درونِ قلب ابوبکر محبت او نسبت به خدا و برخی گفته. دردلش بود که او را از همه فراتر برد

برخیزید و آتشی را ! فرزندان آدم: گفتشد، میوقت نماز میکه شود که هرگاه گفته می. نصیحت در راه او بود
به : رسید و گفتته ناک خورد، چون دریافت هاند روزی غذایی شبگفته. اید، خاموش سازیدکه خود افروخته

ه آلود از تنم هر از تنم آن خوردنی جز با جانم به درنیاید جانم را بريون خواهم ریخت تا غذای شبخدا قسم اگ
  . هر جسمی که از حرام نريو گرفته باشد به آتش سزاوارتر است: بريون رود چون که شنیدم که پیامرب فرمود

اختند و عذاب و بیم روز حساب سای کاش علف بودم تا چهارپایان مرا خوردنی می: گفتابوبکر پیوسته می  
  : دارندسه آیه پیوسته مرا به خود مشغول می: از او روایت است که گفت. دیدمرا نمی

اگر زیانی به تو رسد جز خدا کسی آن را دور نخواهد ساخت و گر نیکی را به تو روی آور سازد، هیچ کس آن .۱
که اگر خدا مرا نیکی دهد هیچ کس آن را باز نخواهد  دانستمآیه  از این ).۱۷/ انعام(را از تو نخواهد ستاند

  . داشت و گر مرا آماج تري بال سازد، هیچ کس آن را از من دور نخواهد کرد
دل ومن یاد خدا را بر هر چیزی برگزیدم و بدان ) ۱۵۲/ بقره(مرا یاد کنید تا شما را یاد آورم: دیگر گفتۀ حق.۲

  . خوش کردم
سوگند به حق که پس از ) ۶/ هود(ای در زمني نیست مگر این که روزیش بر خداستدهنهیچ جنب: و سوم آیۀ.۳

  . فهم این آیه هرگز اندوه روزی نخوردم
  : های زیر از ابوبکر هستندگویند بیت

بخشد هرگاه خواهان هایش تو را برآورده است، بدان که برآمدگی را خاک به خاک نمیکه دنیا و زینت ای آن
این بزرگ مردی است که رأفتش در . زیدۀ مردمانی، به پادشاهی نگر که در کسوتِ درویشان میدیدن بهرتینِ هم

واالترین کالم در : از جنید حکایت شده که گفت. های مردمان است و دین و دنیا را اصالح خواهد کرددل
ننهاده  -ز معرفتجز عجز ا -پاک است خداوندی که راهی برای شناخت مردمان: توحید، سخنِ ابوبکر است که

  . است
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  باب سوم یاد کرد عمر بن خطاب
های گذشته کسانی بودند که با در امت: روایت شده که گفت) ص(شیخ گفت در باب عمربن خطاب از پیامرب

دانایی . بود، عمر از آنها بودشنیدند، اگر در این امت هم چنني میگفتند و از حق سخن میمیخداوند سخن 
دالیل این گفته روشن . برترین درجۀ صدیقان و راستکاران است: گفتپیامرب . را پرسید» دهسخن گفته ش«معنای

! ای ساریه در کوه: در وسط سخن گفت. گفت و ناگهان فریادی کشیدروزی عمر سخن می: هستند از جمله
ها آن ساریه را بعد. شد پريوز ساریه در دروازۀ در نهاوند صدای عمر را شنید و به سوی کوه راند و بر دشمن

از . به کوه رو، به کوه رو! ای ساریه: گفتصدای عمر را شنیدم که می: ات را؟ گفتگفتند چون دانستی کرده
روایت شده . خواندبر تن عمر پرياهنی بود که دوازده وصله داشت و او خطبه می: ابوعثمان روایت شده که گفت

و از پیامرب نیز روایت شده که . هایم را به من بنمایدشتیخداوند ببخشاید آن کس را که ز: است که عمر گفت
کاشکی مادرم مرا : و گفته شده که عمر روزی خاشاکی برداشت و گفت. گریزدشیطان از سایۀ عمر می: گفت
هرگز بالیی به من روی : روایت شده که روزی گفت. کاشکی من همني خاشاک بودم و یا هیچ  نبودم. زادنمی

  : ن که خداوند را در آن چهار نعمت بر من بودنیاورد مگر ای
  .شکر که دینم سالم است.۱
  . شکر که بالیی بزرگ تر از آن نیامد.۲
  .شکر که رضای حق را نگه داشتم.۳
  . و شکرکه در آن ثوابِ صبوری برایم رقم خورده است.۴

روزی مردی پیش عمر آمد . شوماگر صرب و شکر دو شرت بودند برایم تفاوتی نداشت که کدام را سوار : عمر گفت
) ع(از علی. نیستی) هم(پس فقري: عمر گفت. خوردنی شبانه را داری؟ گفت آری: عمر گفت. و از فقر نالید

اش را بر من بر روی زمني هیچ چیز نزد من محبوب تر از آن نیست که خداوند صحیفه: روایت شده که گفت
از دویدنش پرسید . روزی علی، عمر را در حال دویدن دید. را) عمر(اندازد مگر همني جامۀ به خود پیچیده

پس از خود را به رنج افکندی ای  یخلفا: گفت) ع(، علیصدقات بر شرت بود، رمید، دویدم تا بگريمش: گفت
  . امريالمؤمنني
ها به عمر دارند مثل پشمینه پوشی، خشونت، ترک شهوت، دوری از شبهات، اهل حقایق وابستگی: شیخ گفت

ها که بیانش دراز طاعت ینهار کرامات، مالمت و باطل ستیزی و یکسان نگری به همه و گزینش سنگني تراظ
  . خواهد شد

البته این در ستیز با . گفت بروید در طلب کسب. روزی گروهی را نشسته در مسجد دید: حکایات مرتبط با عمر
  ).دیگر آمده استحکایت آنها در جای (.نشینی آنها نیستقصۀ اصحاب صفه و گوشه

من هم : زید گفت. و به خود بپوش رزره مرا درآوخواهی اگر می: درش زید بن خطاب گفتاروزِ اُحد به بر
که این داستان اشارتی لطیف به حقیقت توکل آن . شهادت را دوست دارم همان گونه که تو دوستدار آن هستی

  : عبادت را در چهار چیز دیدم: روزی دیگر گفت. نظري این حکایات زیاد است و اندک آن کفایت است. دواست
  .ادای فرایض الهی.۱
  .دوری از محرمات.۲
  . امر به معروف برای دریافت پاداش خداوند.۳
  . نهی از منکر برای گریز از غضب خداوند.۴
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  باب چهارم در ذکر عثمان 
فیه هم با عثمان از علق صوت. اوست که از واالترین مراتب متحققان است» تمکني«ویژگی عثمان: شیخ گفت

چه کسی شایستۀ فراخی و سِعَه است؟ : این که از او پرسیدند: ها نقل شده است از جملهطریق برخی روایت
مراد از دخول در حال سعه آن است که داشته باشی و دل نبندی، با اشیاء باشی . فقط پیامربان و صدیقان: گفت

با همه هست، اما چون همه : را پرسیدند صفت عارف چیست؟ گفت چنان که یحیی بن معاذ. و از آنها نباشی
آورد برای دیگران است نه برای اگر چیزی به دست می: ابن جالء را نیز از فقري صدیق پرسیدند؟ گفت. نیست
های اسالم را با اگر بیم آن نداشتم که رخنه: چه روایت شده که او گفتعثمان نیز هست این وصف حال . خود

  !آوردمویش بپوشانم هر گز آن را گرد نمیثروت خ
نشانه راستی چنني حاىل آن است که انفاق در نزد دارا لذیذتر از جمع و امساک باشد و خرج شريین تر از دخل 

عثمان را : و پیامرب در باب او گفت. کرد و چاه رومه را خرید و بخشیدمثل عثمان که همیشه نیازمندان را سري می
از او روایت است که هزار درهم برای ابوذر فرستاد و به غالم گفت اگر ابوذر این . سیب نرساندچنني کارهایی آ

خواسته است همني حکایت دلیل آن است که عثمان اموال را برای چنني جهاتی می. ها را بپذیرد تو آزادیدرهم
  . آیدجز بندۀ کامل معرفت را حاصل نمیو این 

داند درست نیست میراای که موارد اذن توانگری جز برای بنده: بن عبدالله شنیده از ابن سالم شنیدم که از سهل
برای خدا ببخشد و برای خدا جمع آورد و . یعنی بداند کی و کجا و چگونه انفاق کند و چون دانست، بکند

را دارنده  کند اما خودچه وکیل اگر چه مانند مالکان در مال تصرف می. درمال خویش چون وکیلی بیش نباشد
پندارند حال اند و خود را چنني میبسیاری از مردمان در باب آن گمراه گشته. و این امری است مشکل. داندنمی

  . آن که همگی بندۀ دنیا و دینارند
ی که زاهدترین مردم روزگار انای بسا دارندگان و توانگر: از سهل بن عبدالله حکایت شده است که گفت

های عمربن عبدالعزیز، چه او در هنگام امارتش بني روغن چراغ: ال چه کسی؟ گفتگفته شد مث. خویشند
گذاشت و در حاىل که خزاین زمني در کرد، تفاوت میعمومی و روغنی که برای کارهای شخصی مصرف می

و  انددر همني جاست که برخی از مردم در برتری غنا بر فقر به خطا افتاده. دستش بود، چراغکی بیش نداشت
اند و فقر و اند و فقري نیستند چون دنیا را رام کردهاند که آنها توانگر نیستند چون دل از دنیا اعراض کردهپنداشته

  . غنایشان فقط برای خداست حال آن که همه خطاست
شت هایش بر پای هیزم را در یکی از بستانروزی پشته: دیگر از موارد تعلق صوفیه به عثمان آن است که گویند

توانم چرا دیگری بکند هر چند که گفت وقتی که خودم می. گفتند بر پشت یکی از بندگانت بگذار. بردخود می
این داستان هم دلیل دیگری است که او در . توان نهادن آن را بر دیگری هم دارم اما باید نفسم نیز تربیت بشود

دلبستۀ اموال نسازد چه او چون دیگران نبوده  کوشید تا خویش راپی پرورش و پاکسازی خود بوده است و می
  . است

ام و از روزی که دست راستم را به بیعت رسول هرگز آرزو خواه و دلبسته نبوده: اند که گفتاز همو روایت کرده
  .دیگر آن را به آلتم نمالیدم درآوردم
ز جایش تکان نخورد و هیچ کس را روزی که در هجومِ خشمناکان قرار گرفت و نزدیک به مرگ شد ا: اندنیز گفته

فرمان پیکار نداد و مصحف را از دست فرو نگذاشت تا کشته شد و خونش بر مصحف ریخت و کتاب را رنگني 
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فرو ) ۱۳۷/ بقره(آنها و او شنوای داناست] بدی[ خداوند بسنده است تو را از: ساخت و خون درست بر آیۀ
  . ستاین آرامش و تمکني حالتی رفیع و واال. ریخت

خدایا : گفته استها در مناجات چنني میگفت از جنید شنیده که شبی از شباز ابو عمربن عُلوان شنیدم که می
به . خواهی که با وصال و دیدارت مرا از خود بربی؟ هیهات، هیهاتیا می. بفریبی با قرب خویش اخواهی مرمی

  .ابوعمرو گفتم معنای هیهات هیهات چیست؟ گفت تمکني
  : ها را در چهار چیز گرد آمده دیدمتمامی نیکی: عثمان روایت شده که گفتاز 
  محبت نسبت به خدا و انجام نوافل، .۱
  شکیبایی بر احکام حق،.۲
  خوشنودی بر تقدیر خدای، .۳
  .حیا از نگاه خدا.۴

  )ع(های علیذکری از بزرگیباب پنجم 
که گفت از ابوعلی رودباری شنیدم که جنید دربارۀ از احمدبن علی وجیهی شنیدم ) ع(دربارۀ علی: شیخ گفت

دربارۀ . شدیممند میما از علم او بسیار بیشرت بهره ندداشتها به خود نمیاگر او را جنگ: گفته است) ع(علی
بخشیده بودند و علم لّدنی همان است که ویژۀ » علم لدّنی«سخن بسیار است از جمله آن که او را) ع(علی
). ۶۵/ کهف(هایی را که نزد ماستبدو آموختم علمی از علم: اوند دربارۀ خضر فرموده استخد. بود) ع(خضر

تو را توانایی صرب و همراهی : ای و گفتۀ خضر به موسی را به یاد داری کهحتماً داستان خضر و موسی راشنیده
این نکته . اندتفضیل داده اند و والیت را بر نبوتبرخی از مردم از همني جا گمراه گشته). ۶۷/ کهف(من نیست

  . م گفتیرا در  جای خود باز خواه
های لطیف، سخنان بی هایی ممتاز در میان یاران رسول است چه او معانی بلند، اشارهامريالمؤمنني را خصوصیت

 هایی بزرگوارانه درهمتا و عبارات و بیان خاص دربارۀ توحید و معرفت و ایمان و علم دارد و همچنني خصلت
که  چون او برکشندکشد تا خود را اوست که وسیلۀ تحقق اهل حقیقت و صوفیان راستني است و دلِ آنها را می

به . اگر همه را بیاوریم کتابمان دراز خواهد گشت اما آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید
آن چنان که او خود، خود : ونه شناختی؟ گفتخدایت را چگ: پرسیده شد) ع(از علی. کنیمچند نکته بسنده می

ای همانند نیست و با هیچ حسی دریافت شدنی نیست و با هیچ آدمی قیاس شدنی را به من نمایاند به هیچ چهره
توان گفت که چیزی پایني اوست و باالتر از همه چیز است و نمی. در بُعد، قریب و در قرب دور است نیست،

توان گفت جلو اوست، و نمی ازتوان گفت که چیزی باالی اوست، یا چیزی پیشنمیپایني تر از همه است و 
چیزی است، آمیخته با هر چیزی است اما نه چون چیزها و نه از چیزها و نه در چیزها و نه به چیزها، پاک است 

  . هر که این چنني است و کسی جز او چنني نیست
چیزها را از ناچیز آفرید و نه چیزی را در آفرینش خویش پريوی : فرمایدای دیگر میدر خطبه) ع(امريالمؤمنان

هر صانعی برای آفرینش چیزی به کار گريد و هر عالمی پس از نادانی به . نمود و نه چیزی را همسان آن ساخت
د را عمربن هن) ع(گفتۀ دیگر علی. رسد  حال آن که آفریدگارِ هستی داناست بی آن که نادان بوده باشدعلم می

ای سپید در دل آشکار میگوید ایمان چون نقطهمی) ع(شنیدم روزی علی: در باب ایمان آورده است که گفت
شود و آن گاه که ایمان به کمال رسید دل همه سپید گردد و هر اندازه که ایمان بیش گردد سفیدی دل بیشرت می
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شود آن ازه که دورویی بیش گردد دل تريه میگردد و هر اندای سیاه در دل آشکار میاست؛ و دورویی چون نقطه
  . گاه که دورویی کامل گشت دل همه سیاه است

  : ایمان را چهار بنیاد است: معنای ایمان را پرسید علی گفت) ع(مردی از میان برخاست و از علی
  .جهاد.۴عدل، .۳یقني، .۲صرب، .۱

ها درست باشد، امام نخستني کسی است که دربارۀ اگر این گفته. صرب ده مرتبه دارد و نیز یقني و داد و جهاد
چه کسی از همه به سالمت تر است و کم لغزش از : به امريالمؤمنني گفته شد. احوال و مقامات سخن رانده است

هر کس که عقل فرمانروایش باشد و حذر وزیرش و موعظه مهارش و صرب پیشوایش و تمسک به «:عیوب؟ گفت
هان، «:در سخنی دیگر به کمیل گفت. »ها همدمشتیخا همنشینش و یاد مرگ و ساش و خوف خدتقوا پشتوانه
و امتیاز و برتری او در بني اصحاب پیامرب سخنوری . »یافتمهاست اگر حاملی برایش میها و دانشدر دلم نکته

خداوند از : یدفرماخداوند می. سخنوری و بیان خود اوج معنا و برترین احوال است. تعبري توحید و معرفت بود
و نیز این بیانی ). ۱۸۷/ آل عمران(پیامربانی که بدانها کتاب داده بود میثاق گرفت که آنها را برای مردم بیان کنند

رسد چه چنني نیست که هر خردمندی دانا و بنده به قلۀ کمال، جز با بیان نمی). ۱۳۸/ آل عمران(است برای مردم
  . ای عقل و علم و بیان عطا شد به ذروۀ کمال برکشیده خواهد شدبندههرگاه به . باشد و هر دانایی سخنور
د و برپسند و او نهای دین، علی را بجویمشهور بود که در پیشامدها و مشکل) ص(در میان اصحاب پیامرب 

دشمنت گردد و با دوستت میانه باش چه شاید روزی «:از کلمات اوست. پاسخشان دهد و مشکل را مُبني سازد
اگر اراده کردی که : روایت شده که عمر را گفت .»رفتار کن باشد که روزی دوستت گردد روشمنت نیز میانهبا د

از عمر روایت . همنشینت را دیدار کنی، پرياهنت را پاره کن، کفشت را تکه کن، آرزوهایت را کوتاه نما و کم بخور
بر منرب کوفه ) ع(گاه که شهید شد، پسرش حسنشود آن گفته می. شداگر علی نبود عمر هالک می: شده که گفت
امري مؤمنان پیش روی شما کشته شد، اما به خدا سوگند جز چهارصد درهم چیزی از ! کوفیانای : رفت و گفت

شد به هرگاه که وقت نماز می) ع(گویند علیمی. نمودخود نگذاشت و آن هم به غالمی داد که به او خدمت می
هنگام «:گفتشود ای امري مؤمنان؟ میتو را چه می: شدبدو گفته می. گشترگون میلرزید و رنگش دگخود می

ها ها و زمني و کوهآن را بر آسمان: امانتی که خداوند در قرآن گفته است. عرضۀ امانت خداوندی آمده است
). ۷۲/ احزاب(اشتانسان آن را پذیرفت و برد. عرضه کردیم، همه گریختند از این که آن را بپذیرند و ترسیدند

برخورد من و نفسم درست همسان برخورد «:علی گفت» کشم یا نه؟دانم آیا امانت خدایی را درست مینمی
  » .رانمشانهرگاه از یک سو به هم پیوندند از دگر سوی می. چوپان و گوسفندهاست

به آنها نیازمندند و اهل  هایی که صاحبدالنمانند این سخنان علی را فراوان است دربارۀ حال و کردار ومنش
هایش بگریزد و هرکس که دنیا را به تمامی ترک کند و از همۀ داشته: نمونه را. یابنداشارت و ذوق آنها را درمی

ای از که پارهعالقه زندگی کند، پیشوایش ابوبکر صدیق است؛ و هر کس بر بساط فقر بنشیند و در تجرید و بی
گر را برای عیال و صلۀ رحم و انجام واجباتش نگه دارد پیشوایش عمربن خطاب ای دیدنیا را ترک کند و پاره

است؛ و هر کس که برای خدا جمع کند و برای خدا عطا کند و برای خدا انفاق نماید، پیشوایش عثمان بن عفان 
د و از آن بیمناک و است، و هر کس که حول دنیا نچرخد و دنیا و دنیاییان تشنۀ او باشند و او دنیا را به دور انداز

  . هراسان باشد و بگریزد، پیشوایش علی بن ابی طالب است
  : تمامی خري در چهار چیز جمع شده است: از علی روایت شده که گفت

  .حرکت.۴نظر، .۳نطق، .۲سکوت، .۱
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هر هر سخنی که نه در ذکر خدا باشد، بیهوده است و هر خموشی که در آن تفکر نباشد، سهو و فراموشی است و 
بنابراین . نظری که عربت آمیز نباشد، غفلت است و هر حرکتی که در عبادت حق نباشد، سستی و فرتت است

خدای بیامرزاد آن را که سخنش را یاد خدا، سکوتش را تفکر، نگاهش را عربت و تکاپویش را عبادت سازد و 
  .مردمان را از دست و زبانش آسوده نماید

  هل صُفّههای اباب ششم در بیان ویژگی
کردند و نه اهل دام چنان که در خرب آمده است اهل صفحه سیصد و اند تن بودند که کشت نمی: شیخ گفت

کرد و با آنها غذا میبودند و نیز نه بازرگان؛ و خواب و خوراکشان در مسجد بود و پیامرب با آنان مؤانست می
ها یاد کرده خداوند هم آنان را در برخی از آیه. ختانگیشناخت فضلشان برمیوخورد و مردم را به اِکرام آنان 

و مران کسانی را که خداوندشان را می). ۲۷۳/ بقره(...کشندفقرایی که در راه خدا سختی می: است از جمله
رو ترش کرد و سربرگرداند، آن گاه که کوری به : و خداوند پیامرب را عتاب کرد برای آن که). ۵۲/ انعام(...خوانند
گفته شده که این آیه دربارۀ ابن امرمکتوم که از اهل صّفه بود فرود آمده است و هرگاه ). ۲و ۱/ عبس(آمدنزدش 

خاست از جا اند که پیامرب برنمیو گفته» .داوندم سرزنشم نمودخای آن که برای تو «:گفتدید میپیامرب او را می
کشید پیش از کرد، دستش را نمیآنها مصافحه می تا وقتی که یکی از اهل صّفه همراهش نشسته بود و هرگاه با

و ... دست کشیدن آنها و ای بسا که آنها را میان توانگران پخش نمود یکی را سه تا و دیگری را چهار تا و پنج تا
  . خوراندبرد و میآنها را به خانه میای بسا که سعدبن معاذ هشتاد کس از 

ای که به زانو ند، جامهرگزاا دیدم که در جامۀ یک تن از خود نماز میهفتاد نفر از اهل صفه ر: ابو هریره گفت
ابوموسی . گرفت مبادا که عورتش پیدا شودخواند با دو دست جامه را میرسید و هرگاه یکی نماز مینیز نمی

: ه گفتو عبدالله بن طلح. پوشیدیمهایمان را میبوی ما مانند بوی گوسفندان بود وقتی که لباس: اشعری گفت
ای رسول خدا، خرما جگرهایمان را سوزاند در حاىل که تو : گفتیم. روزی همنشني اهل صفه شدیم

گویند خرما می! گویندبرخی چه می: پیامرب شنید و برمنرب رفت و گفت. ایرا بر ما حرام کرده) گوشت(مردار
آنچه برای ماست، برای شما هم . تمدینه اس اهل دانید که خرما غذایآیا نمی. جگرهایمان را سوزانده است

سوگند به خدایی که جان محمد در پنجۀ اوست که نزدیک به یک یا دو ماه است که از خانۀ پیامرب دودی . هست
  . اش جز آب و خرما نبوده استبرنخاسته است ونانی پخت نگشته است و برای خانواده

گريد و آنان را به کوشش و وشکایتشان را بر آنها نمیپذیرد معنای این گفتار آن است که پیامرب عذرشان را می
روایت شده که پیامرب روزی گروهی از اهل صفه را دید، برخی پشت برخی . خواندطلب معاش و بازرگانی فرامی

غري از اهل صفه دیگرانی . گریستندخواند و همگی میشدند از عریانی و قاری بر آنها قرآن میدیگر پنهان می
هایی خوشنود و اعماىل پاکیزه و مکارم اخالق اند که خربها و اقوال ویژه از آنها به ما رسیده است که دلنیز بوده

یاد کرد همه . توان با اقتدای آنها، راه را یافت و طریقت را فرا گرفتاند که میمخصوص اهل حقیقت، داشته
  .اگر خدا بخواهد -.ها انکی نمایان شودن ناگفتهنمایانیم تا از آای را میها را خسته خواهد کرد اما گوشهذهن
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  در این زمینه ) ص(باب هفتم ذکر دیگر اصحاب پیامرب
طلحه را در مجلسی که صد هزار کس بودند برتر از : از زیادبن حُدیر روایت شده که گفت: طلحة بن عبیدالله -

  . دوختاش را با دست میهمه دیدم حال آن که او گوشۀ پی جامه
به تو نوید خواهم داد که دوستت ! ای نفس بمري به تمامی: گفتگذشت و میاز جان خود می: اذ بن جبلمُع -

  !دارم
ساختند تا آفریده ام میداشتم که خاک بودم و بادها پراکندهدوست می: های اوستاز گفته: عمران بن حُصَني -

  .شدم، چون از عذاب خداوندی سخت هراسناکمنمی
اران به دیدارش آمدند و گفتند تا به حال نیامدیم چون از درازی یعمران را سی و سه سال : فتثابت بُنانی گ

چنني مکنید چون آنچه در نگاه خداوند بهرتین است در نگاه من هم : گفت. ضعف و شکایتت نگران بودیم
  . محبوب ترین است

/ حجر(»ه جهنم میعادگاه همگی آنهاستبه راستی ک«:گفته شده آن گاه که این آیه فرود آمد: سلمان فارسی -
در خرب آمده . فریادی دردناک کشید و دست را بر سر گذاشت و سپس سه روز از ترس از همه گریزان بود) ۴۳

بدو . است که سلمان ابودرداء را از عراق تا شام پیاده همراهی کرد در حاىل که بر او عبایی سخت و سنگني بود
ای هستم که چونان نه، خريِ واقعی رستگاری آخرت است ومن بنده: ای، گفتهخود را زبانزد کرد: گفته شد
  . پوشم تا آن را بیازمایمای نیک میپوشم، هرگاه آزاد شدم جامهبندگان می

ابودرداء گفت من در جاهلیت مردی بازرگان بودم، چون اسالم آوردم خواستم که هم مسلمان باشم : ابودرداء  -
از ام الدرداء پرسیده شد برترین عبادت . م، اما ممکن نشد، عبادت را بر تجارت برگزیدمو هم بازرگان بمان

  . تفکر و عربت گريی او: چیست؟ زن گفت ابودرداء
هایم در راه خدا، هیچ دوستی برایم نگذاشت وخوف از روز حساب کوشش: که گفت دانروایت کرده: ابوذر -

اندوه : از او روایت شده که گفت. ام نگذاشتایی چیزی در خانهگوشتی بر تنم نگذاشت ویقني به ثواب خد
آن که آرزوهایم از روزهایم درگذشته : چه است آن؟ گفت: گفته شد. ام، مرا کشتروزی که هنوز آن را درنیافته

شد، ابوذر به میهمانی خوانده . آفرید که نريو گرفته بود و برداده بوددوست داشتم خداوند مرا درختی می. است
گردد و هر کس که چون آنها عمل کند که سیاهی لشکر گروهی شود از آنها میهر: آوازی شنید و برگشت و گفت

بزی داریم که می: د، نپذیرفت و بدو برگرداند و گفترحبیب بن مسلمه برای ابوذر هزار درهم ب. شریک آنهاست
  . از نداریمدیگر نی چیزی شویم، بهدوشیم و چهارپایی که بر پشتش سوار می

این کارش بر . ای در دستروایت شده که در روزگار شیوع طاعون از خانه رفت با نیزه: ابوعبیده جرّاح -
دوستی آنها از چهارپایان ابوعبیده برایشان سوگند خورد که . گران آمد و از او کناره گرفتند) ص(اصحاب پیامرب
راندش، دوباره برگشت و چیزی . آمد و از او چیزی خواستمردی به نزد ابوعبیده . تر استرامیپربها برایش گ

دوست : ابوعبیده گفت. آن که تو را راند و همان که تو را خواند، خداوند بود: خواست، بدو عطا کرد و گفت
  . شدمبودم که قربانی کنند تا گوشتم را پخش کنند و بچینند و هرگز کهنه نمیداشتم قوچی می

های مرگ و فقر و من باکی ندارم که کدام چه گوارایند ناخوشی: و روایت شده که گفتاز: عبدالله بن مسعود -
داری و گفتند چرا آنها را برنمی. های یک پرنده بوداش النه و تخماند که در خانهگفته. یک را زودتر آغاز کنم

ست دارم تا تخمی از شکنی؟ گفت به خدا سوگند اگر دستم از خاک گور فرزندانم شکسته شود بیشرت دونمی
  . این پرنده بشکنم
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به خانۀ براء بن مالک آمدم و او دو پایش را بر دیواری : از انس بن مالک روایت شده که گفت: براء بن مالک -
: برادرم، آیا پس از اسالم و قرآن باز هم شعر بر لب داری؟ گفت: گفتم. کردگذاشته بود و شعری زمزمه می

دهم حال آن ای جان میبینی که بر پالس پارهآیا نمی: در همني شعر است، و ادامه دادبرادرم همۀ دیوان عرب 
. امها به مشارکت دیگران از پای درآوردهام به جز آنچه در جنگکه نود و نه جنگجو را پیش چشمان پیامرب کشته

و گر خدا خواهد همان ناچیز  ابوموسی اشعری گفت از پیامرب شنیدم که گفت چه بسیار تهیدستانی که هیچ ندارند
دهم که شهادت را خداوندا سوگندت می: براء گفت. دهند، و براء بن مالک از آنهاستخود را در راه او می

  . و چنني هم شد، براء شهید شد و یارانش پريوز شدند: ابوموسی گفت. روزیم سازی و پريوزی را به یارانم ببخشی
ات هست که نه کسی را فاضل ترین مجالس، گوشۀ خانه: گفتشده که میاز او روایت : عبدالله بن عباس -

: و گفت. آزماید تا اشتیاق دعای او در دلش جوانه زندخداوند بنده را با فقر می :گفتو . ببینی و نه دیده شوی
ای که جامهتر است از آن گرامی برایم ای را پاره سازم و به تن کنم و با این کار در چشم حق برآیماگر جامه

  .بپوشم که در چشم مخلوق مرا برکشد و در نزد خالق فرواندازد
رسد مگر این که از مدح و ثنا گریزان هیچ کس به شرف آخرت نمی: از او روایت شده که گفت: کعب الحبار -

ها سختیگردد مگر این که بر پاداش حج و جهادِ بنده کامل نمی: و گفت. باشد و مالمت در راه خدا را دریابد
  . صرب داشته باشد

ای را ببیند که خداوند دلش را به نور خواهد بندههر کس که می: از پیامرب روایت شده که در باب او گفت: حارثه -
  . ایمان روشنی بخشیده است حارثه را نگاه کند

. ار خالفت مروانِ حَکَمکشد در روزگای هیزم میابوهریره را دیدم که پشته: ثعلبة بن ابومالک گفت: ابوهُریره -
خدا به صالحت آورد، همني مقدار هم بسنده : به او گفتم. پسر ابومالک ن ایکراه را برای امري باز : به من گفت

به او . گریستروایت شده که هنگام رسیدن مرگ می! راه را برای امري باز کن ای پسر ابومالک: باز گفت. است
های سخت و تلخ و فرود آمدن از آن ن دراز و قِلت زاد و ضعف یقني و گردنهبیابا: گریی؟ گفتچرا می: گفته شد

  . به دوزخ یا بهشت
ای هم یاد حدیثخوابم و در پارهای را میگزارم، پارهای را نماز میپاره. امشب را سه جزء کرده: ابوهریره گفت
  .کنمهای پیامرب می

نوشد الغر ني کسی که در روز قیامت از حوض کوثر مینخست: از او روایت شده که گفت: انس بن مالک -
  . شوندپوشاند با حزن پذیرایش میاندامان شريین گو هستند که چون شب آنها را می

رفتیم مگر در مسجد؛ وار به خواب نمیما هرگز در زمان پیامرب عزب: گفتاند که میگفته: عبدالله بن عمر  -
آن که دینش را آزموده و به آن مگر هرگز مهر کسی را به دل را ه مده : گفتنیز . ومسکن و مأوایی هم نداشتیم

. غذایتان را جز بر متقیِ پاک نبخشید و جز از متقی پاک خوردنی نپذیرید: گفتو پیوسته می. وثوق یافته باشی
هیچ چیز بر تو  گذارد کهگردد اما اگر جز خدای را نرتسی، خداوند نمیاز هر که برتسی بر تو چريه می: و گفت

  . چريه شود
ام برگردم و از فقر به بهرتین روزِ چشمانم وقتی است که به خانواده: از او روایت شده که گفت: ة بن یمانحذیف -

ای دعوت حذیفه به سفره .چه بسیار که شهوتی اندک، حزنی دراز بر صاحبش فرو آورد: و گفت. من شکایت کنند
کنده همچون سفره از کند هر کس خودر ا همانند گروهی : ای ایرانیان دید، برگشت و گفتشد، سفره را آ

  . آنهاست
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از عبدالله بن جحش در روز جنگ احد شنیدم که : از سعیدبن مسیب روایت شده که گفت: عبدالله بن جَحش -
یدارش ام سازی و چون به ددهم که دیدار دشمن را بهرهخواهم و تو را سوگند میخدایا از تو می«:گفتمی

ام گردانی تا درونم را بريون ریزند و مرا الگوی کشتگان سازند و وقتی که به دیدار خودت رسیدم مرا رسیدم کشته
مسیب گفت جحش دشمن را دید » .برای تو و در راه تو: ؟ تا بگویمپا افتادی و کشته گشتیاز چرا : فراپرسی که

  . و کشته شد و آنچه خواسته بود شد
مردی پیامرب را گفت ای فرستادۀ خدا چه کسی : از ابن عمر روایت شده که گفت): ص(کار پیامربابورافع خدمت -

متقی : ، یعنی چه؟ گفت)مخموم القلب(ای پیامرب نرم دل: گفت. نرم دل راست زبان: از همه برتر است؟ گفت
همگی . ا دوست داردای که کدورت وسرکشی و حسد در او راه ندارد، هر که دنیا را دشمن و آخرت رپاکیزه

  . شناسیم جز ابورافع خدمتکار فرستادۀ خداگفتند چنني کسی در میان خود نمی
ای را دوست داشته باشد سه خصیصه در او میاگر خدای بنده: اند که گفتازو روایت کرده: محمدبن کعب -

  :نهد
  سازد، در دین او را فقیه می. ۱
  آموزد، گريی مینهااز دنیا او را زهد و کر. ۲
  .نمایداو را به عیوب نفسش بصري می. ۳
آنگاه که در شیپور دمیده شود، آن روز : روایت شده که آهنگ مسجد بنی قشري کرد، قاری خواند: زرارة بن اَوفی -

  !زرارة به رو در زمني افتاد و مرد). ۹و  ۸/ مدّثر(بس سخت و درشت خواهد بود
کرد چنان که پیش پیامرب بودیم و او ذکر دوزخ و بهشت را ذکر می: تاز او روایت شده که گف: حنظله کاتب -

. حنظله منافق است: به خانه برگشتم و به روی همسرم خندیدم و مردم مرا دیدند، گفتم. دیدیمگویی به چشم می
امرب برگشت و حنظله به نزد پی. کنیمگفت ماهم از این کارها می. گویی؟ قضیه  را به او گفتمچه می : ابوبکر گفت

که در نزد من هستید بودید هایتان نیز همچنان ای حنظله، اگر در خانه: پیامرب آگاهش ساخت که. ماجرا را گفت
  . ای حنظله، ساعتی با ساعتی دیگر تفاوت دارد: و یا این که پیامرب گفت. کردندها با شما مصافحه میفرشته

ساىل گذشت؛ سپس یادش ا از او پنهان کرد و فراموش نمود تا روایت شده که بانویش سی درهم ر: ابوجحَیفة -
ای دخرت هذیل، همه جای خانه را بگرد و سی درهم را بیاور که اگر : او به بانو گفت. آمد و به ابوجُحیفه گفت

 و -مرد) ص(راستی را که وقتی پیامرب. ها بماند در پیشگاه خدا از زراندوزان به شمار خواهم آمدبمريم و درم
  . هیچ دینار و درهم و پشیز و گندم و جوی از خود برجا نگذاشت -هنوز کارهای او پیش چشم ماست

تی در پیش خود ای را به روز نیاوردم جز آن که وقهیچ سپیده: اند که گفتازو روایت کرده: حکیم بن حرام -
که خداوند بدانها نوید اجر  شمردمهایی میدیدم، آنها را از مصیبترا میای  صاحب حاجت و کمک جوینده

  . داده است
  . اسامه آرزوهای دراز دارد: وقتی آن را گرفت پیامرب گفت. اند پس از دو ماه اسبی خریدگفته: اسامه -
بدانها گفته شد . ها وارد شدند و با آنها سخن گفتندای از عربروایت شده که آن دو به قبیله: بالل و صُهَیب -

بالل و صهیب، مردانی گمراه که خداوند هدایتمان کرد و مملوک بودیم و خداوند : گفتندشما دو تن کیستید؟ 
گوییم و گر ما را اگر به ما زن دهید خدا را حمد می. نیازمان ساختخداوند بی. آزادمان ساخت و نیازمند بودیم 

صهیب، بالل را . را  شکر کنیدشما را زن خواهیم داد، خدا : ها گفتندعرب. نیاز استبرانید خداوند پاک و بی
خاموش باش، راست گفتی و صدق : آوری؟ بالل گفتآیا سوابق و خاطراتمان را با رسول خدا به یاد می: گفت

  . سبب شد که تو را زن دادند
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کردم و دلم به حال به مصعب نگاه می: عبدالله گفت. هر دو مریض بودند: بن عمرو مصعب عبیدالله بن ربیعه -
  . ریختم چه او را در مکه در رفاه دیده بودموخت و اشک میساو می

سعد دو زن به خانه داشت . روایت شده که پیامرب میان عبدالرحمن بن عوف و سعدبن ربیع پیمان برادری بست -
 وىل. بخشم تا با او ازدواج کنیکنم و یکی از زنانم را به تو میثروتم را با تو قسمت می: و به عبدالرحمن گفت

عبدالرحمن چنني نکرد و گفت بازار کجاست؟ بدو نشان دادند، به بازار رفت و کسب کرد و اندوخت تا مقداری 
  . خرما و روغن خرید

او . مردی از انصار هم وارد خانه شد. از او روایت شده که مهمانی به خانۀ پیامرب آمد وىل هیچ چیز در خانه نبود
و در تاریکی دستش را . هاد و به عیال خود گفت چراغ را خاموش کنبه سوی مهمان رفت و خوردنی پیش او ن

چون که خورشید درآمد پیامرب به او . خورد تا مهمان هم چنني کند و بخوردکرد یعنی دارد چیزی میدراز می
 با ایثار خود: راستی که خدا از رفتار شما با میهمانتان به شگفت آمد و این آیه دربارۀ شما وارد شد: گفت

از ابن عمر روایت شده که ). ۹/ حشر(دهند هر چند که خود بدان نیازمندترنددیگران را بر خویش برجیح می
هدیه را برای او . گفت برادرم واقعاً از من نیازمندتر است. به یکی از یاران پیامرب گوسفندی هدیه شد: گفت

ه هفت خانه بردند و باز به جای اول برگردانده او هم به دیگری حواله کرد تا همني گونه گوسفند را ب. فرستادند
  ).۹/ حشر(گر چه بدان نیازمندترندگزینند ادیگران را بر خویش برمی: این آیه در باب آنها نازل شدگویند. شد

ها دربارۀ اصحاب پیامرب بسیار است و هر یکی از آنها در یک معنی تخصیص و امتیاز شیخ گفت مانند این گفته
ها خو گريند ما ها و نکتهباید به چنني افعال و اخالق خود را بیارایند و با چنني طاعات و حکمت مؤمنان. دارد

در هر یک از این خربها . هم اندکی از بسیار را آوردیم و مرادمان تشویق مبتدیان برای رسیدن به کمال و رشد بود
ها نیازمند یابند و بیشرت این گفتهآنها را درمی که از اصحاب پیامرب آوردیم اشارتی و لطافتی هست که راز آشنایان

ابوبکر،  -ای را نمایاندیم و به ویژه در باب پیشوایان چهارگانهشرح و تفضیل است چنان که در فصل اول گوشه
نیز پوشیده نگر ر و عاقبتبر اهل تأمل و تدب. خوشنود باشد که خداوند از تمامی آنها -)ع(عمر، عثمان، و علی

  .اگر خدا بخواهد -.ها به بار خواهد آوردها چه میوهاندیشی در این نکتهژرف نیست که
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  کتاب هفتم در مراسم و آداب صوفیان 

  باب اول در ذکر آداب
و از ابن عباس . )۶/ تحریم(ای مؤمنان خود و خانواده را از آتش دور دارید: فرمایدخداوند می: شیخ گفت

  . عنی آنها را ادب و علم بیاموزید تا بدین وسیله از آتش دورشان سازیدی: روایت شده که در تفسري آن گفت
خداوند مرا «:و نیز فرمود» .ای فرزندی زیباتر از ادبِ نیک نزاییده استهیچ زاینده«از پیامرب روایت شده که

  » .ادب ساخت و چه نیکو ادبم نمود
مربان است چون که تمام پیامربان را خداوند ادب ممتاز و برتر او در میان همۀ پیا ادب مراد پیامرب: شیخ گفت
تر است و بنده را به حق ها به خداوند نزدیککسی از محمدبن سريین پرسید کدام یک از ادب. نموده است

به . ها و حمد خداوند در شادی و صرب در سختیمعرفت ربوبیت حق و انجام عبادت: سازد؟ گفتتر مینزدیک
دارند به نظر شما کدام یک دوست میمردم همگی ادب آموزی را : گفته شدحسن پسر ابوالحسن بصری 

های تفقه درست در دین، چه این کار دل: تر به خدا در آخرت است؟ گفتپرسودتر از همه در دنیا و رساننده
د و معرفت سازتر میدارد و زهد از دنیا، چون که زهد از دنیا آدمی را به خدا نزدیکآموزندگان را به خدا وامی

  . رساندهای خداوند بر بنده، که روح را به کمال ایمان میفرمان
هر کس که قلمرو دستورهای خدا را بر وجود خویش نشناسد و با امر و نهی حق فرهیخته : سعیدبن مسیب گفت

دب ا -۲ادب گفتار،  -۱: ادب دو گونه است: کلثوم غسّانی گفت. نگشته باشد، از ادب چیزی درنیافته است
  .کردار

یابد و هر کس که با ادب کردار به خدا هر کس که ادب گفتار خود را کامل ننماید چیزی از ادب کردار درنمی
رود و در ثواب یادگريندگان شریک خواهد ها مینشیند و عیوبش از دیدهها میتقرب جوید، محبتش در دل

: و همو نیز گفت. یازمندتریم تا انبوهی از علومبه اندکی ادب سخت ن: از ابن مبارک روایت شده که گفت. گشت
پشتوانه فقريان و زینت  ادب: شیخ گفت. ادب برای عارف همچون توبه برای آغاز کننده در نیکی است

  : ها گوناگونند وىل به طور عمده سه گروهندمردمان در ادب. اغنیاست
  ادب اهل دنیا، -۱
  ادب اهل دین،  -۲
  .ادب برگزیدگان دین- ۳
های شاهان و اشعار عرب وشناخت رت آداب اهل دنیا به فصاحت و بالغت در سخن و حفظ علوم و افسانهبیش

  .گرددصنایع برمی
ها و طهارت دل و حفظ حدود حق و دوری از شهوات و بیشرت آداب دینداران را تهذیب نفس و تأدیب اندام

: از سهل بن عبدالله حکایت شده که گفته است. آورددر خريات به وجود می بها و شتاها و انجام عبادتشبهه
های برای فرمان: و همو گفته. هر کس که نفس خود را با ادب قهر نماید، به اخالص خداوند را پرستیده است
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ها است که بهرتین ادبشده گفته . خداوند از خودِ خدا استعانت جویید و برنگهداشت ادبِ حق، صرب ورزید
ها به نفس و شناساندن نیکی: گفت. پرسیدندنفس یکی را از معنای ادب . هاستتتوبه و منع نفس از شهو

  . انگیزشش برای انجام آنها و شناساندن شر به نفس و دور نمودن او از آن
ادبِ : شیخ گفت. یابندگفته شده است که ادب کمال همه چیز است که آن را جز پیامربان و صدیقان درنمی

ارت دل و مراعات اسرار و وفای به تعهدات و حفظ وقت و ننگریسنت به بانگ و نگاه و برگزیدگان، بیشرت در طه
کام و نیز راندن اهریمن در هنگام ورود به دل و همسانی پوشیده و پیدا در ضمري و نیک کرداری در هنگام 

 بت و رسیدگی و دیدار خداوندرهای قرب حق و نگهداشت شرط حضور و قجست و جوی حقیقت و مقام
توحید موجب و زمینه : شنیده که او گفته استاز احمدبن محمد بصری شنیدم که گفت از جالجِلی بصری . است

: ابوالعباس بن عطا را پرسیدند که ذاِت ادب چیست؟ گفت. توحید نداردساز ایمان است، هر کس ایمان ندارد، 
ای مؤدبانه هم در تش خداوند به گونهپرس یعنی: ها یعنی چه؟ گفتوقوف به نیکی: گفتند. هاوقوف به نیکی

ابن عطا سپس در این باره . ایای و گرنه چنني نیستی و بیگانهآشکار و هم در نهان، هرگاه چنني شدی فرهیخته
  : شعری خواند
  آوری گشایی تمام مالحت را میچون زبان می

  گشایی شوی همۀ زیبایی را چهره میو آنگاه که خاموش می
رای سفرها و در شهرها دارند و نیز در اوقات و اخالق و آداب سکون و بان آداب خاص صوفی: شیخ گفت

ها را میهمگی آنها این شیوه. ای دارند که تنها آنها راست و دیگران را چنني آدابی نیستحرکت خود آداب ویژه
دهد و صادقانه و دگر برتری می دانند و دانسنت آن گروهی را بر گروهیشناسند و آشنایان قوم راه و رسم آنها رامی

نماییم باشد که ناظری را به ما اندکی از این مراسم و آداب را باز می. نمایاندکاذبان و مدّعیان و متحققان را می
  . بخواهداگر خدا  -کار آید و دىل را آگاهی بخشد

  باب دوم آداب صوفیان در وضو و طهارت
طهارت بدان نیازمندند طلب علم و یادگريی و معرفت فرایض و نخستني ادبی که همه در وضو و : شیخ گفت

چه هر صوفی که ترک اسباب کند و کارها را رها نماید و تنها به . هاستها و شناخت مستحبات و مکروهسنت
او در ادب  داری پذیرفته نیست و عذرعبادت و زهد روی آورد دیگر عذر او در ناپاکی و ناپاکیزگی و ناخویشنت

هرکس هم که به کاری دیگر سرگرم . ها مقبول نیستها و نظافترعایت احتیاط و انجام کامل طهارت وضو و
خدای را پروا : است باید به اندازۀ استطاعت بکوشد تا درست این کارها را به جا آورد چه خداوند فرموده است

کردند و پیش ر هر نماز تجدید وضو میمن گروهی را دیدم که د). ۱۶/ تغابن(ای که توان داریدبه اندازه بدارید
  .گرفتند تا پیش و پس وقت نماز با وضو پر گردد و همیشه با وضو باشنداز آمدن وقتِ نماز وضو می

بود و اصل قاعدۀ آنها در این کار  -در حَضر و سفر -از دیگر آداب صوفیان  وضوداری و طهارت همیشگی آنها
هرگاه مرگ به سراغشان آید، لحظه: گ کی خواهد آمد چون که خدا فرمودهدانیم مرگفتند ما نمیآن بود که می

وضو بنابراین همیشه با وضوییم تا اگر مرگ ناگهان ما را دریافت با ). ۳۸/ اعراف(ای پیش یا پس نخواهد شد
که  برد مگر اینگردم و خوابم نمیها که بیدار میچه بسیار شب: گفتری شنیدم که میصاز حُ. مرده باشیم

برای این که او با طهارت خوابیده بود و بدین خو کرده بود و خواب : شیخ گفت. برخیزم و تجدید وضو کنم
  . یافتشکست و جز با طهارتِ دیگر خواب و آرام نمیطهارتش را می
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خواستم شبی می: گفتریخت، شنیدم که مییکی از پريان بزرگ را هنگام وضو وسوسه بود و بسیار آب می
بر دستهایم ریختم که پاسی از شب گذشت اما دلم راضی نشد و م را برای نماز عشاء تازه کنم، آن قدر آب وضوی

های : گفتناگهان آوای هاتفی شنیدم که می. خدایا عفو کن: ام گرفت و گفتمکرد، گریهوسوسه رهایم نمی
  . بوعلی رودباری بوده استاین مرد ا: شیخ ابونصر گفت. عفو، در به کار داشت علم است و بس! فالنی

کوشد که شخص یا بیش از آن چه گاهی شیطان در پی آن است که از تمامی اعمال آدمی نصیب بربد، پس می
اند که شبی آورده -که استاد جنید بوده - از ابن کُرّینی. فرمان آمده در کارهای طهارت دقت کند و یا کمرت از آن

هوا بس ناجوانمردانه سرد . شبانه به کنار رودخانه آمد. ن بر تن داشتای مرقع سنگني و خشجُنُب شد و جامه
ناگهان شیخ با جامۀ مرقع در آب فرو رفت و بسیار شنا . از شدت سرما نفس فرمان نپذیرفت و در آب نرفت. بود
در تنم یک ماه تمام : و بعدها گفت. ورد تا خشک شودلباس از تنم در نخواهم آ: بعد از آب درآمد و گفت. کرد

مراد وی از این کار ادب کردن نفس بود و چون که در کنار رود فرمان نپذیرفت و به میل در آب . خیس ماند
آب : گفتسهل بن عبدالله پیوسته به دوستان می. نرفت و حکم خدا را انجام نداد تا جنابت از وی دور شود

زندگی وجود دارد و با ریخنت بر زمني زندگانیش تباه  آورد که در آب،و دلیل می. زیاد بنوشید و کم به زمني بریزید
ابوعمرو . سازدکشد و نريو را کم میکند و شهوات را میگردد، و هر که آب زیاد بنوشد نفس را ناتوان میمی

های زیادی در مکه ماند و مجاور شد و برای قضای حاجت از حرم به اندازۀ یک فرسنگ دورتر زجاجی سال
ابراهیم خوّاص هرگاه به . اند نزدیک به سی سال در حرم قضای حاجت نکردکه به من گفتهرفت و چنان می

نوشید و آبش را برای وضو برد و ای بسا که جز اندکی از آن را نمیای آب با خود نمیرفت جز کوزهبیابان می
  .دید که آب را در کار وضو کند تا خوردن برای رفع عطشداشت و بهرت آن مینگاه می
هایشان همیشه پر آب بود و این رفتند و کوزهها راه میگروهی از صوفیان را دیدم که بر آب رودخانه: شیخ گفت

توانستند بر روی آب بنشینند و شرمگاهشان را بنمایانند چون بدان خاطر بود که اگر سخت ادرار داشتند و نمی
همچنني خیلی دوست نداشتند که آلت را . هرت نگاه دارندرفتند تا خویشنت را بای میکوزه همراهشان بود به گوشه

 بیجامه . نمایدسازد و ادرار را قطره قطره میها را سست میهنگام ادرار زیاد دست بکشند چون که رگ
هایی که از موی خوک بافته شده و از همۀ جامه. طهارت در نزدشان خواستنی بود چون سبک تر و راحت بود

کوزه همراه یی را دیدی که کاسه یا اند که وقتی صوفیگفته. کردنددوری می - ، خشک یا ترکم یا زیاد -بودند
  . خواسته یا ناخواسته -ندارد بدان که به ترک نماز گفته یا شرمگاه را به نمایش نهاده

سرتاح یکی از صوفیان خود را چنان خوگر ساخته و ادب نموده بود که هیچ گاه بادی ازو خارج نشود مگر در م
در طولِ راه . رفتبه سوی کوفه می تنهاابراهیم خواص از مکه درآمد و . تیا در بیابان و یا در مواضع کامالً خلو

گروهی از . ساخت و آن را نخوردهرگز تیمم نساخت چون که در طول راه از آب خوردنی خود فقط وضو 
های شدند به گرمابهند و چون نیازمند میرفترا چندان دوست نداشتند و جز به ضرورت به آن درنمی طریقت

ها گذاشتند که دالکگشادند تا از گرمابه درآیند و چندان نمیرفتند و در خزینه پیجامه را از تن نمیخلوت می
و اگر به . هایشان آب زیاد مصرف کنندپیکرشان را دست بزنند و برای برآوردن آزهایشان و نمایش خدمت

ساختند و در گرمابه رو به کشیدند و پاکیزه میدیگر را کیسه می برخی رفتند برخیمیصورت گروهی به گرمابه 
رفتند هیچ گروهی دیگر از صوفیان نیز وقتی به گرمابه می. نشستند تا چشمشان به شرمگاه مردمان نیفتددیوار می

موی زیر بغل و پشت آلت  و مستحب آن است که. پیجامه داخل گرمابه گرددگذاشتند که عریان و بیکس را نمی
چنان که . زدوده شود و اگر کسی تراشیدن آنها را دوست ندارد بهرت است که در خلوت با دست خود نوره بکشد
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از عیسی قَصّار دینوری شنیدم که . تراشیدنداند که یاران سهل بن عبدالله برخی سر برخی دیگر را میبه من گفته
  .های خودش تراشید شبلی بود، و من خدمتکار او بودمستنخستني کسی که سبلت را با د: دگفت

پسندند چون همراهی با سنت پیامرب است و برخی برای جوانان ناپسند برخی آن را می. باب گذاشنت فرق سر در
بهرتین چیزها در نزد صوفیان نظافت و طهارت وشسنت لباس و مسواک زدن . شمارند و برای پريان پسندیدهمی

و مسجدهای خلوت و غسل جمعه در تابستان و زمستان و بوی های وسیع تنی در رودخانه ومکانهمیشگی، آب
و بهرتین چیزها مداومت بر غسل و تجدید وضو و وضوی . ها آب جاری استترین پاکو پاک. خوش است

و تغیري های مانده اگر کسی خوب طهارت کند و دنبال آب روان برای طهارت بگردد و آب. است ساخنت کامل
های پاکیزه را بجوید و اندام ظاهر خویش را پسندیده سازد و باطن را آلوده رنگ داده را به کار نگريد و جایگاه

گویند و پاکیزگی و پاکی از وسواس نسازد و تمام چهره و سر را در وضو بشوید به آن وسوسه و وسواس نمی
از خدا برتسید هر چه می: د در قرآن است کهناپسند جداست چه همۀ آن چه برشمردیم جزء گفتۀ خداون

وسواسِ ناپسند چیزی است که از حد علم خارج شود و سرگرمی به مستحبات آدمی را از ). ۱۶/ تغابن(توانید
  . انجام واجبات دور سازد و مخالف با علم باشد

بود پُر بریزد تا دلش آرام اگر آب زیاد . زمینه آن است که بنده براساس مصلحت وقت عمل کند اینبهرتین کار در
شود و اگر کم بود با آبی اندک وضو را تجدید کند یا خود را پاک نماید چنان که در خرب آمده است که اصحاب 

مردی را دیدم که دوازده سال : شیخ گفت. شدگرفتند که خاک از آب وضویشان خیس نمیپیامرب چنان وضو می
رساند اما این مرد هر بار برای نماز که آب به زخم آسیب می شد چوناش بود و خوب نمیزخمی بر چهره

آمد؛ به چشم پزشکش بردند و بسیار خرجش مردی دیگر را دیدم که از چشمش آب می. کردوضویش را تازه می
باید مدتی از آب برپهیزی، مرد گوش نکرد و به جا نیاورد و : مداوا کننده او را گفت. کردند تا درمان شود

این مرد ابوعبدالله . از دست داد اما خوشحال بود زیرا که نماز و طهارت و وضویش را از دست نداد چشمش را
  . رازی بود که قاری قرآن هم بود

از ابراهیم ادهم حکایت شده که در یک شب هفتاد و اند بار نماز خواند و در هر بار وضویش را تجدید کرد و 
میان آب در جامع ری مُرد چون که بیماری شکم درد داشت و هرگاه ابراهیم خواص در . دو رکعت نماز خواند

این بود آن چه از . این بار در آب رفت و آب جانش را برد. کردرفت و غسل میخاست باید در آب میبرمی
  . آداب صوفیان دربارۀ وضو و طهارت در دستم بود و آوردم

  باب سوم در بیان آداب صوفیان در نماز 
ها و نخستني گام یادگريی علم نماز و شناخت واجب: رۀ آداب صوفیان به هنگام نماز باید گفت کهشیخ گفت دربا

های بسیار علما در باب نماز و ها و نوافل آن است، و نیز دانسنت کنکاشها و آداب و فضیلتهاو مستحبشنت
ر چشم عارفان و زیور صادقان و افسر نیاز بدان است که نادانسنت آن روا و بایسته نیست چه نماز ستون دین و نو

. رسیدن به خداست و درک قرب و شکوه و ترس و بزرگی و مشاهده او مقام مقام نماز. مقربان حق است
عوام را راهی . رازدانی و رازکاری با خدا و مناجات و وقوف در پیشگاه اوست و اعراض از همه و اقبال به او

های دینی که های آنان و بهره از فتواها و تأویلهان و اعتماد بر گفتهنیست جز تقلید عالمان و پرسش از فقی
اما صوفیان و برگزیدگان را، که از عوام جدایند و فرورفته در کار و کسب و درآمد . خداوند بدانان فرموده است
منسوبند، هرگز سرکشی  اند و بدواند و با او شناخته شدهاند و در راه خدا از همه رمیدهنیستند و قطع عالیق کرده
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هاو بایدها و نبایدهای آن ها و مستحبها و سنتو تخلف از ادب و رسم کامل نماز روا نیست و باید تمام واجب
  . را بدانند و به کار گريند و جز این کاری ندارند و بسته نیست که بر این کار، چیزی دیگر را برتری نهند

  . اما آداب نماز صوفیان
ماز صوفیان آمادگی همۀ آنها پیش از رسیدن وقت نماز است تا مبادا که فرصت نماز اول که نخستني ادب ن

و برای انجام نماز اول وقت، باید هنگام زوال، کشش سایه در . خواستۀ همه نیکان است از دستشان به در رود
د اند و اگر ابزاری ندارسایه را بدهای متفاوت و در هنگام غروب و زوال خورشید، میزان کشش و کوتاهی زمني

های ماه و شناسی و منزلها و ستارههمچنني از ستاره. بتواند از سایۀ پیکر خویش برای شناختِ وقت استفاده کند
ها و ارتباطشان با ماه را بشناسد تا شب طلوع و غروب ماه نیز چیزی بداند و جایگاه و نوبت طلوع همۀ ستاره

چه مقدار به صبح بیند بتواند دریابد که چه مایه از شب گذشته و ها را میتارهنگرد و سهنگام که آسمان را می
آید جز با ند، و این به دست نمیاهایی را که قبله نمایند بشناسد تا قبله را بدو نیز باید قطب و کوکب. مانده است

هر با مکه و شناخت و کوشش و اجتهاد و معرفت جهت قبله در هر شهر که جز با تطبیق درست جغرافیای هر ش
ها شود آنها گردد، و یا اگر در دریایی سرگشته شود و برای رهایی نیازمند بدین دانستهدید دقیق کعبه حاصل نمی

نريویی (عالمت مرد صادق این است که یک تابع جنی داشته باشد: گفتسهل بن عبدالله پیوسته می. را بداند
گروهی از .ماز آمد او را برانگیزد و گر خواب است بیدارش کندتا همني که وقت ن) غیبی در درونش باشد

خوانند و خدا را یاد میگريند و پیوسته قرآن میصوفیان اورادی دارند که در شبانه روز برای عبادت به کار می
دل پس از رسیدن وقت نماز بایستی . نیفتندکنند تا هیچ گاه در درازنای زندگی و شب و روز در نیایش به غلط 

را به نماز دارند و اجرام بندند همراه با تکبري مخصوص و نیت خالص و چنان قرین که نیت بر تکبري پیشی نگريد 
  . و تکبري بر نیّت

. هر چیزی را روشنی و صفایی است و صفای نماز تکبري نخستني آن است: از جنید حکایت شده است که گفت
ون نیت است، نیتی که نماز جز بدان راست نگردد و در آن با منظور جنید آن است که چون تکبري نخستني مقر

بندی که نیایشت فقط از آنِ او باشد، وفتی که پیمان درست بود و بدان رفتار نمودی آفات باطنی خدا پیمان می
هایش را بکاهد؛ به این دلیل تکبري نخستني نمازت را آسیبی نخواهند رساند هر چند بُوَد که اندکی از فضیلت

  . روشنی نماز است 
هایی که به نماز بنده پس از نیت با خداست، برای خداست و از خداست و آفت: گفتاز ابن سالم شنیدم که می

هاست و گر بهرۀ  دشمن از نماز کم ز نماز همني آفتااست و نصیب دشمن هم نیت برسد از بدسگالیهای دشمن 
ابو سعید . ا نخواهدبود؛ گر چه این نیت خالص اندک باشدهم نباشد، باز همسان بهرۀ نیت خالص بنده با خد

ای و روی به داوری رو به خدا آر چنان که در روز قیامت ایستاده: چگونه به نماز درآییم؟ گفت: خراز را پرسیدند
ای و میان تو و او هیچ فاصله و ترجمانی نیست ای و بدان که درست در پیش چشمان خداوند ایستادهحق آورده

  .آری خداوند دانا و تواناست. گویی، و بدانی که پیش رویت کیستنگرد و تو با او راز میاو تو را میو 
گویی بدانی می» الله«بایسته است که آن گاه که: گفت. چگونه تکبري نخستني را بگوییم: یکی از عارفان را گفتند

آن مراقبت و قرب » ها«له عظمت، الم آن هیبت واَلِفِ ال. که این نام برتر از آن است که همنشني گفتۀ تو باشد
عالم به ضمري توست و در  وناظر شخص تواز نخستني تکبري باید بدانی که خداوند : دیگری گفت. حق است

از آداب نمازگزار آن . نمازت چنان باش که بهشت را در سمت راست و دوزخ را در سمت چپ تجسم نمایی
اش را و از همه چیز رها سازد تا جایی که خدا را پیش رو ببیند و گفته است که دل را فقط برای خدا گذارد

  . ماندیابد برایش میبشنود و هر آیه را دریابد چه از نماز همان مایه که درمی
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هر وقت که دستت را برای تکبري باال می: کند گفته استابوسعید خراز در کتابی که در آداب نماز را وصف می
بزرگرت از خدا در دلت نیاید و چنان باشی که با او دنیا و آخرت را از یاد و در قلبت نباشد و بری جز کربیای ا

روی ادب هرگاه به رکوع می. در نماز علمی بس جلیل برای اهل فهم هست: همچنني ابوسعید گفته است. بربی
د و خدای را نق قرار گريرکوع آن است که چنان نزدیک و رام و رو به او شوی که تمام مفاصلت رو به عرش ح

تراز خدا نیاید، و خود را چنان خُرد شماری که از ذره نیز خردتر داری که در دلت هیچ چیز بزرگچنان بزرگ
و ادب سجده آن است که . شنودگویی بدانی که ندایت را میداری و حمد مینمایی، و وقتی سر از رکوع برمی
. ترین حالت و وقت را با خدا دارینباشد چون تو در سجده نزدیک تر از خدادر قلبت هیچ چیز به تو نزدیک

تر ازو نیابی پس باید که خداوند را از اضداد پاک بدانی با همان زبانی که تو را آموخته است و در دلت باشکوه
کنده کند ک. و نه نیز عزیزتر از او ه نزدیک به و بر همني شیوه نماز را تمام کنی و چنان بیم و هیبت وجودت را آ

و چون به تشهد رسیدی و دعا نمودی و . و در نماز هیچ چیز جز اشتغال به او در خاطرت نیاید. آب شدن شوی
اندیشیده باشی که چه گفتی و با که گفتی و برای چه گفتی تا با همان پیوندی که سالم دادی در همه حال ژرف

این گفتار را از کتاب ابوسعید خراز آوردم، و خود نیز . رسانیدر آغاز نماز با خداوند بسته بودی نماز را به انجام 
گزاردند چه وسواس آنها را ای برای طول دادن نماز نداشتند و آن را خفیف میگروهی را دیدم که چندان انگیزه

  . گرفتار خود ساخته بود

  گفتار دیگردر آداب نماز 
این نخستني . چشم انتظار نماز است در نماز است بنده از وقتی که: روایت شده است که گفت) ص(از پیامرب

گروهی هستند که در هنگام تکبريِ نخستنيِ نماز، از هیبت خداوند سرخ گون و زرد . شرطِ نمازگزار حقیقی است
که توانایی حفظ شمارۀ نمازها را نداشتند و یکی از یاران را در  من گروهی از صوفیان را دیدم. شوندچهره می
شدند و ها را نگاه دارد، چه که اینان  در نماز سخت به دل و درون گرفتار میدند تا او شمارۀ رکعتنشانپیش می

  . گشتندها غافل میاز چند و چون رکعت
شد نريویش توانست از جا برخیزد اما چون وقت نماز میاند سهل بن عبدالله چنان ناتوان گشته بود که نمیگفته

رساند دوباره گزارد و چون نماز را به انجام میرفت و چون میخی نماز میمیگشت و به محراب بدو برمی
  .توانست از جا برخیزدشد و نمیضعیف می

کرد و نمازِ شب و فضایل کرد وىل ورد و تطوع و نمازش را ترک نمیدیگری را دیدم که در بیابان تنها سفر می
اند صوفی را شایسته کرد چه گفتهه در شهر و دیار خود میداشت همچنان کها و آداب نماز را بر پای میو سنت

ها همنشینم بود عادت داشت که هر وقت یکی از برادران من که مدت. و حضر یکسان باشد است که در سفر
خواند و نیز نوشید دو رکعت نماز میخواند و هرگاه آب میخاست و دو رکعت نماز میخورد برمیچیزی می
خاست و دو شد برمیکه از مسجد بريون رود یا از چیزی شاد یا اندوهگني یا خشمگني میخواست هرگاه می

  . خواندرکعت نماز می
وقتی برگشتند دربارۀ او گفتند که در هر فرسنگی از بادیه . ای از آشنایان من با عبدالله بن جابان همسفر شدندعده

  .دادادامه می خواند و سپس به راهسرپد دو رکعت نماز میکه راه می
از دیگر آداب صوفیان برای نماز آن است که امامت جماعت و ایستادن در صف اول را در مکه و جز آن خوش 

خواهند موجبات اول را دوست ندارند آن است که نمیصف دلیل این که . کننددارند و نماز را دراز نمینمی
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برای جا و  نگ کنند چه همه صف اول را دوست دارندمزاحمت مردمان را فراهم سازند و عرصه را بر دیگران ت
امام : است که) ص(خواهند گفتۀ پیامربکوشند، و دلیل آن که امام جماعت شدن را نمیگريی در آن می

هاست و ها و وسواسسازند برای گریز از لغزشاست، و دلیل آن که نماز را طوالنی نمی) نمازگزاران(ضامن
هم روایت شده ) ص(و دربارۀ پیامرب. هرت از سرگرم شدن به درازی و تطویل نماز استاشتغال به اصالح اعمال ب

  . گزاردتر میاست که همیشه نمازش را از همه کوتاه
بدو در این باب . کردگفت جنید با پريی و عمر زیاد، وردهای نمازش را ترک نمیاز ابن علوان شنیدم که می

  توانم رهایش کنم؟ یابم چگونه در انجام میخدا را درمیگفت با نماز از آغاز . خرده گرفتند
حضور قلب در محراب، : کنندهمچنني ادب دیگر صوفیان در نماز آن است که نماز را به چهار شعبه بخش می

. شهود عقل در پیشگاه خداوند وهاب، خشوع قلب با همۀ جان و عاری از گمان و تردید، و خضوع ارکان بدن
گشاید برد و خشوع از بُن جان درها را میها را میدرد و خرد آگاهی عتابها را میحجاب چون که دل آگاهی

کشاندو هر کس نماز کند بدون دل آگاهی نمازگزاری پراکنده حال است، و هر کس ها رامیو خضوع اندام، ثواب
بُنِ جانِ نمازگزار خاطی است،  خرد آگاهی نمازگزار فراموشکار است، و هر که نماز کند بدون بیم ازنماز کند بی

و هر که نماز کند بی خضوع نمازگزاری ستمکار است، و هر که نماز کند با همۀ این اوصاف نمازگزاری بر سر 
  . و از خداست توفیق -در دست داشتم زاین بود آن چه در باب نما. پیمان است

  باب چهارم در بیان آداب صوفیان در پرداخت زکات و صدقات 
خداوند زکات را بر صوفیان واجب نکرده است زیرا که صوفیان را چندان چیزی از اموال دنیا : فتشیخ گ

سپاسی که برای : از مطرف بن عبدالله بن شخري روایت شده که گفت. نبخشیده تا گرفتار زکات و صدقات گردند
اند اهل همني گونه. و دارمهای عطا شدۀ اهایش دارم بیش از سپاسی است که بر نعمتخداوند در گرفنت نعمت

هایی است که به آنان بخشیده آن چه را که خداوند از آنان ستانده و نداده است بسی بیشرت از نعمت. تصوف
برمن زکات : یکی از اهل دنیا دراین باب گفته است. را به ایشان عطا کنداست اگر چه بخشی بزرگ هم از دنیا 

  واجب باشد؟ کریمبر مردای که زکات مال واجب نیست آیا دیده
از . بالد که هرگز زکات بر او واجب نشده چون چیزی گرد نیاورده است  تا بخواهد زکات بدهداین مرد بدان می

رفت و شنیدن اند که او روزی شبلی را دید، گر چه ابراهیم معموالً به دیدن او نمیابراهیم شیبان برایم گفته
برای انجام : خمس شرت چه مقدار است؟ گفت: رای امتحان گفتبه شبلی ب. داشتکالمش را خوش نمی

در این شیوه پريو کسی هم هستی؟ : ابراهیم او را گفت. واجب الهی یک گوسفند وىل در طریقت ما همۀ آن
ات چه برای خانواده: بله، ابوبکر صدیق، آنگاه که همۀ دارایی خود را بخشید و پیامرب او را گفت: شبلی گفت
  .پیامرب از جا برخاست و مردمان دیگر را از این کار باز نداشت! خداوند و پیامرب را: وبکر گفتنهادی؟ اب

گريند طلبند و نمیخورند و از کسی آن را نمیآداب گروهی دیگر از متصوفه در باب زکات آن است که از آن نمی
هر گاه کسی  -ست ابویعقوب سوسیدو -اند که محمدبن منصورگفته. گر چه خداوند برایشان مباح دانسته است

گرداند و پذیرفت و به صاحبانش برمیاو نمی -برای زکات یا صدقه یا کفاره - سرپدکرد یا میبدو چیزی عطا می
پسندم حتماً دوستانم را هم خوش آن چه برای نفس خود نمی: گفتپراکند و میدر میان یاران فقري خود نیز نمی

دیگران . پراکندپذیرفت و بني یاران میرسید و مطمئن نبود که زکات یا صدقه است میآید هر چند که اگر مینمی
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خواستند و کردندو از مردمان چیزی نمینیز چندان زکات خواری را خوش نداشتند و دست طمع بدان دراز نمی
  . گریختندمی رسید شرمگنانهدرخواست نیز میپذیرفتند و حتی اگر گاهی بیبار منت کسی را بر خویش نمی

خورد که درهمی دهد و سوگند میاند که یکی از برادران صوفی به فقرای صوفیه هر ساله هزار دینار میبه من گفته
از آن صدقه و زکات نیست نه از زکات مال خودش و نه از زکات و صدقات مال دیگران و من نیز به چشم خود 

  . ام که چنني استدیده
زده مینمود که بازرگانان مصر شگفتیت شده است که او چندان بر صوفیان انفاق میاز ابوعلی مُشتوىل حکا

یکی از . اند هرگز بر ابوعلی زکات واجب نگشتگفتند ما توانایی چنني انفاقی را نداریم و گفتهشدند و می
مت و محبتش را به ای داشتم و حربا یکی از اغنیا دوستی صمیمانه: گفترا شنیدم که میه صوفیبزرگان مشایخ 

چون او را چنني دیدم تمامی مهرش از . روزی هنگام توزیع زکات و پخش صدقه مرا هم خواند. کاشتمجان می
: و بدو گفته بود دای را دیدم که به صوفی فقريی نوشته بوای از پیشوایان مشهور جملهدر نامه. دلم رخت بربست

است و نه صدقه و هیچ کس را هم جز خدا برای ستاندن آن بر تو ام که نه زکات برادرم، چیزی برایت فرستاده
درخواست و بیها و فتوحی که بیها و زکاتهدیه. خواهشمندم که با پذیرفنت آن دلم را شاد سازی. منتی نیست
دانند که از کجا هستند بهرت آن است که پذیرفته شوند چه رسند و خود نیز نمیآرزو به صوفیان میطمع و بی

آن که بخواهی یا بدان آگاهی هر چه خواسته و مال تو را برسد بی: مربن خطاب فرموده استعبه ) ص(پیامرب
اگر آن را پذیرفتی : داشته باشی و دنبال کنی، بپذیر و برمگردان چه این کارت سرکشی در برابر دادۀ خداست

از ابوبکر . ز تو نیازمندتر است ببخشیدانی امختاری که بخوری چونان ماىل طیّب و حالل، یا به کسی که می
ابوبکر فَرغانی نامش را در فهرست گريندگان جريه در ماه : گفتمحمد بن داوود دینوریِ دُقی شنیدم که می

بخشید که نامش را در زنی در همسایگی خود میه گرفت و سپس به پرينوشت و خواسته را میرمضان می
گريد و هر کس که برای غري اند هر کس که از خدا ستاند عزتمندانه میتهگف. آوردندخواران نمیوظیفهفهرست 

ای جز خدا بگريد به ذلت گرفته است و هر کس برای خدا نگريد به عزت ترک آن کرده است و هر کس که شیوه
این در اخذ و اِعطا پیشه سازد در خطری بزرگ واقع شده است و خداست که راست کار را از ناراست کار می

گريد و چه کسی نه، آن است که در ومعیار این که چه کسی برای خدا می. شناسد و هیچ چیز از او پوشیده نیست
گروهی دیگر زکات و صدقه را بر هدیه و هبه و ایثار و . چشمش منع و عطا و شدت و نعمت یکی باشد

هاده است اگر بگريیم حق خود را گویند خداوند در مال اغنیا سهمی برای فقرا ندهند و میمواسات برتری می
ای از تکرب و کراهت گویند نگرفنت زکات و صدقه گونهو می. ایمایم و گر نستانیم حق خدایی را از بني بردهگرفته

  . از فقر است
اند که همراه گروهی از یاران غنی و تاجر بود، ناگاه به مردی نگریست که مقداری نان ابومحمدمُرتَعِش نقل کرده

کنده از مردم شده بودبخشید و ت و آن را به مساکني میداش مرتعش ایستاد و به سوی مرد . پريامونش سخت آ
نگران شدم که : معنای این عمل را پرسیدند، گفت. ای نان ستاند و برگشت و به جای خویش نشستهدآمد و خر

صدقه نه برای : روایت شده که گفت) ص(از پیامرب .اگر برخیزم و نان ازو نستانم نامم از دیوان فقريان محو شود
  . حالل است و نه برای مردمان معموىل انتوانگر

غنا داشنت مال نیست، غنی : آورند کهگروهی هم از گرفنت صدقه و زکات کراهت دارند و گفتۀ پیامرب را گواه می
ایی ندارند اما در حقیقت اینان اگر چه چیزی از حطام دنی. نیاز باشدحقیقی کسی است که به ذات یا به دل بی

اند که گفت هر که بر یاران ما در همني باره از علی بن سهل اصفهانی آورده. توانگرند، چه غنایشان از خداست
ترین خلق الله هستند و چه اینان غنی. د کار حرامی کرده استپندارچیزی ببخشد بدان جهت که آنها را فقري می
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شده که فقر از ریشه فقار گرفته شده است و فقار استخوان پشت کمر است که  همچنني گفته. خدا سرمایۀ آنهاست
همني . نیست دیگرو گر روزی بشکند یا ناتوان گردد و یا نیازمند غري گردد، بدن ) ستون فقرات(ایستدبدن بدان می

و خداوند  - برپاستگونه است فقري که از ضعف و  حاجت به پای خود نایستاده و در زندگی به دیگران نیازمند و 
دهی و ای در چنگش نیست که ببخشد و از فضیلت زکاتای ندارد و خواستههر کس که از دنیا بهره. داناست
اقوال و افعاىل که هرگز : ای دیگر از صدقه و زکات برایش نهاده استپردازی محروم است خداوند گونهصدقه

مدارا با مردم صدقه است، یاری به برادر صدقه : فرموده است این باباز آنها نیست و پیامرب هم در  مپاداششان ک
ات در کاسۀ برادرت بریزی اگر از خوراکی کاسه. است و همني گونه خوشرویی با دوستان و برادران صدقه است

: گفته شد. زکات حدیث را برپدازید !ای اصحاب حدیث: گفتاز ابن حارث حکایت شده که می. صدقه است
  . یعنی هر حدیث را به پنج کس بیاموزید یا آن را در پنج جا بنویسید و حفظ کنید: ت؟ گفتزکات حدیث چیس

  : هر که را زکات واجب گشت نیازمند چهار چیز است تا زکات گزاریش درست باشد
  .مال خویش را از حالل گرد آورده باشد-۱
  .شدخواهی و برتری جویی بر کم نبااش برای فخر فروشی، زیادهگردآورده-۲
  . با اهل و عیال و یاران به حسن خلق و سخاوت برخورد کرده باشد- ۳
  .دهد، نخواهد و نجویدهیچ گونه منت و آزار و افزون برکسی که زکاتش می-۴

ی که به آنان زکات دهد مالِ خود ایشان را سهر ک. زکات حق فقراست که خدا در مال اغنیا برایشان نهاده است
و رضای خدا را برای خود رقم زده است و از کیفر روز حساب و عذاب دردناک به آنان برگردانده است 

  . رستاخیز خالصی یافته است

  باب پنجم در بیان آداب روزۀ صوفیان 
اگر . دهمگوید روزه برای من است و خود بدان پاداش میخداوند می: از پیامرب روایت شده که گفت: شیخ گفت

همۀ عبادات چنني تخصص یافته است در  حاىل که همۀ اعمال برای خداست و کسی برپسد که چرا روزه در بني 
  :دهد؟ باید گفت که این سخن خداوند دو معنی داردخداوند آنها را پاداش می

ها راهی برای نمود در های واجب برخوردار است چون همۀ عبادتروزه از ویژگی خاصی در میان عبادت-۱
  . نني نیست و خالص باید برای خدا باشدچشم مردمان دارند، اما روزه چ

آن است که شکم ندارد و به ویژۀ من است، چون صمد » صمدیت«آن است که) ىل(»برای من«معنای دیگر-۲
  .و هر که چنني شود پاداشی بدو خواهم داد که بر هیچ دىل خطور نکرده باشد -خوردن و آشامیدن نیازمند نیست

ای ثوابی مشخص خداوند برای هر فعل حسنه: آن است که» دهمرا پاداش میمن آن «اما معنای قول خداوند که 
داران که صابران هم هستند پاداششان به شمار و از ده تا هفتصد برابر اما روزهنوید داده است از یک تا ده 

ات بنابراین روزه از حسن). ۱۰/ زمر(»حساب خواهد دادخداوند پاداش صابران را بی«:درنیاید چه فرمود
های همیشگی و امساک چه روزه صرب است یعنی استواری جان در برابر خواستنی. متعارف نیست و نیز ثواب آن

در این باره روایت شده ) ص(از پیامرب. داران همان صابراننداعضای بدن از تمامی شهوات و به راستی که روزه
فرموده و نیز » .دار باشندزبانب نیز روزهگريی باید که گوش و چشم و دست و آن گاه که روزه می«:است که
دشنامش داد  کسی دار است بایستی که با زن خود گرد نیاید و فسق ننماید و گرهرگاه یکی از شما روزه«:است

ها و در درستِی مقاصد و دوری از شهوت یدارو درستی روزه و حُسن ادب روزه» .فقط بگوید من روزه دارم
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های روز و ننگریسنت به این که روزهو دوام ذکر حق است و کم توجهی به امساک ظ دلحف  پاکی و نگهداشت 
  . داروچنني است آداب روزه برای روزه. دار است و نیز استعانت از خدا برای انجام کامل روزه

 آمد فقطخورد و چون رمضان میدر هر پانزده روز یک بار می: از سهل بن عبدالله تسرتی حکایت شده است که
هر شامگاهان فقط با آب روزه : یکی از مشایخ را پرسیدم که این چون تواند بود؟ گفت. خوردیک بار در ماه می

بست و تا پایان شد و در را میرسید در خانه میاند که وقتی رمضان میاز ابوعبید بُسری حکایت کرده. گشادمی
  .نهاد و بسدر خانه می -هر شب یکی -ی گرده نانآمد و سبانویش به خانه درمی. آمدماه از آن به در نمی

گرفتند تا روزی دربارۀ روزۀ تطوع که واجب نیست باید گفت که برخی از مشایخ در سفر و حضر همیشه روزه می
و نگفت سرپ » روزه سرپ است«:و ادب آنها در این روزه همان بود که پیامرب فرمود. دیدندکه رخ دوست را می

های آخرت، چه روزه در دنیا برای روزهاند معنای آن این است که سرپی است در برابر آتشگفته. برای چیست
خوانند دار را به آتش می، دشمنانی که روزهدارددار همچون سرپی است که او را از تريهای دشمنان نگاه می

  ...همچون شیطان، شهوت، هوای نفس و هوس و 
گشتم، روزی پريامون بغداد می: گویدنور بود شنیدم که گفت رُرَیم میاز احمدبن محمدبن سُنَید که قاضی دی

ای آورد پر از آب در را گشود و کوزه. کنیزکی آمد، آب خواستم. ای دیدم، در را کوفتمتشنگی مرا گرفت، خانه
ا بر کوزه ر! نوشددر نیمه روز آب می! ییصوفیچه ! وای بر تو: چون از دستش گرفتم تا بنوشم گفت. خنک

نویسندۀ . از کنیزک شرمم آمد و با خود نذر بستم که دیگر هرگز روزه نگشایم: رویم ادامه داد. زمني زدم و برگشتم
برترین روزه«: اش گفت پسندند، همان كه پيامرب درباره گروهي ديگر از صوفيان روزة داوودي را مي :کتاب گوید

دلیل این که برترین روزه همني است  اندگفته. گرفتوزه میمیان رها، روزۀ برادرم داوود است که یک روز در 
داری داری دائمی سخت تر است زیرا که نفس به روزهگريی از روزهاین است که سخت ترین است چه سان روزه

کشد و نفس را از عادت خویش برون میدر میان این اُلفت را می اینشود؛ اما روزۀ یک روزدائمی خوگر می
  . سازد به همني جهت برترین روزه همني استه را بر او بسیار تلخ میکشد و روز

هرگاه سري شدید گرسنگی را بجویید و هرگاه گرسنه شدید سريی : اند که گفتدر این باره از سهل بن عبدالله آورده
ند سال روزه ابوعبدالله احمدبن جابان پنجاه و ا. گردیدشوید و سرکش میرا بخواهید و گرنه به یکی خوگر می

اش را بگشاید؛ روزه بگشاد اما مدتی روزی یارانش کوشیدند تا روزه. گرفت و در سفر و حضر روزه را نگشاد
داری همیشگی را خوش نمیگفتند دلیل آن که کسی روزه. رفتچنان بیمار شد که بیم از کف دادن واجب نیز می
. کند نه چنان که بایدخو کرد به لذت خویش کار می کند و چوندارد آن است که نفس زود به هر چیزی خو می

  . پس بهرت است که نفس را نرپوریم اگر چه در عبادت باشد
از کردار او به شگفتی آمدم؛ به . همراه من مردی بسیار نماز و بسیار روزه بود: اند که ابراهیم ادهم گفتآورده

آن ناپاک وناروا بود. خوراکش نگریستم همسفر او شدم و . م که از سرزمني خویش رانده شودفرمان داد. منشأ 
های چون مدتی همراهم بود چنان دگرگون گشت که گه گاه تازیانه الزم بود تا واجب. خوردنی حالل به او دادم

  . خویش را ادا کند
زیِ دادۀ خدایی اند و به روها را رها نمودهاند و دانستهها که از همۀ عالیق بریدهصوفیان و درویشان مجرد، همان

دارانی دانند که خداکی و کجا به آنان روزی خواهد رساند نیکانند و روزۀ اینان از روزهاند و هیچ نمیقانع گشته
اش به فضل روزۀ ایشان کنند برتر است و هیچ کس روزهیابند و افطار میدانند چگونه و کجا خوردنی میکه می

در روزه دارند مانند این که نباید فقط یکی از ایشان روزه بگريد مگر با  ایاینان نیز آداب ویژه. نخواهد رسید
وگر تنها این کس به رضای . همراهی یاران چون که روزه و افطار او دل یاران را به خود مشغول خواهد داشت
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ان بخورند چون اش را بگشاید و سپس ایشدار باشد دیگران اجباری ندارند که منتظر بمانند تا او روزهیاران روزه
دار هم نباید چیزی از گروه برای خود پسای بسا که فردی تاب گرسنگی کشیدن تا افطار را نداشته باشد و روزه

اگر گروهی . ای بر او نیستنماید، اگر واقعاً ضعیف است خردهاندازد و بدان افطار کند چه این ضعف او را می
  . نیست که همه مانند هم شوندروزه هستند اجباری همگی بی گريند و گروهی دیگر همهمگی با هم روزه می

شکست و با آنان میآمدند روزه رامیاند که جنید همیشه روزه داشت، اماچون یارانش نزد او میحکایت نموده
نیست اگر به انگیزۀ تطوع باشد، یا کالمی نزدیک به  یدارثواب همراهی یاران، کم از روزه: گفتخورد و می

یی را دیدی که روزۀ تطوع گرفته است، به او بدگمان باش، چون که هنوز از دنیا چیزی اند اگر صوفیگفته. همني
گريند و در میانشان مریدی است که باید او را به روزه اگر گروهی همگی برادرانه و دوستانه روزه می. با او هست

تا او روزه نگريد و با نرمی و رفق با او رفتار کنند و او را  تابد بهرت آن است که بکوشندوادارند و او روزه را برنمی
گريند و در میانشان شیخی است باید که با روزۀ او روزه گريند و با و اگر گروهی روزه می. چون خود نپندارند

یند ان داشت نباید از حرف او سر بپیچافطار او بگشایند مگر این که شیخ از این کار بازشان دارد و چون بازش
  . داندها نیست و صالح نمیخرب از راه و رسم منزلچون که پري بی

اند که و گفته. خوردابوالحسن مکی را در بصره دیدم و او مردی بود دائم الصوم و نان را جز در شب جمعه نمی
خت فروآن را می. کردخوراکش در هر ماه چهار دانگ بود که از دستمزد خویش از ریسمان بافی حاصل می

او را سالم نخواهم کرد مگر آن که افطار کند و نان : سالم که او را دیده و ترک کرده بود، گفته بود ابن. خوردومی
هر روز . های بسیار روزه داشتیکی از مردم واسط مرا گفت او سال. بخورد چه که به ترک غذا زبانزد شده است

کردند و این کارش را خالف علم گروهی او را انکار می. نمود جز در ماه رمضانپیش از غروب آفتاب افطار می
 - ثواب آن و داریکردند که نفس را با گرسنگی ادب کرده است واز روزهگروهی دیگر تحسینش می. دانستندمی

. بهره نخواسته است و بدان دل خوش نکرده و آرام نگرفته است -داران را نوید بدان داده استکه خداوند روزه
اما . تر دارد چه او روزه را باور دارد و به ایفای آن پایبند استای راستکند شیوهمن آن کس که انکار میبه نظر 

از شبلی حکایت . و توفیق از خداست -دار گفتتوان به او روزهاگر باورمند نیست آن را سبک گرفته است و نمی
باقیماندۀ «:چون است این؟ شبلی بدو گفت گفت. دار باشیچنان کن که تا ابد روزه: شده که مردی را گفت

. این بود آن چه توانستم از آداب ویژۀ صوفیان دربارۀ روزه گرد آورم» !عمرت را یک روز کن و آن را روزه بدار
  . دهدکاری میخدای است که توفیق راست

  باب ششم دربیان آداب حج صوفیان 
واجب و راهیابی بدان است به هر شیوۀ ممکن و نخستني ویژگی حج صوفیان توجه آنان به حج : شیخ گفت

هایی بیابند تا ازین حج دور شوند بلکه به کوشند که راهصرفِ همۀ توان و توانایی در انجام آن است و آنان نمی
بر مردمان است که برای : هر طریقی در پی آنند که آن را برگزار نمایند چون که خدا بدان دستور داده است که

و نیز مردمان را بانگ ). ۹۷/ آل عمران(انه کنند، هر کس که توانایی دارد باید راهی به سوی او یابدخدا آهنگ خ
آنانی هستند که پیاده » مردان«ان مراد ازدر تفسري گفته). ۲۷/ حج(در دِه حج که مردانی به سوی تو خواهند آمد

ای یهودی یا نصرانی اجب را نگزارد به گونههر کس بمريد و حج و«:از پیامرب روایت شده که گفت. سرپندراه می
از سنت. و توشی اندک، حج کنندخواست، که هر چند با زاد به همني جهت همیشه از یاران می» .مرده است

بر . تر باشد و در آن بیشرت شریعت به کار گرفته شودای است که به احتیاط نزدیکهای صوفیان تمسک به شیوه
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های تأویل و گشادگی برایشان پیش بینی شده است و این رحمتی از خداوند بر ضعیفخالف عوام که بیشرت راه
صوفیان و برگزیدگان و عوام در حج گزاری . اندعوام باید چنان حج کنند که فقیهان و علما به آنان آموخته. هاست
  : اندبه جز عوام، عموم حج گزاران سه دسته. یکسانند

پردازند و روند بیشرت به حفظ وقت و رعایت احوال و طلب سالمت میسالم میگروهی آن گاه که به حجةاال-۱
گفت سهل بن عبدالله جز به حج از ابن سالم شنیدم که می. جوینداز خدا دوری بالها را می

اش جز مقداری جگر نرفت و در آن هنگام بیش از شانزده سال نداشت، و زاد و توشه) حجةاالسالم(واجب
اند و رفتهحج واجب میهمچنني ابویزید و جنید فقط به . خورد نبودهای سخت میر گرسنگیسرخ کرده که د

اند و دلیلِ آنها هم کردۀ پیامرب است که جز حج بسی از اجلۀ مشایخ نیز در عمر خود تنها حج واجب گزارده
  .واجب نگزارد

می وطن دور افتادند برادران را ترکگروهی از مشایخ هم وقتی که عالیق خود را قطع کردند و از خانه و -۲
شوند و به گزینند و در جایی آرام نمیسرپند و همدمی برنمیزاد و توش میها را بیها و خشکیگویند و بیابان

اش حق که گفته -نمایند چه خداونددیدار آرامگاه پیامربش می وگرایند، رو به سوی خانۀ خداکس و چیزی نمی
ها و آداب و ابن عباس گفته است یعنی شیوه). ۱۲۵/ بقره(انه را آرامشگاهِ مردم ساختیمما خ: فرمایدمی -است

از احمدبن علی وجیهی شنیدم که گفت یکی از . توان گفتهایش نمیصوفیان را درباب حج جز از طریق داستان
وقتی که خاری به پایش حسن قزّاز دینوری دوازده بار پیاده و سربرهنه حج کرد و : گفتمشایخ را شنیدم که می

گرفت از بس در توکل، راست داد و سرش را نیز پایني نمیسایید و راهش را ادامه میخلید، پا را به زمني میمی
  . بود

خورد و یک با رهم در نباج و یک بار از ابوتراب نخشبی حکایت شده که هنگام آهنگ حج در بصره چیزی می
  .شد بر شکمش از روغن خواری بسیار چني افتاده بودو وقتی وارد مکه می. هم در مدینه

از ابراهیم بن شیبان حکایت شده که گفت ابوعبدالله مغربی با شلوار و ردایی سفید و کفشی پر بها به بیابان  
رساند از میزاب احرام شد و حج را به پایان میوقتی به مکه وارد می. روددرآمد چنان که گویی در بازار راه می

از جعفر خلدی . داشت تا دوباره به مکه باز گرددگفت و آن را نگاه میست و با احرام مکه را ترک میبمی
که در قلب بیابان  - در بطانیه. ایگفت بیابان را درنوردیدم، بر تنم پرياهنی سپید بود و در دستم کوزهشنیدم که می

از ابراهیم خواص حکایت کرده. آمدندبه نزد آنها میهایی از بصره هایی دیدم که قافلهها و بازرگاندکان -است
ها در دو راه از آن راه. گذرندها از آن میکه مردمان و قافله یدر بیابان نوزده راه دیدم به جز راه: اند که گفت

ر ای از بیابان تنها و دست ددر گوشه: جعفر از ابراهیم خواص حکایت کرد که گفت. روییدپیوسته زر و نقره می
مدتی بود که چیزی نخورده بودم، همني گونه که غرق خویش بودم یکباره خضر را در هوا . غم نشسته بودم آغوش

خضر چون مرا . چون دیدمش سرم را افکندم و چشمم را بستم ونگاهش نکردم. گذشتدیدم که از روی سرم می
بستی به کنارت اگر چشمانت رانمی! براهیمای ا: مرا گفت. سرم را بلند کردم. دید به نزدیکم آمد و کنارم نشست

ه درآمدم و با خود پیمان بستم که تا قادسیه چیزی ساىل از مّک: از ابراهیم حکایت شده که گفت. آمدمنمی
رویم را به سویش . کردون از زبده گذشتم ناگاه آوای مرد عربی را شنیدم که از پشت سر صدایم میچ. نخورم

این شري را : به من گفت. د شمشريی کشیده در یک دست وظرفی شري در دست دیگرنزدیک من رسی. برنگردانم
رهایم کرد تا قادسیه دیگر چیزی . مقداری از شري نوشیدم. سرگردان شدم. زنمبنوش وگرنه گردنت را با شمشري می

  . ندیدم
  . دانندگان را بسنده استهمني مایه . توان همه را ذکر کردهای صوفیان بسیار است و نمیاز این گونه حکایت
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دانند که خداوند این بقاع و سازند چه میشوند و نفس را زندانی آن جا میه میگروهی هم مجاور مّک- ۳
ه و عجز از و از دیگر سو نفرت نفس را از زندگی در مّک. مشاهده را به فضل و شرف تخصیص داده است

خوانده، یعنی آن ) حجاز(آب و علف است و خداوند آن راه سرزمني بییابند چون مّکاقامت در آن جا نیز درمی
شوند به ویژه برای کسانی که روزی و درآمدشان از غیب است و راحتی ها رانده میها و لذتجا که شهوت

هر چند که اگر پريو احکام حق باشند از نگرانی می. برایشان معدوم است و نفسشان به اضطراب خو کرده است
  . شوداز همني جا، مقامات رجال هویدا می. گريندرهند و آرام می

از ابوبکر محمد . مکنذکر میه بسیار است بعضی از آنها را ضمن نقل حکایات آداب آنان در مجاورت مّک
هایی که از ه ماند و هرگز از خوردنیابوعبدالله بن جال هجده سال در مّک: گفتداوود دینوری دقّی شنیدم که می

و . کردندهای آن پرهیز میآوردند نخورد چون مصر را شبهه مانندی بود که گذشتگان از خوردنیمصر برایش می
نوشید چون که نوشید که با ریسمان و دلو خود کشیده باشد و از دلوِ آویخته بر آن نمیآب زمزم را وقتی می

ده هزار بار در هنگام طواف قرآن را و حکایت شده که ابوبکر کتّانی دواز. ریسمان و دلو زمزم از اموال شاهان بود
خواست قضای حاجت ه بود، هرگاه میسی سال در مکّ  -اندچنان که به من گفته -و ابوعمرو زجّاجی. ختم کرد

خورد و در هفتاد و اند هر سه روز یک بار می. کردرفت و در هر روز سه بار حج عمره میکند از حرم بريون می
گفت نُه سال در مکه ماندم و در دل داشتم که هیچ گاه دو نماز را د ریک جا که می از دقّی شنیدم. سالگی مُرد

کردم که کاش مرا به دیدم آرزو میای را میشدم که چون جنازهها گاه چنان گرسنه مینخوانم که در این سال
که این فاقۀ تو را جز خدا  ات نیستافتاد که هان ای فالن، آیا این بسندهبردند، امّا ناگاه در دلم میجایش می
ه بر یک اند هر کس بتواند در مّکگفته. رفتشدم و گرسنگی از یادم میداند؟ به این فکر سرگرم میکسی نمی

را  قه اخالاند مقام در مّکو نیز گفته. تابدروز و یک شب گرسنگی صرب کند در دیگر جاها سه روز آن را برمی
  .تواند ماند جز رجالگشاید و راست در آن نمییسازد و اسرار را بر دل منیک می

پذیرند برای دو معنی است، یکی گفتۀ کنند و بالیا را در راه آن میه سفر میامّا گروهی که به سوی مّک
مسجدالحرام، مسجد خودم و نیز مسجد ایلیا، و : ها را جز برای سه مسجد استوار مسازیدکاروان: که) ص(پیامرب

ای خوشنودی و تسلیم و توکل و رضا ها و چیزها خو کرده است و گونهه نفس در وطن و به کسمعنای دیگر آن ک
گردد و رنگی بیند دگرگونه میبرد و یاران را دور میو سکون و تفویض در خویش دارد، امّا وقتی که از وطن می

یند که پرده از اخالص مردان گواند که سفر را بدین جهت سفر میگفته. شوندگريد دعاویش باطل میدیگر می
گویند به منظوری دانند و میه هستند که رفنت به طواف را دو روز تنگ میام که جماعتی در مّکشنیده. داردبرمی

بخشند، اینان به کنند و چیزی میرفته است که چه معموالً در طواف روزانه است که مردمان به فقرا دل نرم می
  . دارندخوش نمی همني دلیل طواف در روز را

و دیگر این که وقتی به . از دیگر آداب صوفیان در هنگام حج وفای به عهد است حتی اگر بر سر آن جان ببازند
لرزاند و شدت سرما و گرما به هراسشان نمیروند و کمیِ توشه دل آنها را نمیآورند از برياهه نمیکعبه روی می

به مکه  -در سرمایی سخت شدید -با خود پیمان بسته بودم که از شام: از احمدبن دلویه شنیدم که گفت. اندازد
ابوعمران طربستانی را در این باب پرسیدم و این که آیا علمی در این کار می. نمودنفس امروز و فردا می. برگردم
راه جز خري و  ه کردم و در طولاشارۀ او را فهمیدم و آهنگ مّکبه دریا اندازش،  یاگر نگران: به من گفت. داند

  . فرخندگی ندیدم و حج را برگزار نمودم
خوانند و خوانند و شکسته نمیآیند فرایض را تمام میدیگر از آداب صوفیان آن است که چون به بیابان درمی

گذارند اگر چه خداوند دادند فرونمیکنند و هیچ چیز واجب را از آن چه در خانه و وطن انجام میتقسیم نمی
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چون سفر و  حضر در نزد آنها یکی است و آنها همیشه در سفرهای درازند و . ه داده استزبه آنها اجادر سفر 
روند و چون بخواهد میکنند و چون خدا بخواهد میسفرهایشان مدت معلوم ندارند و مطابق امیال سفر نمی

شویند و با توبه خود را با آب میرسند گزارند و چون به میقات میبه همني جهات واجبات را تمام برمی. مانند
کنند و آماده و راست برای پیمان و و چون جامه برای اِحرام از تن به در می. دهندهای خود را غسل میدل

  . نمایندکنند و پاک و پاکیزه به حق رو میگردند از درون نیز کینه و حسد را دور میپرسش می
ن است که پس از این شیطان و هوا را خواهند راند و در دل جا گویند مرادشان آهمچنني وقتی که لبیک می

کنند که قدرتی جز خدا در هستی نیست و شریک ندارد و چون با چشم سر به د داد و به دل اعرتاف میننخواه
: آورند کهکنند به یاد میو چون به دور خانه طواف می. دوزندکنند چشم دل را به صاحبخانه میخانه نگاه می

و چون در . بینندگویا فرشتگان طواف اینان را می). ۷۵/ زمر(چرخندبینی فر شتگان را که حول عرش میمی
ای است که خدا او را پذیرفته و برکشیده و پیش خود برده جایگاه بنده جا دانند که اینگزارند میمقام نماز می

و در مقام او . ز آغاز تا انجام متابع خویش سازدخواهند که همه را اگردند و از او میبه دل به خدا برمی. است
اند و از زنند دانایند به این که با خدا پیمان بستهسایند و بوسه میگزارند و چون به حجراسود دست مینماز می

بندند و چون به صفا درآیند با خود پیمان می. ها نگردندها و شهوتشرایط پیمان این است که دیگر گرد خواست
کنند بني صفا و مروه گویی از دشمنان و شیطان و و چون به شتاب هروله می. فا و روشنی دل را تريه نسازدکه ص

سازند چه ای بسا که در این جا و چون به مَنا درآیند خویش را آمادۀ لقاءالله می. رهندرمند و میهوای نفس می
د و رستاخیز حشر و نشر و بعث و برخاسنت را به یاد رسنو چون به عرفات رسند، به معرفت می. آرزوها را دریابند

و چون . انددانند که در پیشگاه خدا پیش چشم سرورشان ایستادهکنند میاستند و وقوف میو چون می .آورندمی
گردند دنیا و آخرت و چون باز برمی. کنندوارد مُزدلفه شوند به دل عظمت و جالل و قدرت حق را احساس می

های امیال باطن و شهوت و سازند سنگریزه برای رمی جمره آماده میو چون سنگ. نهندمیرا پس پشت 
دارند و و چون به مشعرالحرام رسند درکو دانایی خود را بزرگ می. شکنندهوس و آز را در وجودشان می

 ها و حُسنخوبی زنند واندازند اعمال زشت خویش را میریزه میو چون سنگ. دانندمی را بلندهای جایگاه
و چون قربانی . زدایندتراشند باطن را از ناپاکی ستایش جویی میو چون سر می. خوانندادب را برای خود می

زنند دیگر تعلق خاطری گردند و پردۀ کعبه را چنگ میکشند و چون به طواف برمیکنند نخست نفس را میمی
گردند همۀ چیزهای حرام را بر خود و چون به مَنا برمی. برندیابند و به کسی جز خدا پناه نمیبرای خود نمی

اند و به حج همۀ آداب حج را راست و درست برگزارده هزنند و با این کبینند و تنها بر خدا تکیه میناروا می
ا دانند که اعمالشان را حق پذیرفته است یا خري، چه اوست که رازها و آشکار رگردند و نمیخویش شیفته نمی

  . تواندها را از بدی میداند و خالص و رهایی بندهمی
به من گفت از کجا . وارد مصر شدم و سراغ زقّاق را گرفتم، چون او را دیدم سالم کردم: از دقّی شنیدم که گفت

هفده روز در بیابان اسرائیل گم شدم، به آبی بود و نه : گفت داستانی از حجاز گوش کن. آیی؟ گفتم از حجازمی
لشکری همراه امريی بود که . چون نزدیک شدم. بر آن شدم که بروم و ببینم. از دور شبحی به نظرم آمد. نانی

خوردنی دادند نخوردم، آب دادند، آنان مرا . چون که دیدم که همه سپاهیند دلمرده شدم. آهنگ دریا داشتند
ها نمیکه بخوری چرا از این خوردنی تو در حاىل هستی که مردار هم رواست: امريشان به من گفت. ننوشیدم

پذیریم چه رسد به این جا که هیچ چیز پیدا وقتی که ما میان مردمیم و داناییم از شما چیزی نمی: خوری؟ گفتم
  .نیست، پس چگونه چیزی از شما بپذیریم؟ حکایت دُقّی را من از ابوبکر زقّاق شنیده بودم
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کدیگر و احکام مربوط به ایشان در سفر و هفتم در بیان آداب رفتار فقرا با یب با 
  حضر 

علم فقري آنگاه که : و نیز جنید گفته است. فقر دریای بالست و بال به تمامی عزت است: شیخ از قول جنید گفت
حکم فقري آن . . شودکند، و چون ضعیف گردد محبتش قوی و توانمند میتوانگر شود محبت او را ضعیف می

: قّی در دمشق شنیدم که گفت از ابوبکر زقّاق در مصر شنیده که گفته استخود باشد از دُاست که برتر از محبت 
در حدود چهل سال مصاحب فقرا بودم امّا هرگز رِفقی برای یارانم ندیدم جز برخی برای برخی یا کسی که آنها 

اند که ابوعبدالله گفته. تای در فقر تقیه و پرهیز و ورع نباشد گنهکار اسداشت و هر کس که شیوهرا دوست می
ادب فقري صادق به سه چیز : اند که گفتو از سهل بن عبدالله حکایت کرده. بن جلّا این جمله را گفته است

  : است
هرگاه محتاج است چیزی نخواهد و چون چیزی را بخشید آن را پس نگريد و چون گرفت برای وقت دیگر حبس 

  . نکند
حفظ سرّ، ادای واجب، و : است که فقري را همیشه سه چیز باید همراهی کندهمچنني سهل بن عبدالله گفته 

از ابراهیم خواص . فقري، توان همه کار دارد جز صرب بر وقت خویش تا انقضای مدت آن: جنید گفت. صیانت فقر
  : فقريان را دوازده ویژگی است در سفر و خانه: حکایت شده که گفت

  . ند حتمی هستندهای خداومطمئن باشند که وعده-۱
  . آیداز دست و زبان و کردۀ مردم چیزی برنمی-۲
  . همیشه با شیطان در جنگ باشند- ۳
  . گوش به فرمان خداوند داشته باشند-۴
  . باهمۀ مردم مشفق باشند -۵
  . آزار خلق را برتابند -۶
  . هیچ گاه خري خواهی و نصیحت مسلمني را رها نسازند - ۷
  . تی متواضع باشنددر برابر راستی و درس - ۸
  . پیوسته دل در معرفت خداوند ببندند -۹
  . شان باشدفقر سرمایه -۱۰
  . همیشه در جسم و جان پاک و پاکیزه باشند - ۱۱
  . بخشد راضی باشند و شکرش گویند و واثق به او باشندمیبه کم و زیاد و پسند و ناپسند که خداوند بدانها  -۱۲

هرگاه عقل : دیگری گفته است. مريدس که فقر را برای ثواب فقر بطلبد فقري مییکی از صوفیان گفته است هر ک
شیخ نیز گفته است فقرای صوفیه باید از آن چه خداوند . شودفقري افزون گردد شوخناکی و طیبتش اند ک می

این گفته را به برایشان پیش آورده چندان سخن نگویند و طمع نکنند که این از من است و آن از تو، و نباید حتی 
گویند کفشِ من شویم که میما مصاحب کسانی نمی: از ابراهیم بن شیبان حکایت شده است که گفت. زبان آورند
. روزی میهمان جمعی از فقرای بصره شدم: گفت -که استاد جنید بود -ابوعبدالله احمد قالنسی. و کوزۀ من

  . ام کجاست؟ از چشم همگی آنها افتادمپیجامه: یکی را گفتم. بزرگم داشتند و اکرامم کردند
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ای در همني نزدیکی زندگی گفتند گروهی از همرایان تو در خانه. وارد طرسوس شدم: ابراهیم بن مولد رَقّی گفت
به ابوعبدالله احمد قالنسی گفته . هفده نفر فقري را دیدم که گویا یک دل بیشرت ندارند. پیش آنها رفتم. کنندمی
  : تو بر چه بنیانی استوار است؟ گفت بر سه بنیان اصل طریقت: شد
  . م حتی حقوق واجب خود رایخواهاز هیچ کس چیزی نمی-۱
  .پنداریمهمیشه در همه چیز خود را گناهکار و مقصر می-۲
  .دانیمهمیشه مردم را بستانکار و نفس خود را بدهکار می- ۳

امر خدا، همدوشی با فقر وشفقت بر خلق نهاده شده  دیگری گفته است طریقت ما بر پريوی از سه اصلِ متابعت
اش کم و عزمش اگر فقريی دیدی که از حقیقت به علم روی آورده بدان که انگیزه: اندبرخی هم گفته. است

هرگاه فقريی دیدی به رِفق رفتار کن و زیاد از علم برایش مگو چه رِفق او را با تو : جنید گفت. اندک گشته است
  . اندازدد و علم او را به وحشت میکنمأنوس می

  باب هشتم در ذکر آداب همنشینی و صحبت در تصوف 
شویم که ما همنشني کسی نمی: گفتاند که ابراهیم بن شیبان پیوسته میگروهی از مشایخ صوفی گفته: شیخ گفت

: سهل بدو گفت .خواهی با تو مصاحب شوممی: مردی سهل بن عبدالله را گفت! بگوید کفش من یا کوزۀ من
همدم چه کسی : ماند خواهد شد؟ مردی به ذوالنون گفتاز ما مرد چه کسی همدم آن کس که می یکیهرگاه 

هر همنشینی را : دیگری گفته است. در ناخوشی عیادتت کند و اگر بدی نمودی ببخشایدت کسهر : شوم؟ گفت
  .که بگویی بیا و بگوید به کجا؟ مصاحب خوبی نیست

گردد مگر با مناصحۀ هیچ کس همدم خدا نخواهد شد مگر با پريوی از او، و همنشني خلق نمی: ذوالنون گفت
احمدبن . گردد مگر با عداوت با اوشود مگر با مخالفت با آن، و همنفس شیطان نمیآنها و همراهِ نفس نمی
سازند که یی را ممکن میدو همنشني مانند دو نور چشمند هرگاه به هم پیوندند دیدن چیزها: یوسف زجاجی گفت

هاست و آن، نازک کاری شیطان در پراکندگی دلتفرقهخالف، اصل همۀ  و . پیش از آن دیدنشان ممکن نبود
  . های دوستان است
چگونه؟ : یکی گفت. پنجاه سال با صوفیان نشستم و دمی بني من و ایشان خالف پیدا نشد: ابوسعید خراز گفت

مصاحبتِ مرد فاسق اما خوش خلق از : جنید نیز گفت. همرای آنها بودمچون همیشه با نفس خود : گفت
ابوحفص نیشابوری را دیدم که : نیز از هموست که. مصاحبت قاری بدخلق در نظرم دوست داشتنی تر بوده است

ابوحفص  یکی از مصاحبان: این دیگر کیست؟ گفتند: به یارانش گفتم. رفتبا مردی طاس و بس ساکت می
صدهزار درهم از درآمد خود خرج او کرده است و صدهزار دیگر نیز  کند و ابو حفصارهایمان را میاست که ک

  .گویدکند تا او فقط یک کلمه بگوید و نمیوام گرفت و خرجش می
گفتم و او توحید و حقایق به من میمن او را از واجبات راه . همراه ابوعلی سندی شدم: بایزید بسطامی گفت

نزد : همدم ابوحفص شدم در حاىل که پسری نورسیده بودم، مرا از خود راند و گفت: بوعثمان گفتا. آموختمی
گفتم و همیشه پشت سر او من نیز هیچ گاه رودرو با او سخن نمی. من منشني، واجازۀ همنشینی خود به من نداد

خانۀ او بکنم و در آن روم و از اندوه بر آن شدم که گوری برای خود جلو . رفتم تا از یکدیگر جدا شدیممی
چون چنني چیزی از من دید مرا نزدیک خود آورد و بوسید و از خواص خود . بنشینم و تا اجازه نداده درنیایم

جوان بودیم، سفر می. ابراهیم بن شیبان گفت ما با ابوعبدالله مغربی مصاحب شدیم. ساخت تا زمانی که مُرد
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گذاشتیم و همراه او پريی حسن نام بود که هفتاد سال صحبت شیخ زیر پای می ها راها و بیابانکردیم و کوهپایه
زدیم تا شد دست به دامان شفاعت او میکرد و شیخ مغربی متغري میهرگاه یکی از ما خطایی می. را دریافته بود

  . افتادها از آسیاب میآب
! ترسی همراه ما مشواز حیوانات درنده میاگر : اند که سهل بن عبدالله روزی به یکی از یارانش گفتگفته

همدم چه کسی گردم؟ گفت آن کس که چیزهایی را : گفته که ذوالنون را گفتمهمچنني یوسف بن حسني رازی می
آمد و مصاحبت ابراهیم ادهم نیز هرگاه کسی نزدش می). هایت راعیب(داند بر تو نپوشاندکه خداوند از تو می

  : شتگذاخواست سه شرط میمی
  . باشد ابراهیمخدمتکاری -۱
  .اذان هم از آن او باشد-۲
  . های دنیا چون دست او باشددستش در همۀ داشته- ۳

کاشت ابراهیم ادهم پیوسته درخت می! چه صداقت جالبی: ابراهیم بدو گفت! توانممردی بدو گفت من که نمی
دلم چندان . تانی گوید مردی با من مصاحب شدابوبکر ک. نمودکرد و درآمدش را به یاران انفاق میو کشت می
 -امروزی او را به خانه. رم گردد اما چنني نشدنای دادم تا دلم نسبت به او روزی به او جامه. داشتخوشش نمی
دیگر . گذاشت. گفتم باید بگذاری و اصرار کردم. ام بگذار، ابا کردپایت را بر چهره: بردم و گفتم -یا جایی دیگر

ابونصر گفت این حکایت را دُقّی برایم گفت و نیز ادامه داد که از . چیزی نداشت و به خود راهش داد دلم ازو
  . شام به حجاز رفتم تا از ابوبکر کتانی این حکایت را بشنوم و شنیدم

ی او توشه - پیش از آشنایی من با او -روزی به بیابان درآمد. همنشني عبدالله مروزی شدم: ابوعلی رباطی گفت
: تو امري باشی یا من؟ گفتم: کدام یک را بیشرت دوست داری: چون هم صحبت شدیم مرا گفت. همراه نداشت

چون گفتم . ای در آن نهاد و بر پشتش گذاشتظرفی گرفت و توشه. آری: گفتم. پس باید اطاعت کنی: گفت. تو
روزی باران گرفت تمام شب . نربدار باشیمگر من فرمانروای تو نیستم؟ پس باید فرما: گفت. به من بده تا بیاورم

: با خود گفتم. را تا سپیده با عبایی بر دوش باالی سرم ایستاد تا خیس نشوم و تمام شب را من نشسته بودم
هرگاه فردی همراه و همنشینت شد چنان کن که : سپس به من گفت! گفتم تو امري منیمردم و به او نمیکاش می

  : از صحبت سه گروه از مردم گریزانم: سهل بن عبدالله گفت. هاگفته از من دیدی یا نظري همني
  ستمکاران غافل، -۱
  قرآن خوانان اهل مداهنه، -۲
  . صوفیان نادان- ۳

ها بسیارند اما در اندک آن این بود شیوۀ صحبت برخی از صوفیان با گروهی دیگر که همانند اینها در حکایت
  ! از خداست توفیق های کافی هست وخردمندان را نشانه

  باب نهم در بیان آداب دانش آموزی صوفیان 
نشسنت برای قیل و قال و : از احمدبن علی وجیهی شنیدم که گفت از ابو محمد جریری شنیده که گفته: شیخ گفت

هر کس که از : و بایزید گفته است. مذاکره بسنت درهای فایده است، و نشسنت برای مناصحه گشودن آن درهاست
صوفیان خوش ندارند که : و جنید گفته است. وشی گوینده بهره نگريد از سخنان او هم چیزی درنخواهد یافتخام

انصاف و ادب تصوف آن است که دانای : از ابومحمدجریری حکایت شده که گفته. زبان از معتقد قلبی درگذرد
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فربن فرجی مصاحب ابوتراب نخشبی ابو جع. اسرار لب به سخن نگشاید در این باب مگر آن که از او سؤال شود
. خود به آن رسیده بودمبیست سال همدم او بودم و پرسشی نکردم مگر این که پیش از پرسش : گفته است

  . وشی بیم عقوبت باشدممرد نباید سخن بگوید مگر این که در خ: ابوحفص راست که
بدان پاسخ . پرسید و گروهی نزد او بودند توکل رامردی نزد ابوعبدالله احمدبن یحیی جالء آمد و از او معنای 

سپس . با اینها چیزی بخرید: از آن بريون کشید و گفت) پول(ای آورد و چهار دانگوارد خانه شد وکیسه. نداد
از خداوند شرمم آمد که دربارۀ توکل سخن گویم حال : دلیل کارش را پرسیدند گفت. جواب سؤال مرد را داد

  . زدم بودآنکه چهار دانگ پول در ن
ابوسعید . کردمردی از ابوسعید خراز پرسشی کرد و در همان حال با اندامش اشاره می: ابوجعفر صیدالنی گفت

کنند کمرت قرب به آوریم چون کسانی که بیشرت به خدا اشاره میگفت ما خواست تو را بدون این اشاره هم برمی
یافتم سعی در ز این علم خودمان در زیر ادیم آسمان میهرگاه علمی شریف ا: جنید گفت. کننداو را احساس می
ها و مذاکرۀ این علم میکردم، و اگر وقتی بهرت از وقت کنونی خود با یاران و پريان و نکتهیاد گرفنت آن می

تر از صوفیان به علم بر علمی گرد نیامدند شریفهیچ گروهی : جنید راست که. شتافتممیدرنگ بدان شناختم بی
ابوعلی . زیممن دبدین گفته باور دارم وبه همني می.نشستمش و اگر چنني نبود من هیچ گاه با آنها نمیخوی

  . گرددعلم ما اشارت است اگر به عبارت بدل شود، پوشیده می: رودباری گفت
میهای او سخن گفتند و او در بصره روزی برای من از ابو حاتم عطار و فضیلت ابوسعید خراز نقل کرد که

در مسجد نشسته بود و . از مصر آهنگ دیدارش کردم و به بصره درآمدم و وارد مسجد جامع شهر شدم. زیست
نخست چیزی که از او شنیدم این بود، بعد از . گفتجماعتی در پريامونش جمع شده بودند و برایشان سخن می

رد کجاست؟ چه کسی او را به من میآن م. اممن برای یک نفر نشسته: آن که در آغاز به من نگاه کرد، گفت
آشکار کرد برای هر که آشنا بود و : جویم، و ادامه داد تو همانی که می: شناساند؟ سپس به من اشاره کرد و گفت

آنان عامالن خدایند و از او . یاری داد بر آن چه نیازشان بود و پوشیده داشت آن چه را بر آنها آشکار ساخته بود
  . گردندبه سوی او بر می

اش بهرهافکندند هیچ کس جز به اندازۀ ها میداناگر این علم ما را بر زباله: اند که گفتاز جنید حکایت کرده
شما چون : اند که روزی برای اهل مجلس خود گفتو دربارۀ شبلی نیز آورده. توان برداشت از آن را نداشت

: مردی گفت. اندازیدشود و فرشتگان را به غبطه میا میگردنبندی زرنگارید که منربهایی از نور برایتان بر پ
از جعفر خلدی . گویندهایی که در باب این علم میسخن: خورند؟ گفتفرشتگان بر چه چیز صوفیان غبطه می

آیا درست است که در مسجد گروهی گرد تو : سری سقطی به من گفت کهاز جنید شنیدم که گفت  شنیدم که گفت 
گوییم و از همدیگر استفاده آری، برادرانی هستند که با هم از علم سخن می: مآموزند؟ گفتتو می نشینند و ازمی
هرگاه سری : همچنني جنید گفت. ایگشتهای وای بر تو، چرا گاه باطالن و بیهوده گویان : سری گفت. بریممی

ای پسر به نظر تو شکر یعنی  :روزی به من گفت. پرسیدای برساند چیزی از من میخواست استفادهسقطی می
سخنم را پسندید و . های خدا معصیت و نافرمانی ننمایییعنی این که خداوند را نسبت به نعمت: چه؟ گفتم

این حکایت را به خط ابوعلی : ابونصر گفت. تشویقم کرد و خواست که دوباره بگویم و من هم چنني کردم
  . رودباری دیدم که از زبان جنید آورده بود

داند و من میای دربارۀ علم تصوف میگوید اگر بفهمم که در مکه کسی هست که کلمهبوسلیمان دارانی میا
زقاق ابوبکر . روم با سخنش را بشنوم حتی اگر هزار فرسنگ فاصله باشدتوانم از آن فایده بربم به سراغش می

از دقی نیز شنیدم که گفت . رده بوده استنیز از جنید سخنی دربارۀ فنا شنیده که چهل سال او را دست افشان ک
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به ابوعبدالله جال گفته شد چرا به پدر : این حکایت را زقاق برای من هم گفت، همچنني از دقی شنیدم که گفت
گویند؟ گفت منظور این نیست که او صیقل زننده و جال دهندۀ آهن بود بلکه مراد آن است که هرگاه تو جالء می
  . شودها زدوده میهای گناه از دلش تريگیگوید از صدایسخن می

 عارفی وکند عزیزترین چیزی در دار دنیا عالمی است که به علم خود عمل می: گفتحارث محاسبی همیشه می
دید ای بودکه چون جنید را میگفت سؤال کنندهاز ابن علوان شنیدم که می. گویداست که از حقیقت سخن می

پرسید میخواست و میاگر دوباره می. »الحول و ال قوةاال بالله«:گفتجنید می. پرسیدای از او میمسئله
زجاجی و از ابوعمر ). ۱۷۳/ آل عمران(خدا ما را بسنده است و بهرتین وکیل» حسبناالله و نعم الوکیل«:گفت

ای، شدید گشتهراند و او دچار ادرار هرگاه پیش پريی بودی که از یکی از علوم سخن می: حکایت شده که گفت
اگر در همان جا بر جامۀ خود ادرار کنی بهرت است از این که مجلس و سخن شیخ را رها سازی و بروی چه ادرار 

و جنید . توانی به چنگ آوریدهی دیگر هرگز نمیای را که از سخن پري از دست میاما بهرهبرد جامه را آب می
گوید که هنوز چگونگی استعمال آن را درست نمیلمی سخن میاگر مردی در باب ع: گفت به ابن کُّرینی گفتم

داند دوست داری که سخن را همان گونه ادامه دهد یا خاموش بماند؟ ابن کرینی دست را به سینه کوبید و سرش 
هر کس که به : سری سقطی نیز گفت. اگر آن گوینده تو باشی دوست دارم که ادامه دهی: را بلند کرد و به من گفت

ها که آورده شد شرح هر یک از این حکایت: شیخ گفت. آیندهایش هم نیکی به شمار میآراسته شود، بدی علم
  . هم پوشیده نیستند، اگر خدا بخواهدفاستنباط و تفسريها ی بسیار دارد که بر اهل و

  جتماعات و مهمانیباب دهم آداب و مراسم صوفیان در غذا خوردن و ا
در سه جایگاه  -یعنی صوفیه -رحمت خداوند بر فقريان: نید حکایت شده که گفتاز ابوالقاسم ج: شیخ گفت
  : دآیفرود می

  .خورندهنگام خوردن غذا چون که صوفیان همیشه فقريانه می-۱
  .گویندهایشان سخن نمیهنگام علم آموزی چون که صوفیان جز در احوال صدیقان و اولیا و پاکی-۲
  . کوبندشنوند و جز برای او پای نمیخدا را نمیسخنز هنگام سماع چون که صوفیان ج- ۳

ای که برای آن خدای را بر من رنجی و مردمان را وای از لقمه: گفتاز سری سقطی روایت شده که پیوسته می
و اگر . هرگاه فقريی به دیدار شما آمد چیزی پیشکش کنید تا بخورد: و ابوعلی نورِباطی گفت. بر من منتی نیست

و اگر قرآن خوانان به خانۀ شما درآمدند به محراب هدایتشان . به خانۀ شما آمدند مسئله از آنها برپسیدفقیهان 
شربتی برایم آورد و در کاسه. سری رفتمروزی ابوحمزه به او گفته است که به دیدن : ابوبکر کتانی هم گفت. کنید

فضل : خندید و گفت. نوشمام آن را یکباره میگویی؟ من تمگفتم چه می. خواست که نیم آن را بخورم. ای نهاد
اند این آیه را میدید که در یک جا جمع شدهابوعلی رودباری هرگاه فقريان را می. این کار تو از حج بیشرت است

و همچنني ابوعلی هرگاه فقريان را در ). ۲۹/ شوری(آنها تواناست، اگر بخواهد خداست که بر گردآوری: خواند
بگو خدای گرد : خواندگفت با آنان مهربان باشید و به آنان فتوحی ببخشید و این آیه را میمی دیدیک جا می

به این گونه خوردن پس از آن که خوردنیِ یاران ما را دیدید : و جعفر خُلدی گفت).۲۶/ سبا(...آورد میان مامی
یا : بدان که از سه چیز خاىل نیست خوردهرگاه فقريی را دیدی که زیاد می: و جعفر گفت. گویندجوع مفرط می

  . ت آینده است و یا وقت و حال خویش را از کف نهاده استوقوقت را از دست داده، یا چشم به راه 
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اگر «:سوزد نیز گفتاگر دنیا به تمامی یک لقمه در دهان کودکی باشد دلم به حال این کودک می: شبلی گفت
یکی دیگر از صوفیان گفته » .واسطه با خدا رها کنمتا مردمان را بی مبلعیدبود آن را میهمۀ دنیا یک لقمه می

  : خوردن را سه شرط و شیوه است: است
  با برادران به انبساط خوردن،-۱
  با اهل دنیا به ادب خوردن، -۲
  . و با فقريان ایثار کردن- ۳

ست که در هنگام غذا شیخ گفت این سه شرط جزء آداب فقريان نیست چون که از آداب فقريان صوفی آن ا
های بسیارِ پست را بر کمِ تازه و نظیف برتری د و خوردنینخوردن اندوهگني، پریشان و متکلف و ترسان نباش

نداشته باشد و در سر سفره لقمه به یکدیگر ندهند و اگر دادند آن را  یننهند و خوردنشان وقت مشخص
  . تر بودند ادب بیشرتی از خود آشکار کنندآن گاه که گرسنهوبرنگردانند، و از غذای زیاد و آزاررسان برپهیزند، 

مقداری غذا برایم . گفت ده روز بود که گرسنه بودم و چیزی نخورده بودمیکی از بزرگان صوفیه را شنیدم که می
به شیوۀ سنت بخور : صاحب طعام گفت. از شدت گرسنگی همۀ انگشتانم را در خوردن آن به کار گرفتم. آوردند

سري و پر و با در درازنای هشتاد سال زندگی یک بار : از ابراهیم بن شیبان حکایت شده که گفت. سه انگشت با
و ابوبکر کتانی دینوری در بغداد بود و هرگز چنان نخورد که چیزی از کسی بخواهد یا چنني . اشتها نخوردم

  . وانماید که گرسنه است
دانستم که . چهارده روز گذشت و چیزی برای خوردن نیافتم. دمخوردنی برایم آوردند و نخور: ابوتراب گفت

اگر خوردنی و پوشیدنی و مسکن : دگویجنید می. به خدا استغاثه کردم و توبه نمودم. آزمایشی در کار است
صوفیان چون بیماران می: اند که گفتاز سری سقطی نقل کرده. شودراست گردد همۀ زندگی او درست می

ها گذشت و من شایستگی سال: ابوعبدالله حُصری نیز گفته است. خوابندشخاص غرقه در آب میخورند و چون ا
روزی به دیدار بشر حافی : اند کهدربارۀ فتح موصلی نیز آورده! اشتها ندارم یا خواهم خورد: نیافتم که بگویم

به : خود احمد جالء داد و گفت به خدمتکاردر آورده  بِشر درهمی . رفت و فتح از موصل به زیارت او آمده بود
احمد گفت رفتم و نانی خوشمزه خریدم و با خود گفتم که . ای زیبا بخر و بیاوربازار برو و غذایی تازه و سفره

جز برای شري نفرموده که خداوندا آن را مبارک ساز، من هم بنابراین شري و خرمای خوبی ) ص(چون پیامرب
بشر به . هر چه خواست خورد و باقی را برداشت و از خانه رفت. نهادم اپیش فتحرخریدم و بازگشتم و همه 

دلیلش این . دانید چرا به من نگفت که بخورمی. او فتح موصلی بود که به دیدن من آمده بود: حاضران گفت
ن که دانید چرا به خادم گفتم برو و خوردنی نیکو بخر؟ برای آمی! است که مهمان نباید به میزبان بگوید بخور

دانید که چرا باقیماندۀ غذا را برداشت و برد؟ برای آن که در توکلِ آیا می. طلبدطعام طیب شُکر خالص را می
  . رساندکامل، برداشنت و بردن غذا به صوفی آسیبی نمی

 و نیز. روممن میهمانم، به هر جا بربندم می: پذیری؟ گفتهر که تو را دعوت کند می: معروف کرخی را گفتند
ساىل، سیصد نفر از فقريان و مشایخ صوفی در یک نقطه از شهر مکه گرد : حکایت شده که ابوبکر کتانی گفت

. شدآمده بودند و هیچ سخنی از علم و مباحثه در بینشان نبود بلکه سخن از اخالق و مکارم و ایثار گفته می
یا آخرت شدی چیزی مخور تا آن را به دست هر گاه نیازمند چیزی از اسباب دنیاو : گویدابوسلیمان دارانی می

در طی بیست سال دلم یاد خوردنی نکرد مگر : اند که گفتاز رُویَم آورده. مرياندآوری زیرا که خوردن دل را می
رودباری ابوعلی : گویدشنیدم که احمدبن عطا دربارۀ ابوعبدالله رودباری می. شداین که در برابرم حاضر می
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ها ساختند و بر حلوافروشان از این شکر دیوارها و کنگره. حلوا فروشان را فراخواند. خرید چند بار شکر سفید
  ! دیوارهای شکری پیکر مبارزان نقش شده بود سپس صوفیان را خواند تا آن را فرو ریزند و بشکنند و بربند

: مردی به او گفت. برافروختمردی میهمانی داد و در آن هزار چراغ : گفتاز ابوعبدالله رودباری شنیدم که می
مرد وارد خانه ! در خانه درآ، هر چراغی را که برای خدا روشن نیست خاموش کن: ابوعلی گفت. اسراف کردی

از ابوعبدالله حُصری حکایت شده . هر چه کوشید نتوانست حتی یک چراغ را خاموش کند. خاموش کند اشد ت
به دلم . در مکه بودم و سه روز بود که چیزی نخورده بودم: گفتاز احمدبن محمد سُلَّمی شنیدم که می: که گفت

یازده خیمه کرایه کردم و به کار . مدهدان و فقريان و اهل فضیلت در حرم را در یک جا گرد آوراافتاد که تمامی ز
ه غذا نمیرسید اما خود او لب بدر این یازده خیمه پیوسته خوردنی می. ها و فتوح رسیدداشتم و از هر سو هدیه

  . زد

  باب یازدهم در بیان آداب سماع صوفیان 
گفت اگر درسماع سه شرط وجود داشته باشد نیکوست و گرنه ترکَش اند که میاز جنید حکایت کرده: شیخ گفت
  : بهرت است

  برادران خوب، -۱
  زمان مناسب، -۲
  . مکان مطلوب- ۳

وىل ما . میگرياگر پیدا شود در سماع از آن بهره می گفت سه چیزاند که پیوسته میاز حارث محاسبی هم آورده
  : که آنها را نداریم

  گفتار خوش همراه با دیانت، -۱
  روی زیبا با خویشنت داری و صیانت، -۲
  .برادر همدل با وفاداری- ۳

روزی که ذوالنون به بغداد در آمد، جماعتی از صوفیان دورش حلقه زدند و یک نفر خوش : احمدبن مقاتل گفت
  : اجازت داد و مرد آغاز کرد. حضور او برایشان بخوانداز ذوالنون اجازه گرفتند که در . آواز هم با آنان بود

  کمی از عشق تو عذابم داد 
  توانم؟ چگونه همآغوشی آن را می

  ای تو تمامی دلم را گرفته
  . و عشق رانیز که گفت از هر دویِ شمایم

  آیا سرمایۀ عاشق ناالن 
  های خوش، آه و افغان است؟پس از خنده

. ذوالنون برخاست، خویشتنداری نتوانست، سرش به جایی خورد و خون از پیشانیش روان شد اما به زمني نیفتاد
» .بیندخداست که تو را گاه برخاسنت می«:ذوالنون بدوگفت. سپس مردی از صوفیان برخاست و دست افشاند

  .مرد برجا نشست
ام جایی خوانده: گفت. دست افشانی و پایکوبی و خرقه درانی در سماع را پرسیدند از ابراهیم مارستانی معنای

: وند به موسی وحی کرد که به او بگواخد. یکی پرياهنش را درید. گفتکه موسی برای بنی اسرائیل قصه می
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وضوع سخن یل در این مصشیخ گفت در باب سماع و وجد به تف. ات رادلت را برای من پاره پاره کن نه جامه
  . گفته خواهد شد

پوشاند اما نقصان علم و وجد بسیار، خطر آفرین را فضل علم می» وجد«نقصان: گفتحکایت شده که جنید می
دهد و ضبط آن است که فضل علم جسم و پیکر را در وقت سماع جهت می - و خداست داناتر -مراد جنید. است
روی گرچه در کل، ترک اشند و مطایبه بکنند اما به دور از زیادهفقريان مجرد بهرت است که شور داشته ب. کندمی

انده وارد جمع شد یا دیگران را آزرد یعنی مداخله و ودر سماع هرگز نباید ناخ. هر دو برای آنها مفیدتر است
و های شنوندگان آگاه باشی ها و هدفکنی بهرت است که از انگیزهاگر آهنگ سماع با گروهی می. مزاحمت کرد

آزارد ها را سخت میشود و دلروی و زیاده رقصی گه گاه عادت میبه زور خودرا همراه آنها نسازی گرچه زیاده
سازد، هر دىل که گرفتار دنیا باشد سماعش لهو و سرگرمی و مردود است اگر چه د رسماع ها را تريه میو وقت

  . جان ببازد و دل دربازد

  در پوشیدن لباس  باب دوازدهم دربیان آداب صوفیان
بهرت نبود : یکی به او گفت. حکایت شده که ابوسلیمان دارانی لباسی سفید و چشمگري پوشیده بود: شیخ گفت

برخی از : و نیز همو گفت! بودام میکاش دلم در سپیدی همچون این جامه: پوشیدی؟ گفتپرياهن دیگری می
نج درهمی است و شرم هم ندارد از این که شهوت د در حاىل که شهوت قلبش پپوششما لباس سه درهمی می

های کوتاه سه خصیصۀ ستوده اند که ابوسلیمان گفته است در لباسبه من نیز گفته. اش تجاوز کنددلش به جامه
  : هست

  ،)ص(همراهی با سنت رسول-۱
  نظافت،-۲
  . چند جامگی- ۳

هان ای مرقع پوشان از خدا پروا کنید و : تبشر به آنان گف. گروهی به نزد بشرین حارث آمدند همگی مرقع پوش
. همگی خاموش شدند. شویداین شیوه پوشش را آشکار مسازید چون که بدان شناخته و به سبب آن اکرام می

سوگند به او که این پوشاک را . شکر خدای را که ما را شناساند و برکشید: جوانی از میانشان برخاست و گفت
آفرین پسرم، همانندان تو باید : بشر بدو گفت. از او باشد و دین او همه را بگريد سازیم تا دین همهآشکار می
  . مرقع بپوشند

در جامع بغداد فقريی بود تک پرياهن که زمستان و تابستان همان : از وجیهی شنیدم که گفت جریری گفته است
یک . ها بسیار ولع داشتمانواع جامهپیش از این بر گردآوری و پوشیدن : از او پرسیدند چرا؟ گفت. پوشیدرا می
ای دیدم، بر سر سفره را گروهی از دوستان فقريم. به بهشت درآمدمدیدم که  -بینمچنان که گویی خواب می -شب

اینها همه : خواستم با آنها ببنشینم، ناگهان گروهی از فرشتگان دستم را گرفتند و از جا بلندم کردند و به من گفتند
یکباره متنبه شدم و با خود نذر کردم که جز یک جامه . ما تو دو جامه داری، با آنان منشنيا. تک جامگانند

اش دیدی امید خري ازو اگر درخشش فقري را در جامه: ابوحفص حداد گفت. نداشته باشم تا روز دیدار خدا
  .نداشته باش

این نکته را به . و در آخرِ کار خز و حریرپوشید از یحیی بن معاذ رازی حکایت شده که در ابتدا پشمینه و پاره می
شنیدم که . بر سختی و کم بهایی صرب نکرد چگونه بر نعمت و راحتی صرب تواند! بیچاره یحیی: بایزید گفتند، گفت
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. ندای بر جای نگذاشت که آن هم عاریه بود و بعد به صاحبش برگرداندوقتی بایزید مُرد جز جامه: طیفور گفت
ای ابریشمني و گویند ابوحفص نیشابوری جامهمی. ای بودمرد و بر تنش لباس پاره - د جنیداستا -ابن کرینی
  . اش را ریگ فرش کرده بودپوشید اما خانهگرانبها می
آداب فقريان در لباس این است که فرمانرب وقت خود باشند، اگر پشمینه و مرقع یافتند بپوشند وگر : شیخ گفت

پوشد و در هر چه پوشید جاللت و مهابت دارد و فقري صادق هر چه یافت می. ندچیزی دیگر، همان را بپوش
و پوشش و . روی نکند و اگر زیادی داشت به دیگری ببخشد و برادران را بر خود برتری دهدتکلیف و زیاده

اگر بخواهم . داما در همه حال تمیز و پاک باش. پوشی را بر نوپوشی برگزیندرهایثار خود را به چشم نیاورد و پا
  . آن چه گفتم بسنده است. همۀ آن چه را که در این باب گفتنی است بیاورم سخت دراز خواهد شد

  باب سیزدهم در بیان آداب صوفیان در سفر
مرا . خواست سفر کندروزی مردی به سراغم آمد و می: از ابوعلی رودباری حکایت شده که گفت: شیخ گفت

آمدند و با مشاوره از یکدیگر ای جوان، صوفیان را با قرار قبلی گرد نمی: گفتم! ای ابوعلی، چیزی بگو: گفت
  . شدندجدا نمی

افتد و هر جا که دلش خواست و ایستاد اش جلوتر نمیقدمش از اندیشه: ُروَیم را از ادب مسافر پرسیدند گفت
از . ز رویم پرسیده استگفت خود او ااین حکایت را از عیسی قصار دینوری شنیدم که می. منزل اوست

حدود بیست سال من و ابوبکر زقاق و ابوبکر کتانی در سفر : محمدبن اسماعیل حکایت شده است که گفت
بودیم و هر گز با احدی از مردم آمیزش نکردیم و با کسی معاشرت ننمودیم تا این که روزی وارد شهری شدیم که 

کتانی برخاست و . چون شب شد به مسجد رفتیم. نزدش نشستیمبه او سالم کردیم و تا شب . پريی در آن جا بود
زقاق رو به قبله نشست و من متفکر نشسته بودم تا صبح شود . صبح نماز خواند و قرآن را ختم کرداز اول شب تا 

همگی او را برتر از خود . در همني حال مردی را دیدم که خوابیده بود. و با وضوی شب نماز فردا را بخوانیم
  . تیمیاف

. درویش در سفر باید هر روز در منزىل باشد و از دنیا نرود مگر در فاصلۀ بني دو منزل: ابوالحسن مزین گفت
خواستم . خزدناگاه دیدم که عقربی برشانۀ او می. روزی با ابراهیم خواص همسفر شدم: اند که مزین گفتآورده

شبلی هم هرگاه به . ایند و ما به چیزی نیاز نداریمرهایش کن، همه نیازمند م: نگذاشت و گفت. عقرب را بکشم
حکایت شده . ای نیستای هست برای آن چه از آن چارهوای بر شما، آیا چاره: گفتنگریست میمسافری می

ای ندوختم و به جایی نرفتم که گمان میام پارهسی سال سفر کردم و هرگز بر خرقه: که ابوعبدالله نصیبی گفت
آداب : شیخ گفت. کرد چیزی با خود بیاوردجا آشنایی است و نگذاشتم که کسی که همراهیم می کردم که در آن

حج، ی برای سرگرمی و گردش سفر نکنند و از سفر طلب رزق نکنند بلکه سفر را برا: سفر صوفیان آن است که
برگزینند و یا سفر کنند  مظالم و طلب علم و دیدن دانایِ رازهایِ تصوفجهاد و دیدار بزرگان و صلۀ رحم ورّد 

از یاد نربند و  -اندکه در شهر داشته -خوب خود را قهای برتر و شریف را ببینند و در سفر اوراد و اخالتا جای
ا ناتوان ترین کسان را ه بروند و بکنند و اگر گروهی سفر می. از شکسته بودن نماز و روزه خوری خوشدل نگردند

اگر یکی برای قضای حاجت ایستاد بایستند تا فارغ شود و اگر کسی گم شد  مشفقانه به جمع خدمت کنند و
نماز شد چشم انتظارش باشند و بجویندش و اگر کسی توان رفنت نداشت او را با خود بیاورند و چون وقت 

من چیزی به : توانگران در سفر باید چنان باشند که ابراهیم خواص گفته است. گزاردحرکت نکنند تا نماز را ب
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اگر نگرانِ : گفت. نبخشودند مگر آن که سوارش شدم و همان گونه ابوعمران را از عجز مسافر در راه پرسیدند
این سخن یعنی این که باکی نداشته باش که بعد چگونه به تو خواهد رسید اگر واقعاً به خدا . آنی به دریا انداز

  . گویندۀ این سخن ابوعمران طربستانی است. روی داری
  : مسافر در سفر نیازمند چهار چیز است که اگر ندارد بهرت است که سفر نکند: یعقوب سوسی گفتابو
  علمی که راهنمایش باشد، -۱
  ورعی که از گناه دورش دارد، -۲
  وجدی که توان رفنت به او دهد، - ۳
  .خوش اخالقی که از آسیب دورش سازد-۴

ره بدان جا رو کند از او دوری کنید و دیگران را نیز از او دور اگر مسافری به یمن برود و دوبا: ابوبکر کتانی گفت
این بود آن چه من از . داردگویند که پرده از اخالق مردمان برمیاند بدین جهت سفر را سفر میگفته! دارید

  .آداب سفر صوفیان در دست داشتم و توفیق از خداست

  به یاران باب چهاردهم در ذکر آداب صوفیان در بذل مال و مقام 
آید مگر گویند که فقر برای فقري راست نمیام که جماعتی از یاران ابوعبدالله صُبیحی چنني میشنیده: شیخ گفت
گردد که ارزشِ هارا دور ریخت مقامی تازه برایش پدیدار میدور شود و چون همۀمالکیت» داشنت«آن گاه که از

تواند آن را ماند که میرا پس پشت نهاد قوۀ نفسانی برای او می ها را دارد و چون مقامشهمۀ مقامدر گذشنتِ از 
  . شود» فقري«نیز در راه خدمت به یاران و آماده کردن اسباب آنان خرج نمایدو شایستۀ عنوان

مظفر قِرمیسینی همراه با سیّدی وارد رمله شد و هر دو در نزد اغنیای : گفتاز ابوعبدالله رودباری شنیدم که می
آن قدر به درویشان انفاق کردند که چیزی برایشان نماند و دیگر کسی آنها را به . ای بزرگ داشتندتبهشهر مر

چون بدین جا . پرداختکرد و حتی وام و قرضی نیز به ایشان نمیگرفت و چیزی به آنان عطا نمیچیزی نمی
  . رسیدند وقتشان خوش شد

. پريی از اجلۀ مشایخ صوفیه وارد شهری شد. ذُل سؤال و گداییخورد مگر با یکی از صوفیان بغداد هیچ گاه نمی
شیخ او را . مریدی را دید که همۀ طاعات و عبادات و فقر را در خویش گرد آورده است و قبول عامه یافته است

ها گدایی کنی و جز از آن هایت درست نیست مگر این که بروی و نان پاره از خانههیچ یک از کرده: گفت
: باخود گفت. مضطر گشت و مجبور به سئوالچون پري شد . این گفته بر مرید سخت آمد و عاجز ماند .نخوری

این پري ابوعبدالله بن مقری و : ابونصر گفت. این عقوبت مخالفت با نظر شیخ است در هنگام ورود به این شهر
  . پري بزرگ که او را به سئوال راه نمود ابوعبدالله سجزی بوده است

ای نان میرفت و گردهها میام که پريی از پیشوایان صوفیه همیشه روزه بود و برای افطار به خانهواندهجایی خ
آن را  -تا او را بیازماید -شبی مردی خوردنی پیش او نهاد. خورد تا وقت افطار دیگر شبجست و همان را می

ینوری حکایت شده که بسی اوقات گروهی از ممشاد د. نخورد و از آن جا کوچ کرد و رفت و دیگر هم برنگشت
آورد و به آنان میکرد و به اتاقش میرفت و نان پارها را جمع میرفتند و او به بازار میاز صوفیان به نزدش می

هیچ گاه از کسی قفا نخوردم جز یک بار که فقريی را دیدم که روزه : از بُنان حمال هم حکایت شده که گفت. داد
. فع گرسنگی کرد و به جای خود برگشترای ستاند و امگاه به بازار درآمد و از هر دکان لقمهداشت و پس از ش

هایمان او را خواندم تا یافته. ها جمع آورده بودمشب را با او بودم و فراوان نان و گوشت و حلوا و میوه از دکان
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نه بُنان : هایی؟ گفتمتو رفیق گزمه! شیخای : خواست برود به من گفتچون می. را با هم جمع کنیم و بیشرت کنیم
ها کنی، رئیس گزمهاین کاری که تو می! ای قفا خورده: هر چه با خود داشت به صورتم انداخت و گفت. حمالم
هایی که لقمه: شیخ گفت! گريیکند و تو هم میگویی بده عطا میکند نه پري تصوف چون وقتی به کسی میمی

اش صدق آید بهرت است از خوردن از راه تقوا و فقري اگر نیازمند سؤال شود کفارهاز راه سؤال به دست می
  .اوست

زمانی یکی از پريان در سرزمینی غریب گرفتار شد و مدتی چیزی برای خوردن نیافت تا نزدیک به مرگ شد و از 
) ص(ن پیامرببرای سخ: گريی؟ گفتبه او گفته شد چرا چیزی از کسی نمی. کردکسی هم چیزی طلب نمی

من خوش » .رسدکند به فالح نمیاگر درویشی صادق از کسی چیزی بخواهد و او ندهد، کسی که رد می«:که
  . ندارم که مرا مسلمانی براند و بنا بر گفتۀ پیامرب رستگار نگردد

  باب پانزدهم در ذکر آداب صوفیان در هنگام روی آوردن دنیا به آنان 
مردی فقري در ارّجان پیش ما آمد و : از ابویعقوب سوسی شنیده است که گفت ابویعقوب نهرجوری: شیخ گفت

سهل . شما همگی اهل عنایت هستید و مرا محنتی رسیده است: مرد گفت. سهل بن عبدالله هم در شهر بود
دنیا به من رو نمود و : ای، حال بگو ببینم چه هست؟ گفتها واقع شدهاز آغاز ورود در دیوان محنت: گفت

: نظر تو چیست؟ گفتم: سهل به ابویعقوب گفت. بدان سرگرم و گرفتار شدم و حال و ایمانم را از دست دادم
مردانی همانند تو باید : سهل گفت. باشدمحنت از کف دادن حالش، بیش از محنت از دست دادن ایمانش می

  . چنني سخنانی بگویند
چون مرا . شناختمششدم و مرد فقريی را دیدم که میروزی وارد مسجدی : از خريالنساج حکایت شده که گفت
دردت چیست؟ : گفتم. ای شیخ به من مهربانی کن که محنتم بزرگ است: دید به من آویخت و گریست و گفت

همۀ : خري گفت. دانی که این محنتی عظیم استو تو می. امام و دچار راحتی و عافیت شدهبال را گم کرده: گفت
ها برای یکی از شما هرگاه پیاپی نعمت: ابوتراب نخشبی گفت. بود که برایش پیش آمده بودرنج او از گشایشی 

از وجیهی شنیدم که روزی هزار . اش گشته استای غري طریق صالحان بهرهرسید، بر خویشنت گریه کند چه شیوه
ر نام خدا بر آن نوشته نبود بر آن سوگند به خدا اگ. دینار به بُنان حمال دادند، بنان به آورنده گفت بردار و برگرد

باالی . روزی دیگر برای بُنان چهارصد درهم فتوح رسید و او خواب بود. کردم تا برقش فریبم ندهدبول می
هر کس که از دنیا جز به مقدار نیاز بردارد خداوند دلش را : گویدبُنان در خواب دید که کسی می. سرش گذاشتند

  .آنها دو دانگ برداشت و بقیه را نپذیرفت بیدار شد و از. کندکور می
. سیصد دینار برای ابوالحسني نوری بردند و قبالۀ زمینی را که برایش خریده بودند: از ابن علوان شنیدم که گفت

خواهی با اینها مرا از می! موالی من: ابوالحسني روی پل نشست و دانه به دانه دینارها را در آب ریخت و گفت
پس از مدتی ناپدید شد تا . جوانی همنشني ابواحمد قالنسی بود: ابوسعید بن اعرابی گفت. یخودت دور ساز

دهی به زیارتش به ابواحمد گفتیم اجازه می. ای برده بود و ماىل اندوخته بوداین که از سفر برگشت و از دنیا بهره
  . رفتیمماند به زیارتش میخري، چون او همدم روزگار فقر ما بود اگر بر همان حال می: گفت. برویم

در میان یک خرقه هزار دینار . ها در رمله بود و دو خرقه داشتابوحفص حداد مدت: ابوعبدالله حُصری گفت
خورد و همراه و نمود وچیزی نمیروزهای یکشنبه و دوشنبه و سه شنبه و چهارشنبه را درنگ می. جا داده بود

  . نار را بخشید و فنا کردشد تا این که آخرین دیهمدم فقريان می
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فت رنزد مردی . روزی در روزگار قحطی همراه شبلی بريون رفتیم تا برای کودکان او چیزی بیابیم: حُصری گفت
هر کس را از فقرا که می. هایمان پر از درهم بوداز نزد او بريون آمدیم و آستني. و او به شبلی بسیار درهم بخشید

گفت . اندها در خانه گرسنهبچه! سرور من: گفتم. ها نمانداز پول د تا جز اندکیکرمیدیدیم به او چیزی عطا 
از ابوجعفر دراج حکایت شده که . ها بردچه کنم؟ بعد از تالش بسیار مقداری بلوط و هویج خریدیم و برای بچه

ای به ارزش عۀ نقرهلباسش را تکاندیم و ناگاه از میان آسرتش قط. بريون رفت روزی استادم برای تطهري: گفت
وقتی برگشت گفتم استاد ما همه . یافتیممتحري شدم چه گاهی هیچ چیز برای خوردن نمی. چهار درهم بريون افتاد

جز همني نقره خداوند : ز این نقره چیست؟ گفتاسوگند به حق که برایمان بگو ر. ایم و شما نقره داریدگرسنه
خواستم وصیت کنم که آن را در کفنم بگذارید تا روز قیامت به می. ستچیزی از زرد و سفید دنیا به من نداده ا

خواهید با آن اما پس از این هر چه می! خدا برگردانم و بگویم این هم همۀ آنچه در دنیا به من عطا کردی
در معتضدِ وزیر، مقداری مال برای ابوالحسني نوری فرستاد تا میان صوفیان پخش کند، همۀ اموال را . بخرید
هر یک از شما به چیزی که نیاز دارد در خانه : شت و صوفیان بغداد را جمع کرد و به آنان گفتاای گذخانه

ها چون درهم. هیچ برنداشتیکی صد درهم برداشت و دیگری بیشرت و یکی هم کمرت و یکی هم . درآید و بردارد
د از خدا دور شدید و هر چه کمرت درهم شتیمیزانی که بردابه همان : پراکنده شد و چیزی نماند به آنان گفت

  . برداشتید قربتان به خدا بیشرت شد

  باب شانزدهم در ذکر آداب صوفیان در کسب و تصرف در امور آن 
هر کس که اکتساب را سرزنش کند بر سنت پیامرب طعن کرده و هر کس که : سهل بن عبدالله گفته است: شیخ گفت

اسحاق . آب بدهد و هسته برچیند: گفت. جنید را از کسب پرسیدند. رده استتوکل را طعن کند به ایمان بد ک
ریسی اند که پشمبه من گفته: نوشت - کردریسی میکه پشم -مغازىل که از مشایخ صوفیه است به بشربن حارث

کسی درآمد خوبی برای توست آیا به فکر هستی که ممکن است خدا گوش و چشم را از تو بگريد؟ آن گاه به چه 
  . اند که بشر کارش را رها کرد و سرگرم عبادت شدگفته. پناه خواهی برد

ابن سالم دربارۀ فضل کسب و کار . و من نیز در آن مجلس حاضر بودم -مردی از ابن سالم در بصره چیزی پرسید
توکل : ما خدا را بهرت است با کسب برپستیم یا با توکل؟ ابن سالم گفت! ای شیخ: مرد گفت: گفتسخن می

دانست تا کسب را سنت کرد، چون که ضعف حال مردمان را می) ص(پیامرب. حال پیامرب و کسب، سنت اوست
: اند که عبدالله بن مبارک گفته استگفته. اگر توکل ندارند الاقل درجۀ طلب معاش را حفظ کنندو هالک نشوند

مکاسب نباید تو را از توکل و تفویض : گفتو همو می. باشد خريی در او نیستهر کس که ذُل کسب را نچشیده 
ای ها از شام با قافلهاند که ابو سعید خراز ساىل از سالگفته. در صورتی که به کسب تو آسیب نرسانند، دور سازد

کسب را یک بار : ابوحفص گفت. پرداختهای یاران و فقريان صوفیه را میشبی تا سپیده کفش. به مکه رفت
  !فتم بعد کسب مرا رها کرد و من دیگر به آن معاودت نکردمرها کردم و سپس گر

مردی سیه چرده در دمشق مصاحب صوفیان شده بود و هر روز سه درهم : یکی از صوفیان حکایت کرده است که
گرفت و به نزد یاران ستاند با آن خوردنی میچون مزدش را می. خورداندوخت و آن را جز در سه وقت نمیمی
مثل : گفتمیاز ابراهیم ابن ادهم حکایت شده که . رفتخورد و سپس به سر کار میآنها می آمد و بامی

ادبِ کسب آن است که از واجبات : ابونصر نیز گفت. از حالل درآور و نفقۀ عیال کن: کار کن) ابطال(بزرگان
ف در کار دهد و زیادی غافل نشود و رزق خود را از کسب نداندو مراد از کسب را یاری مسلمني بداند و انصا
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اند که بیش از بیست از ابوحفص حداد حکایت کرده. درآمدها انفاق کندی از نفقۀ عیال به فقرا و بیب درآمد را
بهرتین وقت . آن که چیزی از آنها برپسدسال کار کرد و برای هر روز دیناری گرفت و همه را نفقۀ صوفیان کرد بی

خدا را میان : گفت. خرازم: حرفۀ تو چیست؟ گفت: شبلی به مردی گفت. بخشش، بني نماز مغرب و عشاء است
هر گاه عارف در جست و جوی معاش : ای و ذوالنون گفتاز یاد برده) حُکم قوی(و خَرَز) سوراخ مُهره(خَرَز

  . است و خداوند داناتر است) الشیء(برآید در مرتبۀ ناچیزی

  خشش آن و چگونگی مُدارا با فقرا باب هفدهم در آداب گرفنت مال از دیگران و ب
که رحمت خدا بر او  -به من از قول جعفر خلدی خرب داده که گفت از جنید -که خدایش بیامرزاد -بدان که شیخ

شناسم، و آن این است به بهشت می یراه کوتاه: گفتگفت از سری سقطی شنیده است که میشنیدم که می -باد
از جنید . ز کسی نگريی و چیزی نداشته باشی که بخواهی به دیگری ببخشیکه چیزی از کسی نخواهی و چیزی ا

سزاوار نیست که کسی ماىل از دیگران اخذ کند مگر آن که ردِّ مال را از اخذ آن : حکایت شده است که گفت
نیز  -که رحمت خدا بر او باد -ابوبکر احمدبن حمویه، دوست و مصاحب صُبیحی. بیشرت دوست داشته باشد

هر کس که در راه خدا ماىل را بگريد به عزت اخذ کرده است، و کسی که مال را در راه خدا ترک کند آن را : گفت
گريد و اگر مال را اما آن کس که به جز برای خدا اخذ کند آن را به ذُل و بدبختی می. به عزت ترک کرده است

  . جز برای خدا رها کند به ذلت آن را ترک کرده است
گفت از زقّاق شنیده است که گفت یوسف صایغ در مصر به استقبالم آمد و علی وجیهی شنیدم که میاز احمدبن 

اش گذاشتم و کیسه من دستش را به روی سینه. یی پر از درهم با خود داشت و خواست که آن را به من دهدکیسه
دانستم که چیزی دارم یا چیزی می این را از من بگري و آن را به من باز مگردان، چه اگر: پس گفت. کردمرا رد 
  ]. زیرا که از من نیست و از خداست[ بخشیدمبخشم قطعاً این را نمیمی

هیچ : گفتشنیده است که می -که خدایش بیامرزاد -گفت از ابوعلی رودباریاز احمدبن علی شنیدم که می
ن بود که من اشد، و این چنفقر وارد می ادبی نیکوتر از ادب ابن رفیع دمشقی ندیدم، چه او با رفق و مُدارا بر

نشانۀ فقري صادق : برایم حکایت کرد و گفت -الله تعاىل رحمة -ر بودم و از سهل بن عبداللهشبی در نزد او بیدا
این است که سؤال نکند، و چون چیزی به او دادند آن را رد نکند و چون چیزی گرفت آن را حبس نکند و برای 

یی با مبلغی درهم برایم آورد، و در سمتی که کوزهگاه چون تصمیم به مفارقت او گرفتم کیسهآن . داردنخود نگاه 
. چون حکایت سهل را نقل کردی اکنون این حکایت را برای او نقل کن: کردم ایستاد و گفتام را حمل می

  . ام ریخت و رفتها را در کوزهپس آن درهم. مکن و چون چیزی دادند آن را رد مکن] گدایی[ سؤال: گفتم
سخاوت این نیست که موجود معدوم شدنی را ببخشی بلکه این است : گفت -که خدایش بیامرزاد - ابوبکر زفاق

  . م یافت شدنی را عطاکنیوکه معد
به عقیدۀ من گرفنت مال از دیگران صحیح نیست : حکایت شده است که گفت -رحمةالله -از ابومحمدمرتعش

و از ]. تا ثوابش به او برسد[ گريی و مال را برای او بگريی نه برای خودته کسی میمگر آن که بدانی که از چ
روزی به نزد ابن کُرینی رفتم و چند : جعفر خلدی حکایت شده است که از قول جنید حکایت کرد که گفت

آیا این درهم: مگفت. شناسدکردم که مرا نمیو تصور می. درهمی با خود داشتم که قصد کردم آنها را به او بدهم
درست است که تو از : به او گفتم. و از قبول آنها خودداری کرد. من از آنها مستغنی هستم: گريی؟ گفتها را می
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شوم که تو آنها را بپذیری و با این کار به من سرور آنها مستغنی هستی، امّا من مردی از مسلمانانم و خوشحال می
  . و شادی ببخشی

دید دود از خانۀ یکی از همسایگانش شده است که هرگاه که می لنق -که خدایش بیامرزاد -از ابوالقاسم منادی
یی به نزد صاحب خانه برو و به او بگو از آن چه پخته: گفتشد میشود به هر کس که در نزدش یافت میبلند می

برو، چه هیچ چیز این اغنیا را به به نزد آنان : او گفت. جوشاندای بسا که آب می: کسی به او گفت. به ما نیز بده
  . آورد مگر این که از آن ما ببخشند و شفاعت ما را در آخرت بکنندصالح نمی

زیستند و همسایه و همسرش تازه زاییده بود و در صحرا می. جنید گفت مبلغی درهم برای حسني بن مصری بُردم
ای زن، : تاقی ریختم که زن در آن ساکن بود، و گفتمپول را گرفتم و درون ا. از قبول پول خودداری کرد. نداشتند

  . ای برای کاری که کردم نیافتپس او چاره. این مال توست
از یوسف بن حسني سؤال شد که هرگاه با مَردی در راه خدا دوستی کردم و همۀ مال خود را در راه او خرج کردم 

بر توست که به آن چه : ام؟ گفتامر کرده، عمل کردهمرا به آن  -تعاىل -آیا به حق آن چه در تملک دارم و خدای
مُلزم به آن هستی رفتار کنی، چه ذلِ اخذ باشد و چه عزّت عطا، جز این که در عطا عزت و رفعت نهفته است و 

  . در اخذ و گرفنت، مذلت

  باب هجدهم در ذکر آداب صوفیان متأهل و صاحب فرزند 
آن بود  -که اسمش مُصعَب بن احمد بود -ۀ ازدواج ابواحمد قالنسیانگیز: ابوسعید بن اعرابی گفت: شیخ گفت

چون وقت عقد نکاح رسید آن . که جوانی از یارانش دخرتی را برای یکی از دوستان ابواحمد خطبه خواند
خدایا، : دید گفتابواحمد که ماجرا را می. جوان سرباز زد و از پدر زن خویش روی پنهان کرد و شرمگن شد

دخرت را به عقد ابواحمد درآوردند و مرد پیشانی . گوار دخرت نازنینش را به جوانی داد و او از آن تن زدمردی بزر
دانستم کند و نمیدانستم که نزد خدا آن قدر را دارم که دامادی مثل تو نصیبم مینمی: ابواحمد را بوسید و گفت

این ازدواج سی سال دوام : ابوسعید گفت. رددکه دخرتم در پیشگاه حق آن مایه شایستگی دارد که همسر تو گ
از محمدبن علی قصار حکایت شده که زن و فرزند و نیز عزیز دردانۀ کوچکی ! آورد و دخرت هنوز باکره است

. خواهیمای خدای آسمان، انگور می: روزی گروهی از دوستان نزدش بودند که این دخرتک فریاد کشید. داشت
  .نیاز دارند از خدا بخواهند نه از منام که هرگاه چیزی ودکانم را چنني بار آوردهک: محمدبن علی خندید و گفت
نان می! پدر: گفتآمد و میگاهی پسرش می. بنان حمال دارای فرزندانی بود: از وجیهی شنیدم که گفت

دآلو میزر! پدر: روزی همني پسر آمدو گفت. گفت برو مثل پدرت گدایی کنزد و میبنان نهیب می. خواهم
یک دانه زردآلو به یک قرياط : بنان دستش را گرفت و برد تا برایش زردآلو بخرد، زردآلو فروش را گفت. خواهم
از این ! مردم: بنان ایستاد و فریاد کشید. مرد زردآلویی به او داد. دهی؟ تا همۀ زردآلوهایت را برایت بفروشممی

طوىل نکشید که مردم . ماندفنا خواهد شد و از آن چیزی نمیی دگناه غذایی بخرید که به زوفرزند خُرد بی
  . ریختند و همۀ زردآلوهای آن مرد را خریدند

هرگاه فقريی ازدواج کند مانند مردی است که سوار کشتی شده : از ابراهیم پسر ادهم حکایت شده است که گفت
. اندرا از سفیان ثوری هم نقل کردهاین حکایت . اگر فرزنددار شد همانند کسی است که غرق شده است. است

و من تو را خدمت ! خواهم شویم شویمی: روزی زنی دنیادار بر او گذشت و گفت. ابوشعیب براثی کوخی داشت
چون آهنگ ورود به کوخ کرد چشمش به یک قطعه چرم افتاد و . هر جه داشت رها کرد و زن ابوشعیب شد. کنم
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گوید؟ زمني فرزند آدمی را میشنوی چه میکه را بريون بربی آیا نمیشوم مگر این که آن تداخل نمی: گفت
تکه را . ای نخواهم گذاشتگوید امروز بني من و تو چیزی است و تو فردا در شکم منی و بني خودم و تو پرده

 های دراز کنار هم بودند و در همني تنگجای خدایداخل شد و سال. داخل شو: برداشت و دور انداخت و گفت
اش باشد و مردی که زن یا فرزند دارد نباید سربار خانواده: شیخ گفت. را پرستیدند تا هر دو در همني حال مردند

آنها را به امید خدا رها کند بلکه باید تیماردار آنها شود و ضروریاتشان را برآورد یا این که آنها را همانند خود 
های آنها گردند صوفی فقري باید زن فقري بگريد و با او ري خواهشصوفیان نباید زنان ثروتمند بگريند و اس. سازد

  .به انصاف رفتار کند
: گفتهاتفی را شنیدم که می: اند که روزی پسرش را گرفت و بوسید سپس گفتاز فتح موصلی حکایت کرده

. هایم را نبوسیدمکنی که با ما دیگری را هم دوست داری؟ بعد از آن دیگر هیچ کدام از بچهآیا شرم نمی! فتح
نشاند و حتی اَقرَع کرد و برسینه میبوسید و معانقه میو آنها را میهم فرزند داشت ) ص(اگر کسی بگوید پیامرب

را رانده  اوام و پیامربای رسول خدا من ده فرزند دارم و هیچ کدام را نبوسیده: بن حابس به پیامرب گفته است
قیاست : دل نباشد بر او مهربانی و ترحم نخواهد کرد باید به این گوینده گفتهرکه مهربان و رحم: است و گفته که

گناهی و قوت نبوت و نور رسالت آمیخته با مع الفارق است چون پیامرب پیشوای همگان تا روز قیامت است و بی
های و گفتهها ورزد چه همۀ حرکتگردد و برای خود مهر نمیدر همه حال هیچ گاه او دچار لغزش نمی. اوست

او درس آموزی به امت است وىل این صوفیان قوت پیامرب را ندارند و چون او برگزیده نیستند و ای بسا اگر 
  . فرزندان را نیک دوست بدارید بلغزند و جز به خدا مایل گردند

  باب نوزدهم در ذکر آداب جلوس و مجالس صوفیان 
نشسنت در مسجدها مانند نشست در آسیایی است که  :گفتاز سری سقطی حکایت شده است که می: شیخ گفت
ها و خوب رفتار کردن با مردم در هنگام ازو معنای مروت را پرسیدند گفت صیانت نفس از پلیدی. در ندارد

یکی از پريان گفته است صوفی فقري را بایسته . نشست و برخاست است و اگر بیسشرت شد فضل و بزرگی است
شبی : از بایزید حکایت شده که گفت. یعنی پیوسته نشسته و سرگرم پرستش باشد. اشداست که سجاده بر خایه ب

هر : گفتناگهان آوای هاتفی را شنیدم که می. برخاستم تا نماز گزارم؛ خسته شدم و نشستم و پایم را دراز کردم
ک روز چهار زانو نشسته ی: ابراهیم ادهم نیز گفته است! کس که همنشني بزرگان شد باید به حُسن ادب رفتار کند

ابراهیم خواص . نشینی؟ دیگر هیچ گاه چهار زانو ننشستماین گونه نزد شاهان می: ناگاه هاتفی ندا در داد. بودم
. آنها را به دامنش ریختم -و درمی چند داشتم -فقريی را دیدم که سخت زیبا نشسته بود، به سویش رفتم: گفت
  !خواهی بخریام، تو با این قیمت میار درهم خریدهاین جایگاه و نشستنم را صد هز: گفت

از وجیهی نیز . کشدنماید و دیدن اضداد ذوق را میهمنشینی با مخالفان جان را کور می: یحیی بن معاذ گفت
به او . کردابن مملوله عطاردینوری را دیدم که با همنشني خود سخت درگري بود و تکلیف می: گفتشنیدم که می

شب بیداری حسن قزاز را از . توانم ازو مفارقت کنمنمی: با چنني کسی توان همنشینی داری؟گفتآیا : گفتم
این که جز از سر ضرورت نخوریم و جز به ضرورت نگوییم و جز به : بر سه اصل استوار است: گفت. پرسیدند

از نشستنم پیش  دانستم که دو رکعت نماز برترگفت اگر میجنید همیشه می: جعفرگفت. ضرورت نخوابیم
  . نشستمشماست هرگز با شما نمی
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  باب بیستم در ذکر آداب گرسنگی در تصوف
فروشند، جویندگان آخرت را بایسته یحیی بن معاذگفته است اگر دیدی گرسنگی را در بازار می: شیخ گفت

  : گرسنگی چهار گونه است: نیست که اگر در آن بازار وارد شدند جز آن را بخرند یحیی گفت
  برای مریدان، ریاضت، -۱
  برای توبه کنندگان، تجربت،-۲
  برای زاهدان، رام کردن و سیاست،- ۳
  .و برای عارفان، بزرگی و مکرمت-۴

سهل . گشتخورد ضعیف میگرفت و چون چیزی میشد نريو میو یحیی گفت سهل بن عبدالله هرگاه گرسنه می
اه گرسنه شدید به دنبال سريی باشید و گرنه به سرکشی هرگاه سري خوردید در پی گرسنگی باشید و هرگ: گفت

گرسنگی از خراینِ پوشیدۀ خداست و آن را جز به دوستان برگزیدۀ خویش : ابوسلیمان گفت. گردیددچار می
  . کندعطا نمی

کرد، غذا ازو میهل غذا را ترک نمیسچه . خوردهل بن عبدالله بیست روز و اندی غذا نمیاند که سگفته
صوفی فقري در وقت سريی گرسنگی را از : گوید ادب گرسنگی آن است کهاز عیسی قصار شنیدم که می. ختگری

: گویدیکی از بزرگان تصوف شنید مردی صوفی می. یاد نربد تا اگر به گرسنگی دچار شد برایش ناآشنا نباشد
چون آن که گرسنگی رازی از : گفت. گوییگویی، گفته شد چرا بدو دروغگو میدروغ می: بدو گفت. امگرسنه

  . بخشدافشا نماید، نمیکه دارد و هرگز آن را به کسی رازهای حق است که در خزانۀ غیبش نگاه می
ای؟ چند وقت است که نخورده: گفت. پري خوردنی برایش آورد و مرد خورد. مردی صوفی به نزد پريش آمد

انه و فقر نیست گرسنگی بخل و ناخن خشکی است چه گرسنگی تو گرسنگی صوفی: پري گفت. پنج روز: مردگفت
  . ایجامه بر تن داری و گرسنه

  بیماری  باب بیست و یکم در ذکر آداب بیماران در وقت
روزی بیماری سختی گرفت، یاران : گفتممشاد دینوری در باب ممشاد می شنیدم که یکی از یاران: شیخ گفت

دانم، اما از بیماری برپسید که چگونه مرا پیدا نمی: یابی؟گفته میخود را چگون: برای عیادتش آمدند و گفتند
از محمدبن معبد بانیاسی شنیدم که . امسی سال است که دلم را گرم کرده: دلت چون است؟ گفت: گفتند! کرد
یکرش هر گاه کرمی از پ. کُردی صوفی را دیدم که بیمار شده بود و شش ماه بو که کرم بر بدنش افتاده بود: گفت
هر : ذوالنون به بیمار پرسی یکی از یارانش رفت و بدو گفت. گذاشتداشت و در جایش میافتاد آن را برمیمی

هر که از زخم او به وجد نیاید در : بیمار گفت. که در محبت حق صادق نباشد بر زخم او صبوری نتواندکرد
خواهی شکایت اگر می: گفتشد بدو میمیسهل بن عبدالله هرگاه یکی از یارانش بیمار . مهرش صادق نیست

چون » اوخ«کند و هرگز مگوهای خداست که دل بیمار را آرام میاز نامیکی » اوه«اوه چون که: کنی چنني بگو
: گفتاز ابوبکر احمدبن جعفر طوسی در دمشق شنیدم که می. های شیطان استیکی از نام» اوخ«که

به او گفتند دارویی هست اما قیمتش . شدشده بود و درمان نمیابویعقوب نهرجوری دردی در شکمش پیدا 
یکی از بزرگان را در این باب پرسیدم . اما نهرجوری خود را درمان نکرد تا از دنیا رفت. قرياطی نقره است

. ثوری بیمار شد. کرد چون بازش داشته بودندبیماریش نوعی سوختگی معده بود و آن را درمان نمی: گفت
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پوزش مخواه، چون کمند کسانی که پوزش : ثوری گفت. اران به دیدنش نرفت بعد آمد و عذر خواستیکی از ی
. و کندسهل بن عبدالله بواسري سختی داشت و مجبوربود که برای هر نماز وض. بخواهند و راست گفته باشند

یی از صوفی. مرد سهل خود را درمان نکرد تا. شناسم قیمت آن یک قرياط استبرای دردت دوایی میگفتند
  . خود را درمان نکرد تا عورت را به کسی نشان ندهد: گفت. دلیلش را پرسیدم

ای ابونصر : به او گفتند. بشر برای او بیماریش را وصف کرد. بالینش آمد راند بشر حافی بیمار شد و طبیب بگفته
کنم که خدا تا کجا بر وجود ا آگاه میچون که طبیب ر! نه: گفت. ترسی که این کار شکایت از خدا باشدآیا نمی

جنید بیمار شد، : م دستخطِ جعفر خُلدی بود، دیدم که نوشته بودنکدر کتابی که گمان می! من قادر و مسلط است
ای آن که سپاس می: یعنی. آوردجنید فقط در درد خود گفتۀ ذوالنون را بر زبان می. بیماری سخت و پر درد
اند که خوردنی صوفیان همان گفته. کنیمبخشی، بر ما نیز ببخش هر چه را که شکر میگویند تو را به هر چه ب

  . است که نزدشان آماده باشد

  باب بیست و دوم در بیان آداب مشایخ در مُدارا با اصحاب و عطوفت به آنان 
اگر مطمئن : تگفحکایت شده است که به یاران خود می -رحمةالله -شیخ، که خدایش بیامرزاد، گفت از جنید

و از بِشر حافی . نشستمبودم که برگزاری دو رکعت نماز با فضیلت تر از نشسنت با شماست، هرگز نزدتان نمیمی
کنی؟ ای ابونصر، چه می: به او گفتم. حکایت شده است که در روزی که هوا بس سرد بود جامه از تن بريون کرد

ند، و چیزی ندارم که به آن یا ایشان مواسات کنم، بهرت دیدم که به به یاد فقرا افتادم، و این که چیزی ندار: گفت
  . نفس خود با آنان مواسات و همراهی کنم

زَّقاق به مسجد درآمد و کنار . از دُقّی شنیدم که گفت در مصر بودم و با جمعی از فقرا در مسجدی نشسته بودیم
در این . دهیمخیزیم و به او سالم میارغ شود، برمیچون شیخ از نماز ف: با خود گفتیم. ستونی به نماز ایستاد

. بر ما بود که در سالم دادن بر شیخ پیشی بجوییم: ما گفتیم. احوال او برخاست و نزد ما آمد و به ما سالم داد
  . ی تعاىل دلم را قطعاً به خاطر این کار عذاب نخواهد داداخد: گفت

چون خواستم که به زیارت حج بروم، خداحافظی : ست که گفتگفت از جریری شنیده ااز وجیهی شنیدم که می
: رفتم و گفتماز دوستان را از جنید آغاز کردم و به او سالم کردم و به خانه آمدم، فردای آن روز به دیدارش 

ای : کنی؟ به من گفتسرورم، سفر خود را با سالم به تو آغاز کردم، چرا از این بابت به من عنایتی نمی
  . این حق توست و فضل توست ابومحمد،

ابراهیم به صوفیه . ابوسعید بن اعرابی گفت جوانی بود موسوم به ابراهیم صایغ، و پدرش را مال و نعمتی بود
در آن احوال مبلغی درهم به دست ابواحمد افتاد که با آن برای دقاق . پیوست و با احمد قالنسی هم صحبت شد

  . نان و حلوایی خرید و برای او برد
از جعفر خلدی روایت شده است که گفت مردی بر جنید وارد شد و بر آن شد که هر چه را که دارد از ملکیت 

همۀ آن چه را که با خود : اما جنید به او گفت. خود خارج کند و با فقرا همچون ایشان نشست و برخاست نماید
و فضل خود را نمایان کن و به آن چه  خود نگاهدار،  داری خرج مکن و آن مقدار که تو را کفایت کند برای

همۀ آن چه را که داری صرف مکن که در آن صورت هرگاه . یی قویدل باش و در طلب حالل بکوشحبس کرده
خواست دست به کاری بزند در هرگاه که می) ص(و پیامرب. نفس تو چیزی از تو بخواهد در امان نخواهی بود

  . کردابتدا آن را سبک و سنگني می
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جماعتی از یاران در بیابانی بودیم و : گفت از ابوعلی رودباری شنیده است که گفتوجیهی شنیدم ه می از
. دشچیزی نمانده بود که دچار فاقه شویم و راه رفع آن بر ما تاریک و بسته . ابوالحسن عطوفی با ما بود

یی صدای ما را شنیدند و به قبیله یی فرا رفت و همچون گرگان زوزه کشید تا آن جا که سگانابوالحسن از تپه
مردان قبیله به صدای زوزه خود را به ما رساندند و برایمان وسیلۀ معیشت سوی ما آمدند و ما نجات یافتیم، 

  . آوردند
آن . وارد رَمله شدم و به نزد ابوجعفر قصاب رفتم و شبی نزد او ماندم: گفت -که خدایش بیامرزاد - ابوسعید خراز
اینها را : او در دنبال من به بیت المقدس آمد و ملزوماتی با خود آورد و گفت. به بیت المقدس رفتمگاه از رمله 

  . در خانه یافتم و حالل هستند

  باب بیست و سوم در ذکر آداب مریدان و مبتدیان 
را حکمت لشکری از لشکرهای خداست که با آن آداب مریدان : در کتاب ابوتراب نخشبی یافتم که: شیخ گفت
صوفی یا از بزرگان تصوف ازو چیزی پرسید بدین ی از جنید حکایت شده که یکی از فقرا . بخشدنريو می

ها سپاهی از سپاهیان خداست این حکایت: ها برای مریدان چیست؟ گفتفایده حکایت! سرور من: مضمون که
آری، : الم خدا هم داری؟ گفتبرای سخنت شاهدی از ک: او را گفتم. بخشدکه با آن جان مریدان را قوت می

یحیی ). ۱۲۰/ هود(»خوانیم تا دلت را استوار سازیمها را از اخبار پیامربان برای تو میو ما همۀ این قصه«:این آیه
از ممشاد دینوری نقل . سازدهای مریدان است که ناگواری دنیا را از آنان دور میحکمت بادبیزن دل: گفت
ابوتراب . نمایدسازد و دلم را مریدِ حقیقت خواه شاد میرا فقري صادق پرنور میچشم م: گفتاند که میکرده
هرگاه مرید به تمامی از خلق ببُرد و به خدا پناه : ابوعلی کاتب گفت. ریای عارفان، اخالص مریدان است: گفت

  . اش استغنای او از همه استآورد، نخستني بهره
حريت دو گونه است حريتی که از شدتِ خوِف : افتاد چه کند؟ گفت مرید اگر به حريت: شبلی را پرسیدند که

در : شبلی گفت. گرددها پیدا میهای هستی برای دلناشی از زیادی گناهان پدید آید و حريتی که از کشف زیبایی
ر ميل د پاشیدم و چون بیشرت به تنگ آمدم هایم میشد، نمک بر چشمآغاز سلوک هرگاه خواب بر من چريه می

که رقت و شفقت و رحمت و بذل و هاي مريد صادق آن است  از نشانه: ابوسعيد خراز گفت. كشيدم چشم مي
که برده او را چون زمینی پندارد که هر چه  بردباری بر دلش غالب باشد و حتی بردۀ خویش را نیز چنان سازد

شفیق و برای همۀ مردمان چنان خواهد کند و برای پريان چون پسری نیک کردار و برای کودکان چون پدری 
باشد که با شکایت آنها شکایت کند و با مصائب آنها غم بخورد و آزار آنان را برتابد چه شیوه را خداوند از 

های دوگانگی بني او و خدا از میان برود چون تا روزی که مرید این کردار و خواهد،تا پردهمریدان صادق می
  . و خوشنود استرفتار را داشته باشد، خدا از ا

ها و طلب سالمت مردمان ها و استغفار از گناههمۀ تکاپوی قلبی مرید باید اقامۀ واجب: سهل بن عبدالله گفت
سر  دوری از ناهمجنسی که همانند او انگیزه در: یوسف بن حسني را پرسیدند نشان مرید چیست؟ گفت. باشد

آن است که هر چه نشان مرید راستني . خواهیست مین آن چنان که برای دوندارد و سالمت طلبی برای دشم
داند بجوید و از آنچه بهرهداند به کار بندد و آنچه را نمیآورد در قرآن آن را بیابد و آنچه را میدر دل میراکه 

ها را به دل زنده ای برایش ندارد دوری جوید و با شدت حرص راه نجات را بپوید و از وعیدها برپهیزد و وعده
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هرگاه سالک در آغاز به وحشت و ترس خو : ابوبکر بارزی گفت. ارد و با خویشنت پردازی از دیگران دور گرددد
  . کند دیگر از چیزی نخواهد ترسید چه پس از آن همه، آسودگی برایش خواهد بود

  باب بیست و چهارم در ذکر آداب خلوت نشینان و گوشه گريان 
اش گفت باید از خدا در تنهایی پروا کرد و همیشه در خانهند که پیوسته میااز بِشر حافی نقل کرده: شیخ گفت

ابومسیب مردی بزرگ و : روزی دراج گفت: گفتاز دُقی شنیدم که می. جای گزید و کالمش را همدم برگزید
مه جا من ه: ای؟ گفتتو از کجا آمده:خزید، شبی او را در مسجدی دیدم و گفتمفحل بود و تنها در مسجدها می

از هیچ چیز وحشت  :هر که از همه جا در تواند آمد نشانش چیست؟ گفت: گفتم. آیمهستم و از هر دری درمی
این از چهار پایانِ طویله نیست؟ اگر : بدو نگریست و گفت. شبلی را پیش او بردم. نکند و هیچ چیز از او نرتسد

گوید، به خدا راست می: نیست نشانش چیست؟ شبلی فریادی کشید و بر چهره کوفت و سخت متحري شد و گفت
  اگر چهار پای طویله است، نشانش چیست؟

نماید و سالمت همراه کسی است که به دنبال آن است و مخالفت را ترک می: رسیدند از خلوت، گفتجنید را پ
انزوا را جز نريومند : از ابویعقوب سوسی حکایت شده که گفت. های مفارقت هم نیستبه دنبال دانسنت انگیزه

رهای نیک را همراه جمع به جا مردان برنتابند، برای همانندان ما بهرت آن است که در جمع باشیم چه برخی کا
معنای : گفتابوبکر بن معلم را در انطاکیه دیدم که می: از ابوحفص عمر خیاط شنیدم که گفت. آوریممی

شصت سال خلق را به : ازو پرسیدند چون است این؟ گفت. را بعد از شصت سال شناختم» الاله االالله«واقعی
؛ خواستم به وردهای مألوفم در بني مردمان و داخل لکام شدم خواندم، روزی به انفراد روی آوردمخدا می

را که تا امروز به خدا ایمان ناگهان به دلم آمد که راستی ). چون مردم را همیشه در نظر داشتم(برپدازم نتوانستم
ت و دلم صفا دوباره ایمانم را تازه کردم و حدود ده سال در این جا ماندم تا در خلوت، وردها معنا یاف. امنیاورده
  . یافت

از او رازش را . از ابراهیم خواص حکایت شده که روزی مردی را در بیابان دید که خوش اخالق و صاحبدل بود
چون کناره گرفتم ذره. دادمدر میان خلق و معارفِ شهر درس معرفت و توکل و رضا و تفویض می: گفت. پرسید

  . هر چه آموخته بودم کنار نهادم و خود را یافتم. در این جا بیابمآمدم تا خود را . ماندای از آن در وجودم نمی

  باب بیست و پنجم در بیان رفتار صوفیان در زمینۀ صداقت و مودت 
راه به سوی دوست چندان دور نیست وجای دوست : ذوالنون گفته است: گفت -که رحمت خدا بر او باد -شیخ

به : گفتکه می ه استاز ابوعثمان شنید: گفتشنیدم که مییل بن نجید عتنگی ندارد، و از ابوعمرو اسما
  . دوستی کسی که تو را جز به عصمت دوست نداشته باشد اعتماد نکن

کسی که از من و تو صدیق القول است و به وعده وفا می: و جعفر خُلدی از ابن سماک نقل کرده است که گفت
  . کنیمآری میان من و تو فردا طلب غفران می: گفت -ادکه خدایش بیامرز -ابن سماک. آیدکند فردا پدید می

چون از حقیقت مودت . ها محسوب استیابد و جزء مودتشود که هر نوع دوستی با دیدار افزایش میگفته می
و این حکایت . گريدیابد و با جور و جفا کاهش نمیچیزی است که با افزونی نیکی افزایش نمی: پرسیدند گفت
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اعراض از آزار دوست مُرادف بقا و : یکی از مشایخ گفته است. بن معاد رازی نقل شده استاز قول یحیی 
  . تداوم مودت و دوستی است

به ) ص(چنان که به من گفته شده، گفته است، و این قول پیامرب -که رحمت خدا بر او باد - ابوالعباس مسروق
حالت : گفته شد -رحمةالله -معاد نو به یحیی ب. به دیدار دوست برو تا دوستی افزون شود: ابوهریره است که
  حال کسی که دوایش دشمن اوست و دوستش بالی او چگونه باید باشد؟: چون است؟ گفت

  مهرگاه کسانی را : گفت -که رحمت خدا بر او باد -جنید
  . نمدهم که او را ببیهرگاه که دوستی برادری بر من ثابت شد دیگر اهمیتی نمی: یکی از مشایخ گفت

کند و دشمن کسی دوست کسی است که هر چیز اندک را محاسبه نمی: اند که گفتنقل کرده - رحمةالله -از نوری
  . است که هیچ چیز را نباید به او عرضه کرد

و از جعفر خلدی شنیدم که گفت . هرگاه دوستی یافتی به هر چیز که تو را ناخوشایند آید او را میازار: جنید گفت
خواهد که دوستیش تداوم بیابد باید دوستی برادران قدیم را هر کس که می: ام که گفتمغازىل شنیده از ابومحمد
  . حفظ کند

  باب بیست و ششم در ذکر آداب صوفیان به هنگام مرگ 
از سرِ . شب مرگ شبلی تا سپیدۀ صبح بر بالني او بودم: اند که گفتاز ابومحمد هروی برایم نقل کرده: شیخ گفت

  : خواندا خروس خوان این دو بیت را میشب ت
  ای را که تو بنشینی نیازمند چراغ نیستهر خانه

  چهرۀ خواستنی تو دلیل روشن ماست 
  آورندهایشان را میروزی که مردمان حجت

کس را دیدم که هیچ کدام از در پريامون ابوتراب نخشبی صد و بیست : از ابن فَرَجی حکایت شده است که گفت
  . اند آن دو یکی ابن جالّ بود و دیگر ابوعُبَید بسریگفته. ري نمرد جز دو کسآنها فق

او را در بیابان بنی اسرائیل در میان ریگ. ای درآمد و سرگردان و شیدایش ساختبر دل ابن بُنان مصری اندیشه
ن است و بعد روحش چراگاه دوستا بچرید، این جا: هایش را گشود، به یارانش نگاه کرد و گفتچشم. ها دیدند
  . این حکایت را وجیهی گفته بود. پرواز کرد

یکی را شنیدم که از بایزید شنیده بودکه در هنگام مرگ گفت خدایا تو را جز به غفلت یاد نکردیم و تو 
  . اندوهناکم نساختی جز آرام و گاه گاه

ای ابوالقاسم آیا : بدو گفتم. کردیدر هنگام مرگ ابوالقاسم جنید حاضر بودم و او پیوسته سجده م: جریری گفت
ای : آسایی؟ گفتای، چرا اندکی نمیدانم که تو از جهد تا کجاها رفتهحال آن که من میای بدین مکان نرسیده

  . آن قدر سجده کرد تا مرد و من پیش او نشسته بودم. ابومحمد، به این نیازمندترم که در این لحظه در نزد او باشم
از چیز یک درهم وام به کسی در بازار دارم و هیچ: مرا گفت. در وفات شبلی حاضر بودم: تبکران دینوری گف

اش ساختم و شانه کردن ریشش را من آماده. برای نماز وضو دارم کن: آن در چشمم بزرگ تر نیست و بعد گفت
مرگ ابوحسني نوری آن علت . دستم را گرفت و برای شانه کردن ریش بلند کرد و در همني حال مرد. از یاد بردم

  : بود که روزی این بیت را شنید
  یابمای از مهر تو را در دلم میپیوسته جایگاه تازه
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  . گردندجایگاهی که خردها در ادراک آن سرگردان می
ای چوبی رسید که خراب شده بود و دیوارهایی که تکه تکه گشته به سماع در آمد و راه صحرا گرفت پس به کلبه

دم، و خون بحصُ وقت خواند تانهاد و بیت را باز میبر آنها گام می. های آن همچون شمشري برنده بودهبود و ریش
  . هایش ورم کردند و مردلنگر شد و قدمبعد مثل مستان بی. از دو پایش روان بود

در این جا رها میخدایا، تا کِی مرا : گفتبودیم، می -رحمةالله -ابوبکر زقاقدر نزد : از دُقّی شنیدم که گفت
  . کنی؟ و در همني پرسش بود تا درگذشت

. و وزیر به تندی با او سخن گفتاین بود که بر وزیر وارد شد،  -که خدایش بیامرزاد -و اما علت مرگ ابن عطا
اما وزیر فرمان داد تا با چماق بر سرش کوبیدند، و او بر اثر آن . ای مرد، مُدارا کن: ابن عطا به او گفت

  . شتدرگذ
او مجلسی برپا داشت، پس . ابراهیم خواص هم در مسجد جامع ری درگذشت در حاىل که دچار درد معده بود

آن گاه بار دیگر به درون آب رفت و روح از جسمش خارج شد در حاىل که او در . داخل آب شد و غسل کرد
  . میان آب بود

را دیدم که در بادیه مرده ایستاده  -رحمةالله -ینخشب ابوتراب: گفت - که خدایش بیامرزاد -ابوعمران اصطخری
  . بود بی آن که به چیزی تکیه داده باشد

گفت از یکی از فقرا شنیده است که در زمانی که یحیی اصطخری از ابوعبدالله احمدبن عطاء شنیدم که می
پس او نشست چنان که . هالّااللاشهدان الاله: بگو: درگذشت گرداگرد او نشستیم و یکی از ما خطاب به او گفت

آن گاه دست او را رها کرد و دست نفر دیگر را گرفت تا . الّااللهالاله: باید، و دست یک نفر را گرفت و گفت بگو
  . آن گاه قالب تهی کرد، به پشت در افتاد و روح از بدنش خارج شد. کلمۀ شهادت را بر همه عرضه کرد

عجبی نیست، به : جنید گفت. دادگام مرگ تواجد و تازگی بسیار نشان میبه جنید گفته شد که ابوسعید خراز به هن
  . ویژه اگر که روحت به اشتیاق دیدار خدا به پرواز درآید

  . و توفیق از خداست. این همۀ آن چه بود که دربارۀ آداب و تبعات مرگ مشایخ در ذهن حاضر داشتم
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کتاب هشتم در مسائل و اختالف اقوال صوفیان 
  های آنها خدر پاس

  مقدمه
هایی از اختالف نظرهای صوفیان را در مسائل و موضوعاتی که خاص ایشان است ذکر اکنون نمونه: شیخ گفت

  . کنم مسائلی که ادراکشان بر عالمان و فقیهان و مردمان اهل ظاهر چندان آسان نیستمی

  ] گفتار در جمع و تفرقه[ 
هماهنگ ساخنت متفرقات و تفرقه پراکنده ساخنت مجموعات  جمع. جمع و تفرقه دو اسم هستند: شیخ گفت

شوی از دنیا و آخرت و گویی فقط خدا و ال غري و هرگاه دچار تفرقه میرسی میهرگاه به حالت جمع می. است
). ۱۸/ آل عمران(خداوند گواه است که جز او خدایی نیست: گویی و این معنای قول خداست کههستی سخن می
را جمع کرده سپس حالت تفرقه را آورده و گفته است که فرشتگان و صاحبان قلم به قسط برپا که نخست همه 

که جمع است ). ۱۳۶/ بقره(بگویید به خداوند ایمان آوردیم: همچنني گفتۀ دیگر خدا که). ۱۸/ آل عمران(خیزند
جمع اصل است » .ستاده بودآنچه به سوی ما فرستاده و آنچه به سوی ابراهیم فر«:و پس از آن فرق نهاد و گفت

تفرقه هر  جمعی بی. شودگردد و فروع هم جز با اصول تثبیت نمیو تفرقه فرع و اصول جز با فروغ شناخته نمی
  .زندقه است و هر تفرقه بدون جمع تعطیل توحید است

جمع همان : ویدگاز جمله ابوبکربن عبدالله بن طاهر ابهری می. مشایخ متقدم در این باب سخنان بسیار دارند
اند معنی جمع اتفاق در گروهی دیگر گفته. گرد آمدن همه در حضرت آدم و تفرقه پراکندگی در فرزندان اوست

  : جنید در این باب شعری دارد. معرفت است و تفرقه پراکندگی در احوال
  تو را به دل یافتم و با زبان به نیایش گرفتم

  .به تفرقه افتادیم دیگردر برخی معانی جمع شدیم و در برخی 
و دیگری . جمع با خق بریدن از غري اوست و تفرقه از غري او پیوسنت است با حق: و گمانم نوری گفته است که

تفرقه دیدن مباینت. اگر برگشتی باشد دیگر اتصال نیست. جمع آن اتصال است که دیگر برگشتی نباشد: گفته
نیست مگر با بریدن از صفات و هیچ پیوستگی با نعوت با حق » جمعی«هیچ: اندگروه دیگری گفته. هاست

هر .  جمع، دیدنِ انسان : اندگروهی دیگر گفته. از حق یعنی این دو حالت ضد هم هستند گینیست مگر با برید
جنید . ها و دچار چندگانگی شدن آنهاستخویش است و تفرقه دوری از جدائی پذیری انسانکی بر انسانی 

: ابوبکر واسطی گفته است. با وَجد جمع است و از حالت بشری خود خارج شدن، تفرقه معتقد است که قربت
ای، و هرگاه هستی تو رسیده» جمع«ای، هرگاه خدا را در نظر داری به معنیهرگاه به خود نظر داری دچار تفرقه
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تا در معانی آنها اندکی اینها چند نکتۀ مختصر در معنی جمع و تفرقه بود . ایقائم به دیگری است تو چون مرده
  .اگر خدا بخواهد -.تأمل گردد

  ]گفتار در فناء و بقاء[
فنا یعنی این که بنده اعمال : گفت. جوری دربارۀ درستی فنا و بقا پرسیده شدراز ابوبکر یعقوب نه: شیخ گفت

. برپا و برجاست ادخود برای خدا را نابود انگارد و بقا یعنی بنده بداند که همیشه و در همۀ احوال عبودیت خ
گفت یعنی این که بنده در هر دو حال بقاء و فنا همنشني عبودیت . همچنني ابویعقوب در این باب پرسیده شد

گردد و پیوسته به مشیت حق راضی باشد چه هر کس که در فنا و بقا بندگی نداشته باشد، جز مدعی چیزی 
  . نیست

آید و از گريد و برمیصفت که با آنها پیوسته در پرستش خود پر می فنا و بقا دو اسم هستند و برای بندۀ موحد دو
فنا در آغاز یعنی فنای جهل با زنده کردن علم در خویش و از بني بردن . رسدرتبۀ عوام به مرتبۀ خاصان می

در  پريان. معصیت با انجام طاعت یعنی نفی غفلت با یاد خدا و ندیدن کردارهای خود با دیدن عنایت ازىل خدا
شود و محمول است بنده در حال فنا با لطف خدا برده می: مثالً سُمنون گفته است. انداین باره بسیار سخن گفته

هستی و مشاهدات » فنا«نخستني مقام عرفان: همچنني گفت. و در حال حمل مورود، و اینها از نعوت هستند
می) ۵۳/ نحل(ر شما نعمت است از خداستهر چه د: ابوسعید خراز در معنای این آیه. ست» بقا«برای درک

سازد تا به خود رساند و این تهی می انمعنی نعمت آن است که خدا بندگان را در افعال خود از افعالش: گوید
  . نخستني گام فناست

هرگاه بنده اوصاف فنا را در خود کُشت بقا را کامل : جعفر خُلدی گوید که از جنید شنیدم که در باب فنا گفت
ابن . تهی شدن از همۀ اوصاف و به کارگريی همۀ توانت در حق، یعنی فنا: جنید در جای دیگر گفت. یابدمیدر

با خودِ حق فراتر نرود و حتی نیز  هر کس که از خودبینی نگذرد و حق بني نشود و از حق بینی :گویدعطا نیز می
هر کس : گویدشبلی هم می. رسداقی نمیفراموش نکند، به مشاهدۀ روی ب» پیشگاه حق«حضور خود را نیز در

گذرد با یاری خدا در خودِ خدا فنا شود و فقط برای خدا با خود خدا ادامه دهد از مرحله فنای ربوبی هم درمی
  . چه رسد به فنای عُبودی
هر چه در نخستني گام در علم فناء فهم حقایق بقاست و این فهم یعنی برگزیدن خدا بر : به گمانم رُوَیم گفته است

هستی هست و همراه او بودن در همه حال تا فقط خدا، معنایِ حِظ بنده گردد و جز او از یادش دور گردد و 
دریغا که . دهد باقی گرددهایی که بنده همراه حق انجام میهایش هم برای خدا فانی گردد تا با عبادتعبادت

  . توانند از آن سخن گویندها نمیکنند و زبانبعد از این مرتبه را خردها درست درک نمی
و نخستني نشانۀ فنا فراموشی دنیا و آخرت و ). ۲۶/ رحمان(هر چه برهستی است فانی است: فرمایدخداوند می

ای از خودِ خداست و سپس های آنها به سبب ورود ذکر خداست و بعد فراموشی لذت یاد خدا با بهرهبهره
فراموشی لذتِ مشاهدۀ او با فنایِ فناست و رسیدن به دۀ خداست و سپس ای از خدا به مشاهفراموشی لذت بهره

  . به اشارتی بسنده کردیم. سخن در این باب بسیار است. بقای بقاء و با او باقی شدن
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  ] گفتار در بیان حقایق[
یق شیخ گفت که جعفر به من گفته است که از جنید شنیدم که روزی او از قول سری سقطی در توصیف اهل حقا

. از جنید معنای حقیقت را پرسیدند. خوابندخورند و همچون غرق شدگان میهمچون بیماران می: گفتمی
  . سازمکنم و بعد چیزهای دیگر را رها میآن را یاد می: گفت

از رویم . دیگری گفته است نشانۀ حقیقت نبود آزمایش است. نشانۀ حقیقت آزمایش است: ابوتراب گفت
ام النی شنیدهدگفت از صیاو ابوجعفر شنیدم که می. های علم هستندها، میوهالترین حقیقتحکایت شده که وا

حقیقتی که با علم است، حقیقتی که علم با آن است، و حقیقتی که فراتر از : اندها سه گونهگوید حقیقتکه می
گهان در دلم افتاد که علم حقیقت نا. گشتممی) فلسطني(گوید در بیابان بنی اسرائیل ابوبکر زقاق می. علم است

هر ! ای ابوبکر: دیدم که فریاد کشید) خار مغیالن(غیالنیکباره فردی را زیر درخت ام. مخالف علم شریعت است
  . حقیقتی که مخالف شریعت باشد، کفر است

قایق بیزارند ح: و جنید نیز گفته است. ها آن است که قرین علم باشددرست ترین حققت: گویا رُوَیم گفته است
خوشا به حال کسی که فهمید که اهل حقیقت : و مزین کبري نیز گفته است. در دىل جای گريند که اهل تأویل باشد

هر کس که چیزی . یابند که خدا پنهان نیست تا جسته شود و دارای غایت نیست تا فهمیده شوداین نکته را درمی
  . قیقی در نزد ما معرفت حال و کشف علم استدریافت فریفتۀ همان یافتۀ خویش است و موجود ح

همۀ : گفت. عبدالله بن طاهر ابهری را از حقیقت پرسیدند: گفتاز حسني بن عبدالله رازی شنیدم که می
زبان سه گونه : جنید گفته است. علم همگی، حقیقت است: گفت. او را از علم پرسیدند. حقیقت علم است

  .حق حقیقت، زبانزبان علم، زبان : است
رسد و زبان حقیقت رساندن بنده به رازهاست توسط خدا بدون زبان علم چیزهایی است که با واسطه به ما می
حقیقت انسانیت آن : و از ابوجعفر قروی روایت شده که گفت. واسطه، و زبان حق را راهی برای شناخت نیست

ست که هر چیز تو را یار خود گريد و از است که هیچ آدمی را نیازاری چه که حقیقت در سرشت نام خود اسم ا
هرگاه حقایقِ گنج: واسطی گفت. رفنت عقل: یی پرسیدند حقیقت وصول چیست؟ گفتاز صوفی. خود داند

  ).یعنی آن حقایق واال برتر از اینهایند(رودآسایِ حق آشکار شود حقایق پوشیدۀ او در پرده می

  ] گفتار در بیان صدق[
هیچ کس چیزی را صادقانه نخواسته : من گفت که از جنید شنیده است که گفته است جعفر خلدی به: شیخ گفت

: گویدابوسعید خراز می. ای را گرفته استو نکوشیده مگر این که آن را دریافته و اگر همۀ آن را درنیافته پاره
: گفتند. ای به عهدوف: صدق چیست؟ گفتم: گویا دو فرشته دیدم که از آسمان بر من فرود آمدند و مرا گفتند

: یوسف بن حسني گفت. نگریستم، البته در حالت رؤیا گونهراست گفتی و به آسمان عروج کردند و من بدانها می
صدق در نگاه من، عالقه به انفراد و مناجات پروردگار است و نیز در نهان و آشکار خالص بودن و همراه با 

و دانش اندوزی و راست کردن خوراک و و بلندهمتی  - انبه دور از چشم مردم -صدق لهجه و خویشنت نگری
  . پوشاک و کسب قوت

های گفته شد که چه چیزی بیش از همه دل. هاکتمان عبادت: از دانایی پرسیده شد نشانۀ صادق چیست؟ گفت
صدق شمشري خداست در : ذوالنون گفت. خدا و حُسن ظن به او وبویِش عف: سازد؟ گفتصادقان را شاد می
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. هاهمراهی با همۀ حال: گفت. حارث را از صدق پرسیدند. ، بر چیزی نهاده نشد مگر آن که آن را بریدزمني
صدق، همراهی : ابویعقوب گفت. حقیقت صدق همراهی با رایِ خداوند در همۀ احوال است: جنید گفت

. الکت خیز استهای هخداوند در آشکار و نهان است و حقیقت آن صدقِ قول و درست گویی حتی در عرصه
  . نیت درست در قصد است: از دیگری دربارۀ صدق پرسیدند، گفت

  ]گفتار در بیان اصول[
همۀ اهل علم تصوف همرایند که : از جنید حکایت شده که گفت. مراد از اصول، بنیادهای دینی تصوف است

به اعمال ، توکل به خدا  ص در عمل، اشرافها، اخالروزۀ روزها، اقامۀ نماز در شب: تصوف را پنج اصل است
جنید . خدااصل طریقت ما سکوت است و اکتفا به علم : اند که گفتاز ابوعثمان حکایت کرده. در همه حال

ای خلل یابند زیان میرسانند اما اگر اصول به اندازۀ ذرهنقصان در احوال از فروع است و زیان نمی: گفت
اصل مذهب : ابواحمد قالنسی گفت. فروع زیانی نخواهد رساند هرگاه اصول را استوار کردی، نقصان. رسانند

  : ما بر سه خصلت استوار شده است
  خواهیم حتی حقوق واجب خود را؛ از هیچ کس چیزی نمی-۱
  داریم که حقوق مردم را باز پس دهیم؛ پیوسته خود را وامی-۲
  .دانیمهر چه کار نیکو کنیم باز هم تقصري را از خودمان می- ۳

  : اصول طریقت ما هفت چیز است: بن عبدالله گفتسهل 
  تمسک به کتاب خدا، -۱
  اقتدا به فرستادۀ خدا، -۲
  حالل خواری، - ۳
  پرهیز از آزار، -۴
  اجتناب از گناهان،-۵
  توبه و بازگشت به خداوند، -۶
  .ادای حقوق- ۷

ری، دوری از رفع حدث، تک قدیم انگا: اصول تصوف ما شش چیز است: گفتاز حُصری شنیدم که می
یکی از صوفیان نیز گفته است تصوف را . هاها، از یاد بردن نادانستهبرادران، مفارقت از وطن، فراموشی آموخته

ادای فرایض، دوری از مُحرامات، قطع عالیق، همدوشی با فقر، ترک خواهش، گریز از : هفت اصل است
  .دا در همۀ اوقاتگردآوری مال برای روز مبادا، انزوا از همه برای داشنت خ

  ]گفتار در اخالص[
: ابن عطا گفت. ترک خودبینی و خود را در انجام کارها ندیدن: از جنید پرسیده شد اخالص چیست؟گفت
اخالص خروج مردمان از معامله خداست و : حارث محاسبی گفت. چیزی است که آدمی را از آفات خالص کند

ص، کارهایی است که از چنگ دشمن رهیده باشد بدان گونه که اخال: ذوالنون گفت. خودِ تو اولنيِ مردمانی
آن را  اخالص آن است که چنان رفتار کنی که فرشته هم: ابویعقوب سوسی گفت. دیگر نتواند آنها را فاسد سازد
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از سهل بن عبدالله . نداند تا بتواند برایت بنویسد ونه دشمن آن را تباه کند ونه نفست از آن به شگفت درآید
بار . فهمدفقط مخلص معنای ریا را می: و گفت. اهل توحید بسیارند اما مخلصان اندکند: ایت شده که گفتحک

نشانۀ مخلص عالقه به خلوت برای مناجات با : همان پاسخ پیشني را گفت. دیگر جنید را از اخالص پرسیدند
مردم بدانند که معاملۀ او با خدا چهخداست و کم توجهی به اقبال خلق و پرستش پیوستۀ خدا و گریز از این که 

  . گریز از همراهی با مردم: گفت. گمانم از ابوالحسني نوری نشانۀ اخالص را پرسیدند. سان است

  ]گفتار در ذکر[
  :  ذکر سه گونه است -وقتی از او پرسیده شد -از ابن سالم شنیدم که در باب ذکر گفت: شیخ گفت

  . ابر پاداش استذکر زبانی که برای هر ذکر ده بر-۱
  . ذکر قلبی که برای هر ذکر هفتصد برابر پاداش است-۲
آید و آن سرشاری از محبت خداوند و شرم از توان ثوابش را اندازه گرفت و به عدد در نمیذکری که نمی- ۳

  . قربت اوست
خود، حق را روشن سازد  آن گاه که یاد خدا با پرتو: کند؟ گفتهای آدمیان چه میذکر با باطن: ابن عطا را گفتند

هر که پندارد که ذاکر است اهل : سهل بن عبدالله گفت. شودهای خودخواهانۀ بشری در انسان نابود میرعونت
نگرد و تو هم با قلبت او درک درست این نکته که خداوند تو را می: گفتند پس ذکر چیست؟ گفت. ذکر نیست

  . خدا را بر خود برگزینیرا ببینی که نزدیک توست و از او شرم کنی و 
و ) ۲۰۰/ بقره(»کنید بلکه بیشرت از آنیاد می تان راانخدا را چنان یاد کنید که پدر«:فرمایدخداوند می: شیخ گفت

ای دیگر آن گاه آیه. تر از آیه نخست استکه کوتاه) ۴۳/ احزاب(خدای را بسیار زیاد یاد کنید: ای دیگردر آیه
ذکر متقاوت هستند همان درپس یادکنندگان خدا ). ۱۵۲/ بقره(ید، تا شما را به یاد آورممرا یاد کن: گفته است که

است اما ذکر  مذکور یکی: یکی از پريان را از معنای ذکر پرسیدند گفت. گونه که در خطاب تفاوت دارند
و . اب استاصل ذکر اجابت خدا با توجه به لوازم و اسب. مختلف است و محل قلوب ذاکران هم متفاوت است

و گونۀ دیگر . االالله گفنت یعنی تهلیل و تسبیح و قرآن خوانی استاز آن همان الالهای گونه: یاد دو گونه است
این که بدانی که خدا بی همتاست در اسامی و صفات و نشر احسان و چريگی : آگاهی دل از شرایط ذکر است

هایش و متوکالن او را یاد مییاد کرده و خائفان را با عقوبتامیدواران را با نویدهایش . هافرمان بر همۀ آفریده
کنند و کنند با علم به این که خداست روزی رسان آنها، و مراقبان دل به اندازۀ آگاهی دلِ خویش خدا را یاد می

  .های اونعمت گشایشمهرورزان به اندازۀ
ادکردهایت را برای خدا از ذهن دور کنی و فراموشی خود ذکر، یعنی ی: شبلی را از حقیقت ذکر پرسیدند؟ گفت

  . هر چه جز خداست از یاد بربی

  ]گفتار در غنا[
نیازمندی به : استغنای با خدا یا نیازمندی به خدا؟ گفت: از جنید پرسیده شد که کدام یک برتر و تمام تر است

ید گفت کدام برتر است پس نبا. گرددهرگاه نیازت درست گشت، غنایت کامل می. خدا، موجب غنای با اوست
. گرددهر کس که نیازش راست شد غنایش درست می. ن دو هیچ کدام بی دیگری تمام نخواهد بودیچه که ا
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و گفته . آن که غنایش برخاسته از دین باشد نه دنیا: گفت از یوسف بن حسني نشانۀ توانگری را پرسیدند گفت
ها را هرگاه که غنی، خواسته: ده گردد و سرزنش نشنود؟ گفتتواند در بی نیازیِ خود پسندیسان غنی میچه: شد

ست نرود و در کار و کوشش خود یاریگرِ بِرو تقوا باشد و در بازرگانی گناه و ااز راه درست به چنگ آرد و نار
دلش گروگان مالش نباشد و از دست دادن خواسته اندهگینش نسازد و به نريوی خود . را یاوری نکنددگرآزاری 

های حق س نگريد و در غنای روحی نیازمندی داشته باشد و در نیاز خود استغنا را پیشه سازد و گنجورِ گنجاُن
ها را یافت از اهل فوز و نجات است و به هرگاه این صفت. گردد و غنایش برای خدا باشد نه بر ضد خدا

فقرای امت من پانصد سال «:فرمود) ص(چه پیامرب. بهشت درخواهد آمد البته پس از فقرا و پانصد سال دیرتر
  ».پیش از اغنیا به بهشت درآیند

غنای از غنا؛ چون اگر غنا تو را بی نیاز کند : گفت. عمروبن عثمان مکی را از غنای جامع و کامل پرسیدند
از غنا و جز آن همیشه  -نه فقط پول و خواسته -همواره محتاج همان خواهی بود، اما اگر خدا تو را غنی سازد

هر که را خداوند با حقیقتِ غنا آشنا ساخته باشد، درد و رنج فاقه دیگر او را : جنید گفت. مستغنی خواهی شد
  . نخواهد آزرد

  ]گفتار در فقر[
پرسیدند چرا فقري صادق پانصد سال پیش از . فقر دریای بالست و بالی خداوند همگی عزت است: گفتجنید 

چون فقريی که فقط خدا را در پرستش پیش چشم داشته و همرای : اغنیا مستوجب دخول به بهشت است؟ گفت
ترسد و ها هراسی ندارد، چنان که غنی پیوسته از زوال خواسته میخدا در فقر خود بوده است از نابودی نعمت

فقري همواره صبور و اندازه دار و شادمان است که خدا او را فقري ساخته است تا دینش را صیانت کند و بی 
چنني فقريی رواست که پانصد سال پیش از اغنیا به بهشت درآید و . ی او را بپوشاند و از مردم مستغنی کندچیز

  . در روز قیامت از رنج حساب و عقاب رهیده باشد
از جنید پرسیده شد که . م رانده خواهد شداهر کس که در هنگام فقر ورع داشته باشد با نادانی حر: ابن جال گفت

: جنید گفت. مرز فقر آن است که فقري از نیاز بریده نشود: مزین گفت. فقري راضی: ردم کیست؟ گفتترین مگرامی
یابد مگر آن که به دل درک کند که روزِ قیامت کسی بینواتر از او به محشر نخواهد انسان به راستی فقر را درنمی

  . آمد

  ]اندگفتار در باب روح و آن چه دربارۀ آن گفته[
اند تا به ها لطیف شدهروح: ها با خدا قائمند نه به خودی خود، و نیزها و اندیشهجساد و روحا: شبلی گفت

اند جویند و باور کرده اند تا بدو تقرباند و معبودی را برای عبادت شایسته نیافتهحقیقت وابسته و پیوسته گشته
در کالم واسطی دربارۀ روح دیدم که : شیخ گفت. چون که حادث و معمول است دیابکه حادث قدیم را درنمی

روح دو نوع است یکی روحی است که حیات مردم به آن است و دیگری روحی که روشنایی دل : گفته بود
به سوی تو وحی می او همني گونه است که روحی از عالم امر م: بدوست و این روحی است که خداوند فرموده

ها وقت روح را تريه کنند روح بب لطافتی که دارد و هرگاه اندامنامند به سروح را روح می). ۵۲/ شوری(آورد
تواند مکروه را می -روح و نه عقل -روح و عقل دو چیز جدایند: واسطی گفت. گرددپوشد و پنهان میروی می
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هرگاه عارف به مقام وصل رسد در او دو روح پیدا : از ابوعبدالله نباجی نقل است که گفت. از عقل دور سازد
یکی از صوفیان گفته . گرددگريد و روحی که دچار تغیري و تلوین میروحی که آن را تغیري و اختالف نمی. ودش

دو : را دلیل آورده است) ص(روح قدیم و روح بشری و برای گفتۀ خود سخن پیامرب: است روح دو گونه است
خوابد اما باطن او بیدار وح بشری مییعنی ظاهر پیامرب با ر. خوابدرود اما دلم نمیچشمان من به خواب می
من همانند شماها نیستم، من در «و همچنني گفتۀ دیگر پیامرب و نیز دیگر کالمش. گردداست و دچار تغیري نمی

به چیزی خرب داده که ) ص(و این صفت از صفات روح قدیم است چه پیامرب» .پیشگاه پروردگارم سایه پروردم
  . از اوصاف روح بشری نیست

تواند از قدیم جدا شود و مخلوق هم متصل گفتار این مرد درباب روح درست نیست چون قدیم نمی: خ گفتشی
  . به قدیم نیست

از ابن سالم شنیدم در وقتی که او را از ثواب و عقاب پرسیدند که آیا برای روح و جسد هستند یا برای جسد 
طاعت و : یا تنها برای پیکرهاست و سپس گفت این دو هم برای جسد هستند و هم برای روح و: تنها؟ گفت

و هر . معصیت و فقط از جسم نیست و تنها از روح هم نیست تا ثواب و عقاب فقط یکی از آن دو را فراگريد
ها به تناسخ یا انتقال و یا قدیم بودن آنها باورمند باشد سخت گمراه گشته وزیانی آشکار کس در باب روح

  . پذیرفته است

  ]اشارت گفتار در[
/ فرقان(مبارک است کسی که: اگر کسی برپسد که معنای اشارت چیست باید به او کالم خدا را گفت: شیخ گفت

همچون کنایتی است و کنایه چون اشارت در لطافت و اشاره را جز بزرگان اهل علم درنمی» کسی که«این) ۱
گردد تا این که کنند به خود آنها باز میق اشاره میها به آنها به حهایی که آفریدهتمامی اشاره: شبلی گفت. یابند

آنها که بیشرت به خدا اشاره می: بایزید گفته است. اشاره کنند به خدا با خود خدا که بدین مرتبه هم راهی ندارند
مردی به نزد جنید آمد و ازو پرسشی در مسألۀ اشاره کرد، جنید با . کنند بیشرت از دیگران از خداوند دورند

مکن چه او از این اشاره هم به تو ای ابوالقاسم بدو اشارت : مرد به او گفت. شمانش به آسمان اشاره کردچ
  . راست گفتی و خندید: جنید گفت. تر استنزدیک

یی و صوفی. حقیقت یاران ما توحید است و اشارت آنها شرک است: اند که گفتاز عمروبن عثمان حکایت کرده
  . هند به خدا اشاره کنند اما هیچ کس چنني توان و راهی به سوی او نداردخواهمه می: گفته است

کنی، رها کن تا گویی اشاره است، چه مایه اشارت بدو میکه می» او«:از جنید حکایت شده که مردی را گفت
  . او به تو اشارت کند

کنیم، معلوم را به چیزی اشاره میهر که با علم به خدا اشاره کند کافر شده است چون وقتی با علم : بایزید گفت
شناسیم و هر که با معرفت بدو اشارت کند ملحد گشته است چه اشاره با معرفت وقتی است که شناخته محدود می
حقیقت مرید آن است که به خدا اشاره کند و : پرسیدند گفت» مرید«زقاق را از: از دُقی شنیدم که گفت. باشد

گردد چگونه است؟ گفت او خدا را میبدو گفته شد کسی که حالش دچار سختی  .خدا را با خودِ اشاره دریابد
  . یابد و این مسأله بیشرت دربارۀ جنید گفته شده استبا اسقاط اشاره می

هرگاه : های ما به حق، همان بُعدِ بعد نسبت به اوست و یحیی بن معاذ گفتقربِ قرب در اشاره: نوری گفت
بدان که طریقش طریق ورع است و اگر  -یعنی اهل عمل است -کندخود اشاره می مردی را دیدی که با اعمال
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کند کند، بدان که طریقش طریق عبادت است و اگر دیدی به امنیت در رزق اشاره میدیدی به علم اشاره می
اره ها اشنعمتكند طريقش طريق ابدال است و اگر ديدي به  آيات اشاره ميطریقش زهد است و اگر دیدی به 

همۀ علم صوفیانۀ ما اشارت است، اگر به عبارت : رودباری گفت ابوعلی. کند طریقش طریق عارفان استمی
ای کرد،ابویعقوب به مردی از ابویعقوب سوسی چیزی پرسید و در پرسش خود اشاره. شودبدل شد، پوشیده می

  . یعقوب از کار او رنجیده بودآوریم و گویا ابومردک، ما پاسخ تو را بدون این اشاره برمی: او گفت

  ]های پراکندهگفتار در موضوع[
  ظرف

اهای زشت و به کار داشت تمامی کارهای نیک، و این که رگریز از همۀ کرد: گفت. جنید را از ظرف پرسیدند-
  . تنها برای خدا کار کنی و هرگز عمل خود را نبینی

  جوانمردی
کنی زیاد مروت یعنی این که هر کاری را که برای خدا می: گفت. از احمدبن عطا دربارۀ مروت پرسیده شد-

  . ای و اراده کنی که بیشرت انجام دهیبیشرت کردی چنان نمایی که چیزی نکردههم ندانی و هر چه 
  گویند؟ چرا این طایفه را صوفیه می

وۀ زیسنت اشرار خارج اند و از شیهای غري خدا رها و روشن گشتهبدان جهت که آنها از کدورت: ابن عطا گفت-
شبلی . بدانه است و درونشان در بریدگی از خلق به سوی حق عارفانهاچون ظاهرشان ع: نوری گفت. اندشده
اند، اگر این خرده نیز نبود آنها دچار نام چون هنوز اندکی از خودشان و خودخواهیشان را نگاه داشته: گفت
بویند و بازگشت به حق را پیوسته آشکار سیم پرستاری حق میبدان خاطر که از ن: دیگری گفته است. شدندنمی
  . سازندمی
  رزق

ای است بر این که رزق مأمور است که آن که آن را بجوید نشانهوجود رزق برای بنده بی: یحیی بن معاذ گفت-
در وقت خود یابم، تنها اگر رزق را پیش یا پس از وقتش بجویم، نمی: دیگری گفته است. روزی خوار را بجوید

گروهی . مردمان در سبب رزق اختالف دارند: از یعقوب حکایت شده که گفت. آورمآن اگر بجویم به دست می
گروهی دیگر تقوا را سبب رزق . هاستاند علت روزی پرستاری و عنایت خداست، این گفتۀ قدریهم گفته

نماید و از جایی که نپندارد دا رهایی را بدو میهر که خویشتندار باشد خ: اند کهدانسته و به ظاهر قرآن چنگ زده
  . و خدا داناتر است -.اندوىل در درک این نکته خطا کرده). ۳و۲/ طالق(دیبخشروزیش می

یعنی همه را چه ) ۴۰/ روم(روزی دادشما را آفرید و سپس : سبب رزق خودِ آفرینش است به گفتۀ خداوند که
در : معاش او از کجاست؟ گفتم: عالم گفت. ز مریدان را پیش عالمی ستودممردی ا: بایزید گفت. مؤمن و چه کافر

  .خالقش تردید ندارم تا از او رازقش را برپسم، عالم شرمگني گشت و خاموش ماند
  یکسان نگری

آنگاه که بداند که : پنداری؟ گفتاز جنید پرسیده شد چه هنگام بندۀ سرزنشگر و ستایشگر خویش را یکسان می-
  . دۀ ناچیزی بیش نیستاو آفری

  سالمت دل
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وقوف : رسد؟ گفتچه هنگام بنده به سالمت صدر یا چیزی که دل را سالمت دارد می: از ابن عطا پرسیدند-
الیقني را خواهد بخشد و دلش سالم و آرام الیقني و سپس عنيالیقني که همانا قرآن است چون قرآن بدو علمحق

قدر الهی هم از هیبت و هم از محبت است و دیدن این که رضا به قضا و  و نشانۀ این مرتبه هم. خواهد گشت
   .یشه بنددرکه در ذهن  خداوند حافظ و وکیل بنده است بی هیچ گمان و خیاىل

  ریشۀ اندوه دل 
روح، : داند از کجاست، چیست؟ گفتگريد و انسان نمیاز ابوعثمان پرسیده شد ریشۀ اندوهی که در دل جا می-

های وقتی روح را از سرکشی. برددارد در حاىل که نفس آنها را از یاد میهای نفس را نگاه میسرکشی گناهان و
دارند، در این حالت نفس را شکستگی و پریشانی ها را عرضه مینفس رها ببینند، بر نفس گناهان و سرکشی

  . شودهای ناشناخته در دل میگريد، همني ریشۀ غمفرامی
  فراست

برپهیزید از فراست مؤمن چون که او با نور خدا «:حسني را از فراست در این حدیث پیامرب پرسیدند یوسف بن-
گفت این گفتار پیامرب راست و درست است و خصوصیت اهل ایمان نیز همني است و کرامت خاص » .بیندمی

ه است و هیچ کس را نیز خداست بر آنان که خداوند دلشان را با نور خود روشن کرده و شرح صدر به آنان داد
شایستگی آن نیست که چنني چیزی را به خود نسبت دهد هر چند که کارهای صوابش بسیار و خطاهایش اندک 

  . است به فضل او نسبت به اهل ایمان بی آن که فرد خاصی در نظر باشدای این اشاره. باشند
  وهم 

وهم چیزی است بني : رسیدند وهم چیست؟ گفتاز او پ. ای پیش آمد در باب وهمابراهیم خواص را مسئله-
نیز ادراکی است که یکی از صفات فهم از صفات عقل باشد و نه  یعقل و فهم که نه کامالً عقالنی است که یک

توان آن راپرتو وهم مانند بازتاب نوری است که به آب افتد و بني آب و آفتاب قرار گريد، نه می. به شمار آید
نیز آن را تابش آب شمرد و نیز مانند چُرت بني خواب و بیداری است که نه خواب است خورشید دانست و نه 

چه که فهم، عقل . وهم نفاذ عقل به فهم و فهم به عقل است که هیچ کدام از آن دو هم نیست. ونه بیداری
  . برگزیده است چنان که عقل گزیدۀ هر چیزی است

  پرسش از بایزید 
بایزید . )۳۲/ فاطر( »مرياث بندگان برگزیدۀ خود ساختیمو سپس کتاب را « :را پرسیدنداز بایزید معنای این آیه -

خوابانند کشند و بر درگاه هیبت میزنند و با شمشري شوق میشتابندۀ نیک کردار را با تازیانۀ محبت می: گفت
  . دهندکرم کیفر میکشند و بر درگاه ندامت میزنند و با شمشري رو را با تازیانۀ حسرت میاما میانه

  تمنا
شایسته نیست که مرید آرزومند باشد چه در : رویم را از تمنا پرسیدند که آیا رواست مرید آرزومند گردد؟ گفت-

  . آرزو خودبینی است و آن از صفات نفس است و تأمل صفت دل است
  سّر نفس

ای جز رّی است که بر هیچ آفریدهنفس را س: گفتم. روزی سرّ نفس از من پرسیده شد: سهل بن عبدالله گفت-
و  نفس را هفت حجاب آسمانی). ۲۴/ نازعات(من پروردگار برتر شمایم: فرعون آشکار نگشته است وقتی گفت
و . کشدکند، آسمان آسمان آن را برمیای، زمني زمني نفس را خاک میهفت حجاب زمینی است و هرگاه بنده
  . رسیبا دل به عرش خدا میبری آنگاه که نفس را در دل خاک فرو می

  غريت 
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ها غريت بشری آدم. خداییغريت دو گونه است یکی بشری و دیگر : گفت. از شبلی معنای غريت پرسیده شد-
  . را که جز در راه او نباید به کار گرفته شود» وقت«گريد و غريت خداییرا دربرمی

  کیفر پیش از لغزش 
بینند؟ ها پیش از لغزش عذاب میای شیخ آیا درون: ذوالنون پرسیدمفتح بن شَخرَف گفت از اسرافیل استاد -

ها پیش از لغزش اگر منظورت پیش از عمل است، بلی درون! ای فتح: سپس گفت. چند روزی پاسخم نداد
  . و آنگاه اسرافیل فریادی دردمندانه کشید و سه روز بیش نزیست. بینندعذاب می
  صفت دل 

  : ها چیست؟ گفتفرغانی مشهور به واسطی پرسیده شد که صفات دلاز ابوبکر محمدبن موسی -
  معنای بال

برای مخلصان سختی و عقوبت است و برای : بال سه گونه است: گفت. از جریری معنای بال را پرسیدند-
  . هاست و برای پیامربان و صدیقان انتخاب استو رهیدگی از بدی پیشتازان آمادگی
  تفاوت حُب با وُد

گريد اما ود حب را گاه دوری و گاه نزدیکی فرامی: در آن است که) وُد(و مهرورزی) حُب(بني دوستی تفاوت-
الیقني است و آن کس نگرد در حقآن گس که به دوستی می. همیشگی است و قطع و بُعد و قرب در آن راه ندارد

ود وصل است بی. الیقني استدر علمنگرد الیقني است و آن کس که خویشتندارانه مینگرد در عنيکه به ود می
  . مواصله، چون وصل همیشگی و مواصله گاه گاهی است

  گریسنت 
گریۀ از خدا به خاطر . گریه از خدا و به سوی خدا و برای خداست: گفت. از ابوسعید خراز گریه را پرسیدند-

با نوید او به  -گریه از بیمِ جدایی او چه دیریِ دیدار و گریه از ترسِ انقطاع از او و. درازی عذاب و بیم از اوست
کند همگی انگیزههایی که دیدن او را ناممکن میو گریه از ناتوانی خویش در ظهور حادثه -مکافات تقصريکاران

آن است که دل را به سوی خدا برانگیزی و از پرواز روح در اما گریه به سوی او . سازندها را میهای این گریه
گریه از شیدایی عقل برای او، گریه از دردهی درون، گریه از شوق دیدار، گریه از نازکی . زیحضرت او اشک بری

گریه از جست و . تر گردیجان و نالش از بنِ دندان و گریه از خاکساری و خاک غلتی برای او تا به او نزدیک
نرسیدن به او، گریه از واه و گریۀ ترس از گمگشتگی ر -هرگاه دیرباب گردد دیدار او -جویِ داشنت بیشرت او

اما گریه . هایی به سوی اوستافکنی، همه گریهناشایستگی برای دیدار او، گریه از حیا با هر نگاهی که به او می
برای او آنگاه است که گرانجان گردد از دیدار در بعضی از اوقات و ریخنت اشک شادی در لذت دیدار و درک 

. نالدچمد و زار میمکد و در گلستان او میدسال که از پستان مادر شري میوصول و حمایت یار چونان کودک خر
  . ای بود که تا به حال شمرده شدهای هجده گانهاین گونه
  شاهد

خداوند شاهدِ ضمري و رازهای توست و از تمامی آنها : جنید را پرسیدند که چرا شاهد را شاهد گویند؟ گفت-
گاه است و بینای جمال خویش در  نگرد علم خدا را گواه میای بدو میآنگاه که بیننده. هاستآفریدگان و بندهآ

  . شود
حامالن نام شاهد . مراد از شاهد در تصوّف آن است که مقام مریدی را پس پشت کنی و به دیدار عارفان برسی

رگاه مریدی سرگرم دنیا گردند و هپذیرند و غافل نمیآیند و بدنامی را نیمدر غیب حاضرند که از آن بريون نمی
  . گردد دیگر شاهد نیست و هر چه و هر که جز این گوید و رَوَد و کُند گمراه و تباه است و از طریقت صوفیان بريون
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  کریم
هر که تو را نیازمند نسازد : اش را دیگر در چشم ندارد و جنید گفتکریم کسی است که بخشیده: حارث گفت-

  . کریم است
  کرامت 

اند که و گروهی دیگر گفته. ها پیش از اظهار آنهاستاند که منظور از کرامت رساندن به خواستتهگروهی گف-
  . کرامت برآوردن آرزوی آرزومندان است

  فکر
چیز با خداست و دیگران گفتهتأمّل در این که قوام همه : از حارث محاسبی پرسیده شد که فکر چیست؟ گفت-

ها را از حال عظمت خداوند اند هر چیزی است که دلو گروهی دیگر گفته. تاند که تفکر درست عربت گرفنت اس
  . هاستحال تفاوت فکر با تفکر آن است که تفکر جوالن دل است اما فکر آگاهی دل از شناخته. سرشار کند

  اعتبار 
و گروهی  .اعتبار نتیجه گريی از یک چیز برای چیزی دیگر است: گفت -ابوعبدالله بن اسد -حارث محاسبی-

اعتبار : دیگری گفته است. ها به کمال گرایداعتبار چیزی است که در آن ایمان نمایانده شود و عقل: انددیگر گفته
  . چیزی است که در غیب نفوذ کند و مانعی نبیند

  نیت
 :جنید گفت. اند که نیت شناخت اسم عمل استقومی گفته. یی گفته است نیت عزم به انجام فعل استصوفی-

  . و دیگری گفته است که نیت مؤمن، خداست. نیت بازتاب اعمال است
  صواب

  . صواب هر سخن شایسته است: اند صواب فقط توحید است، جنید گفتگروهی گفته
  شفقت 

د بر آنها نخواهند از خودت ببخشی و آنچه طاقت ندارهر چه می: گفت. جنید را از شفقت بر خلق پرسیدند-
  . دانند برایشان سخن نگوییننهی و در آنچه نمی

  تقیه 
تقّیه، حرم مؤمن است : و دیگری گفته است. هاستتقیه به کار داشت امر و نهی و ترک شبهه: اندگروهی گفته-

تقیه نوری است در دل که با آن حق از باطل تمیز داده می: و دیگری گفته است. چنان که کعبه حرم مکه است
  . تقیه همسانی آشکار و نهان است: اندبوسعید گفتهو سهل و جنید و حارث و ا. شود
  سّر
راز هر چیزی است که خداوند آن را پوشیده است . اند سرّ چیزی است که نفس از آن آگاه نگرددبرخی گفته--

دو گونه است، سرّی برای خدا و آن سرّی است که خدا بی سّر: یکی دیگر گفته. وىل خود به آن اِشراف دارد
  . نمایدداند اما با واسطه میا داناست و سرّی برای مردم که خداوند آن را میواسطه آن ر

گردد و این سّر خود خداست که جز با خدا آشکار نمی. گفته شده سرّی هست که از خودِ سرّ و برای آن است
رار ما بکر اس: از حسني بن منصور حالج روایت شده که گفت. آنچه را که مردمان آشکار کنند دیگر راز نیست

و . دل بزرگان، گورستان رازهاست: و یوسف بن حسني گفت. سازدپرداز پاره نمیوهمِ شخصِ وَهماست و آن را 
گاه گردد آن را قطع می: اند که گفتاز همو نقل کرده   . کنماگر استخوان زیر قلبم به رازم آ

  دمانند سازد و هر دو در راز خویش شادریابندۀ راز تمامی آن را پنهان می
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  از او به اوست که هر دو همسان . گر راز خود نیستهیچ رازدانی اشاره
   اندو گردن افراشته

  : و دیگری گفته است
  ای پوشیده باشی شو تا بدان جاکه حتی برگمان هر جنبنده ای راز رازها باریک

  و آشکار و نهان هر دو رخ نمایند و همه چیز برای همه کس به دید آیند
  : ته استنوری گف

  .امبه جانم سوگند که رازم و رازش را به دىل جز خود نانهاده
  هایمان بر همه کس آشکار نگردداز بیم آن که دل

  ای های هیچ نگرندهاند تا بینای رازهای ما چشمام نیز نگاهی نیفکندهو دو دیده
  نباشد

  ای دل را هام تا پوشیدهاما خیال و گمان را بني دل و دوست پیامربی ساخته
    بدو برساند

های آنان بیش از آن است این بود آنچه بخت همراهی کرده بود و من از گفتار صوفیان دریافته بودم؛ گر چه گفته
نیمی . همگی علم دو نیمه است: اند که گفتاز عمروبن عثمان مکی حکایت کرده. که بتوان برشمرد و یاد کرد

  .و از خداست توفیق. پرسش و نیمی پاسخ
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و اشعار و دعاها  هامکاتبات و خطبه کتاب نهم
  و رسائل

  های صوفیان به یکدیگرباب اول نامه
چون نامه به او رسید آن را . ای نوشتجنید به ممشاد دینوری نامه: گفتاز احمدبن علی کرجی شنیدم که می

ه از هم در حقیقت جدا نبودهتا به حال صدیقی به صدیق دیگر نامه ننوشته است چ: برگرداند و بر پشتش نوشت
  .اند تا نامه بنویسند

ای ابوالعباس به من مردی را معرفی کن که در طهارت به : ابوسعید خراز به ابوالعباس احمدبن عطا نوشت که 
های نفس رَسته باشد، دلگرم به خدا با خدا و برای خدا گشته باشد و چنان باشد که کمال رسیده باشد و از بدی

اگر چنني کسی را شناختی به من بشناسان تا . آزموده باشد هم از جهت خویش و هم از جهت مردمان خدا او را
  . اگر قبولم کند خادمش شوم

شما هرگز به حقیقت خداوندی راه نخواهید برد : عمروبن عثمان مکی به گروهی از صوفیان بغداد نامه نوشت که
آن، جنید و شبلی و ابومحمد جریری  ندر وقتِ خواند. پر مهلکه هایهای ناپیدا و بیابانمگر با گذشنت از جاده

فهمیدم چه کسی از آنها کاش می: جریری گفت. دانستم چه کسی جزء آنهاستای کاش می: جنید گفت. را آورد
  . بودای کاش مرا بویی از آنها نمی: و شبلی گفت. گذشته است

گردد و آید وظاهر میکه بر می» حاىل«گویی در بابمی ای ابوالقاسم چه: اند که شبلی به جنید نوشتگفته
ها گنگ و شواهد پوشیده، اوهام تاریک، زبان. گريدو سپس آرام می شودشود و چريه میچريه میظاهرمی گردد 

ها گردش انبوه شوند جز وحشتش را بیش نخواهند کرد و اگر کسی هم با اند و گر آفریدهعلوم در آن باب فرسوده
اند و حال او را حاصل آن که زنجريها و دردها او را بسته. ه او روی آرد جز دوری نصیبش نخواهد ساختمهر ب

بیند و مردمان را ریسمان دل تر میو او دگرگونه است وحق را با حق هر لحظه روشن. اندبر عقلش چريه کرده
  : و در پایان این دو بیت را افزود. یابدخویش می

  در شبانِ تاریک  ای ماه نو آسمانی
  دهی هرگاه روشنی گريی دو جانب آسمان را نور می

  گریستم پیوسته بر خویش از او می
  د از دست او بر او گریستم چون بازگشتم و رو برگردان

ای ابوبکر خدا را خدا را در : اند که از چهارشنبه تا چهارشنبۀ دیگر نامه را فرو گذاشت و در زیر آن نوشتگفته
ای گوییم اما تو آمدهها سخن میکنیم و از آن در سردابشکافیم و نقد میگريیم و میم، ما کلمه را میباب مرد

میان تو و بزرگان مردم هزار طبقه فاصله است که در نخستني . گوییروباز کرده و پوست کنده از آن سخن می
  . بنددطبقه همۀ آنچه گفتی رخت برمی
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از ابوعلی رودباری . را دیدم با کنیزکی سخت زیبارو وخوش آواز و خوش گفتارشیخ گفت در رمله مردی هاشمی 
بیدرنگ . ای بدو بنویسد تا ما را اجازۀ وارد شدن به مجلس کنیزک دهد تا آوازش را بشنویمخواستم که نامه

هِ ورودی اگر را -خواستیهمانی است که می -آنچه دادی به من گفتند -به نام خداوند بخشندۀ مهربان: نوشت
ای از اهل دل به سرچشمه درآیند و صادقانه از چشمه بنوشند، تا نوشیدنیِ پاک روشنشان سازد، اگر هست پاره
پذیری خانه را خاىل کنیم و سفره را بیاراییم و دیدگان نامحرم را دور سازیم و آمدنِ ما هم اجازۀ تو را ما را می

ای نوشتم و این دو وخالد صوری گفت به ابوعلی رودباری نامهشنیدم که ابوعلی پسر اب. خواهد، خداحافظمی
  : بیت را گنجاندم

  سازم از شدت دوستی اوستاگر ابوعلی را نهان می
  و گریز از مشارکت در عشق او 

  خوشا رودبار با آن چه برای ما آورد
  تو حق داری و از او سرگردانی خواهی یافت

  : ای بود گرفت و خواند و بر پشت آن سه بیت شعر نوشت کهنوشته پس از مدتی به استقبالم آمد، در دستانم
  ...محبت تو را غرّه کرده است«

  ».از هوا برپهیز
ذوالنون . ای نبشت و خواست از خدا بخواهد که شفایش دهدبه ذوالنون نامه. ذوالنون بیمار گشت مردی از یاران
هایش را از تو بگريد، بدان برادرم که بیماری و دا نعمتای که دعا کنم تا خبرادرم از من خواسته: به او نوشت

چه زندگی آنها همه سالمتی است و هر کدامشان که بیماری را . های بلند استناخوشی همدم اهل صفا و همت
اهل تهمت را آسوده ساخته . آید و هر که مهربانی را بر خود امني نداندنعمت نشمارد از دانایان به شمار نمی

خداوند : مردی دیگر به ذوالنون نوشت. چنان شرمگن باشی که از گالیه و شکوه شرمت آید -برادرم -یداست، با
اوند تو را از قرب خود دور کناد چه هرگاه که تو را به قرب دخ. خود مأنوس سازد، ذوالنون نوشت تو را به قرب

قدر او را نهایت نیست تا بدان  اوست و» قدر«توست و گر از قرب خود دورت سازد» قَدَر«خود مأنوس سازد
  . جا که رهایت سازد و تو برایش بناىل

ای برایم نوشت و گفت این جایگاه سری سقطی نامه: گویداز جعفر خلدی شنیدم که گفت از جنید شنیدم می
هم  ای بود که از زبان شرتبان در هنگام راندن شرتهانامه را گشودم در آن نوشته. توست زبرآوردن حاجت من ا

  : شنیده بودم
  ام از چیست یابی که گریهگریم و آیا درمیمی
  هایم از بیم آن است که رهایم سازیگریه

  .و از من ببُری و تنهایم گذاری
چه چیزی تو ار واداشت که بعد از برخورداری از اعتبار تغیري : ای به یکی از دوستانش نوشتابوعبدالله در نامه

بر آن داشت که ریسمان وصال را پاره کنی بعد از آن که روزگارانی نگاهش داشته  آیني دهی، و چه چیز تو را
  . نمایدسازد چنان که دیدار چنني میدانی که نامه دل را شاد میبودی، آیا نمی

هر چه قرب . دارد که یادت کنم و نامت برماشتیاقم به تو بازم می: ای نوشت کهیکی از بزرگان به دیگری نامه
هایت درفشان و تواناییت شود، حقیقت تو روشن است و بزرگیگردد رنج یادت بیشرت مییم آشکارتر میتو برا

سطوت تو آشکار گشت و روشنی شناخت مرا تريه ساخت، و عقل و ادراکم را در ورود خود به . چريه بر همه چیز
  . والسالم. حقیقتِ وجودت، کوتاه شدباد داد و علمم را در بازنمایی زیبایی آن گنگ ساخت و گفتارم در بزرگیِ 



۱۲۸  

گناه جهل : ابوالخري تیناتی به جعفر خلدی نامه نوشت و گفت: از ابوطیب احمدبن مقاتل عکّی شنیدم که گفت
و . فقرا با شماست، چه شما به ارباب قدرت رو کردید و به امور خود سرگرم شدید، آنها همچنان نادان ماندند

دم، و از این که در دلم ای نوشتم و از دلگرمی خود به دنیا نالیز حکما نامهبه یکی ا: یوسف بن حسني گفت
ات به نام خداوند بخشندۀ مهربان، نامه: به من نوشت. ک نیست که نفسم را راضی کنند گالیه کردمخوهای نی

ان و همس) چون توست(های توستمخاطب هم مثل تو شریک همني گالیه. رسید، آنچه نوشته بودی دریافتم
  . هاتوست در آزمایش

ای نوشت و از او خواست تا راه اصالح نفس را به او دانایی به دانایی دیگر نامه: یوسف بن حسني گفت
توانم به صالح تو برپدازم و در خود نیز فساد نفس خودم چنان سرگرمم ساخته که نمی: پاسخش داد. بیاموزد

  . والسالم. بینم چه رسد به دیگرانفضلی نمی
باید بگویمت که فقرا و یاران ما پس از تو برخی، برخی دیگر : بوالعباس احمدبن عطا به ابوسعید خراز نوشتا

  . زدند بدان که این غريت خدا بر آنهاست تا یکی به دیگری خو نکندرا می
بیشرت عشق جاودانه است پس دیارم را زیارت کن، عشقم را : یکی از دلدادگان به دلربش نوشت: رودباری گفت

  . کنیو چنان بپندارند که در باب من جفا می. کن، از دشمنان قبیله هم برپهیز که تو را نبینند
: در آن آمده بود. را دیدم خط نوشت و در آن فضلی بود به خط جعفر خُلدی که من خود آن ییکی از پريان کتاب

انند از دیدار تو زیرا که بیمناک گاهِ دارد و چشمانم گریزتفکر در مرارتِ جدایی، از حالوتِ وصل بازم می
مرا در وصل ودیدار جگری است سوزان، و در جدایی و هجران چشمی است گریان و چون شاعر . جدایی هستند
  : نالم کهپیوسته می

  روزگار را بالکش تر از دلداده نیست
  حتی اگر شريینی عشق را هم بچشد 

  همیشه اشک را در چشمان او خواهی دید 
  دیدار یار از بیم جدایی  از شوق

  گرید اگر دور باشد، از اشتیاق به محبوبمی
  گوید اگر در وصل باشد، از بیم جدایی و می

  بارد در جدایی چشمانش همیشه می
  ریزد در برخورداری هایش همیشه میو اشک

برای . به من رسید ای از مکهنامه: حکایت شده که گفت -که از مشایخ بزرگ بود -حسني بن جربئیل مرندیاز 
پريِمن، یارانت هر یک با : نامه را یکی از شاگردانم نوشته بود و در آن آورده بود. گروهی از دوستانم خواندم
چرخید، به شگفت ام، روزی در طواف، آهویی را دیدم که او هم گرد خانه میرفیق ماندهدیگری همدلند و من بی

خوردم، ماهدادم و یکی خود میو گرده نان جو داشتم، یکی بدو میخوردنی در هرشب، د. آمدم ودنبالش کردم
افطار کنم دیدم که هر دو نان را خورده چون خواستم . شبی دیرتر به افطار برگشتم. ها همراهم ماند شب و روز

منده گشت و رهایش جاری شد و از من شدیدم که اشک. چرا هر دو را خوردی؟ خیانت تو ظاهر شد: گفتم. بود
  . جویم تا آهوی رمیده را به من برسانیداز تو و دوستانت کمک می... رمید

بینی که همۀ زندگی سختی و درد است چگونه در مصائب صبور و چون می: شاه کرمانی به ابوحفض نوشت
  . ها را هم از یاد بربهایت خو کن و اُلف با سختیبه رنج: استوار بمانم؟ ابوحفص پاسخش داد
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ای نوشت، در جوابش یکی از برادرانم به من نامه: ق حکایت شده که از سری سقطی آورده که گفتاز ابن مسرو
کنم چون پرهیزگاران رستگارانند و سرکشان را کیفر در راه است اما، برادرم، تو را به تقوا وصیت می: نوشتم

خداوند من و تو را کنار دارد . ندهایت از خداوند ناامیدت ننمایطاعتت تو را آرام نسازد از عذاب او و معصیت
  . والسالم. از ناامیدی و نیز امید بیجا و آرزوی محال

های ناگزیر، مقصدهای بلند و محکم، و بدان برادرم، حقیقت: ای نوشتجنید به علی بن سهل اصفهانی نامه
هیچ راز . مانندیکنند و همیشه در چنگ آنها نمهای صحیحِ مؤکد همیشه دارندگانش را همراهی نمیتصمیم
» حالِ «فقط حق در نگاه این گروه. اش ندردای نیست که آشکار نگردد و هیچ پندار تباهی نیست که پردهپوشیده

های روشن علمی است و بس و دالیل خدا روشن صحیح قطعی است و کوشش د رتداومِ رفنتِ منطقی و روش
  . هستند

برخی را در حد فقط  آید؛ ما آن است که در یک جا گرد های صوفیان بیش از مراسالت و نامه: شیخ گفت
و بال و نوشتۀ » آزمایش«های درازی هم هست همچون نامۀ نوری به جنید در موضوعنوشته. امکان یاد کردیم

های آنها و نیز نوشتۀ ابوسعید خراز به نوری و نوشتۀ جنید به یحیی بن معاذ و به یوسف بن حسني و پاسخ
ای از جنید را به ابوبکر کسایی از میان آنها تنها نامه. عطا و دیگران که امکان آوردنشان نیستعمرومکی به ابن 

خدا هر دو را  -و اینک منت نامۀ جنید به ابوبکر کسایی. خدا بخواهد راگ -آوریمدینوری که کوتاه تر است می
  : بیامرزاد
  !برادرم

ات کجا؟ در ویرانگی و در نابودی شهر و دیار خانه ها جایگاه تو کجاستدر هنگام از هم پاشیدگی عشريه
های برجا مانده؟ ها و کهنگیها را، منزل تو چه جاست؟ کجاست نشیمنگاهت در خرابهها و بیابانتندبادها منزل

نگری و در تباهی فکر به چه ها چه را میهایِ جمعِ پراکنده؟ در کوری چشمو کجاست آگاهیت از نابودی خُرده
گریزی؟ چگونه های سهمناک چگونه میتابی و از وقوع حادثهیشی؟ گذشت شب و روز را چگونه برمیاندمی

  صبوری وقتی که راهی به بردباری و آرامش نیست؟ 
ای چونان زنان شیدای دردمند در مرگ هزاران عزیز از دست داده یابی، گریهاکنون گریه کن اگر راهی به گریه می

هت کجاست و به هگاپنا! های برباد رفته و مشایخ مهربانِ از یاد رفتهیده وتباهی پشتوانهو نابودی سرورانِ نورس
تو در ! های هزار کاره و خردهای بیکاره و خربهایِ هیچ کارههای هزار پاره و دلکجا روی خواهی آورد؟ خیال

ها در های درهم پیچیده که تاریکیهای در تريگی پوشیده و راهآن گاه که اوقات پریشان به تريگی گراییده و ستاره
اند، اند و در ژرف دریا با موجش انداختهاند و زمني و آسمانش را برایت همسان ساختهرفنت تو را سرگردان کرده

پایان و خروشان را که تمامی دریاها جز خیزشی از آن نیستند و تو را پایاب و بیچه خواهی کرد؟ این دریای بی
گردند، رهایی از آن را در ور میهای سهمگني بر تو غوطهاند و هر آن گردابای خویش گرفتههدر انبوه آشفتگی

  های هالکش را پس اندازی و درآیی؟خیال خود چگونه صورت بندی؟ و یا چه سان ورطه
عافیت  ستایم و از او درخواست عفوآورد و من نیز خدای را پیوسته میاین نامۀ من است که رو به تو می! ابوبکر

ام و ام و دریافتههایت را کاویدهگفته. هایی به من رسیده استاز تو نوشته. نمایمو راحتی در دنیا و آخرت می
هایِ تو هم، مرا از پاسخی بایسته باز نخواهد داشت، گرچه اندوهت برایم سخت ناگوار است و گفت و گمان

ی در میان باشد بلکه نامۀ مهری است که مهربانی مرا اچنان نیست که سرزنشی و گالیهچندان و گوی من و تو 
هایت تو را بس، گرفتاری. ایمالىل بر خاطر مانیفشانده گردای و هرگزتو نزد ما برکشیده. رساندبه پیشگاه تو می

ی انگارم واهمهای برایت نمیتو را دوست دارم وغمت را نگه دارم و دلیل آن که نامه. دیگر آن را نیفزاییم ما
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ای به یکی از دوستانم چه نامه. به بیگانگان دارم -آن که تو نیز بدانیبی -اماست که از درز کردن ناخواستۀ نامه
ای ساخته بودند برای نمایش نادرستیو از آن نسخهو گشوده بودند  اش را گرفته بودند در اصفهان نوشتم، نامه

دیگر همیشه پایبندم . بسیار نصیب من شد تا خالصشان ساختم هایِ بسیار از آن پدید آمد و رنجمرارت. های آن
که غم آنها را بخورم و رنج مردمان را در چشم دارم و با آنها کنار آیم و کنار آمدن با مردمان آن است که از 

. دهند و عمدی در کار نیستاما ای بسا که ناآگاهانه چنني چیزها رخ می. ها و رازها برایشان نگوییناشناخته
اگر زبانت را نگهداری و اهل . خداوند برای تو نگهبان و سرپی از خویش بسازد و ما و شما را در امان دارد

هاشان مخاطب ساز و از ها و دریافتهمردمان را باشناخته. ات نمایدزمانه را بشناسی خداوند آمرزشش را بهره
مردمان و عوام همچون . دانندتند که نمیهابرایشان سخن مگو چه همگی مردم دشمن چیزهایی هسناشناخته

اما خداوند عُلما و حکما را رحمت خویش . کِشند و زادی به همراه ندارندشرتانی هستند که باری بر دوش نمی
پس رحمت خدا بر دیگران باش هر چند که خود . بر هستی ساخته و به مهربانی برای بندگان آماده ساخته است

ش برآی و در مردمان درآی و به احوالشان برپداز و با زبان دل برایشان سخن سرای به از خوی. گرفتار بال باشی
  .والسالم علیکم و رحمةالله و برکاته. این بود گفتارم هم برای تو وهم برای آنان. میزان درک و دریافتشان

ن بهره بربد به ویژه از بنگرد و از آبه عمد این حکایت و رساله را در این جا نهادم تا نگرنده ژرف : شیخ گفت
ها و های فصیح آن، اهداف صوفیان را بهرت دریابد چه میان هر گروهی از مردمان نامههای صحیح و عبارتاشاره
  .و از خداست توفیق. ک آنهاستدراها به اندازۀ توان و انوشته

  های بزرگان صوفیهها و نوشتهباب دوم در آمد نامه
  جنید-۱

ا برگزیدۀ خویش نماید و همنشني و برکشیده در جمع عاقالن زمان سازد و تو را به علم اهل خداوند تو ر! برادرم
خواهی بتمام از او برای خود می ات نماید و هر چهها را بهرهنهی مخصوص گرداند و شناخت برترین پدیده

همتا اىل نماید تا بینرا از خودت برای خودش و از خودش نیز برای تو خ را برایت فراهم سازد و سپس وجودت
نمایدت تا بدان جا که هیچ شاهدی از نماید و چیزهایی که میهایی خاص که برای تو میشوی، در چرخش

  . شهود از این مرتبه نتواند تو را دور سازد
هایی است که خداوند با آن این اول اول. هایی است که در غیبِ جهان چیدهاین نخستني گام در راه تباهی رسم

های حق سوم را تباه ساخته است، رسومی که چیده شده تا با آن از تو نهانِ جهان پوشیده ماند و بزرگیِ برگزیدهر
سپس خود تو را هم از خودت در نخستني مرتبۀ تجرید و تفریه برای . که آنها را در خود گرفته ناشناخته ماند

نماید کند و تباهی را نیز نابود میهمتا ساخت تباه میهمني گونه آن گاه که تو را بدین پایه بی. خودت تهی سازد
در این جا حقیقتِ، . ای پس از آن که در تو اهمیت محضر مردمان را کشتبا نابودی آنچه در گذشته از حق یافته

به علم توحید و علم تفرید ها در نهایت نماید و به همني خاطر حقیقتِ همۀ علماز خدا برای خدا، تو را روی می
گرچه خداوند همه را از آن معذور ساخته و بسی از مردمان را از درک آن دور ساخته و گروه زیادی نیز . رسدمی

  . از ربایندگان کالم حق و برگزیدگان و رسیدگان را نیز محروم نموده است
  : صدری دیگر از یک نامه

سرت خود بلندت سازد و توفیق پريوی هایت تو را بزرگ دارد و با والیت خویش برکشدت و با خداوند با طاعت
ات ریزد و زبانت را به حکمت گشاید و تو را به را ارزانیت دارد و علم و کتابش را به سینه) ص(سنت پیامربش
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خواهی تو را ببخشد و سرت را به درگاه خود ساید و تو را در پناه قرب خویش همدم سازد و فزون از هر چه می
ی و جام محبت او را نوشی و زندگی در زندگی و شادی در شادی و جان در جان خویش گريد تا همراه حق شو

  . ات گردد و نعمتش بر تو تمام شود و رنج را از تو دور سازد و سالمت و شادکامی را از آن تو نمایدبهره
  : صدری دیگر
آشنا خو ازهای غریب وناای و با رهای پوشیدۀ هستی را نگریستهای و حقیقتهای جهان غیب را دیدهتو شگفتی

ای؛ زبانی که از جایگاه پوشیدۀ هایی ناب و نایاب که هر کسی را به آنها راه نیست گشتهای و مخاطب گفتهگرفته
آنچه تو را . ها را در خویش گنجانده استترین برهانخویش سخن گفته است و بیانی برایت آورده که واضح

رف نیست بلکه از لطف و اجازۀ خداست که برایت پرده از آن برداشتهاند از شیوایی زبانِ صراست نمایانده
و این هیچ ). حقیقت فقط در زبان شیوای رازها نیست، بلکه شرط آن اجازۀ حق در گشودنش برای توست(اند

همتا ی ماندگار روزگاران و و مراد از آن فهم این است که بدانی اوست که بی. کس را نبوده است در هیچ وقت
  . هاستانزم

  :صدری دیگر
های رضایت دارد و ما را نیز همراه تو بر جادهخداوند تو را چنان نگاه دارد که رهیدگاِن احبابش رانگاه می

تو را همچون خویش  هایِ گلستانِ خوشنودی خویش بکشاند و مُهرِ اُنس خویش را در دلت بنشاند و در شکوفه
را برایت چنان سازد که از قیومیت به زندگی به قیومیت به  جنینی در شکم مادر، بچراند و سپس زندگی

جاودانگی او بگرایی و رفتارت را ویژۀ خویش نماید و خود را تنها برای تو سازد تا فقط بدو و با او ادامه دهی 
  .و تو و علمت و آنچه داری از میان رفته باشد و فقط او مانده باشد و بس

. داشتو رموز پوشیده بود که از حقیقت پرده برمیهای لطیف که دارندۀ اشارتها از جنید بود تمام این عبارت
هایی سرشار از علم خواند باید سخت تأمل کند چه در آن برای دانایانِ اهلِ عنایتِ حق نکتههر که آنهارا می

  . های اهل معرفت عواید بسیار استو برای دل هصوفیان
  .آورممی -اگر خدا بخواهد -زیبا هست که من اندکی از آنها را هایی بسها و قطعهبه جز جنید نوشته

  ابوعلی رودباری -۲
ربان نماید و برایت ههای اهل صفا و مواالت را به تو مخداوند تو را به کمال و کسب غایات مأنوس سازد و دل

را با رسیدن به آمال و  زد و پس از مرگت آن را همیشه روشن سازد و مااچراغ راهنمایی در درازنای زندگی برافر
کمال احوال گروگان لطف خویش سازد و فضل و بخشش خود را که بازتاب الطاف و احسان اوست بر تو 

  . نهدو خداست که بر ما در این امیدهای دل پرور منت می افزون سازد،
  ابوسعید بن اعرابی - ۳

هایشان برداشته ها که پرده از دللح برساند؛ همانخدا شما را فرزندوار برپوراند و ما و شما را به بندگان صا ۱۱۱۱
اگر از آنها کسی بیمناک است امیدواریش نیز بیجا . توان دوزخ و بهشت و وعد و وعید را ببینندشده است و می

آشوبندو برای هیبت اینان با محبت حق برمی. نیست و گر هم امیدوار است، هراس دلش را جای سرزنشی نیست
سازد وگر فریب خورده و آرام گرفته باشند شادشان میاگر ناامید گردند محبت و امید . سایندمیاو سر به خاک 

نماید و چشش تابشان میاشتیاق بی. اندآنان در میانۀ خوف و رجا ایستاده. نمایدخوف و دلهره نگرانشان می
وفیق عصاکش و مهر مرکب حسن ظن پیشوای آنها و مرگ ترسی محرکشان است و ت. سازدعشق زمینگرشان می

ها از آنهاست که پر میبهره. ها برایشان جوشان استها برایشان درخشان و چشمطالبان مطلوبند که راه. آنهاست
  . گشایدهای تازه در آنهاست که بال مید و نکتهگري
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  : صدر دیگر
انی نماید و دلت را از تمامی خداوند تو را از خودت بمرياند و با خویش زندگی بخشد و دانایی را به تو ارز

  . ها رها کند و با انس خود، وحشتت را نابود کنداوهام رها سازد و تو را با قرب خویش، از دوری
  ابوسعید خراز -۴

خودستایی نجات بخشد و از علم های خویش از تو را از نفست برهاناد و با نمایش نعمت خویشخداوند با یاد
و این . یت سازد تا ریسمان هدایت گردنت را بگريد و در بهرتین جایگاه بنشاندتآنچه را که در فعل توست روز
 یهارا برایت روشنهای دلت را گرد آورد و گرد آوردهخواهم که پراکندهاز خدای می. نکته در بیان بر تو کشف شد

  !و معنا بخشد چه اوست فقط توانا و بایسته برای این کار و بدین کار
  : صدر دیگر

با یاد خود نگهبان تو از نفست باشد و با شکرگویی تو، تو را از خودت باز دارد و با روی آوردن به تو خدا 
  . اوست توانا و شایسته بر این کار. ها دورت سازدها را به تو بخشد و از زشتیتنهایت نگذارد و بهرتین بخشنده

  کُردی صوفی ارموی-۵
های صفات با توبه حمایتت کند و از آغاز ل بخشیده است و از آلودگیخداوند ببخشد به تو آنچه را که تا به حا

با نمودن زیبایی خودش تو را از خودت دور نماید و نخستني نموده را نیز برایت فراخ دارد و در جایگاه تجلی 
را به  هایشاندر سایۀ آرامش خویش رازهای تباه شوندگان را نگه دارد و رنج. نیز هر چه هست برایت روا دارد

اند و به کندهادر عرصۀ محبت او پر. انداند و شاد شدهپرورند، چه با او دمساز گشتهراه آن که مهرش به دل می
اند و با او از همه جدا اند و به او خو گرفتهاو را به خود گرفتهاند و نور تجرید چلچراغ روشن توحید دست یافته

  . مانند بودندآنان همانندند به آن که بدو ه. اندگشته
  دُقی-۶

خدای کرامت خویش را گوارایت سازد چون که تو باران بر اهل مودت و کهف اهل موافقیت و چراغ راه 
آنی که در ازل تو را برای . دهیاز او آگاهی و بدو آگاهی می. همتایی اوییشناسایی او و ستون و منتسب به بی

های قدرتش را بر تو نمود و زبانت را به حکمت و شیوه خویش برگزید و بر رازهای نهفته نکته دانت ساخت
گشود و تو را ایستانید تا راه او را بنمایی و ستارۀ شب افروز مریدان و مُحققان کمال یافته و نیک بخشیدگان 

  .والسالم. خداست وىل تو و راهی به او جز با او نیست. گردی
  صدر دیگر

ها چندان نصیبت سازد که ای خویش به خود نزدیک سازد و از نعمتخداوند تو را برتر و گرامی دارد و به عط
اوست توانای . خوشنود گردی و از بالها دورت دارد که درمان یابی و خود در امور بایسته وىل و کافی تو شود

او را . ایبریم از خودمان و از هر بلیهبه او پناه می. مهربان به هر کسی که بدو پناهد و پشتوانۀ هر پناهنده است
  .جوییمخواهیم و هر خطایی را ازو آمرزش میمی

  صدر دیگر
داشت و در دلت عشق پاک را اندازد و با یاد ارجمند خویش به خدای چنان نگاهت دارد که متقیان را نگاه می

  . اوست وىل قادر. خویشت دارد و همیشه روی به تو آرد و تو را همدم خود دارد
ها را گرد آوریم و در این کتاب بیاوریم ها و قطعهها و نامها را بر آن داشت تا این نوشتهای که مانگیزه: شیخ گفت

هایی نازک و درخور که نگرنده را سودآور است معناها و اشارت. های ناب و نایابی است که در آنها هستنکته
نازک فهمی و عقل و علم و ادب فهمد و اشارات لطیف و طهارت درون و و از آنها بلندیِ مرتبۀ صوفیان را می
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نداد مخاطبان خود را  چه شیوۀ اهل ادب و معرفت آن است که اگر همدمی و همنشینی دست. یابدآنها را درمی
  . و از خداست توفیق -.بگویند و نامه نویسند

  باب سوم شعرهای صوفیان دربارۀ معانی احوال و اشاراتشان 
  : یکی از ثقات از ذوالنون مصری این ابیات را شنیده است: گفتاز یوسف بن حسني حکایت شده که می
  هرگاه بزرگان، روزی روی به تو آوردند 

  های گوناگون را از تو بجویندتا حال
  . کوچ و کوچگران با خوشنودی فرود آیند با فرمان تو

  از پسِ آمیخنت و رمیدن 
  خدایا در دیدگاهِ تو برآمدیم و چریدیم 

  ن بهانه گريی به تو وانهادیم آن گونه که خواستیودو کار و بارمان را ب
  .هاای نیز بر تدبري خود نساختیم ای دارندۀ همۀ بزرگیو تکیه

  : همچنني ذوالنون گفته است
  یابدهر کس که به خدا پناهد با خدا نیز نجات می

  نماید و بروز مشیت حق هم شادش می
  اگر فرمان نفس من دست حق نیست 

  های او بر دلم نرم و گواراست فرمانچه سان است که 
  وزاند هایی است که برای خویش میخدای را نَفس

  ها جز خدا نیست و توانی برای من هم در کسب نفس
  : ها را خواندابوعمروبن علوان برای من از جنید این بیت
  یابد حال و جای مرا هیچ غریبی درست درنمی
  ...امتی گشتهدر چشمان هر شگفتی ساز، من نشانۀ شگف

  رسد دریغا که حال و کار مرا هیچ کس به ژرفایش نمی
  . شنوندهایی از مرا میجز این که عارفان تنها گفته

  : جنید همچنني در سوختگی و شیفتگی سروده است
  های درونم را فرونشانی توانستی سوختگیخواستی میای اگر میای آنکه با نريوی خود در دلم آتش افروخته

  ر از بیم و هراس به دیدار مرگ رَسَم عاری نیست اگ
  هایت با من، ننگ و نام را زدوده است چون کرده

  : همچنني از جنید است 
  هت گرفتار و مهرت نابودم نموده استوای آن که اند

  تو را توان آن نبود که اندکی عذابم را بکاهی 
  مگر فریادهایم را نشنیدی؟ 

  اینموده ها یادمحال آن با بسی بخشش
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ای به ابوسعید خراز نوشت که این بیتابوالحسني نوری نامه: گفتاز احمدبن علی وجیهی در رمله شنیدم که می
  : ها در آن بود

  ام سوگند به جانم که رازم و رازش را به جایی نگفته
  جز خودمان، از بیم آن که مبادا در دهان عام افتد

  اند هو نه نیز چشمانم نگاهی به او انداخت
  های ناظران رازمان را دریابندتا مبادا دل

  خیال را فرستادۀ مهر خویش و او ساختم 
  های دل را به او سو رساندتا پوشیده

  . هایی نوشت و حال خویش را وصف کردقناد برای ابوالحسني نوری بیت
  : جعفر خُلدی دو بیت را که برای جنید نوشته بود روزی برایم خواند: شیخ گفت

  آنگاه که ستم کشیدم و ستمکشیده نگشتم 
  مانند های هجران پوشیده نمیاگر چه نشانه

  آمیزی با من نوشانی مرا و میدیدم که میو می
  .هویدا ساختمخویش  تنها پیمان تو را بر ظاهر 

رک روزی محضر جنید را د: گفتکه می ماند که عبدالله بن حسني گفت از احمدبن حسني بصری شنیدآورده
  : مردی ازو چیزی پرسید و او خواند نمودم،

  نفَس سِّر وَجد او را به دیگران رساند 
  کرد در حاىل که اشک از دو چشم او سرریز می

  سوخت سرگردان، سرگردانی که بیتاب می
  ربود های سوزناکش را ناله میو نفس

  پاک و دانایی که هوشیاری او 
  .وداز روشنی اُنس دوست بر او تابیده ب 
  :نیز

  به جان پدرم سوگند که پیکر او پاکیزه است 
  هر چند که اندکی زشتی 

  .سازدهایش را تريه میکرده
  : ابوعلی رودباری شعرهایی برای من خواندکه وصف حالش بودند: وجهی گفت

  ای نوشتم های دیدگانم به شما نامهبا اشک
  در حاىل که دلم از آب عشق سرياب گشته بود

  نمودنوشت و دلم امال مییهایم مدست
  .زدودها را میهایم نگاشتهو چشم

  : ابوعبدالله احمدبن عطاء رودباری از قول دایی خود، ابوعلی، نوشت
  ای دارد و خویش را چونان بندهجانم تو را بزرگ می

  سازدکه تو جانش بخشیده باشی، بَرخیِ تو می
  اما چگونه دلم خویش را برخی تو سازد 
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  ای هر چه دارد تو بدو بخشیده وقتی که
  .ایای که روح قربانیم را با بزرگواریت پذیرفتهو بر من منت نهاده

  : همچنني ابوبکر احمدبن ابراهیم مؤدّب بريوتی در مصر برای خواص نوشت
  ای از آنها صرب کردمتا به تمامی آزارها دچار نگردم بر پاره

  رگ گردم و نفس را راندم تا خود را نگه دارم و بز
  ها را به نفس چشاندم تا آماده گشتو جرعه جرعه سختی

  گشتریختم گریزان میچه اگر یکباره در کامش می
  های ظاهری که آورندۀ عزت برای نفس است ای بسا خواری

  کشاند و ای بسا عزت که نفس را به خواری می
  اگر دستم را دراز کنم تا غنا بجویم، 

  بخواهم، دستم شکسته باد» را بخواهیدم«اگر جز از آن که فرمود
  ها نهفته استآموزم چه در صرب عزتصرب را به نفس می

  گردم و گر چه اندک باشدو به آنچه دارم خوشنود می
  : ابوحفص عُمَر شمشاطی در رمله برای خواص نوشت

  ها برایش خواهد بودتو آشکاراست و هر کس که تو را بجوید نشانه هکه را را راستی
  ر زمستان درآید تو گرمای تابستانی و گر گرمای تابستان همه را فراگريد اگ

  .تو سایۀ دلگشایی
خداوند همراه من است و به زودی راه را نشانم خواهد : معنای شعر از کتاب خداست که گفت: عمر گفت

  ).۶۲/ شعرا(داد
  : کندوَجد را چنني وصف می -که او سمنون محب نیز گویند -سُمنون
  م بیدارم ساختی و سپس رهایم کردیبا عل

  که سرگردانت گردم و به چشم چیزی نبینم 
  حتی خردترین را  -هایتای غایب از نظری که روزگار، همۀ عزت

  .نمایدآشکار می
  آمدی و گاه کوفتم گاهی به چشمم میبا شادی و نگرانی پای می

  . رفتیاز نگاهم می
  دی که به چشم آیدوجودر دریای قُدست شناگرم ساختی و بی
  . تو را از خودت جست و جوگر شدم

  : و نیز از هموست
  هایش برافکندمدلم را از دنیا و لذت

  اما تو در دلم همیشه هستی و جدا نخواهی شد
  هایم حتی برای چُرتی هم مقابل هم نیامدپلک

  .دیدممگر آن که تو را بني مژگان و چشم می
خواندم به من گفت که از جنید شنیده است که گفته ابوالحسن سری سقطی که بر جعفر خلدی چیزی می هنگامی

  : ها را بر لب داشتپیوسته این بیت
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  چون ادعای عشق کردم گفت دروغ گویی 
  بینم چون که اجزای پیکرت را از هم پریشیده نمی

  شود د عشق پیدا نمیها نچسبتا پوست به روده
  ی را ندهی او فراموش شوی تا پاسخ هیچ خواننده

  و چنان الغر گردی در جسم 
  تا برایت هوایی دیگر نماند و از پیکرت 

  . هیچ نماند جز چشمی اشکبار و دىل داغدار
  : گفتروفت و میاش خانه را میجنید گفت به حجرۀ او درآمدم در حاىل که او با خرقه

  دهم که پیش او درآیم مگر به خود اجازه نمی
  ای رام گردمهوقتی که برایش چون بند

  هایش فروبندمهایم را بر همۀ سختیو چشم
  .ها دور نمایمو خویش را از تمامی قیل و قال

  : پیوسته این بیت را بر لب داشت) سری(جنید گفت او
  نه در روز به رهایی توانم رسیدن نه در شب 
  . دیگر باکی ندارم که شب کوتاه است یا دراز

  : شبلی در دم مرگ بر لب داشته استز برای من شعری خواند و گفت آن را همچنني ابوعمرو زنجانی در تربی
  سلطان عشق او به من گفت

  پذیرم هرگز رشوه نمی
  -که جانم برخی اوست -برپسید از او

  . چرا قتل مرا خواهان است
  : و نیز از اوست

  روزی ابر وجودت بر سرِ ما سایه انداخت 
  ای بر ما نباریدهو برقی برایمان پدیدار ساخت اما قطر

  شود تا طمعکار مأیوس شود نه تريگی آن آشکار می
  ای بنوشد ریزد تا تشنهو نه بارانش فرو می

آه، نرمی : سپس گفت. نرم و هموار، برای همه معناهای آن: بینی؟ گفتمها را چگونه میتو این بیت: نساج گفت
  : و خواند را در نزد من به زبان آوردی همو که غريت اوست بر خاک
  راستی را که شب من بر مردمان برتری داده شده چنان که 

  شب قدر از هزار ماه برتر خوانده شده است 
  افزایدعشق او هر شب تمام وجود مرا می

  گاهتان حشر است؟ و ای روزهای آرام، مگر وعده
  :در مجلس خود گفتروزی شبلی 

  دو چشمه را گفت بجوشید، جوشیدندخداوند 
  . کندبا خردورزان چنان کردند که شراب نمی) های جوشانشکاین ا(و
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خوشا آن کس که چشمه. های صاحب شرف استهای دلهای قنات نیست بلکه چشمهمراد من چشمه: بعد گفت
  . ای در دل و گوشی شنوا و گفتاری خوش دارد

شود و غريت خدایی وابسته می غريت انسانی به افراد: گفت. ابوالفرج عُکَربی گفت از شبلی غريت را پرسیدم
  : به اوقاتی که جز برای خدا به کار رود و بعد خواند

  پیکرم را آتش درون گداخته است
  و دلم از سوزش پیکر، آب شده است 

  پاره کنید ریسمان مرا و گر خواهید هم ببندید
  هر چه شما کنید در نگاهم زیباست 

  گویند که من عاشق هستم مردمان را ست می
  . دانند عشقم به کجا و به کیستهیچ کدام نمی اما

  : ای درس داد و گفتو سپس چند کلمه
  ام جز این که از فهم حدیث درمانده

  حدیث تو باشد و عشق تو شغل من
  سازم هایم را فرش دلداده میو چشم

  . یعنی فهمیدم و خرد من هم نزد شماست
  : و غالباً این دو بیت را نیز بر لب داشت

  ف او را یدند و نشانم دادند عجایب لطرا دم
  نکتۀ عشق را دریافتم اما دلم از فراق او گداخت 

  نه غایب است از من که با یادش آرام گريم 
  . دارد که پنهان گردمن برمیمو نه نیز چشم از 

  : از هموست
  سیل آمد و چون جاری شد مرا به گریه انداخت 

  و بر زیبایی او دو چشمانم اشکبار گشت
  هایم بی تو آب شوری بیش نیست اما چون به تواشک

  .شودگريد و خوش بو میبرسد بوی خوشت را می 
  : خوانده استها میها را برای صرب در سختیاند که سهل بن عبدالله این بیتگفته

  ای در آن آوری ساعتی را که آویختهآیا به یاد می
  یابیو آن را با صبوری چون عسل میتو

  انی که روزگار شب را به روز باید بد
  آرد با تلخ و شريین خود و روز را به شب می

  پس با دریافتِ مراد، چندان خوشنود مشو 
  و با آمدن سختی از پای درمیا

  وگر در دنیا گناهی مرتکب شدی 
  . خدایا مرا بیامرز: به دنبالش بگوی که

  : هایی داردابوالعباس بن عطا دربارۀ شکر بیت
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  اماست او تو بر من که شکر آنها را نکردههچه نعمت
  های خویش ای با لطفتو خود بار شکر را از من برگرفته

  تر از آنم که بار شکر تو را به دوش کشم ناتوان
  . کشدهایت را نیز میاما لطف تو بار نعمت

  : و نیز از اوست
  چگونه شکرگزارم آن را که شکر ازو زیباست

  از اوستوهمۀ شکرم در مهر وعشق 
  گویند از سر وجد و صفا دلدادگان شکر می

  . همتا و ممتازشکری بی
ای سر چاه را برداشت و جانور درنده. اند که در چاهی افتاد و سر چاه پوشیده شددربارۀ ابوحمزۀ صوفی آورده

ای : گویدکه می ابوحمزه پای او را گرفت و از چاه برآمد و ناگاه آوای هاتفی را شنید. خود را در چاه آویخت
  : آن گاه او در این زمینه گفت. ایاز نابودی رهاندیمت با کمک درنده! ابوحمزه ببني چه کار نیکویی

  شرمم بازم داشت از پوشش عشق تو 
  نیازم ساخت از کشف و اشراق و دریافت تو بی

  ام و از حضور به غیبت در کارم بسی نرم گشته
  شود ام چه لطف با لطف درک میپرداخته
کنده از هیبت توستتو را می   بینم حال آن که درونم آ

  شویگرچه تو به نرمی و مهربانی با من خوگر می
  کشاندسازی که مهرت به هالکش میای را زنده میو دلداده

  . و بس شگفت است زندگی همراه با مرگ
  از تنهایی و انفرادم شگفتی منما : ابونصر بشربن حارث گفته است

  همتایی روزگارت بیفزای توانی در بیهر چه میو تو هم 
  یابمبرادری از میان رفته است و جایی از آن نشان نمی

  بینم های دروغني دست و زبان چیزی در مردم نمیو جز تملق
  چون برایم راز دل او گشوده شود
  . های سیاه روزگارخواهم دانست کجاست نشانه
  : از یوسف بن حسني رازی است

  آید دارم هر دوستی را که میدوست می
  های من چشم بسته و نادان است و از دیدن زشتی

  دارم همراه استو در هر چه دوست می
  و در زندگی و پس از مرگ نگهبان من است

  یافتمش کیست این؟ کاش می
  . نمودمو هر چه از مال و حَسنات دارم با او قسمت می

  : ابوعبدالله قریشی گفته است
  ۀ کارها آمیخته با نفسی تو در هم
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  اما سرشتِ اصلی هنوز از تو جداست 
  آمیزد که گویا تو هموییمی راسپس چنان تو 

  آیند و همگی تو را در سازد و سخن چینان میو نريوهایش را تباه می
  کنندآن سرزنش می

  دارندو در آشکار و نهان پریشان و ناآرامش می
  . و دیگر بار دلشهایش برای تو آسیب دید یک بار چشم

  :گویدابوسعید خراز می
  کند نمیای  دارد و به هیچ کس اشاره دىل تو را دوست می 

  چه نزدیک است که همتش از تو آگاهی یابد 
  دل او به تو مشغول و سرمست است 

  و جانش از هیجان قرب و نگاهت، نزدیک به گداخنت است 
  چیننددىل است که با عشقت خردها، هوشیاری آن را می

  یابد ای عزت و افتخار من به ویژه آنگاه که با تو بلندی می
  ساخت هایش را آشکار میخواست شگفتیی پاک است آن که اگر میب

  .تا رازهایش را چون چهرۀ ماه همه ببینند
  : اند که از ابوسعید خراز استها را ابوعبدالله قُرشی برای هیکلی نوشته است و گفتهاین بیت

  ای را پوششی از شادی در پوشاند خداوند به حقیقت، شایستههرگاه 
  کند رازهای درونش را آشکار می

  شودو این بدان سبب نیست که راز از پیامدهایش آشکار می
  بلکه بروز قدرت خداوند تواناست 

  هرگاه خورشید با درخشش خود بر رازها بتابد
  ...ایتو با پرتوهای نزدیک آن آمیخته

  : به قرشی نوشتابوالحدید 
  ام بیم دارم از تو که بگویم از شدت اشتیاقت هالک شده

  اما به راستی اشتیاقت مرا از پا درآورد
  وگر خواب به چشمانم نزدیک شود 

  . آلودم دورش خواهم ساختهای اشکبا نیزه
  : جواب ابوعبدالله

  شوم و سالمت گویم که به راستی زنده میاما من می
  رسدتو به من می گاه که اشتیاقآن

  وگر خواب در مژگانم جای گرفته باشد
  . کنم اما نه با میل خویشبرای خوش آمد تو آنها را به خواب یله می

هر . های لطیف و معناهای دقیق هستنددر این شعرها مطالب آسان و دشواری هست که پر از اشارت: شیخ گفت
و به رموز آنها پی برد چیزهای ناورا به سرایندگان نسبت  کس که در آن ژرف بنگرد و مقاصد شاعران را دریابد
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بکاود تا درست دریابد چه هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد و  ندهد و گر چیزی را درست درنیافت برپسد
  .اگر بیش از این در این باب سخن گوییم کتاب دراز خواهد شد. هر علمی شایستگانی

  باب چهارم دعاهای مشایخ تصوف
  خواندعایی که ذوالنون مید-۱

ها حول و قوت هست و فعاىل تو راست که در همه آفریده. خدایا، نريو، نريوی تو و بخشش، بخشش توست
چه سان . یابدعجز و جهل پیشاوری تو نیست و بیشی و کمی در تو راه نمی. کنیهستی که هر چه بخواهی، می

ا را پدید ساختی، و یا نريویت را کاهش دهند در حاىل که تو آفریدهها در برابر تو بایستند در حاىل که آنهآفریده
فریدهها داری و آو چگونه آفریدۀ تو نباشند که تو آنها را پدید آوردی و خلق کردی، تو بر خود نشانه. ای آنها را
  . جز تو کسی نیافریده استهایت را 
یابد تو ست و آنچه را که ادراک محدود آدمیان درمیاز خلق تو ها ای آن که همۀ ادراک! ترین برترینتویی پاک

تو آنی که در گیتی به عیان تو را در نیابند و از تو مستغنی نگردند و هیچ جا مستغنی از تو . ایها بخشیدهبدان
ها از تو جز شناختی ناقص نخواهند نیست و جز تو را توانِ شناختِ تو نیست مگر اقرار به وحدانیت تو و آفریده

  . اشتد
هیچ مکانی از تو خاىل نیست . دارد و هیچ کس توان کاسنت قدرت تو را نداردهیچ چیز تو را از چیز دیگر بازنمی
  . داردو هیچ کار تو را از کار دیگر بازنمی

  : دعایی دیگر از ذوالنون
کنده از اشک و آتش کن و دلهای عربت ساز و دلچشمان ما را چشمه! خدایا ما را شناور  هایهای ما را آ

ها سرگردان شوند، دیدگان ما را به روی ها و تپهامواجی نما که درهای سماوات را بکوبند و از بیم تو در بیابان
های شیدایان ای دوستدار دل. درهای معرفت خویش بگشا و معرفت ما را فهمی ده که نگرندۀ نور حکمت باشد

  .و پایان آرزوهای راغبان
  : وندعایی دیگر از ذوالن

همانان که با درونشان به رازبینی می. ترین وىل متوکالن بر توو نزدیک! دوستان خودی نیترتو آشنا! خدایا
  . نشینند
یاد تو آرامبخش من است آنگاه . راز من د رنزد تو مکشوف است و پناهگاه دلِ من در وحشتِ گناه، تویی! خدایا

  . ها مشیت توستوست و سرچشمۀ همۀ کردهیابم که سررشتۀ تمامی کارها در دست تکه درمی
تر از تو به ای پس چه کسی شایستهتر از من در بدبختی و تقصري؟ تو مرا ضعیف آفریدهچه کسی بایسته! خدایا

، به اذنت اطاعتت کردم های نافذت بر من محیط بودیشناختی و با فرمانعفو من؟ با علم ازىل خویش مرا می
با رحمت عامت و انقطاع . به علم تو عصیان کردم و در پیشگاهت عذری ندارم. استو منت تو بر من همیشگی 

نیازترین در های آشکار و پنهانم را ببخشی، ای بیخواهم که مرا بیامرزی و گناهو درماندگی و فقرم از تو می
  . هستی

  دعای یوسف بن حسني -۲
به ما آن را عطا کن که ! خداوندا! ما را درو مکن های توایم پس با داسِ انتقامتدۀ نعمتیما پرور! خداوندا
چه ما . که بدون سؤال به ما ایمان بخشیدی پس عفوت را که خواهان آنیم از ما دریغ مدارخواهی ای آن خود می
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اقرار داریم که بدکاریم اما رو به سوی . خواهیمآییم، و با این که همیشه گناهکاریم از تو بخشش میبه سویِ تو می
از ما آنچه خود به ما منت کردی و بخشیدی بپذیر، اسالم و ایمان را که بدان راهمان نمودی ! خداوندا. داریم تو

  . تر کنو درستی را نشانمان دادی فزون
  . هایت همۀ وجودمان را گرفته و هیچ کس توان شکر تو را، جز با خواست تو، نداردنعمت! خدایا

هایش را داشت و سپاس خدایی را که خود سپاس نعمت: گفتچنني می شنیدم دانایی در دعایش: یوسف گفت
نیازمندی خلق، چه او خدایی ، خویش را ستود بیآن چه را که منشأ معصیت تواند بود مذمت کرد و با خویشنت

  . است که جز او نیست
  : گفتشنیدم که یکی از مشایخ در مناجات می: همچنني گفت

  را از نیازم بیاگاه خداوندم! ای بخشش پروردگاری
  . چون جز تو به سوی پروردگارم شفیعی ندارم

   -برگرفته از کتاب مناجات او -دعای جنید- ۳
االکرمني و به لطف و مهربانیت ای خواهم و به جود و مجدت ای اکرمای بهرتین شنونده، از تو می! خدایا

خواهم خواهش مردی خاضع و خاشع و می دهم وترین سوگند میترین و به احسان و رأفتت ای کریمبخشنده
خوار و متواضع و درمانده را که سخت به تو نیازمند است بپذیری، که فاقۀ او شدت گرفته است چه او به قدر 

داند که هیچ چیز در های تو دل بسته است و میضرورت حاجت خود را به نزد تو آورده است و بسیار به داشته
خواهم که مرا هیچ شفیعی کار ساز در پیشگاه تو نیست، مگر با اذن خودت، می هستی جز با مشیت تو نیست و

  . ببخشی
ها را که ها را که پوشاندی و چه بسیار بالها را که از من برگرداندی و چه بسیار لغزشچه بسیار زشتی! خدایا

ها را من راندی و چه بسیار نیکیها را که آسان گرفتی و چه بسیار نارواها را که از ندیده گرفتی و چه بسیار بدی
از تو ای شنوندۀ نیازِ درماندگان و عالم رازهای پنهانِ خاموشان و آگاه بر باطن افعال و . که در باب من گسرتدی

خواهم که با کارهای زشت من صدایم را ترین کارهای کوشندگان، میترین و بزرگاعمالِ روندگان و ناظر نازک
های پنهانم شتاب نکنی هایم مرا رسوا نسازی و بر عقوبتِ من برای کردههای زشت خلوتنشنیده نگريی و بر کار

  .و در همۀ احوال همچنان بر حال من مهربان بمانی و در همه وقت بر وجود من سایۀ لطف بگسرتانی
ها سینهه از انبوهی بیمای کآورم پناه نیازمند آوارهبرم و به تو رو میبه تو پناه می! گاه منای خدا و سرور و تکیه

کنده از اندوه گردد و عقل و زبانش از ذکر نام تو باز ایستد و جسمش از حرکت در  اش نزدیک است که آ
خواهم که این بیم را از تو می. امام و از نقص و تقصري خویش درماندهخدایا بني این و آن مانده. خدمت درماند

بازخری و شب و روزم را با یاد خودت آباد سازی و به عبادت و خدمت از دلم بريون بری و دلم را از رنج آن 
خویش پیوسته سازی تا همیشه در یاد تو و در حالِ ذکر تو باشم و خستگی و سستی و درماندگی و کوتاهی مرا از 

ی چشش خدایا مرا شريین. ترین پرستنده در میدان پرستش تو باشمآیم و شادابپا نیندازد تا شتابان به سوی تو
   .هایت را ببخش ای واالترین بخشندگانلطف لذت

  دعای ابوسعید دینوری -۴
خواهم که به از تو می! خداوندا: خوانددر طرابلس شنیدم که ابوسعید دینوری در مجلس خود خدا را چنني می

اهل حق بر و به حقِ تو بر اهل حق و به حق  -تر از حق تو بر تو نیستچه حقی شایسته -حق خودت بر خودت
ات بر که با قدمت علم خویش بر همه چیز آن را آشکار ساختی و به قدرتت و سلطه تو و به حق هر حق داری

  . هایم را برآوریخواهم که بر محمد و خاندانش درود فرستی و حاجتهمه چیز، می
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  دعای شبلی -۵
  : از عُمربن بحر حکایت شده که گفت این دعا را از شبلی آموختم

ای روشنی آسمان و زمني و ای ارجمند آسمان و زمني و ای قیّوم آسمان و زمني و ای نور آسمان و ! داخداون
و به حق آنچه  - تر ازین نیستکه حقی جلیل -هایت بر تو و به حق خودت بر توبه حق نام. زمني ستایش تو راست

ای، ای خدای بزرگ که جز را بدو فهمانده هایتای و فرستادهای و به حق هر کس که او را خرد دادهفرو فرستاده
تو خدایی نیست، ای که فقط تو خدایی، درود فرست بر محمد و خاندانش و گردآور آنها را و پراکنده مساز و 

به خودشان وامگذاز  -و حتی کمرت از آن -ساز و آنان را چشم بر هم زدنیآشکارشان را ببخش و نهانشان را آباد 
های خاص خود ساز و از آنانشان قرار ده و آن حقی، آنان را اتقیا و بزرگانِ معنایابِ علمو به حق هر حقی که ت

  . گزینندگویند و جز برای تو خاموشی نمیکه همیشه سخن از روی تحقیق می
  دعای یحیی بن معاذ رازی-۶

آن گاه که زبانم را کردهخوانمت به زبانِ امید الهی و سرور من، امید من و معنای سرانجام کارهایم، خدایا می
خدایا چه گواراست الهام رازهای تو بر دل و چه گواراتر شريینی مناجات با تو در جایگاه. سازدهایم گنگ می

  . های پنهان
ام چه چیز تو را به غرور انداخت و فریفته ساخت و من بگویم نیکیبنده: آن گاه که در قیامت مرا بگویی! خدایا

افکنی، آن هم میان دشمنانت، به آنها خواهم گفت که فقط مهر تو خدایا اگر مرا در آتش . نشمارت به مهای بی
  . ساختینیازم میرا در دنیا به دل داشتم چون تو خواجۀ من هستی و از همه چیز بی

. ایای و گر عذابم کنی با عدلت کیفرم دادهاگر رهایم سازی با عفوت رهایم ساخته! خداوندا: گفتیحیی می
دانی که توان در آتش ماندن را می! خدایا. هر چه کنی بدان خوشنودم چون تو پروردگار منی و من بندۀ توام

  . دانم که شایستگی بهشت رفنت را هم ندارم پس چاره جز عفو و بخشش تو نیستندارم و می
م در آنها بود، و شادی خدای من، سرور من، آقای من، بزرگواریت مرا از کارهای زشتم غافل ساخت گرچه هالک

هایت از کارهای نیک بازم داشت اگر چه نجاتم در آنها بود، وشادابی با تو مرا از شادابی با خویش دور نعمت
  . ساخت

سازم دل را خوش به جویم و تو را راهنمای شناخت تو می  به سوی تو تقرب می! خداوندا: گفتو پیوسته می
هایم و گمان ندارم که در رستاخیز مرا با عدل برسنجی چه در دنیا مرا در پوشش نمایم نه به کردههایت مینعمت

های فضل خودت نهادی و با عفوت گناهانم را بخشودی و با خوشنودیت آرزوهایم را برآوردی؛ و گر تو درِ خزانه
  . گشتهای خود برنمیکاریات به زشتگشودی بندهرحمت را نمی

ام نیازیم از همه چیز، با گناهان، خودم را تباه کردم، تو با پذیرش توبهای مایۀ بی! نای سرور و ساالر م! خدایا
گذرند، من نیز ستمکار نادانم و تو از دانی که بندگان کریمت از ستمکاران نادان میتو می. مرا به خود برگردان

دانی که شیطان دشمن من و خدایا تو می. ترین بخشندگاناز من درگذر ای بخشندهتری، پس همه کس کریم
ای ارحم! ترین مهربانانتوست و چیزی بهرت از غفران تو برای رفع کیدهای او نیست، پس مرا ببخش ای مهربان

  الرحمني
  شود که برایم دعایی کنی؟ به یکی از مشایخ گفتم می: در انطاکیه از عمر مَلَطی شنیدم که گفت

یسته آن است که تو هم دلت را آماده کنی چه اگر دل آماده نباشی کنم اما بابرایت دعا می! ای جوان: گفت
  . دعایم تو را سودی نخواهد داد
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دستور داده شد که مردمان . از ابراهیم ادهم حکایت شده که روزی در کشتی نشسته بود و دریا طوفانی شد
اکنون وقت دعا : گفت. وانخدا را به کمک ما بخ! بدو گفته شد ابواسحاق. کاالهایشان را به دریا اندازند

  . نیست، گاه تسلیم است
از جعفر شنیدم که گفت از جنید شنیده که او از سری . اند که اجابت حق آن گاه است که دعا صادقانه باشدگفته

خواهی عذابم کن اما خواری حجاب دیدارت هرگونه که می! خداوندا: گفتسقطی شنیده که در هنگام دعا می
  . ررا برمن روا مدا

خدا مرا و تو را زیر درخت طوبی : گفت. برایم دعایی کن: ماز ابوحمزه است که گفت روزی سری سقطی را گفت
گريند زیر درخت طوبی شوند و آرام میام که نخستني جایی که اولیای حق در بهشت جمع میگرد آورد چه شنیده

  . است
  دعای عایشه- ۷

مرا دعایی بیاموز، عایشه ! ای مادر: شه را به خواب دیدم و بدو گفتمعای: از ابوعبید بُسری حکایت شده که گفت
  : ای ابوعبید خدا را چنني بخوان: گفت

: گفت. تر کنفزون! مادرم. ک ساز و درآمدم را کافی نما و بر کار دنیا و آخرت اعانتم کنبخداوندا خرجم را س
  .ابوعبید همني تو را بس است

خواندن : را پرسیدم دعا برای اهل تسلیم و تفویض چه معنایی دارد؟ گفت یکی از بزرگان تصوف: شیخ گفت 
  : خدا دو گونه است

  . آرایدآراستگی جوارح ظاهر با دعا، چه دعا نوعی خدمتِ حق است که با این خدمتکاری ظاهرش را می-۱
  .گرددهای حق با دعا بهرت ممکن میآمادگی پذیرش فرمان-۲
  دعای جنید- ۸

چه کس بهرت از توست برای آن کس که نیکی کرد و به تو روی آورد؟ و چه کس ! موالی من الهی و سرور و
بخشاید برای آن کس که تو را خواست؟ و چه کس در عطوفت و رأفت نسبت به کسی بخشد و میزودتر از تو می

پروری و ها را میهای تو هستند و تو با فضل خود آنهمه غرق نعمت. تر استالعملکه به طاعت گرایید، سریع
سازی تا تنها تو را ببینند و دل به تو دهند و جز از تو لذت و در نزد خود یگانه میآوری هایشان را برمیخواست

آنان شبانروزان روی به سوی تو دارند و در همه حال تو را در چشم دارند و تو را در . نربند و فقط برای تو باشند
که با بزرگواریت نگهدار ! خواهم ای خدا و سرور و موالیممن نیز از تو می. نندگزیهمه احوال بر همه چیز برمی

خواهم و به تو راغبم و از ام و از تو کمک میپناه آوردهچه تنها به تو . و پرستار و نگهبان و آمرز شکارِ من باشی
  . ی تو اما من از ستمکارانمخدایی جز تو نیست و پاک. هراسم و در امور دنیا و آخرت متوکل بر تو هستمتو می

اگر کم است اما برای نگرندگانِ در آن کافی و . های صوفیان هنگام رازها و نیازهایشانای از نیایشاین بود گوشه
  . و از خداست توفیق -.پربرکت است

  های صوفیان به یکدیگرباب پنجم برخی از وصیت
اگر . هیچ نیست) در این راه(پسرم جز بذل روح: گفت! نمرا وصیتی ک: یکی از مشایخ گفته است به رُوَیم گفتم

  . بدان قادر بودی رهیدی و گرنه خود را با ترهات صوفیان سرگرم مدار
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 دهر چه تاکنون از من دیدی: گفت! ما را وصیتی کن: یاران یوسف بن حسني پريامون او جمع شدند و گفتند
  . ا طلبکار نباشید و با پسران تازه بالغ منشینیداز خد: ها را مقتدای عمل خود سازید جز دو چیزهمان

همني سخن یوسف را گفت که خدا را بدهکار ندانید و به چهرۀ نوجوانان . به سری سقطی گفته شد وصیتی کن
  . نگاه نکنید

وبه راحتی (از الفت و عادت و آرامش با آسایش حذر کن: گفت! مرا وصیتی بنما: مردی به ابوبکرِ بارزی گفت
  ). نخو مک

های روزانه باشد و برپهیزید از این که اندوهِ شما برای موضوع: ابوالعباس بن عطا در وصیتی به دوستانش گفت
از جعفر خُلدی روایت است که . خواهیددلگرم باشید به آنچه خدا برای شما رقم زده است نه آنچه خود می

ار و عزمت را مؤخر نه این که آرزویت را نفست را مقدم د: گفتنمود و میجنید مردی را وصیت می: گفت
  . ها را از کف بدهیپیش اندازی و خود را پس و فرصت

برادرم، با دوستانت : و گفته بود -یا دوستی را - در کتابی از ابوسعید خراز دیدم که مریدی را وصیت کرده بود
. ر کردار و عقیده مخالفشان باشراست باش و با اهل دنیا کج دار و مریز طی کن یعنی به ظاهر همراهشان و د

طلب شدند کوشا شو وگر پرخور شدند کمپس گریه کن اگر شاد شدند و غمگن شو اگر فرح یافتند، و اگر راحت
گوی و کم ببني و کم حرکت باش و کم بخور و کم گاه دنیا را به یاد آوردند تو آخرت را یاد کن و کمهر. خور باش

  . در بهشت جای دهد؛ آن گاه که با رحمت خویش تو را خداست تو رابنوش و کم بپوش تا خدا 
دوست من، سخنم را گوش کن و بکوش که ثواب الهی را به کف : -در وصیتی به دوستی - ابوسعید خراز گفت

گوشه گريی برای او تا این که رها . ی آن و دل سپاری به حق و بریدن از همهارآوری با مخالفت نفس و خو
  . دهدکند و بر هر چه خواهد فرمان میی خدا آوری و خداست که هر چه بخواهد میگردی و رو به سو

و . برادرم، بدان که شرافتی برتر از اسالم نیست و کرامتی واالتر از تقوا نیست: نوصیت ذوالنون به یکی از برادرا
تر از ت و نگهبانی قویخردی فراتر از ورع نیست و شفیعی بهرت از توبه نیست و لباسی زیباتر از عافیت نیس

  . تر از تهیدستی و رضا به کفاف نیستای طالییسالمت نیست و گنجی سرشارتر از قناعت نیست و خواسته
. هاستها و شرت زحمتشهوت کلید همۀ رنج. روی اندازد به آسایش رسیده استهر کس که زندگانیش را بر میانه
چه بسیار طمع کاذب و . کاردویی همۀ عیوب را در جان آدمی میکشاند و شره کامجآز آدمی را به گناهکاری می

  . آردها که جز زیان چیزی نمیگريیآرزوی ناکام که جز حرمان چیزی ندارد و چه بسیار بهره
کنم تو را که کمرت به گذشته بیندیشی و بیشرت حالِ روزت را در نظر سفارش می: جنید یکی از دوستانش را گفت

  . داشته باشی
کنم که هزگز آسیبی به تو را به خصلتی وصیت می: گفت. ه ابوعبدالله خیاط دینوری گفتم مرا سفارشی بنماب

  . همیشه پشت سر برادرت نیکو بگو و برای او نیکی بخواه: آن چیست؟ گفت: گفتم. اش نخواهد رسیددارنده
ذلت را از خوف ذلت خواهی  عزت را از شدت عزت خواهی فروختم و: از ابوبکر وراق حکایت شده که گفت

  . کندحق را نافرمانی میخریدم و این جزای کسی است که سفارش 
اگر در علم غیت حق به صدق توحید تأیید شده هستی : گفت. مرا وصیتی کن: مردی پیش ذوالنون آمد و گفت

وگر چنني نیستی  اند و این مایۀ خوشبختی توستپیش از آفریدنت آن را برایت آماده ساخته بودهکه  بدان 
  چگونه صدای غریق شنیده خواهد شد؟ 
خدا را به یاد دار و هرگز فراموش : ابراهیم بدو گفت! مرا وصیتی کن: مردی پیش ابراهیم بن شیبان رفت و گفت

  . مکن، اگر چنني توانی نداری پس مرگ را از یاد مرب
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  . ن پاک کننامت را از شمار قاریا: گفت. یکی از مشایخ را گفتم وصیتی بکن
  .والسالم. هایتان را بشماریدها و لحظهنفس: گفت. به ابوبکر واسطی گفته شد ما را پندی ده

  . سبکباری و خاکساری و رسیدن به خدا: گفت. دیگری را گفتند وصیتی کن
میکردم روزی در کوه مقطم مردی را بر در غاری دیدم که نرم نرمک در روزگارانی که سفر می: ذوالنون گفت

دیگر ازو ناامید نیستم و همیشه آروزی . پاک است آن که دلم را از ناامیدی رهاند و با آمال آباد ساخت: خواند
اش ساخته و ریاضت بسیار مجروحش خوب که نگاهش کردم دیدم عبادت زیاد فرسوده. رسیدن به او را دارم

مواظب باش که امیدت : گفت! چیزی بگو: گفتم. نزدیکش شدم از من دوری کرد و روی برگرداند. نموده است
تر طرفة عینی از خدا بریده نگردد و همیشه شادی و اندوه را با هم جمع کن و پیوسته خودت را با خدا نزدیک

. بس است تو رابس است تو را، : گفت. بیشرت بگو: گفتم. بینند شاد گردیساز تا در روزی که بدکاران زیان می
شک را بر یقني ترجیح مده و جز آرامش از : گفت. گو از آنچه گفتیبای بیشرت مهکل: مردی ذوالنون را گفت

وگر تلخی روزگار سراغت آمد نیک صبور باش و پیوسته به خدا رسیدن را . خویشنت به چیزی دیگر خوشنود مشو
و با معرفت شناسند روزند و او را میگريند و مهر میچه خدا را بندگانی است که بدو انس می. پیش چشم کن
گَردد کنند و دیدگانشان به بزرگی پرشکوه قدرتِ او روشن میبندند و با چشم یقني دیدارش میاو، امید بدو می

های آنها گریه. کندور میچشاند و از لذت یگانگی خویش آنها را بهرهو از حالوت دیدار خویش آنها را می
درنگ دعای آنها از، لرزانندۀ درهای آسمان است چه بیپريامون عرش او دواست و دعایشان هنگام درد و نی

  . گشایددرهای آسمان را می
برادرم، عمل کن و بشتاب پیش از آن که مرگ بشتابد به سوی تو : گویدهای خویش میجنید در یکی از وصیت

ات و برادران رفتهو اقدام کن پیش از آن که مرگ نسبت به تو اقدام کند چه خدای تو را پندها داده است با مرگ 
این پند من به توست و وصیتم . این حّظ باقی توراست و دیگر هر چه هست به زیان توست. اتهتیاران درگذش

  . والسالم. که آن را به کار بندی و رستگار شوی
  .و از خداست توفیق. های صوفیان و نگاه ویژۀ آنان در این باب که آوردماین بود مختصری از وصیت
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  هم در سماعکتاب د

  باب اول در حس صوت و سماع و مراتب شنوندگان آن 
اند که مراد در تفسريها گفته). ۱/ فاطر(ها هر که را بخواهدسازد در آفریدهافزون می: فرمایدخداوند می: شیخ گفت

خداوند هیچ پیامربی «:روایت شده است که گفت) ص(از پیامرب. فزونی اخالق نیک و صدای خوش استااز 
تر از صدای خوب برای پیامربان را بایستهخداوند هیچ چیز«:و فرمود. »ا برنینگیخت مگر با صدای خوشر

خواهد حتی زیباتر از نوازنده خداوند اذان را به نیکوترین وجهی از مرد قاری می«:و نیز فرمود» .ندانسته است
ن و جخواند که هرگاه زبور میو در حدیث است که داوود را چنان صدایی خوش بخشیده بود » .چنگش را

دادند و گاهی از مجلس آمدند و گوش میانس و جانوران وحشی و پرندگان و همۀ بنی اسرائیل گردش فرا می
به «:و از پیامرب روایت شده که گفت. بردند که برخی از آنان مرده بودندآوازخوانی او چهارصد جنازه بريون می

حدیث دیگر است  که و در » .اند چه بسیار خوش آواستري داوود بخشیدهراستی که ابوموسی را یکی از مزام
: و از معاذبن جَبَل است که به پیامرب گفت. پیامرب روز فتح مکه قرآن خواند و صدا را بلند کرد و دوباره بازخواند

  . ساختمای سخت صدایم را خوش میکه تو شنونده مدانستاگر می
این سخن دو معنا را برمی: شیخ گفت. هیددقرآن را با صدای خوش زینت : گفتاز پیامرب روایت شده است که 

یکی آن که خواندنش را درست سازد و آن کشیدگی صداست در هنگام خواندن چون  - و خدا داناست -تابد
های تواند با صدای نغمهنمیوزیرا که قرآن کالم خداست و ناآفریده . داردسازد و پاک میقرآن صدا را نیکو می

معنی دیگر این است که صداهایتان را با قرآن زیبا . سازدها خوش گردد یعنی قرآن صدا را زیبا میآفریده و آفریده
اش کتاب شکر خدای را که بر بنده: مثالً این آیه. صدا پس و پیش کنیدکنید یعنی در هنگام خواندن با لحن 

قیّماً در معنا مقدم است اگر چه در ). ۲و۱/ کهف(آورد ست نساخت و راست و درستافرستاد و آن را کج و نادر
  . پایان آیه آمده باشد و مانند این در قرآن بسیار است

ترین صداها، صدای و خشن نتریبه راستی که زشت: خداوند صداهای زشت را ذم کرده است با گفتۀ خویش که
دانایان در . صدای خوب را ستوده استهمني که صدای ناخوب را نکوهیده یعنی ). ۱۹/ لقمان(درازگوش است
هایی که در دل هر ها و اشارتگفته: گفت. ذوالنون را از معنای صدای خوش پرسیدند. ها دارنداین باب سخن

  . زن و مرد پاک و پاکیزه نهاده شده است
ویش میهایی که حُب خدا را در خآوای خوش نفَس خداست برای دل: اند کهاز یحیی بن معاذ رازی آورده

از احمدبن علی وجیهی . بخشدهای سوخته را آرامش میآوای خوش نفس خداست که دل: دیگری گفته. پرورند
سه چیز اگر گرد آید : شنیدم که گفت از ابوعلی رودباری شنیده که ابوعبدالله حارث بن اسد محاسبی گفته است

  :گرچه ما را نیست -توان از آنها بهره بردمی
  نت،ادیصدای خوب با -۱
  زیبارویی با صیانت، -۲
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  .نیک رفتاری با وفاداری- ۳
صدای خوش حکمت است و ابزار پاک و واال در صدا و زبان لطیف : گفتاند که میاز بُندار پسر حسني آورده

  ).۳۸/ یس(است که تقدیر خداوند توانا و داناست
گرید تا دردش را بنماید چون گاهواره میهای خداوند د رصداهای زیبا آن است که وقتی بچه در از جمله لطیفه
و مشهور است که پیشینیان سودائیان را با صدای خوش درمان . خوابدگريد و میشنود آرام میآوای خوش می

  . گرداندندکردند و سالمت را بدانها باز میمی
یابان سرکش گردندو یا شرتها در بیکی از رازهای خداوندی در صدای زیبا این است که مثالً هرگاه : شیخ گفت

کشند و شنوند و گردن میشرتها می. نوازدمی» حُدی«راه گم کنند یا خسته شوند و راه بپیمایند، ساربان آهنگ
شوند تا بارها به منزل برسانند و گاه چنان تند میآورند و خوش رکاب و خوش سري میمی) حادی(رو به نوازنده

در این . گردند و همۀ اینها نهفته در راز آواز نوازنده استکار خویش غافل میبازند و از بار و تازند که جان می
در بیایان بودم که به یکی از : گفت. دُقی در دمشق بود که از او در این باره پرسشی کردند: معنا حکایتی است

ای سیاه را دیدم که در هدر پشت خیمه برد. ای بردمرا به خیمه. یکی از آنها میهمانم نمود. های عرب رسیدمقبیله
برده به من . شرتی را نیز دیدم که در حال جان کندن بود. زنجري گرفتار بود و پیش روی برده بسی شرت مرده دیدم

سپاسگزارم اگر شفاعتم کنی تا از بند رهایم . تو امشب میهمان آقای منی و نزد او ارج و منزلتی داری: گفت
کارم بر . چون هنگام شام خوردن شد من دست به غذا نربدم. اهد انداختچه او رویت را بر زمني نخو. سازد

های این برده را بر من خورم مگر آن که جنایتنمی: تو را چه شده است؟ گفتم: میزبان گران آمد و مرا گفت
ام ستهاین برده مرا بیچاره و فقري ساخته است و همۀ مال و خوا! کجایی مرد: گفت. ببخشی و از بند رهایش کنی

این برده صدایی بس : چه کرده است؟ گفت: گفتم. ام را بس زیان زده استرا تباه نموده است و مرا و خانواده
در راه . روزی باری گران بر پشت آنها نهاد و برد. گذردخوش دارد و زندگی من هم از قبال این شرتها می

چون به قبیله رسیدند و . در یک شب سرپدنداز آوای خوشش راه سه روزه را . برایشان سر داد» حدی«آهنگ
اما تو میهمانی و احرتامت بر ما . بارشان را نهادند همگی مردند مگر همني یکی که در حال جان کندن است

چون سپیده سر زد خواستم که آوای او . واجب، او را به تو بخشیدم و برده را از بند رها کردند و شام را خوردیم
کشی از چاه برده شرتی را برای آب. ن تقاضا کردم که برده را به خواندن وادارد و چنني کرداز میزبا. را بشنوم

. همني که صدایش بلند شد شرت شیدا گشت و بند را برید. سر داد» حدی«آهنگبرگزید و به بريون قبیله راند و 
. ای آن غالم شنیده باشمتر از صدتر و خوشکنم هیچ صدایی پاکیزهگمان نمی. من بیهوش به رو درافتادم
ای مرد چه درخواستی از من؟ شرتم را از دستم گرفتی، زودتر از ما دور : گفتزد و میصاحب غالم فریاد می

  . دُقی چنني حکایت کرد یا نزدیک به همني و خدا داناتر است! شو
شنیده که گفته است از  گفت از پدرم شنیدم که گفت از بِشردر انطاکیه از احمدبن محمد طَلّی شنیدم که می

کسی که : ها یعنی موسیقی ماهرتر از همه است؟ گفتچه کسی در لحن: اسحاق بن ابراهیم موصلی پرسیدم
  . ای به پرده دیگر برودنفس داشته باشد و خوب صدا را نگه دارد و زیبا از پرده

  باب دوم دربارۀ سماع و تفاوت اقوال درمعنای آن 
حالتی است معنوی که دل: ذوالنون گفت. د که فردی از ذوالنون معنای سماع را پرسیدانبه من گفته: شیخ گفت

گردد و هر کس که از سر هوس آن هر کس که با راستی بدان گوش دهد به خدا نزدیک می. راندها را به خدا می
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را » سماع«ن دارانیاند که گفت از ابوسلیماری آوردهااز احمدبن ابوالحو. شودرا بشنود به زندقه نزدیک می
هر کس که هر دو را داراست در نزد من : گفت. شودهایی که آهنگني خوانده میپرسیدم و نیز نیوشیدن تغزل

  . عزیزتر از کسی است که دارندۀ یکی است
ها را هویدا میحالتی است که با سوخنت جان رازجویی: گفت. از ابویعقوب نهرجوری معنای سماع پرسیده شد

سماع، لطافت غذای ارواح اهل معرفت است چون که سماع کیفیتی است که از همۀ : گری گفته استدی. سازد
همچون خود سماع که  -های پاک و روشنشود و دلتر است و تنها با رقت دریافته میتر و دقیقکارها رقیق

  . فهمندبدان راه دارند و مزۀ آن را هم اهل آن می -پاک و روشن است
 حق زنده شدم رد و چنانم ساخت که در وجودور کروزی سماع جان مرا شعله: گفتسني دراج میگویند ابوالح

  . سماع مرا به آسمان پاکی و بهشت مهربانی برد. و جام صفا نوشیدم و به مقام رضا رسیدم
ت دان باشد شنیدن عربهر کس که اشارت. ظاهرش فتنه است و باطنش عربت: گفت. شبلی را از سماع پرسیدند

  . برایش رواست و گرنه دچار فتنه و بال خواهد شد
آن سه : گفتند. ی باید سه ویژگی داشته باشد وگرنه نشنوددشنوگفت هر که سماع میمیحکایت شده که جنید 

  . برادران-۳مکان، -۲زمان، - ۱چیست؟ 
و یا سرش گرم چیزی صی در او هست قدارد حتماً ناند که هر یک از آدمیان که سماع خوب را خوش نمیگفته

  . دگر است که سماع را از یادش برده است
گاهِ سماع چون جز از حق -۱: در سه هنگام آیدرحمت بر فقرا فرو می: جعفر از جنید حکایت کرد که گفت

  .کوبندو جز بر وَجد حق پای نمی شنوندچیزی نمی
  . گویندیا سخن نمیگاهِ علم اندوزی چون که علم اندوزان جز از احوال صدیقان و اول-۲
  . کشندگاه غذاخوری چه تهیدستان جز از سر نیاز لقمه برنمی- ۳

از ). همگی(شدیم دانه به دانهکاش از آن رها می: گفت. از ابوعلی رودباری معنای سماع پرسیده شد
 از. کسی است که سماع را بشنود وبر همه چیز برتری دهد: ابوالحسني نوری پرسیدند صوفی کیست؟ گفت

هرگاه . گفت ابوالحسني بن زیری، از یاران جنید و شیخی فاضل بودابوطیب احمدبن مقاتل عکی شنیدم که می
فقري : گفتنشست و میکرد و میاش را پهن میآمد جامهرفت که سماع برپا بود اگر خوشش میدر جایی می

سماع برای صاحبدالن : فتگداشت مینشیند و اگر آن سماع را خوش نمیاست، هر جا دلش خواست می
چگونه به سماعی : گفتخود میاز حُصری شنیدم که در ضمن سخنان . رفتپوشید و میو کفشش را می! است

. بهرت آن است که سماعی فراچنگ آید پیوسته و ناگسسته. شودبرپدازم که با بریدن نوای نوازنده بریده می
تر نوشی تشنهمی رواست که هر چه از سماع. نوشیدن دائمتشنگی دائم و : پرسیدند ازو سماع یعنی چه؟ گفت

  !گردی

باب سوم در وصف سماع عوام و اباحت آن برای کسانی که با آوازهای خوش از خدا 
  برتسند یا به آخرت مایل شوند 

پسندد حتماً در احساس و حواس او نقصی هست هر یک از آدمیان که آوای خوش را نمی: بنداربن حسني گفت
در آن تکلفی هست مگر سماع که اگر مقاصد  - حتی چیزهای مباح -اندهر لذتی که آدمی را از آن باز داشتهچون 
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ای درست و آهنگی خوش و برای تلذذ و هر که سماع را به شیوه. فاسد در آن نیایند هیچ گونه تکلفی ندارد
  .شرع و لهو و ترک حدود نباشد بشنود سماع بر او حرام و ممنوع نیست اگر قصد در شنیدن فساد و مخالفت

هایی در ذات شماست آیا نمینشانه: شیخ گفت دیگر از دالیل اباحۀ سماع گفتۀ خداوند است که
/ فصلت(ها و در خودشانهایمان را در کرانهنمایانیم نشانهبه زودی آنها را می: و دیگر). ۲۱/ ذاریات(نگرید
است حواس پنجگانه است که با آنها یک چیز را از ضد آن تمیز مینشان داده آنچه خداوند از درون به ما ). ۵۳

دهد و دهان سازد و بینی که بوی خوب و نامطبوع را تشخیص میدهیم مانند چشم که زشت را از زیبا جدا می
یابد و همني گونه است یابد و دست که با لمس نرمی و خشونت را میکه با چشش، تلخی و شريینی را درمی

ترین صدا، صدای به راستی که زشت: خدا گفته است. سازدآوای نیک را از آواز بد و منکر جدا میگوش که 
همني سرزنش صدای خر و به طور کل زشت صدایان، ستایش آوازهای زیباست که ). ۱۹/ لقمان(حمار است

  .توان یافتتفاوت آن را جز با سماع نمی
سماع یکی از : شیخ گفت. دراک با فهم است و زدودنِ وهمسماع شنیدن با گوش ونیوشیدن با حضور قلب و ا

برای بهشتیان انواع نعمت: فرمایدهایی است که خداوند بهشتیان را بدان نوید داده است؛ چه در قرآن میویژگی
های دست های نرم و سبز و پیمانهچشم و پشتیهای پرندگان و حور و عني سیههای فراوان و گوشتها چون میوه

و نیز گفته است در بوستان . رده و تخت و قصر و خانه ودرختان و رودها و دیگر همانندان برای آنها هستنخو
های مجاهد گفته است مراد ازین خوشی چشش سماع در بهشت با آوازهای خوش و آهنگ). ۱۵/ روم(خوشند

  : سرایندی خوش میهای سمن عارض است که همگی با آهنگدلنشني از زبان کنیزکان گل چهره و حورعني
  تنانِ مهربان، ما زیبایان جاودانه دیگر مرگ را نخواهیم دید و ما نرم

  دیگر گرد پريی را بر خود نخواهیم یافت؛ 
گفته ) ص(چنان که در حدیث همني گونه آمده است خداوند همه جا شراب را حرام ساخته است و پیامرب

اما سماع را خداوند . »نخواهد یافت مگر این که توبه کند هر که در دنیا شراب بنوشد در آخرت آن را«:است
های بهشتی است که در دنیا رواست و دیگر برای همۀ مؤمنان در دنیا روا داشته است و فقط سماع جزء نعمت

  . های بهشتیان بر اهل دنیا حرام است بر طبق کتاب و سنت و خربنعمت
زنند و به آهنگ میمیشه شد و دید دو کنیزک برای او دف روزی وارد خانۀ عای) ص(پیامرب: ای دیگرنکته

اند عمر خشمناک شد و فریاد زد آیا گفته. چون این صحنه را دید آنها و عایشه را از کارشان بازنداشت. خوانند
 ».رهایشان کن، هر گروهی عید وشادی خود را دارند! عمر«:ابزار شیطان در خانۀ پیامرب باید درآید؟ پیامرب گفت

از این گونه اخبار بسیار . اگر سماع امری ناراست بود عید و غري عید نداشت و حرام بود؛ پس حرام نبوده است
  : خوانداند که چون به خانۀ عایشه درآمد، دید که مییکی را هم دربارۀ ابوبکر صدیق آورده. نقل شده است

  رو باشد هر مردی باید در خانه گشاده
  . تر استنزدیک د کفش بدونچه مرگ از ب

  : خواندکشید و میهمچنني بالل صدایش را می
  توانم رسانددانستم که آیا شبی را به سپیده میکاش می

  در بیابانی سبز و زیبا 
  . با شرتانی جوان

  : همچنني عایشه پیوسته شعر لبید را بر لب داشت
  زیستند رفتندها نرم و امن میها و کرانهمۀ آنان که در گوشه
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  . امدر پسِ ایشان من، چون پوستی گر گرفته ماندهو 
  :  گفتو بعد خطاب به لبید می

  شدی کجا چنني می
  یافتی؟ اگر ما و روزگار ما را درمی

ابوعبدالله حسني بن خالویه . اند که آوردن آنها سخن را دراز خواهد ساختبرخی از یاران پیامرب نیز شعر گفته
روزی ابن انباری آن را برای او خوانده است و گفته است که این شعرها را : گفتنحوی برای من شعری خواند و 
  : و برای او خوانده است) ص(کعب بن زهري پیش روی پیامرب

  تا آخر قصیده... سعاد از من جدا شد و دلم امروز داغدار اوست
اگ . کمت گمشدۀ مؤمن استاند که حبرخی از شعرها حکمت آمیزند و گفته: روایت شده است که پیامرب فرمود

رواست که شعر بگوییم دیگر تفاوتی ندارد که با آواز زیبا و آهنگ خوش باشد یا برای انگیزش شرتها یا در بحر 
از حدود رمل یا رجز چون انگیزۀ سرودن مهم است که مقاصد فاسد نداشته باشد و در راه باطلی قرار نگريد و 

  . و خدا داناتر است -نده با دین نباشدت و معافشریعت در نگذرد و برای مخال
توان مالک از میان آنها می. اندگروهی از بزرگان و علما و فقها سماع را روا دانسته: شیخ گفت. ای دیگرنکته

  : خواندنواخت و میگذشت و مرد نغمه میاند که روزی از درِ خانۀ مردی میازو روایت کرده. بن انس را یاد کرد
  . اندآگني شدهم تو را چه شده است از آنها درگذر گویا همگی خشمای رَباب، قو

می: خواندم؟ مالک گفتچه گونه باید می: مرد پرسید. بد نواختی و درست هم نخواندی: مالک بدو گفت
  ! امخواهی یاد بگريی و بعد همه جا پر کنی که از مالک بن انس آن را آموخته

در تجویز سماع اخبار دیگری . دانستنددینه آهنگ را ناخوش و مکروه نمیمشهور است که نه مالک و نه اهل م
شافعی هم سماع و ترنم با شعر . از عبدالله بن جعفر و عبدالله بن عمر و دیگر اصحاب پیامرب و تابعان نیز هست

اند که نقل کرده -با همۀ بزرگی او - از ابن جُریح. را روا دانسته است البته اگر از حدِ مروت و متعارف درنگذرد
  . سبب آمدن و ماندنم در مکه جز دو بیت نبود که شنیدم: گفت

  عتاب گفتمسوگند به خدا، بدو با لحنی بی
  ای؟چرا این همه در یمن درنگ نموده

  ای و یا آهنگ آن را داری؛ اگر در انجام گناهی پا فشرده
  از ترک حج چه خواهی یافت؟ 

اگر تو را روز قیامت حاضر کنند و کارهای بد و : بدو گفته شد. داندرا روا میاند که ابن جریح نیز سماع تهگف
سماع نه در سیئات : نیکت را برایت آماده سازند سماع از کدام دسته کارهایت خواهد بود؟ ابن جریح گفت

: فرمایدگريد و نه در حسنات، چون همانند لغو است که جزوِ هیچ کدام از آنها نیست چه خداوند میجای می
  ).۲۲۵/ بقره(کندخداوند شما را در سوگندهای لغو بازخواست نمی

این بود گفتارهایی کوتاه دربارۀ روا بودن سماع برای عامۀ مردم البته اگر مقاصد فاسد و انجام گناه : شیخ گفت
یره و طبل نهی نموده پیامرب از شنیدن تار و مزمار و دا. در آنها نباشد و با سماع نهی پیامرب را زیر پا نگذارند

اند همه را از شنیدن اینها کردهاست چون که اینها سماع اهل باطل است و در خربهایِ صحیح هم که ازو نقل 
  . منع کرده است
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  باب چهارم در وصف سماع خاصه و فضلشان در این امر 
: گویدظ شنیده است که میاز ابوعمرو اسماعیل بن نُجَید شنیدم که گفت از ابوعثمان سعیدبن عثمان رازی واع

  : سماع سه گونه است
  . جویند و در خطر فتنه و خودنمایی هم هستند  های نیکو را میسماع مریدان و مبتدیان که با آن حال-۱
جویندو با سماع آن چه را که موافق احوال و اوقاتشان است میسماع صدیقان که افزایش حال خویش را می-۲

  . شنوند
د، ناهل استقامت که دلشان یک آن از حق غافل نیست و نیازی هم به عرضۀ دل برای او ندار سماع عارفان- ۳

  . حرکت و سکون سماع چندان تأثريی در آنها ندارد
  : انداز یعقوب اسحاق بن محمد بن ایوب نهرجوری روایت شده که گفت اهل سماع سه طبقه

  .گروهی که در حرکت و سکون خویش اسري وقتند-۱
  .ی صامت وصُفه نشني که چندان اهل حرکت نیستندگروه-۲
  . ها در باب زشتی و خوبیِ سماع و اینان اندکندگروهی گرفتار گمان- ۳

شیخ . شنیدن با طبع، شنیدن با حال، شنیدن با حق: اند که گفت سماع سه گونه باشداز بُندار بن حسني آورده
ارد چه آوای دیدن و هر جانوری آوای نیک را خوش شنود چون همگان است در شنآن کس که با طبع می: گفت

شنود، در و آن کس که با حال می. -که شرحش گذشت - خوش از جنس روح است و هر روح داری بدان مایل
کند یا هجر نماید، تا دریابد که دوست بدو خطاب می کند یا عتاب دارد، از وصل و قرت یاد میشنیده تأمل می

کند، نماید یا ناامیدش مینماید، امیدوارترش میسازد یا سرياتش میترش میورد و تشنهآو بُعد را بر زبان می
سازد، در آهنگ سماع بوی وفاداری و پیمان نگهداری میاش میشود یا خوف فراق را بهرهبیشرت همدمش می

یی است یا نوید بانگِ تنها. تريگی و رنج هجرآید یا نقض عهد و دل نگرانی، میل و اشتیاق وصل است یا 
ها و پناهی و ریزش اشکهای درخت بیپذیری وتريهای جدایی و شاخهطراوت برخورداری یا یادِ ناخوشِ رقیب

  . های دمادم استها و سیلِ طوفان دل و ناامیدیمژه یخشک
زۀ صفا هرگاه برگوشش بانگ سماع آید و سماع همنوای حالش باشد چونان ترياندزی است که تري دل را به اندا

سازد و از هر شرارۀ آن ور میاندازد و خرمنی از آتش شعلهای میو طراوت وقت و نريو و قدرت تريانداز به نقطه
نماید و بدانها تغیري و حرکت و اضطراب و هیجان گريد و اندام ظاهر را پاک میها میبرای دل خویش روشنی

گريد اگر چه قوۀ ضبط تمامی نريوهای آمده را در نريو میدهد و به اندازۀ طاقت از این همه بانگ و حرکت می
  . خویش ندارد

برد وگر فضل و رحمت و دارد و راه میدگاری که پیکرها را در این موج شادی نگه مینپس پاک است خداو
نابود و  هایشان تباه و جانشانرفق او نباشد و بر جان و پیکر درویشان برکت نریزد و با آنان نرم رفتار نکند عقل

  . گرددروحشان ناچیز می
نگرد و این حرکتها نیز نمیشنود و پایبند این رسوم نیست و بدین حالآن کس که سماع را با حق و از حق می

های بشری هستند و در قلمرو بهرهآمیخته با لذت—اگر چه شریفند -ها چندان اثری بر او ندارند چه این کردارها
او در پی . یابدها بیم لغزش نیز میهاست و در این کردهعارفِ و اصل برتر از این علتهای انسانی، حال آن که 

اند و از مربتۀ حالاینهایند که همگی حق را دریافته. آن است که از خدا، برای خدا، با خدا و به سوی خدا بشنود
اند و اند و صفای توحید را دیدهیدهاند و به اخالص محض رسها را در خویش کشتهها و گفتهاند و کردهها گذشته
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اند و حق را با شدهاند و فقط با حق ماندگار های انسانی را پی بریدهاند و بهرهصفت بشریت خویش را کشته
بینند و آثار آنان با بانگ سماع رازهای حکمت حق را آشکار می. دلیل و انگیزه و لذت روحاند بیحق دیده

ایستند و این فضل خداست و های علم او به نظاره مینشینند و عجایب لطف و شگرفیقدرت او را به تماشا می
اند که برخی از  صوفیه گفته). ۲۹/ حدید(های بزرگ استبخشد و خداوند دارای بخششبه هر که خواهد می

  : اهل سماع در هنگام سماع سه گروهند
  . شنوندنشینند و ازو سخن میبه مخاطبه با خدا می برخی پذیرای حقایقند و اینها کسانی هستند که در سماع-۱
  . لم دلند و بسابسته به عگروهی در سماع پذیرای احوال دل خویشند وفرمانربدار مقام و وقت و اینان و-۲
اند و از جمع اند و دل به هیچ آلودگی دنیا ندادهگروهی هم مجرّد از همه چیز هستند و از همۀ عالیق بریده- ۳

هایند و از شنوند و شایستگان سماع هم همنياینان با پاکی دل خویش می. اندو اشتغال به آن گریخته محبت دنیا
  . و خدا داناتر است - کمرت در آسیب لغزش و گناهند همه

  باب پنجم در ذکر طبقات شنوندگان سماع
به صدای خواندن قرآن برخی از آنها فقط . های متفاوت دارندبسیارند و روحیه شنوندگان سماع: شیخ گفت
قرآن را به ترتیلِ نیکو : دانند کهشنوند و دلیل کارشان را هم گفتۀ خدا میدهند و جز آن را نمیگوش می

این قرآنی است که از : و نیز). ۲۸/ رعد(گريدها آرام میهان، با یاد خداست که دل: و دیگر). ۴/ مزمل(بخوان
و گفتۀ دیگر ). ۲۳/ زمر(هاشان نرم گرددها و پوستس با یاد خدا دلآن، پوست خدا ترسان به لرزش درآید و سپ

از قرآن که هر چه : و دیگر).۳۵/ حج(شودهایشان بیمناک میآنها که چون خدا یاد کرده شود دل: خداوند
). ۱۸/ رزم(کنندشنوند و بهرتین را پريوی میها را میآنها که سخن: و نیز). ۸۲/ اسراء(فرستادیم درمان بود و شفا

  . ها در این باب بسیار استو آیه
قرآن را با صدای خوش زینت دهید و پیامرب به ابن : آویزند که فرمودهای پیامرب چنگ میهمچنني اینان به گفته

من دوست دارم که : پیامرب گفت. من بخوانم حال آن که قرآن بر تو فرود آمده است: گفت. بخوان: مسعود گفت
و هرگز قرائتی » والتني و الزیتون«خواندبراء گفته است  از پیامرب شنیدم که می. یگران بشنومقرآن را از زبان د

: و به ابوموسی گفت ».سورۀ هود و همانندان آن مرا پري کرد«که ) ص(و گفتۀ خود پیامرب. نیکوتر از او نشنیدم
هر : خواند؟ گفتچه کسی بهرت از همه میروزی از پیامرب پرسیدند . اندیکی از مزامري آل داوود را به تو بخشیده
جامگی، برخی پیامرب روزی بر گروهی از اهل صفه گذشت که از بی. که در حال خواندن از خدا هراسان باشد

 د بودهچگونه خوا«خواند) ص(پیامربخواند و شدند و یک نفر هم برایشان قرآن میپشت برخی دیگر پنهان می
اگر آنها را کیفر دهی همه «:و از حال رفت و خواند) ۴۱/ نساء(»گرد آوردیمگروهی گواهی  آن گاه که از هر
شد و چون آیۀ کرد و شاد میخواندند دعا میپیامرب هرگاه آیت بشارت می. و گریست) ۱۱۸/ مائده(»بندگان تواند
شنیدن قرآن را و در این باره خرب بسیار است و هر که . بردکرد و به خدا پناه میخواندند دعا میعذاب می

اندیشی نباشد، چندان قرآن خواندنی که همراه با ژرف: برگزیند باید بدو گفت از پیامرب روایت شده است که گفت
  : خداوند شنوندگان قرآن را دو گروه ساخته است. مبارک نیست

تا وقتی نزد تو  دهنداز مردمان کسانی هستند که به سخن تو گوش می: گريند کهها جا میگروهی در این آیه-۱
خداوند اینان را نکوهیده و . برندای نمیدهند و با دل از آن بهرهاینها فقط به قرآن گوش می). ۱۶/ محمد(هستند
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چون آنان نباشید که می: بر دلشان مهر نهاده است و اینان از همان دسته مردمانند که خداوند در بابشان فرمود
  ).۲۱/ انفال(اندگویند شنیدیم وىل نشنیده

و هرگاه بشنوند آنچه را که به رسول فرستاده: گروه دیگر آنهایند که خداوند چنني وصفشان نموده است-۲
اند و از بُنِ جان اند چه با دل بدان گرویدهاینها کسانی هستند که به راستی قرآن را شنیده). ۸۳/ مائده(...ایم

اگر بخواهم همۀ آنچه . فراوان در قرآن یادشان نموده است خداوند آنان را ستوده و. اندسخنان خدا را نیوشیده
م مثالً کسی از صحابه و تابعني و بعد که قرآن را شنیده و بیهوش شده و گریسته ا که در این باره آمده است بیاورر

  . یا مرده است و یا یکی از اعضای بدنش جدا شده و یا غش کرده؛ بسیار است و سخن دراز خواهد شد
. دای خواند و از حال رفت و مرروزی روی به مردم کرد و آیه. آنها زرارةبن اَوفی است که از صحابه بودیکی از 

  . ای برایش خواند نعره کشید و مرددیگر ابوجُهَري از تابعان بود که روزی صالح مُرّی آیه
آید که بر گوشم پیش میجه بسیار : شبلی گفت. پرسیدچیزی از شبلی حکایت شده که روزی ابوعلی مغازىل ازو 

یابم و به سازد و من احوال خود را میآید و مرا از ترک چیزها و اعراض از دنیا دور میای از قرآن فرود میآیه
هر چه از : و در پایان گفت. گردمپاید و دوباره به حالت اول برمیروم اما این حال چندی نمیمیان مردم می

را به خود جذب کرد، بدان که رحمت خداوندی است و لطف او برای  قرآن در گوشت طنني انداخت و تو
ای از چه در بُرش و کشش از او حول و قوه. توست و چون به خود برگشتی بدان که آن هم شفقت خداست بر تو

  . خود نداری
یه چه بسا من دربارۀ یک آ: از احمدبن ابوالحواری حکایت شده که از ابوسلیمان دارانی نقل کرده است که گفت

های زیادی در آیه. توانستم آن را دریابمبریدم هرگز نمیای از تفکر در آن میم وگر لحظهداندیشیکه پنج شب می
شود اما خداوند سُبحان دوباره آن را به آدمی قرآن هست که عقل توان ادراک آنها را ندارد و مدهوش آنها می

: سری گفت. در پیش او مردی را دیدم که غش کرده بود. رفتمروزی نزد سری سقطی : جنید گفت. گرداندبرمی
ای را که برایش خوانده بودید دوباره بخوانید، چون آیه: گفتم. این مرد وقتی یک آیه از قرآن شنید غش کرد

از آن جا که یعقوب را : ای را دریافتی؟ گفتمچگونه چنني نکته: سری به من گفت. خواند مرد به هوش آمد
اگر کوری او به خاطر خدا بود با هیچ . مخلوق کور ساخت و با پرياهن همان آفریده دوباره بینا گشتمحبت یک 

  . سری از سخنم به شگفت آمد و مرا ستود. شدابزار انسانی بینا نمی
و ). ۱۸۵/ آل عمران(مرگ را خواهد چشید یهر کس: خواندمیکی از صوفیان گفته است یک شب این آیه را می

گردانی؟ تا خوانی و باز میتا چند این آیه را می: گفتناگاه ندایی شنیدم که می. کردمن را تکرار میپیوسته آ
از ابوطیب احمدبن مقاتل ! ای که از آغاز خلقت سرشان را به آسمان بلند نکرده بودندبه حال چهار جن را کشته

ی بودم وشبلی پشت سر امامش نماز های رمضان همراه شبلی در مسجدیکی از شب: گفتعکی شنیدم که می
خواستیم هر چه را که وحی کرده بودیم میاگر می: امام این آیه را خواند. خواند و من کنار او نشسته بودممی

: گفتسبز شد و شروع به لرزیدن کرد و میرنگش . روحش پرید: ناگهان فریادی کشید، گفتم). ۸۶/ اسراء(بردیم
  . گفتو پیوسته آن را باز می! ندگویبا دوستان چنني سخن می

در هنگام شنیدن قرآن باید . دهد برای همني چیزهایی است که ما گفتیمکه شنیدن قرآن را ترجیح می یهر کس
های دل را پاس دارد و وقت نگری و یادآوری حق مشغول باشد ویافتهحضور قلب باشد و انسان به تفکر و ژرف

اگر شوق و حاىل در خود برای شنیدن نیافت، شنیدن را به وقتی دیگر . نمایدو دل را فقط متوجه به فهم قرآن 
دهد چیزی را که نمیاندازد تا قرآن او را بخواند و همراه و همدل او سازد تا چون آن کسی نشود که ندا درمی

  ).۱۷۱/ بقره(شنود
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  پسندندرا میقصاید  باب ششم در ذکر کسانی که اشعار و
کنند و دلیل انتخابشان ظاهر سخن ها و شعرها را انتخاب میی سماع شنیدن قصیدهگروهی برا: شیخ گفت

پندارند که قرآن این گروه می. برخی از شعرها حکمت هستند و حکمت گمشدۀ مومن است: فرمود پیامرب است که
ردارد سخن خداست و سخن، صفت اوست وصفی که بشر توان چشیدن و کشیدن آن را ندارد اگر پرده از رخ ب

تابد و برخی از قرآن بر برخی دیگر هم برتری ندارد است، صفات مخلوق آن را برنمی» غري مخلوق«چون قرآن
چیز را زیبا میهمه گردد بلکه قرآن است که های آفریدگان نیز نیکو نمیها و آهنگاش نیکوست وبا نغمههمه

  . آیده چشم نمیسازد و بهرتین آفریده است که با زیبایی آن دیگر زیبایی ب
این  راگ: و گفت). ۲۲/ قمر(ای هستما قرآن را آسان نمودیم برای یاد کرد اما آیا یادکننده: خداوند فرموده است

ای بفرستد و حقیقت آن را باز نماید و همچنني اگر آن را بر دل بنده). ۲۱/ حشر(فرستادیمها میقرآن را بر کوه
گردند ماید همگی بیهوش و مدهوش و از خود رفته و سرگردانِ شکوه آن میهای بسیارش را بناندکی از زیبایی

کند و در پایان دلش لرزان و چشمش گریان نمیخواند و تمام میاما چون بني مردمان هست کسی که قرآن را می
حال دارد شود اما دیگری با صدای خوش و نغمۀ طیّب اندکی چشم و دل شنوندگان را به هیجان و لرزش وامی

کنند که این گروهی گمان می. سازدآن که صدای خوب و آهنگ خوش بر هر چه درآید آن را دلنشني و خوش می
رقت و صفا و لذت و وجد از خود قرآن است حال آن که چنني نیست چه اگر این دلنشینی از خود قرآن بود 

  . د و نیستاین تأثري باش -از هر کسی و هر جایی -بایستی همیشه در هنگام خواندن
وری رابطۀ صدای خوب و آدمی رابطۀ حّظ و بهره. گريدهمه کس صدای خوش را دوست دارد و از آن بهره می

اما رابطۀ انسان و شعر و به . است حال آن که نوع رابطۀ انسان و خدا و انسان و قرآن رابطۀ حق و حقوق است
  . فوری است نه حقوق و تکلیرابطۀ حظوظ و بهرهطور کلی هرن 

هاست به موافقت طبع و برای حظ و از مقولۀ دوم است و جزء حظوظ و بهره -با همۀ تفاوت شنوندگان -سماع
. سازدگريد و روحش را با آن شاداب میهمه کس از سماع بهره می: نفس و تنعم روح نه امری تکلیفی و دینی

ها هایش دلکاریها و نازکلفظ و اشاره ها که نازکی معنی و فصاحت و لطافتهمني گونه است شعرها و قصیده
هماهنگ شوند و برخی و غزلها ها ها و تغزلها و صداها با این شعرها و قصیدهاگر این آهنگ. ربایدرا می

ها را به چنگ خواهند آورد و تر دلدیگری را همسان و همانند گردند تأثريی دو چندان خواهند داشت و آسان
های مخلوقات هستند و حریم حرمت حق را دچار آسیب نمیآفریدهد کرد هر دو از لغزش را هم کمرت خواهن

گزیند برای بزرگداشت قرآن و نگاهداشت حرمت آن پس هر کس که شنیدن شعر را به شنیدن قرآن برمی. سازند
ن است چه خواندن آهنگني قرآن از خطری خاىل نیست و از حقوق است و همه کس در آن میدان مجال چرخید

های خوب و و از آهنگها و کارکردهای انسانی داریم اند تا روزی که بشریت برجاست و ما صفتگفته. ندارد
هاست با این شعرها بیش از قرآن بریم و طراوت و گشادگی روحمان با دیدن زیباییصداهای خوش بهره می

ها گردد وىل این قصیدهدو باز میاز او آغاز شده و ب. گردیم چه قرآن صفت حق است و سخن اوستمنبسط می
  . ها دنیایی است و اینجاییو تغزل

قرآن را «:فرمایدخداوند می. دانندشناسان خواندن قرآن را با نوا و آوا و آهنگ جایز نمیگروهی از عُلما و قرآن
به شنیدن و  و باید هر کسی چنني بخواند اما طبیعت انسان چندان راغب). ۴/ مزمل(».با ترتیلی نیکو بخوان

دانایان برای ). نفس مسلط بر انسان(نیست چه قرآن کالم خداست و بسیار سنگني و -در همه حال -خواندن قرآن
ها ها آماده و وقتاند که قرآن را با صدای خوش بخوانند تا به سمت آن کشیده شوند اما اگر دلاین گروه گفته
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ها تزکیه بود به این شیوه خواندن نیازی تربیت شده و سرشت هاها پاک و پاکیزه و نفسسرشار و آباد و درون
  . و توفیق از خداست -نبود

  باب هفتم در وصف سماع مریدان و مبتدیان 
از ابوعمرو عبدالواحدبن علوان در رَحبه شنیدم که گفت جوانی همنشني جنید بود و هرگاه ذکری می: شیخ گفت

. اگر یک بار دیگر تکرار کنی ا زهمراهی من محروم خواهی شد:روزی جنید بدو گفت. کشیدشنید، نعره می
شد تا چنان شد که از هر موی داشت اما رنگ به رنگ میجوان در هنگام شنیدن سخنان جنید خویش را نگه می

  . همچنني ابوعمرو برایم گفت که این جوان روزی فریادی کشید و جان به جانان داد. چکیدبدنش قطرات آب می
روزی مردی را دیدم که : نمود که گفتني سريوانی دوست خوّاص را در دمیاط دیدم که از جنید نقل میابوالحس

از  مخالفت و از دُقی شنیدم که. محو سماع بود تا از خویش رفت و مردی دیگر همني که ذکری چنان شنید مرد
ناگهان کاخی . ۀ بني بصره و اُبُلّهگذشتیم در فاصلروزی من و ابن فوطی از دجله می: دراج شنیده که گفته است

  : خواندخوش نما را دیدیم که بر ایوان آن مردی ایستاده بود و کنیزکی به آواز برایش می
  تمامی روزهایی که با تو رنگی دیگر پذیرد، زیباست

  سازممرا در راه خدای مهری بود که برخیِ تو می
ای : یکباره گفت. شنیدش بود که آهنگ و آواز کنیزک را میدر زیر ایوان نیز جوانی کوزه به دست و خرقه بر دو

کنیزک رویش را به . یار دیگر برایم شعر را بازخوان! کنیزک، تو را به خدا سوگند، تو را به جان سرورت سوگند
و . سوگند به خدا که این آهنگ حالم را با حق دیگر ساخت: جوان گفت. سوی او کرد و همان آواز را سر داد

بر خود واجب دیدیم . ی کشید و خدای را ستود، خوب که نگاهش کردیم دیدیم که از پا افتاده و مرده بودفریاد
در راه رضای حق : صاحب کاخ چون قصه شنید کنیزک را گفت. که نزد صاحب کاخ برویم و قصه باز گوییم

خاک شپاریش فارغ شدند  پس از مرگِ جوان، بصریان گرد گشتند و بر جوان نماز گزاردند و چون از. آزادی
گريم که هر چه خواسته و شما را گواه می. شناسی؟ من فالن پسر فالنمآیا مرا می: صاحب کاخ ایستاد و گفت

سپس جامه. مال دارم در راه خدا بخشیدم، کنیزکانم را همه آزاد ساختم و این کاخ را برای در راه ماندگان نهادم
نگریستند تا از چشمانشان دور شد مردمان بدو می. داد و خواند تا دور شدای سوزناک سر و ناله هایش را کند

ریختند و دیگر آن مرد را کسی ندید و هیچ کس خرب از او نشنید و من روزی بهرت از آن در حاىل که همه اشک می
  .و خدا داناتر است. در زندگی ندیدم

وارد مصر شدم و مردم بسیاری را دیدم که : تهگوید از ابوعلی رودباری شنیده است که گفشنیدم وجیهی می
در خاک سپاری جوانی بودیم : گفتند. از آنها قضیه را پرسیدم. گشتندجایی گرد آمده بودند و یا از صحرا بازمی

ای کشید و جوان نعره» .ای که آهنگ دیدار تو کند بس بزرگ استهمت بنده«:خواندای میکه شنید خواننده
  . مرد

یکی در . در مغرب دو چیز شگفت دیدم: گفتیت کرده است که از ابوعبدالله بن جال شنیده که میدقی هم حکا
ای مردم به من : گفتخواست و میرفت و از مردمان چیز میمسجد جامع قريوان که مردی صف به صف می

کی جَبَله و دیگری و دیگر دو پري مرد را دیدم که نام ی! صدقه بدهید چه من مردی صوفی بودم و ناتوان شدم
یکی از یاران زریق آیه. روزی زریق با یارانش به دیدن جبله رفت. زُرَیق بود و هر دو مریدان و شاگردان داشتند

: چون صبح شد جبله به زریق گفت. ای چند از قرآن خواند و یکی از نزدیکان جبله فریاد کشید و جان داد
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جبله نیز فریادی کشید و قاری در . باز مقداری خواند. قرآن بخوانددوست دیروز که قرآن خواند، کو؟ بگو برایم 
  . یا این به آن و آغازگر ستمکارتر است -یکی به یکی: جبله گفت. جا مرد

. حکایت کرده است که روزی در مجلس سماع حاضر شد -که از بزرگان بود -محمد بن یعقوب از جعفر مربقع
مرید را شنیدن سماع روا : شیخ گفت. اندریدان با ما به کمال رسیدهایستاد و پای کوفت ودر پایکوبی گفت م

های خدا را بشناسد و هر چه از خداست بدو نسبت دهد و دلش آلوده نیست مگر این که اسماءالله و صفت
ور نباشد و چندان چشم مردمان او را به لغزش نباشد و دنیا و شتایش اهل دنیا را نخواهد و طمع در قلبش شعله

اگر چنني شد از تائبان و قاصدان و طالبان و خاشعان و خائفان است و . و لرزش نیندازد و حدود را نگاه دارد
دیگر سماع بارِ روحش نیست و برای . باید دانست که سماع انگیزشی برای ستایش و پرستش خداوند است

اما اگر چنني نبود . ایت قلب بازداردخواهد و نباید عادت شود و او را از عبادت و رعهوس وسرگرمی آن را نمی
های برپایی سماع پا نگذارند و جز بانگِ واجب است که سماع را ترک کند و از آن دوری نماید و به جایگاه

  . ها خدای را به یاد آورد و او را بستاید و رضای او را بجویدخداجویی را نشنود و در شنیده
از دانا راه آن را برپسد تا پخته گردد تا سماعش لهو و لعب نباشد و  دانداگر مبتدی است و آداب سماع را نمی

ها و خیالکفاره شود و میل و اشتیاقش  به پريوی لذتبه خدا چیزهایی نبندد که منزه از آنهاست و مجبور به 
  . هاستهای شیطانی رانده شود و پیش خدا ناچیز و تباه گردد و خدا سرپرست همۀ توفیقانگیزی

  شتم در وصف سماع مشایخ که عارفان متوسطندباب ه
از وجیهی شنیدم که گفت از طیالسی رازی که گفت روزی نه نزد اسرافیل استاد ذوالنون رفتم در : شیخ گفت

می: چون مرا دید گفت. خواندزد و با خود چیزی میحاىل که نشسته بود و با انگشت بر زمني آرام آرام ضربه می
  . پس دىل در تو نیست: گفت! نه: فتمخواهی چیزی بگویی؟ گ

از ابوالحسن علی بن محمد صريفی شنیدم که گفت از رویم شنیده است در روزی که ازو پرسیدند که بزرگان 
و . ها بنالدای که در میان گرگدرست مانند گوسفند جا مانده: گذشته را در هنگام سماع چگونه دیدی؟ گفت

گفت روزی ابوالقاسم بن مروان نهاوندی که از همنشینان ابوسعید که میبن عمر حِمصی شنیدم از قیس: گفت
با ما به مجلسی آمد . ها بود که آن را رها کرده بودرفت و سالخراز بود نزد ما آمد و او هرگز به دیدن سماع نمی

  : خواندکه در آن مردی در سماع این بیت را می
  .دهدتشنه در آب ایستاده و کس آبش نمی

پرسیدند در این بیت چه دیدی؟ و ن همه برپا خاستند و پای کوفتند و چون آرام گرفتند همه از هم مییارا
گردد بازداشته گردد و این که بنده از حاىل که تشنگی بر او چريه گفتند معنای تشنگی به حال برمیبیشرتشان می

اش را ا پرسیدیم و خواستیم که او دریافتهشیخ را از معن. گشتندشده است  اما هیچ کدام از جواب خوشنود نمی
ای از ها بزرگ داشته شود اما خدا درههای خود قرار گريد و با تمامی شیوهبنده در میان حالیعنی  : بازگوید گفت

  . آن بدو نبخشد و همچنان در جای اول بماند
ابوحُلمان : که - برایم نوشتو بعد با خط خویش حکایت را  - از یحیی بن رضا علوی در بغداد شنیده که گفت

و بر زمني افتاد و ) یا سَعةَبرّی(به من نیکی کن! ای سعته: خوانَدچرخَد و میصوفی شنید که مردی صوفی می
گري تا نیکی مرا ببینی بر من آسان: گویدغش کرد چون به هوش آمد معنایش را ازو پرسیدند گفت شنیدم کسی می

  ).اِسعَ تَری بری(
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فهمند که سماع اند و اهل فهم از این قصه چنني میفهمیدهخ که عُلمایند سماع را چنني میشیخ گفت مشای
  : دگویدر همني معنا حکایتی را عتبه غالم آورده که شنید مردی می. هاستوابسته به توان و ظرفیت دل

  . پاک است جبار آسمان
  . به راستی که مُحب پیوسته در رنج است

یکی از عارفان در این ! بدو گفت دیگر مگو ای دروغگو. از مردی دیگر همني را شنید !راست گفتی: عتبه گفت
  . گفتند اما یکی را دریافت ودیگری را درنیافتموضع گفته است هر دو راست می

 -گروهی صوفی پريامون او حلقه زدند و با آنان خواننده. احمدبن مقاتل گفته که ذوالنون مصری وارد بغداد شد
  : بدو اجازت داد و او خواند. از ذوالنون اجازت خواستند که خواننده چیزی بخواند. ای بودنوازنده

  سازداندکی از عشقت نیز پریشانم می
  اگر آن را در آغوش گريم چون خواهم شد 

  ای تو در دلم عشقی پدید ساخته
  که در حقیقت از آغاز از آنِ من و تو بود 

  هایای که با خندهآیا برای نالنده
  سرایی؟ای نمیآغازد ما تمنامهدوست، گریه می

بیند خداست آن که تو ار می: ذوالنون بدو گفت. مردی دیگر برخاست. ذوالنون برخاست وسپس بر رو در افتاد
وقتی برمی دبینشیخ گفت معنای کالم ذوالنون که خداست که تو را می. خیزی، مرد بر جای نشستآنگاه که برمی
که خصم در دعوای خود برای قیام  هاست به تکلف، و او دانستبه برخاسنت و ایجاد آشوب در دلخیزی اشاره 

  ...نشستبود، نمیتو جز خدا نیست، و اگر مرد در قیام خود صادق می
اند که در مجلسی حاضر شد که در آن سماع بر پا بود چون درآمد این بیت را از ابوالحسني نوری روایت کرده

  : شنید
  ام سته مهرت را منزل به منزل آمدهپیو

  اندو در هر منزل دانایان در شیوۀ آمدنم حريان شده
اش رفت و در راه پیوسته میو برخاست و به حجره برخاست و دست افشاند و سرگردان شد بر صورت درافتاد

رم کرد و اندکی کرد سپس ساق و قدمش وگرداند و خون از پایش فوران میخواند و تا سپیده بیت را برمی
  . زندگی کرد و جان به جان آفرین داد

دیدم که در سماعی وارد  -که از بزرگان تصوف بود -از ابوسعید خراز حکایت شده که گفت علی بن موفق را
: چون برخاست به نشاط ایستاد و پا کوفت و در پا کوبی گفت. ای در آن شنید و گفت بلندم کنیدشده بود و نکته
. گوید من شیخ آردبیزممی. مراد از این کالم پوشش حال درون از همنشینان بود: ابونصر گفت! یزممن شیخ آردب
های غري عادی که از حالتخواست حرفی بگوید و از ادب بود که چنني گفت تا اگر دچار حرکتاو فقط می

  . مبتدیان است، شود بر او نگريند یها
از بغداد برای زیارت یوسف بن حسني راه : حکایت کرد که گفتیکی از برادرانم در باب ابوالحسني دراج 

با این زندیق چه کار داری؟ : اش را گرفتم و از هر کس که پرسیدم گفتچون وارد ری شدم سراغ خانه. افتادم
من که این : شب را در مسجدی به صبح آوردم وسپیده به خود گفتم. و عزم بازگشت کردمدلم از رازیان گرفت 

وارد شدم و از . ام حیف است که او را نبینم، جست و جویم را ادامه دادم تا نزدیک مسجد او شدمآمدهراه را 
شیخ را دیدیم . خواندروبه روی او مردی بود و در کنارش قرآنی که آن را می. را در محراب نشسته دیدماو
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چشم در چشمم . ویش نشستمپیش ر. جوابم داد. پرشکوه، صورت زیبا و پرریش، نزدیکش شدم و سالم کردم
. آهنگ دیدار شیخ را داشتم: ای؟ گفتمبرای چه آمده: گفت. از بغدادگفتم آیی؟ از کجا می: انداخت و گفت

اگر در یکی از این شهرها کسی به تو گفت که نزد ما بمان تا برایت خانه و کنیزک بخریم از آمدن برمی: گفت
: گفت. بودمکردم و چه سان میدانم چه میآمد نمیاگر پیش میچنني آزمودنی پیش نیامد و : گشتی؟ گفتم

  : بیا غار و برایش خواندم: گفت. بلی: دوست داری چیزی بگویی؟ گفتم
  کنیای برپا میبینم که در زمني من خانهتو را می

  ساختیاگر دوراندیش بودی بنای مرا ویران می
  یابمگویا در میان شمایم و ای کاش را بهرتین سخن می

  کاش با شما باشم آن هنگام که ای کاش دیگر سودی ندارد 
. هایشدلم برایش سوخت از شدت گره. اش تر شدشیخ قرآن را بست و سخت گریست تا آن جا که ریش و  جامه

خوانم وقطرهاز سپیده قرآن می. گویند یوسف زندیق استاهل ری را نکوهش مکن که می! پسرم: بعد مرا گفت
  . ام اما با این دو بیت قیامتی در دلم برپا شدفشاندهای اشک نی

  : آمدشبلی سخت از این بیت به وجد می
  مهربانی شما فراق است و مهرتان دشمنی 

  دیدارتان رنج است و صلحتان جنگ 
خاست و مردم گردش نهاد و باز برمیچرخید و سر بر زمني میهای آن مییک شب دقی برپا خاست و تا نیمه

  : کردندو این بیت را زمزمه می. کردندمیگریه 
  خدای را سوگند، دل دردمندی را که 

  از دوست یادگاری ندارد دوباره آرام ساز
ها بسیار است و بر عاقل پوشیده نیست که اگر در رازهای آنها ژرف بیندیشد و تفاوت ها و گفتههمانند این کرده

هایم نیز آگاه اگر همني اندک را خوب دریابد بر ناگفته. یابدزمان و مکان را در چشم دارد بسی چیزها درمی
  . که از اوست توفیق -خواهد شد اگر خدا بخواهد

  های برگزیدگان و کامالن به هنگام سماعباب نهم در وصف حالت
سهل بن عبدالله را : شنیدم که گفتگفت از پدرم شیخ گفت از ابوالحسن محمدبن احمد در بصره شنیدم که می

صت سال خدمت نمودم وهیچ گاه تغیري حالتی در هنگام ذکرگویی و قرآن شنوی و دیگر مورد در او ندیدم اما ش
سهل را ). ۱۵/ حدید(...امروز از شما فدیه پذیزفته نخواهد شد: در پایان عمر روزی در نزد او این آیه را خواندند

بلی : د آمد این حالت صحو او را پرسیدم گفتچون به خو. دیدم که لرزان شد و نزدیک بود که قالب تهی کند
جایی دیگر سهل را : نماید که او گفتهمچنني ابن سالم از پدرش نقل می! ایمدوست من، دیگر پري و ناتوان شده

: یکی از شاگردانش سورۀ فرقان را خواند تا رسید به آیۀ -در حاىل که پیش او آتش روشن کرده بودم -دیدم
به اضطراب در آمد و نزدیک بود که از پا درآید، معنای ). ۲۶/ فرقان(اوند بخشنده استقدرت امروز برای خد

به : گفتشنیدم ابن سالم می. امدیگر ضعیف شده: گفت. کارش را پرسیدم چه از او چنني کاری ندیده بودم
شد؟ ند بودی چه میای تغیري و اضطراب توست اگر نريوماین که تو گفتی که ناتوان شده: مسهل بن عبدالله گفت
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سازد به همني گريد و از خود میشود مگر این که دل با توانایی خویش آن را در بر میچیزی وارد نمی: گفت
  . سازند اگر چه بسی نريومند باشندخاطر واردهای قلبی او را دچار دگرگونی نمی

یعنی روزی . ن را چنني بیان کردهمني گونه است؛ اصل علم تصوف همني است که ابوبکر صدیق نیز آ: شیخ گفت
شیخ گفت ما هم چنني بودیم تا دلمان تريه . گویدکند و چنني میمردی او را هنگام خواندن قرآن دید که گریه می

لرزاند چون حالش بعد و قبل سماع تفاوتی و دیگر بانگ سماع دلمان را نمی. گشت یعنی ثابت و استوار شد
  . ندارد

چون او . حال من قبل و بعد نماز یکی است: سهل آن است که حکایت شده که سهل گفتمعنی دیگر برای گفتۀ 
نگهبان و مراقب دل خویش است و همیشه خدا را در آشکار و نهان در نظر دارد و همني گونه قبل و بعد سماع، 

ست و حالش یکی است چون او پیوسته در سماع است و پیوسته در وجد است و تشنگی و چشش او همیشگی ا
از احمدبن علی کرجی معروف به وجیهی . ایستدگردد و هرگز از چشش باز نمیتر مینوشد تشنههر چه می

خواندند و صوفیان وجد گروهی از صوفیان در خانۀ حسن قزّاز جمع شده بودند و قواالن می: گفتشنیدم که می
چرا آرام شدید؟ : ممشاد بدانها گفت. شدند کردند تا مِمشاد بر آنها درآمد چون بدو نگریستند همگی خاموشمی

های دنیا در گوشم بانگ اندازند دلم را ازو باز ندارندو اندکی از درد اگر همۀ سرگرمی. به حال اول برگردید
سازند چه از های آینده دگرگونشان نمیشیخ گفت این نیز از صفات کمال است که بانگ. درونم را درمان نکنند
نی آنها اثری برجا نمانده است و هر چه احساسِ انسانی در آنهاست دگر شسته و پاک شده سرشت بشری و نفسا

همۀ انگیزه. شودبهره گريی نیازمند نغمه و آهنگ خوش نیست و با آواهای خوش برانگیخته نمی و دیگر برای
ی بشری نیست و این هاها و زشتیدار و درونشان پاک و صفاتشان آمیخته با سیاهیِ خودخواهیهای آنها جهت

  ). ۲۱/ حدید(بخشدفضل خداست و هر که را بخواهد می
ای ای و با دوستانت به سماع حاضر شدهتو شعرهای اهل سماع را شنیده: اندام که ابوالقاسم جنید را گفتهشنیده

ها کوه: ن آیه را خواندای؟ جنید برایشان اینشني و آرام گشتهصفهای چرا امروز چنني افشاندهای و دستو پا کوفته
پنداری آرامند حال آن که همچون ابرها در حرکت هستند، این آفریدۀ خداست که هر چیز را بینی و میرا می

این است که شما به آرامش ظاهری اندام من می -و خدا داناست -گویا مراد جنید). ۸۸/ نمل(استوار آفرید
  . این هم صفت دیگری از اهل کمال در سماع است. برپاستها دانید که در قلبم چه طوفاننگرید و نمی

های متفاوتی حاضر شدند یکی شاید برای همراهی دوستی شیخ گفت چه بسا بزرگان در سماع برای انگیزه
آمده باشد دیگری شاید از علم و استواری و بزرگیِ عقل آمده باشد تا دیگران بدانند که شرایط و آداب سماع 

ا کسانی حاضر شوند که هم جنس و هم سخن آنها از جهت سعۀ اخالق و تحمل نیستند و چیست و ای بسا ب
  .اندن حاضر شدهاما برای پوشش رازها با این ناجنساها از آنها جدایند فرسنگ

  باب دهم در سماع یاد حق و پند و حکمت و مانند آن 
یک : ابوبکر زقاق شنیده است که گفته گفت ازشیخ گفت از ابوبکر محمدبن داوود دینوری دقی شنیدم که می

جعفر خلدی . امکلمه در توحید از جنید شنیدم که چهل سال سرگردانم ساخت و پس از آن در پوشش آن مانده
ای : گفت. مردی خراسانی پیش جنید آمد در حاىل که گروهی از بزرگان تصوف هم نزد جنید بودند: گفت

هر گاه داخل : ایشگر همسان خواهند بود؟ یکی از آن مشایخ گفتابوالقاسم، چه وقت انسان نکوهشگر و ست
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پس رو به آن مرد . این گونه سخن شایستۀ تو نیست: جنید به او گفت. تیمارستان شود و با دو زنجري بسته گردد
  . مرد فریادی کشید و رفت. ای دوست، هرگاه که علم و یقني پیدا کرد که او مخلوق است: کرد و گفت
گویند می. بخشدخود را بدان نريو می یحکمت سپاهی از سپاهیان حق است که دل اولیا: عاذ گفتیحیی بن م

مانند : شیخ گفت. رودآید از دو گوش فراتر نمینشیند و سخنی که از زبان برمیسخنی کز دل برآید بر دل نیز می
ا حکمتِ نیکویی شنیده و دلش نرم این سخنان در اخبار بسیار است ماننداین که کسی یک کلمه ذکر یا موعظه ی

نیاز از اند هر کس که حالت و رفتارش تو را بیگفته. ای برپا شده استشده است و در درونش انقالب و شعله
یک کردار مرد دانا برای هزار مرد سودمندتر : ابوعثمان گفت. گفتارش نسازد، پندش برایت سودمند نخواهد بود

  . یک نفر استاز پند و حرف هزار آدم برای 
همۀ آنچه در این باب گفته شد برای آن است که بدانند مراد صوفیان در سماع که قرآن و شعر و ذکر و مانند آن 

وری نیست چه نازک دىل و شور و های خوش و لذت و بهرهشنوند همگی تنها برای صدای زیبا و آهنگرا می
و صداها نیازی باشد و گاهی نیز آرام و رامند با این که فضا آن که بدان ابزار نشاط در درون آنها هست گاهی بی

کنده از صدا و صوت است پس دانستیم که مراد صوفیان از سماع و در سماع شنیدن آن است که به آهنگ. آ
  . هایی همنوا با روح خویش برخورد کنند وشاد گردند و یاد حق کنندو با سماع شور خویش را بیشرت سازند

  ربارۀ مقصود از سماعباب یازدهم د
های دیگر و پروازهای دل و خوشی وقت و بهبود حال، گفته شد که مقصود سماع و شنیدن: شیخ گفت

شنیدن و . های دل درگاهِ شنیدن و دست افشاندنکارینريوبخشی به نريوهای نهفتۀ درون است و بازگویی شريین
خوانی در هنگام تالوت آن را ه باشد و یا قرآندریافنت چیزهایی که ممکن است به ذهن و دل شاعری نیامد

شوند گاهی نیز هر دو چون هم می. ای همنوا با روح خود دریابدی تازهیزهادرنیافته باشد یعنی از قرآن وشعر چ
یابد و گه گاه که خوانده همان احساسی را دارد که صوفی در نشاط سماع آن را درمی یشاعری که سروده و قاری

اما آن گاه که در پرتو لطف قرار گريند و همنشني . گرددتر میها پوشیدهتر و علتريوتر و زمان روشنتريانداز بن
ها چند حکایت برای روشنی بیشرت این گفته. گذارندها را کنار میشوند و علتها دور میتوفیق شوند از لغزش

  : آوریممی
ر جاهلیت خود شبی بريون زدم و با آوازی خوش در روزگا: از محمدبن مسروق بغدادی حکایت شده که گفت

  . چه من خواننده و نوازنده بودم - خواندماین بیت را می
  ام در طیز باد انگوری است که هرگاه به سویش پرکشیده

  نوشند ام از تمامی کسانی که با وجود آن، آب میدر شگفت شده
  : گویددر همني هنگام شنیدم کسی می

  ت که هرگاه کسی آن را نوشیدهدر دوزخ نیز آبی اس
  ای برایش نمانده استدیگر در درون پیکرش روده و معده

  . این بیت سبب توبۀ من و اشتغالم به علم و عبادت شد 
سازد و لغزشش را انگیزۀ نجاتش مییابد باطل را ازو دور میبینی که هرگاه عنایت حق کسی را درمیآیا نمی

اند که از ابوالحسن بن رزعان حکایت کرده. توفیق و عنایت خود برخوردار کرده باشدنماید در صورتی که او را از 
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زد و میمردی تنبور می. زدیم که صدایی شنیدیمبا یکی از دوستان در بوستانی از شهر بصره قدم می: گفت
  :خواند

  ای ماهرویان دادِ ما را ندادید
  و در درازنای زندگی همگی همیشه به ما ستم کردید

  از شرط مهرورزی آن بودکه شما 
  کردیدها با مهر خویش ما را پر میها و سختیدر آزمایش

  : گفتیشد اگر میچه می: ابوالحسن گفت همراه من فریادی کشید و گفت
  مريید ای ماهرویان بزودی می

  گريدهایتان را آفت و آسیب فرامیها و چشمو چهره
  ندماو پس از این تنها نامی از شما می

  . ها شدنی استپس بدانید که این گفته
  .بینی که حق جوابِ حال او را داد و راز ضمري او را گشاد و قبح مقصد گوینده را بر او پنهان ساختآیا نمی

کافران نرينگ : روزی ازو پرسیده شد که معنای این آیه چیست که. اندداستان دیگری در همني باره از شبلی آورده
جنید را گفتند نرينگ کافران ). ۵۴/ آل عمران(سازد و خدا بهرتین نرينگ کار استنیز نرينگ میکنند و خدا می

توان سازد چه اگر بخواهد میآنها را به حال خود رها می: دانیم اما نرينگ خدا یعنی چه؟ گفترا می
آیا آواز : دو گفتسپس ب. شبلی به پرسنده نگاهی کرد و دانست که از جواب راضی نیست. دگرگونشان سازد

  : ایخواند نشنیدهطنبورنوازی را که در این باره می
  کند در نگاهم زشت است -به جز تو -هر چه دیگری

  .زیبا و ستودنی استاما همان کردار از تو در نگاهم 
گريد ها در دل آن سخن جا میهمۀ این گفته. بنگر که مراد از این اشارت چیست و کجاست: شیخ گفت

البته من نیز  -.است پرسنده وخواهنده ابوعبدالله بن خفیف بودهگوینده، » .ت گمشدۀ مومن استحکم«:که
  . ام و خدا داناتر استشنیده

شمارند و کسانی که از حضور در باب دوازدهم دربارۀ کسانی که سماع را زشت می
  خوانند اکراه دارندمجالسی که قرآن را با نغمه و نوا می

گروهی بدان خاطر که از بزرگان و ائمۀ متقدم و علما و تابعان . پرهیزدها میاز این موضوعهر کدام از جهتی 
ها را برای مریدان و تائبان و مبتدیان دارند، و گروهی این کردههایی در این باره رسیده آن را خوش نمیگفته

جویی میدان شهوت و حرام و لذتدارند چه که در این کارها بیم لغزش و گناه و درافتادن صوفی به خوش نمی
آورد و شعر و پسندد و بدان روی میکنند که هر کس که سماع را میتابند و گمان میو گروهی آن را برنمی. هست

یا اهل بزن و بشکن و دنیاست و یا از کامالن و : خواهد به یکی از این دو گونه راه گرفتار استرباعی می
نفس را با ریاضت و مجاهده کشته و دنیا را دور افکنده و به مقامات مرضیه رسیدگان و برکشیدگانی است که 

ها نیستیم در شمار گویند ما که از این دومیاین گروه می. رسیده و به خدا پناه آورده و از همه چیز بریده است
ها کنیم و به طاعت ها هم نیستیم پس چه سان به سماع و نشاط درآییم؟ بهرت آن است که سماع و ترانه را راوىل
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از احمدبن علی وجیهی شنیدم که گفت از ابوعلی . و از مُحرّمات اجتناب کنیم. و ادای واجبات خویش برپدازیم
ام که مانند شمشري تیز است و اگر برگردیم هم در رودباری شنیده که او گفته است در این کار به جایی رسیده

  . آتشیم
روزی به دیدن سری : خواندم ازو شنیدم که گفتیی برای جنید چیزی مشیخ گفت جعفر خلدی به من گفت روز

! گویند عاشقی بیچارهمی: گفت. بلی: گویند؟ گفتمام یاران تو شعر میبه من گفت چه خرب؟ شنیده. سقطی رفتم
ی سر. گویم همه را جنید گفته است پس چیزی از حال من مگواگر بخواهی درون مرا دریابی و چیزی بگویی می

  . ها بسیار داشت و همیشه نگران و بیمناک بوداز این پوشیده کاری
سماع صوفیان ندارند و ای بسا که دارند که چون عوام درک درستی از معنای گروهی دیگر سماع را خوش نمی

و نیز پرهیزند این گروه برای رهایی و گمراه نشدن عامه از سماع می. لغزندروند و میدر دریافت آن به خطا می
. گرددبرای این که خواص را نگه دارند و نکند که وقت را در سماع از کف داده باشند وقتی که دیگر جربان نمی

یابند و چون به جمع پرهیزند چون که همدل و همراهی در آن گروه برای خود نمیها میگروهی هم از این شیوه
سازند تا سماع را رها می. نسند و از خودشان نیستندبینند که ناجآیند خود را همنشني گروهی میسماع درمی
  . شناسنددانند و اهل روزگار میاینان مرتبۀ خویش را می. سالمت بمانند

یکی از نشانه: روایت شده که او گفت. کننددوری می) ص(گروهی هم از سماع و آواز و آهنگ برای گفتۀ پیامرب
گویند سماع و آواز برای ما این گروه می. یی بیهوده استهای اسالم واقعی یک مسلمان ترک کردن چیزها

توان به بیهوده است چون که اسالم ما را بدان نخوانده است و موسیقی نیز جزء توشۀ گور نیست و با آن نمی
  . پرهیزندبه همني جهت از آن می. نجات و رستگاری آخرت رسید

دارند چون که حالشان راست و وقتشان خوش نمی گروهی از اهل معرفت و کمال و صاحبدالن نیز سماع را
دار و نام خدا بر زبانشان هایشان جهتهایشان آماده و انگیزهخوش و ذکرهایشان صافی و درونشان پاک و دل

آید، بر تمامیِ ذرات خویش شان فرو نمیلغزد و هیچ خطایی در اندیشههیچ گاه ذهنشان نمی. جاری است
های پراکنده وقت زیادی برای بانگ. از کجا آمد و چه خواهد کردنگیزه و خاطری کی و دانند که اآگاهند و می

گريند و پیوسته در نیایشند و از لطف و اشارت دوست بهره می. های درون خویشندندارند چه غرق مناجات
یابد و سر بدو راه نمییابد و دوست نیز همنشني، او را درنمی. یابندهای پوشیده و مخاطبان تنهایی را درمیعتاب

آنان با باطن همراه خدایند اگر چه در ظاهر همراه خلقند و این فضل خداست و هر . داردبه ناشناخت او برمی
  ).۵۴/ مائده(بخشدکه را خواهد می

  . و از خداست توفیق. این بود آنچه دربارۀ سماع به دستم آمد در این روزگار و در این وقت و حالت خویش
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  ازدهم وجدکتاب ی

  باب اول در ذکر اختالف رأی صوفیه در باب حقیقت وجد
چگونگی : عمروبن عثمان مکی گفته است. شیخ گفت اهل تصوف در باب چیستی وجد اختالف نظر دارند

  . درونِ مؤمنانِ صاحب یقني است در آید چون که وجد راز خداوندوجد به عبارت درنمی
اند آماده آنچه را به جا آورده: همان رویارویی است چه خداوند فرموده است وجد: اند که گفتاز جنید نقل کرده

/ بقره(یابیدهر چه نیکی برای خود بفرستید آن را نزد خدا می: شوند و گفتیعنی رودرومی) ۴۹/ کهف(یابندمی
. گویندمی» وجد«با آن رویارو شود اعم از غم و فرح همان رادل هر چه . شویدیعنی با آن مواجه می). ۱۱۰

خداوند . ها وجد استهمني بینش برای دل. بینندکنند و میهایی خرب داده است که نگاه میخداوند از دل
یعنی از وجد خویش جدایند ). ۴۶/ حج(ها کورندهای درون سینهدیدگان نابینا نیستند بلکه دل: فرموده است

های اند وجد مکاشفۀ جلوههمچنني گفته. رق نهادیعنی میان کسی که وجد دارد و کسی که عاری از آن است ف
نگری که در میان صوفیان یکی به ظاهر آرام است اما در واقع ناآرام است و ناله و فریاد سر میآیا نمی. خداست

خداوند فرموده . سازدای از درون خویش آشکار نمیدهد و یکی که تواناتر ازوست در هنگام وجد هیچ نشانه
یکی از پريان گذشته گفته است وجد دو ). ۳۵/ حج(لرزدهایشان میبرند دلچون نام خدا را میآنهاکه : است

  : گونه است
  وجد برخاسته از قدرت، -۱
  . وجد برای دیدار-۲

یابند می: فرمایدو می) ۱۹۶/ بقره(یعنی توان یافنت ندارد. یابدکسی که نمی: فرمایدچون که در یک جا خدا می
سازد وجد قدرت دیگری گفته است هر وجدی که تو را از خود . دبینیعنی می) ۴۹/ کهف(اندهر چه را کرده

  . ماندرسد و ثابت نمیاست و هر وجدی که تو او را از خودسازی وجد دیدار است که به دلت می
  : اندگوید مردم چهار دستهاز ابوالحسن حُصری شنیدم که می

  . کندآن که ادعای کشف و رسیدن می-۱
  . یابدرسد و گاهی درنمیآن که گاهی خوب می-۲
  .ای که با حقیقت خود آشنا شده استبه حقیقت رسیده- ۳
  . واجدی که محو یافتۀ خویش است-۴

هر وجدی را که قرآن وسنت رسول گواهی نکنند باطل و تباه : از سهل بن عبدالله حکایت شده است که گفت
هاست و مشاهدۀ رقیب و نخستني مرتبۀ وجد رفع حجاب: ابی گفتابوسعید احمدبن بشرین زیادبن اعر. است

هاست و این از دست دادن، از یاد بردن آگاهی دل و نگریسنت غیب و گفت و گو با راز و انس با از دست داده
باشد واین وجد میوۀ ایمان به وجد نخستني گام از درجات برگزیدگان می: ابوسعید گفت. خویشی خویش توست

ها را از وجود هرگاه کسانی آن را بچشند و پرتوش را در دل خویش بیابند تمامی تردیدها و گمان غیب است
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ها و تعلق به عالیق و هر کس که از وجد محروم باشد به خاطر خودبینی: همچنني گفت. نمایندخویش دور می
اد خدا را خالصانه بر زبان هرگاه کسی از این اسباب بربد و ی. اسباب است چه نفس گرفتار اسباب خویش است

آرد و دلش را پاک نماید و صاف و روشن شود و پند در او اثر نماید و از مناجات در جایگاهی خلوت لذت 
های نیوشنده بشنود و قلبی نگرنده و رازی پاکیزه داشته باشد، وجد را اش را با گوشبربد و بگوید و گفته

  . نزد او نیستنددراست که در ظاهر  دریافته است چه وجد دریافتِ همۀ چیزهایی

  باب دوم در صفات واجدان 
نماید و دللرزاند و آنان را نرم میاین قرآنی است که پوست خدا ترسان را می: فرمایدشیخ گفت خداوند می
/ انفال(لرزدهایشان میدل: و گفتۀ او. های واجدان استاین یکی از صفت). ۲۳/ زمر(هایشان به یاد خداست

چگونه خواهد : در حدیث است که پیامرب این آیه را خواند. لرزش دل یکی دیگر از صفات واجدان است. )۲
این ناله یکی . و نالۀ دردمندانه کشید).۴۱/ نساء(بود آن روز که از هر گروه گواهی آوریم و تو را گواه آنان بسازیم

  . های واجدان استدیگر از ویژگی
های واجدان اند ناله، فریاد، گریه ، بیهوشی، نیازمندی و به رو افتادن، از ویژگیست گفتهها زیاد ادر این باره گفته

  : واجدان دو گروهند. هستند
  واجدان، -۱
  متواجدانو -۲

  : اندواجدان بر سه دسته
گروهی از آنان همیشه با وجد خویش دمسازند جز این که گه گاه با چريگی نفس و سرشت بشری و تغیري طبع -۱
  . گرددل و وجدشان تريه میاگردند و وقت و حز آن دور میا
آیند و شاد گروه دوم نیز با وجد خویش همراهند جز این که گه گاه با شنیدن نداهای آمده از هاتف به وجد می-۲
  . شوندگردند اما بعد از آن دور میمی
ه واجد حقیقی، محوِ وجدِ خویش کند چگروه سوم همیشه غرق وجد خویشند و این وجد آنان را فانی می- ۳

بینند تا چه رسد به بینند چون که به هنگام وجد، خود وجد را نیز نمیاینان همه، چیز زیادی در خود نمی. است
  . و جهانجان 
  : اندجدان نیز سه دستهامتو
ندارند و به آن جویند اما در آن دستی زنند و به اهل وجد تشبه میف خود با به وجد میای که با تکلدسته-۱

  . یابند و کارشان ارزشی نداردراهی نمی
تواجد اینها بد نیست اگر چه . اندهای خوبند و از عالیق سرگرم کننده واسباب بریدهدستۀ دوم جویای حال-۲

اند و تواجدشان نوعی شوخی، شادی و سرور است اینها دنیا را پس پشت انداخته. بهرت است که آن را رها کنند
شیخ گفت اگر کسی این امر را انکار کند و بگوید که این نوع تواجد . ها رهایندهایند و از علممدم سختیچه ه

هرگاه با این رو سیاهان نشستید گریه کنید و اگر گریه نمی: فرموده است) ص(جزو تصوف نیست باید گفت پیامرب
  .آید خود را به گریه بزنید

و خدا  -است) نماییگریه و گریه(ش با وجد همچون رابطۀ بُکی با تباکینسبت. تواجد خود را به وجد زدن است
  . داناتر است
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داشت اندام هندارند و چون از نگدستۀ سوم، درماندگان و ناتوان حاالن و ارباب قلوب هستند که چندان دىل - ۳
ا فراموش کنند و لحظهروند تا خود رگريد به سوی وجد میآیند و اندوه آنها را فرامیو درون خویش عاجز می
  . ترین کسان در میان اهل حقیقتندای شاد شوند، اینان ناتوان

ند تا بر دار دآورحسني بن منصور را روزی که از زندان می: گفتشیخ گوید از عیسی قصار شنیدم که می
ز پريان بغداد و هر یک ا» .گرددبه اندازۀ وجد توحید هر کس راست می«:دیدم، آخرین کالمش این بود کهکنند

توان صحت یا سقم وجد کسی از ابویعقوب نهرجوری پرسیدند که چگونه می. که این سخن راشنیدند پسندیدند
  .ستدل واجدان است و سقمش انکار آن در پیشگاه صاحبدالن ا درصحت آن پذیرش آن در: گفت. را دریافت

  باب سوم در ذکر تواجد مشایخ صادق
از نمیاوآه، هیچ کس جز : ه که روزی در مجلس خویش دست افشاند و گفتاز شبلی حکایت شد: شیخ گفت

اند روزی به وجد آمد دستش را به همچنني گفته. از همه چیز: آه از چه؟ گفت: گفتند. داند که در دلم چیست
 وای بر: چون طبیب آمد به طبیب گفت. برای درمان پیش طبیبانش بردند. دیوار زد چنان که دستش آسیب دید

ای زد و دورش اش ضربهشبلی بر چهره. امبرای درمان دستت آمده: ای؟ گفتتو، با کدام شاهد نزد من آمده
با کدام شاهد برای : چون پزشک را دید گفت. تر از او بودگویند پیش پزشک دیگری بردندکه مهربان. ساخت

چون خواست دارو را در موضع . ماند شبلی دستش را بدو داد و خاموش. با شاهد او: ؟ گفتایدرمان من آمده
  : درد بگذارد فریادی کشید و به نشاط آمد و انگشتانش را بر موضوع زخم نهاد و خواند

  ای بر جگرم روییدزخم پارهچون مهر شما 
  از درد شما چون بندیان زنجريی گرفتار گشتم 

و بحثی در باب موضوعی از علم تصوف  اند که با گروهی از مشایخ در جایی گرد آمداز ابوالحسني نوری آورده
  : ها را خوانددر آخر سرش را بلند کرد و این بیت. ابوالحسني خاموش نشسته بود. در گرفت

  ای دلمرده که در چاشتگاه ای بسا پرنده
  دهد ها، درد آوایی غمگني سر میبر روی شاخه
  سازدهایم دل او را نرم میای بسا که گریه

  آورداش مرا به رقت درمیبسا که گریهو ای 
  یابم گالیه ساز کند من درنمی  او اگر

  يابد دهم او درنمي وگر من گاليه سر
  شناسم همیشه چنني بوده که گاهِ درد او را می

  یابد و او نیز مرا به هنگام درد درمی
یکی . تواجد پرداختنوری این بیت را خواند، گویند هیچ کس در میان آن گروه نبود مگر این که برخاست و به 

از صوفیان گفته است چندین سال تشنه بودم که سخنی در باب محبت از مردی واجد در حال سماع بشنوم و 
  . حالت او را در سماع بدانم

عارف هرگاه : گفت. دلیل آن را از جنید پرسیدند. نموداندکه ابوسعید خراز در هنگام مرگ بسیار تواجد میگفته
کند و در همۀ صنایع الهی که ظاهری سخت یچ کاری را نسبت بدو از سر بغض و عقوبت نمییقني کرد که خدا ه
ها جز بدان جهت فرود نمیداند که سختیبیند و میهای محبت خدا را بني خویش و خدا میو تلخ دارند رگه
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رتبه از آگاهی رسد چون عارف بدین م. آیند که جان او را پاک سازند و به سوی حق برکشند و او را برگزینند
آور نیست و بنابراین نشاط در دم مرگ شگفت. شگفت نیست که روحش پر بگريد و شوق او را به نشاط آورد

  .کند و هر چه دوست دارد به جا آردخداست که با دوست خودهر چه خواهد می
هاست حال سیدن حقیقتهای غیبت و روجد، آغازِ میدان: گفت. از پريی تفاوت میان وجد و تواجد را پرسیدند

گردد و آن که وجد را خوش نمیآن که تواجد داخل در کسب و به اوصاف بنده از آن جهت که بنده است برمی
اند ابوعثمان حريیِ واعظ مردی را در حال تواجد گفته. بینددارد بدان جهت است که مرضی در متواجدان می

گرچه خدا . ایساختی و اگر دروغزن هستی مشرک گشته اگر صادق بودی کتمان آن را عیان: بدو گفت. دید
داناتر است به مقصود سخن او اما ظاهراً از باب دلسوزی و شفقت این سخن را بدو گفته است که آسیب نبیند و 

  . و خدا داناتر است. فتنه نشوددچار 

  ها و هیجانات آن باب چهارم در ذکر قدرت فرمانروایی سماع بر دل
گفت روزی از جنید شنیدم که می: مرا گفت که -در هنگام خواندن متنی بر او -بن محمد خلدیجعفر: شیخ گفت

در حضور سری سقطی از مواجید تند سخن به میان آمد و کلمات و اذکار تیز و برندۀ متناسب با آن که دل بنده 
آید و او آن اش فرو میهرهآری، گاهی شمشري به چ -البته با پرسش من -سری گفت. بخشند آورده شدرا نريو می
با شمشري به چهره: برگشتم و به سری گفتم. در دلِ من آمد که این ممکن نیست: ابوالقاسم گفت. یابدرا درنمی
کند زنند و او حس نمیبله با شمشري می: سری گفت. آیدیابد، به نظر من که جور درنمیزنند و او در نمیاش می

  . و برخاست
: اند که گفتاز همو آورده. تر استاند که گفت اگر وجد سخت نريو گرد از آموزش علم کاملدهاز  جنید نقل کر

  . رساند و علم برتر از وجد استآسیبی نمی علم کمیِ وجد با زیادیِ
ربود تا بدان جا که گه گاه سهل بن عبدالله را وجدهای نريومند می: گفتاز ابن سالم شنیدم که از قول پدرش می

کرد در خورد و در سرمای شدید زمستان عرق میگذشت و او هیچ نمیو پیج و بیست و چهار روز می بیست
از من چیزی : گفتپرسیدند میحاىل که پرياهنی بیش بر تن نداشت و پیوسته وقتی چیزی از او در باب علم می

گفت بوعمروبن علوان شنیدم که میاز ا. ای از سخنم نخواهید برددر این حالت مرپسید چون که در این حال بهره
آمد که رسید از او پیشوایی درمیاگر از مستی به هوشیاری می. شبلی مست بود: از جنید شنیده که گفته است

. روزی در پیش سری سقطی از محبت سخن گفتم: گفتاز جنید حکایت شده که می. رساندمردمان را بهره می
اگر بگویم که دستم بر این آستني از شدت محبت خشکید : ا کشید و گفتدستش را بر روی آستني خود زد و آن ر

اش چون ماه شب و از خویش شد و چون به خود آمد چهرهبیهوش گونه فرو رفت بعد در حالتی . امدروغ نگفته
  . اش را پوشاند و رفتچهره. درخشد و ما را توان نگاه بدو نبود از شدت زیباییچهارده می

های گريد که دیگر هیچ چیز از حالکه گاه چنان وجد و سرشاری در دىل جای می: مکّی گفتعمروبن عثمان 
معرفتِ حق  گذارد و این نريویی است بزرگ برای شناخت جان و دریافتشناختۀ پیشني در وجود او برجا نمی

جهانی ممتاز و یگانه می شود و او را به حال خویش بینا می کند وها بخشیده میکه به اندازۀ استحقاق به انسان
یابد برد و برش خویش از محسوسات را نیز با لطف خداوندی درمیجا که از همۀ محسوسات می بخشد تا بدان

  : گویند پیوسته ابوعثمان مزین این بیت را بر لب داشت. ماندو جز او هیچ در وجودش نمی
  مستی وجد در حقیقت هوشیار است 
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  . ل مستی استو هوشیاری وجد در وقت وصا

  ها برترندباب پنجم دربارۀ واجدان آرام و واجدان ناآرام و این که کدام
: مردی پرسید و گفت کدام برتر و واالتر است: ای در باب وجد دارد کهابوسعید بن اعرابی نوشته: شیخ گفت

ابوسعید . و ناآرامیاند سکون و تمکن بهرت است و برتر از حرکت حرکت در وجد یا سکون در آن؟ گروهی گفته
سازند با اینها آرامش بهرت ذکرهای صوفیان برخی دل را آرام می: گر چه خدا داناتر است - در جواب او گفت

  . انگیزد و انگیزش و جنبش با آنها برتر از آرامی استمیای دیگر دل را براست و پاره
چه در وقت ند دشماردارندۀ عقل برتر برمیدادندو آنها را گروهی را دیدم که اهل سکون واجد را برتری می

. توانند یافتتوانند داشت و بر اجزا و اعضایِ خویش آگاهی و اشراف میجوشش جان خویشنت را نگاه می
های آیند که عقلهایی در دل پدید میدر جای خویش درست است؛ اماگه گاه انگیزهسوگند به جانم که این 

در این جا خیزش و جنبش و ناآرامی  دو جان واجد در برابر آنها استواری نتوان مخلوق توان کشش آنها را ندارند
  .فراتر و بهرت است

در این زمان نیازی به جنبش و . سازندبرخی از واردهای قلب همساز دلند و دل را نرم و آرام می: ابوسعید گفت
نهد از همني دید است چه برتر می آن کس که اهل سکون را. تکاپو نیست چه عقل فرمانروای وجودِ واجد است

های جان و برد به خاطر جوششو آن که ناآرامان را فراتر می. داندتر و خویشتندارتر میآنها را بخردتر و بشکوه
اگر هر دو . هایشان برتر استبهرتند چون یافته. های پیکر آنان است که فضایی بزرگرت از قلمرو عقل استحرکت

اشند هیچ کدام بر دیگری برتر نیست چه مبنای برتری سکون یا حرکت نیست بلکه میزانِ خرد همانند داشته ب
گردد اگر حال آرامش نیاز دارد و گسرتدگی آگاهی و نريوی وارد بر جان است که حال عارف بدان شناخته می

هل خواهد و صاحب حال اصاحب حال آرام نباشد در نقص و کمبود است و اگر حال جنبش و حرکت می
هایِ نورکُشِ ها و درویشان از پردهها، به اندازۀ پاکی دلواردِ بر دل. تواجد نیست او نیز از اهل کمال نیست

این صفت اهل دل و حال است که بایستی بر پایۀ . دنگرددرون است که درک و دریافت واردات دل را مانع می
ان را حال دیگر است و در این فضا جای نمیشوریدگان و شیفتگان و مست. شناخت و علم بدان ایستا باشد

  . گريند

  نوشتۀ ابوسعید بن اعرابی» وجد«ای از کتابباب ششم گزیده
وجد همان است که در وقت ذکرهای تند یا خوف شدید یا توبیخ برای لغزش یا : ابوسعید بن اعرابی گفت

دست دادن یا پشیمانی برگذشته یا کشش غایب یا اندوه از سخنی لطیف یا اشاره و فایده و یا شوق دیدار یار 
وجد رویارویی ظاهر با ظاهر، . گرددحال تازه یا دعوت به انجام امر واجب یا مناجات رازگونه در آدمی پیدا می

های آن است که شاید در های جان از زیانمندیکشی سودمندیبا باطن، غیب و سرّ به سّر است و بريونباطن 
د تا بکوشی و آن را برای خویش ثبت کنی و پاداش آخرت سازی و قدم به قدم و مورد علم ازىل نوشته شده باش

ها به بندگان و آموزندۀ طریقۀ ها و متوىل آنها و مُلهم شکر نعمتچه اوست آغازگر نعمت. به مورد به جا آوری
همدمی پاکی و افزون وجد، : ابوسعید گفت. اینها همه ظاهر علم وجود است. گرددهمۀ امور بدو برمی. کسب آن

اندیشند و به سوی آن بدان بسیار می. تابندخواهند و بسیارش را برنمیخواهی آن است که اندکش را نمی
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. در آن آزمند و آرزومندند وای بسا که برایش جان را از کف بدهند همکان انگیزند به همني جهترا برمیهمگان 
وجد نیز . شناسند و بدان انس ندارندپیش از ورود آن را نمی گریه و فریاد نیز نشان قرب این حالت است چه

توان پس چنان که بشارتی برای ورودش نمی. سازدای هر دو را یگانه میرباید و گویا لحظهآسا جان را میبرق
  . یافت اندوهی همه برای رفتنش نباید داشت

راستی را که در این سرعت آمد . وجد استلرزش و بیهوشی و زوال اعضا و غلبه بر عقل همگی از شوکت ورود 
داشت و هوای آنان را و رفتِ وجد، حکمتی بزرگ و نعمتی ظاهر نهفته است وگر خدا خود اولیائش را نگه نمی

شد اما هیچ حالت وجد پیدا نیست و ورودگاه آن هویدا هاشان ناتوان مینداشت، خردهاشان، پاهاشان و جان
  . پنهان نیست دوستت و دوست حق، چشم برهم زدنی از دید ای پایا نیسنیست و جز لحظه

وجد در دنیا کشفی نیست بلکه از طریق مشاهدۀ دل و توهم حق و ظن یقني است که دل از پاکی : ابوسعید گفت
یابد در حالتی بني هوشیاری و ناهوشیاری و چون به خود آمد و بهوش شد هر اعتقاد و صفای ذکر دوست درمی

گريد، گردد و جانش از افزونی یقني از راه مکاشفه بهره میدهد و با علم خویش برمیاز دست می چه را دریافه
  . ای به اندازۀ قرب یا بُعدش از خدا و دیدن او در همه جاهر بنده

ها را دارند واین دلیلی است برای ای از دیدهبرخی از صوفیان در وجد خویش استوارند و توانِ توصیف پاره
دادند و گاه از سر مهربانی و نگهداشت دوست هر که آن را باور کنند چه اگر ندیده بودند از آن خرب نمی دیگران
گاهی وجد پیش از سماع بر جان . گویند تا دوستی را دگر سازند و او را از خویش برباینداند باز نمیچه دیده

وجد نرينگ رنگارنگ نفس نباشد هر چند که  عارف مطمئن نیست که این. درآید و پیش از اندیشه آن را برباید
  . ها در آن باشدبسی نازکی

بر مدعیِ شناخت آفریدگار واجب نیست که جز بدو آرام گريد و یا خاطرش را به چیزی ناقص سرگرم سازد و یا 
را  این اگر چه سخت است اما در نزد اهل نظر آسان است چه دل هر چه. گمانش را به چیز نابود شدنی برگمارد

ن که مرتوک مهمل چون تازه و با خورد از طریق مشاهدۀ آن نیست چنان که از راه تو هم نیز نیست چنابرمی
چون ثمرات ذکر  ای سرشار نیست و چنان که میوۀ فکرطراوت نیست و چنان که ریزندۀ اندک چون جوشنده

  . گردندبه سبب زوال علت جدا میآمیزند اما پس از مدتی گرچه گاهی اینها در نزد اهل تمیز درمی. نیست
آیند و گروهی دیگر خود وجدشان گريند و برخی با علم به وجد میگروهی دیگر از صوفیان از سرِ علم وجد می

ها که نباید گوشه بگريند و جدا بنشینند، آن وجد برای آن است اما وجدی که اهل ثبات راست، همان. علم است
پس ای . و تنهایی رهانده است و نزدیکی دل، دوری راه را از بني برده است که انس و قرب آنها را از وحشت

ها ای را دریابند و وجدشان پرگريد و چه بسا وجد، آنها را به خویش برگرداند و سرشتشان را بدانبسا که نکته
شوند و آن را می بنماید که به غذا نیاز دارند و گردآمدن با زنان را خواهانند هر چند که در این حال گریزان

اند فشارند تا آنچه را از کف دادهزیندو سپس شیدایی ریشۀ جان را میپندارند و مدتی بیمناک میبیماری می
هرگاه سرابی . گردند تا به دیواری دوباره رسندآماده های سخت دوباره به چنگ آورند و برای پیمودن گردنه

پیمایند و صحراها را بینند سراب انگارند، راه را بر چهره میببینند از شدت طمع آبش پندارند و هر چه آب 
بر یارانشان پیشی گرفته و . دهنددر هر بیابانی سرگردانند و به هر درخشش برقی دل و جان می. سپارندچنني می

ان را طمع، دیدگانش. دهندزننداما بدان دل نمیای چنگ میبه هر آویزه. یاد حق بر اندیشۀ آنها مقدم شده است
هایشان همیشگی به نیزه دوخته اما یأس پنجه بر جانشان افکنده است که یأسشان البته دوام ندارد، نه بریدگی

دار تا تباه گردند، بیش از همه به دیوانگان همانندند، به آسانی جان را برای است که بازگردند و نه طمعشان ریشه
دور بیابند و یا در دریای ژرف بپویند و یا در قلب آتشی  دهند اگر چه مقصود را در بیابانیها میخواسته
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آیند و در همه کنند و در دل آن درمینگاه و اندیشه حیلت رها میبیند بیاندکه تا آتش را میچون پروانه. بجویند
  . هایی دارنده حال خداوند نگهدار آنهاست به سبب صدق در قصدشان و اینان در علم طریق

روند از خطر دلیل راه میکنند از لغزش و خطا در امان نیستند و آنان که بیعلوم ظاهر دروی میاما آنان که از 
های وجد گفتیم و یا عبارتی سفتیم ویا به اشارت و دلیل از آن یاد کردیم دربارۀ دانستنیهمۀ آنچه . جدا نیستند

  . برای نزدیکی ذهن بدان بود
توان چیزی را وصف نیم، باید بگوییم که امکانش نیست، چون نمیاگر کسی بخواهد که وجد را بیشرت وصف ک

او تنها گواه خویش است و تنها حقیقتِ . کرد که جز خویش صفتی ندارد و جز خود شاهدی برای خویش ندارد
شناسا و  -نهد و همهشناسد و آن که نشناخت دست انکار بر آن میهر که وجد را شناخت وجد را می. وجود خود

اش دارندۀ وجد چششی و کششی است که نه آموزشی و کوششی، دارنده. ماننداز دریافت نهایی آن درمی -اناشناس
شناخت نور  عنورها مان. هاستآرزوها، عزیزی بزرگ که پوشیده و مفقود است و با نورِ بسیار، پوشیده از دیده

نی ذاتِ وجد، درنیافتنی است همني گونه یع. ها مانع ادراک او و بازدارندۀ رسیدن به ذات اوینداویند و صفت
توان گفت اما ترین کلمات میهمۀ اینها را با نازک. است ذات یقني، ایمان، حقایق و نیز محبت و شوق و قرب

در  یمچه هر چه بیشرت آن را برشمار. مگر آن که خود چشیده و رسیده باشد. توان راه بردبه کُنه وجودش نمی
پس خاموشی در آن رساتر از سخن است و نهایت علم آن، اعرتاف به . گردیممی حقیقت بیشرت از آن دور

  . نشناخنت آن است
پس . گنگی زبانشان فصاحت و گویایی، گنگی آنهاست. سخن آنها بازماندگی و بازماندگی آنها بالغت است

و . شودک نمیپرسنده از طعم و ذوق آن، در طمع محال دل بسته است زیرا که طعم و ذوق بدون چشش در
اگر چه خدا از . هیچ دانایی را توان پاسخ بدان نیست. پرسنده از ذات، پرچم نادانی خویش را برافراشته است

علما پیمان گرفته که علم را برای شایستگان کتمان نسازند همان گونه که از علما خواسته تا آن را برای نااهالن 
  . نگشایند

زیند که بجویند و به باور تردید نمییستند تا برپسند و پرسیده شوند و در شک و ور نگفتیم که آشنایان وجد گمان
  . برسند و از خداست توفیق

داریم که اگر پس سخن را از آن بازمی. پایانی نیست را نیز وری از آنچون این احوال را نهایت نیست سخن
و کسب آدمیان ایانی نیست چه اینها از کوشش ها و معارف را پنهایت خواهیم شد و دانشادامه دهیم رهسپار بی
ای از و این پاره). ۳۵/ ق(های حق است که در نزد ماست افزونی آنای از گفتهبلکه شمهدنیست که پایان پذیر

اگر اولیای خود را بدان ویژگی بخشد چه . یابدعطاهای عام اوست که انجامی ندارد و وصفش کرانی نمی
هر آن و هر زمان و هر چشم زدنی از نهانِ جهان چیزها درآید که به وصف درنیاید  خواهد شد چون بر دل آنها

ای از آنها نیز الزم کردار آدمی واین احوال هر چند که میوۀ کار آدمی نیست بلکه بخششی و کششی است اما پاره
که بیشرت از خدا بخواهد ای ازو پنهان نیست؛ هر که را هر چه خواهد ببخشاید و هر خداوندی که خُرد پاره. است

چه . ها از او گرفته شوندهر که در آن کوتاهی کند ای بسا که بخشش. باید بنیادهای خواهندگی را استوار سازد
برد و راندن با جدایی، خطایی است ماندن، راندن و رفنت را از بني می. چنان که باید آنها را پاس نداشته است

شود و چه بسا بدان بسنده کند و در آن خطا کند خطایش به فرع نیز کشیده می هد وو هر که اصل را بخوا. آشکار
  . ها او را فراگريندکه لغزش

  . و از خداست توفیق–. ای که من از کتاب وجد ابن اعرابی گرد آوردماین بود خالصه
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کتاب دوازدهم در اثبات عالمات و کرامات 
  صوفیان 

  ذکر کسانی که از آنها برخوردار بودندباب اول در معنای آیات و کرامات و 
ها ها پیامربان را و کرامتها خدای راست و معجزهآیه: از سهل بن عبدالله حکایت شده که گفت: شیخ گفت

گفت هر کس چهل روز صادقاً مخلصاً به دنیا هم ازو نقل شده است که پیوسته می. اولیاء و برگزیدگان مسلمان را
ها از جانب خداوند بزرگ ظاهر خواهد شد و گر برای کسی چنني نشود از فقدان صدق رو نکند برای او کرامت

  . و اخالص اوست
هر کس دربارۀ کرامات سخن گوید و از آنها چیزی در خود نداشته باشد مانند کسی است : اندجنید می گفتگفته

  ).گویدیاوه می(دجوکه کاه می
هر چه را : گفت. شودفته شد چگونه پس از چهل روز چنني میگ -در همني حکایت قبلی -به سهل بن عبدالله

  . گريدبخواهد از هر جا که بخواهد و چنان که خواسته است، می
  : گفت ایمان چهار ستون دارداز ابن سالم شنیدم که می

  ایمان به مشیت الهی، -۱
  ایمان به قدرت الهی، -۲
  تربّا از نريو و توان خویش و تکیه بدان، - ۳
  .عانت از خداوند در همه جا و همه چیزاست-۴

یعنی ایمان بیاوری و قلبت منکر این امر نشود که اگر : معنای ایمان به قدرت الهی چیست؟ گفت: از او پرسیدند
تواند پیش از آن که به چپ و راست برگردد در غرب ظاهر می -و خدا بدو کرامت دهد -ای در شرق باشدبنده

  . این گفته دربارۀ قدرت حق داشته باشی شود یعنی ایمان به درستی
هراسی همراه ها میاگر از درنده: ام که به جوانی همراه خویش گفتدر خربی صحیح از سهل بن عبدالله شنیده

  . من میا
خانۀ «ای از قصر جایی بود که آن راقصری بود و در گوشه. با گروهی در شوشرت به خانۀ سهل بن عبدالله درآمدم

آیند و او آنها را داخل این خانه هل میسگفتند درنگان پیش . خواندند از آنان راز مسأله را پرسیدممی» درندگان
. این امور سازد و خدا داناست بهدهد و بعد رهایشان میکند و بدانها گوشت میکند و از آنها پذیرایی میمی

: گویداز ابوالحسني بصری شنیدم که می. داماهیچ یک از صالحان شوشرت را ندیدم که منکر این قضیۀ سهل باش
چون چشمش به من افتاد . چیزی برایش بردم و صدایش زدم. در آبادان مردی سیاهِ فقري، در خرابات مأوا داشت

درخشید بعد مرا دیدم که سخت میناگهان همۀ زمني را پر از طال. ای به زمني کردلبخندی زد و با دستش اشاره
  . هر چه داشنت خورد و من با هراس ازو گریختم و پیوسته از کارش درشگفت بودم! یبیاور آنچه دار: گفت
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. روزی سوار بر درازگوشی بودم: گفت از ابوسلیمان خواص شنیده کهاز حسني بن احمد رازی شنیدم که می
. تمکوفداد و من با چوبی که در دست داشتم بر سرش میآزرد و پیوسته سرش را تکان میمگس خر را می

ابوعبدالله ! کسی هم هست که از فراتر بر سر تو چوب بکوبد! بزن: درازگوش سرش را به سوی من کرد و گفت
همني گونه که تو : گفت. ای یا واقعاً برایت پیش آمده استگوید ابوسلیمان را گفتم، ابوسلیمان این را شنیدهمی

  . امشنیدی من هم شنیده
 -شبی در حال استنجا بودم. ای داشتممن در طهارت روش ویژه: گفته میاز احمدبن عطای رودباری شنیدم ک

ناراحت . و آنقدر طولش دادم که یک چهارم شب گذشت و دلم هنوز راضی نشده بود -ساختمیا گفت وضو می
 ای اباعبدالله عفو در: گفتکه می -اما کسی را ندیدم -آوایی شنیدم! ای خدا، عفو کن: شدم و گریستم و گفتم

از حمزةبن عبدالله علوی شنیدم که گفت روزی پیش ابوالخري تیناتی رفتم و با خود عهد کرده بودم ! علم است
وارد شدم و سالم کردم و . و برگردم نه چیزی پیشش بخورم و نه نزدش بمانمالله که فقط سالمش کنم بینی و بني

گهان او را دیدم که با خود مقداری غذا آورده چون مقداری از ده دور شدم نا. خداحافظی نمودم و بريون آمدم
القولند و در این گروه صادق. ای یا شبیه همني چیزجوان بخور، االن از اعتقاد و عهدت بريون آمده: گویدو می

شود اند و هر کدام، از آنان پیشوایی است که سرمشق دیگران است و در احکام دین به آنان اقتدا میدیانت شهره
پذیرند و سخنانشان را دربارۀ پیامرب قبول دارند و به آنان در آنها را باور دارند و شهادت آنها را می و مسلمني

ها متهم و مشکوک پنداریمشان اگر در پس روا نیست که آنها را تکذیب کنیم و در این قصه. کننداخبار استناد می
  . ز خداست توفیقا -این باب صادق بودند در دیگر ابواب نیز چنني خواهند بود

هایند و نقد و رّد آن و باب دوم دربارۀ دلیل کسانی از اهل ظاهر که منکر کرامت
  تفاوت اولیاء و انبیاء در این باب 

ها فقط مخصوص پیامربان است چه خداوند تنها آنها را به کرامت و گویند این کرامتاهل ظاهر می: شیخ گفت
اگر این . گویند چون که مردم از آوردن همانند آن ناتوانندمعجزه می و معجزه را. معجزه برتری بخشیده است

. شوند و دیگر چه تفاوتی است میان پیامربان و دیگر مردمانها برای دیگران هم روا باشد پس همسان میمعجزه
ی بر اباید دانست که منکران این کرامات بدخواه نیستند بلکه ترس دارند از این که نکند خدشه: شیخ گفت

های مختلف، های پیامربان از این راه وارد آید اما در گمان و خطایند چه بني اولیاء و انبیاء از جهتمعجزه
ها را برای مردم آشکار کنند و آنها را دلیل دعوت خویش تفاوت است یکی این که پیامربان باید این معجزه

های خود را از اند اما اولیاء فرمان دارند که کرامتهسازند و هرگاه آنهارا کتمان کنند از فرمان حق سر باز زد
اند و طلبی در میان مردم ظاهر کنند حکم خدا را نادیده گرفتهای را برای جاهمردمان کتمان کنند و اگر پاره

  . اندمعصیت کرده
سیاه آنان را که به  هایسازند و دلآورند و خاموششان میها بر مشرکان دلیل میدیگر این که پیامربان با معجزه
ها را برای اطمینان دلِ خویش دارند و از پنهان سازی و سازند اما اولیاء کرامتخدای ایمان ندارند، نرم می

طلبی به کنند زیرا که رزقشوند و جزع نمیدهند و از فقدان رزق مضطرب نمیآشکاری آن بیمی به دل راه نمی
  . کندبدی امر می
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چیست؟ چون خداوند این اولیاء را بزرگ داشته که به اختیار خود ترک » کرامات«معنایاز ابن سالم پرسیدم 
اینها کرامتی برای اولیا نیست : اند؛ دیگر زر ساخنت مشتی ریگ چه فضیلتی برای آنان تواند بود؟ گفتدنیا کرده

و درآمد نهراسند و بدانند که  تر سازند و از کمبود رزققدرت را بدانان بخشیده تا خود را آرامبلکه خداوند این 
تواند روزیِ روزِ آنها را برآورده سازد آن هم از جایی که آن که بدانها توان زرسازی ریگ را بخشیده آیا نمی

شان میبخشد و برای تأدیب و ریاضت دل و تن آمادهها به قلب آنها آرامش میکنند؟ با این کرامتتصور نمی
  . سازد

مردی در بصره بود که بدو اسحاق : داستانی از سهل بن عبدالله بر ایمان حکایت کرد که ابن سالم در این باب
روزی هر چه داشت پس پشت نهاد و توبه کرد و . گفتند و مردی سخت دنیادار و دنیادوست بودبن احمد می

وت و رزق این نفسِ من هنوز هم گه گاه از بیم فوتِ ق! روزی به سهل گفت ای ابومحمد. همنشني سهل شد
نگ را بگري و از خدا بخواه آن را برایت خوردنی ساین پاره : آشوبد چه کنم؟ سهل گفتگردد و بر مینگران می

پیشوای تو در این راه : چگونه چنني کنم و با کدام سرمشق؟ سهل گفت: گفتم. سازد تا خورش خویش سازی
مگر ایمان : خدا گفت. سازیدگان را زنده میخدایا مرا بنما که چگونه مر: است آنگاه که گفت) ع(ابراهیم

معنای این نکته آن است که نفس جز به رؤیت ). ۲۶۰/ بقره(نداری؟ گفت دارم اما خواهان آنم که دلم آرام گريد
اندو ابراهیم هم به همني جهت دیدار به چشم را خواست و گريد چون در سرشت او تردید را نهادهعني آرام نمی

خداوند کرامت. اند اولیاهمني گونه. شودمر ایمان دارم اما نفسم جز به رؤیت عني مطمئن نمیگفت من به این ا
  . یب کند و بلند و برترشان سازدهذنماید تا نفس آنها را تها را برایشان می
لندترند و های پیامربان و اولیاء آن است که پیامربان هر چه معجزه بیشرت سازند و بنمایند برتر و باز دیگر تفاوت

های پیامربان پیشني را بخشیده بودند ما را به تنهایی همۀ معجزه) ص(هایشان استوارتر است چنان که پیامربدل
تر از همه بدو داده بودند مانند معراج، و شق قمر و بريون آوردن آب از بني انگشتان که ویژۀ او بلکه چیزی افزون

اما اولیا، . های انبیاء افزون باشد آنها فراترنداست که هر چه معجزه منظور این. بود وشرح آنها دراز خواهد شد
ترسند که نکند این کرامت نرينگ تر خواهد شد چه میهای اولیاء بیشرت شود بیم و هراس آنان فزونهر چه کرامت

د و بدان ها، خداوند وىل خود را بخواهد آرام آرام فرو گريپوشیدۀ حق و استدراج او باشد و با این جلوه
  . سرگرمش سازد و از چشم خویش فرو اندازد

باب سوم در بیان شیوۀ اثبات کرامات اولیا و انگیزۀ کسانی که کرامات را جز برای 
  پذیرندپیامربان نمی

درخت : خداوند گفت. دلیل صحت کرامت برای غري پیامربان قرآن و خربهای رسیده از رسول است: شیخ گفت
و حدیث . مریم پیامرب نبود). ۲۵/ مریم(ای مریم، برایت خرماهای تازه خواهد ریختخشک خرما را بتکان، 

) ص(از پیامرب. رسول خدا در باب قصۀ جُرَیج راهب و سخن گفنت کودک که کرامت بود و جریح پیامرب نبود
را برای  گاو بانگ برآورد که ای بندۀ خدا ما. سوار بر گاو شد. رفتروایت شده که مردی با گاو خویش می

پیامرب گفت من و . پناه بر خداوند سبحان: همگی گفتند. انداند ما را برای کشت آفریدهسواری دادن نیافریده
و همني گونه است . ابوبکر و عمر به آن ایمان آوردیم؛ و گفته نشده که آن کس که سوار بر گاو بود پیامرب بوده است

در میان : از پیامرب روایت شده که گفت. چوپان، پیامرب بوده است سخن گفنت گرگ با چوپان و هیچ کس ننوشته که
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و کسی که . اند، عمر یکی از آنهاستامت من کسانی هستند که با آنها سخن گفته شده و همکالم غیب گشته
. ای واالتر از همۀ صاحبان کرامت و اولیاء و صالحان قرار دارداند در مرتبههمکالم حق شده و با او سخن گفته

همچنني ! یان در نهاوند شنیدندرای رونده در کوه، صدایش را لشک: اش گفتاند که در خطبهدربارۀ عمر گفته
 . اندهای فراوان از اجابت دعاهایشان نقل کردههای بسیار و نمونهکرامت) س(و فاطمه) ع(برای علی

اند که از نزد یدبن حُضَري و عتاب بن بشري را گفتهمثالً اُسَ. انددربارۀ برخی از یاران پیامرب هم چنني چیزهایی گفته
برایشان نور میو چنان که در خرب آمده است سر عصایِ یکی از آن دو . رسول خدا بريون آمدند در شبی تاریک

را تسبیح  ای بود و کسی خدااند که در میانشان فاصلهدربارۀ ابودرداء و سلمان فارسی نیز گفته. پاشید مثل چراغ
در . ء بن حضرمی مشهور است که پیامرب او را برای جنگی برانگیختقصۀ عال. و آن دو تسبیحش را شنیدندکرد 

همگی بر دریا سوار شدند و بر روی آب . او خدا را به اسم اعظم خواند. میان او و لشکریان دریایی پدیدار شد
  .گانداو در هنگام مقابله با درن اند همچنني است دعایبا پای خویش رفتند چنان که در خرب چنني آورده

او درنده را از . عبدالله بن عمر را نیز گویند که روزی به گروهی برخورد  که از بیم درندگان جایی گرد آمده بودند
اگر آدمیان جز از خدا نرتسند . ترسدشود که از آن میبر فرزند آدم چیزی چريه می: راهشان راند و سپس گفت

دربارۀ گروهی از تابعان با . مانند این در خربها زیاد است. نخواهد شد و نخواهند ترسیدچیزی بر آنها چريه 
اند که ذکر بعضی از آنها سخت دراز خواهد شد چه رسد به نقل همۀ هایی نقل کردهسندهای درست نیز کرامت

  . اندها نوشتهآنها و اهل علم در آن باره کتاب
ابوالحسن بصری و مسلم بن یسار و ثابت بُنانی و صالح مُری و بکربن  دربارۀ عامر بن عبدالقیس و حسن بن

بن خُثیم و داوود طائی و عبدالله مُزنی و اویس قرنی و هرم بن حیان و ابومسلم خوالنی و صلةبن اَشیم و ربیع
. اندنمودهها نقل مطرف بن عبدالله بن شخّري و سعید بن مسیب و عطای سُلمی و بسیاری دیگر از تابعان کرامت

مالک بن دینار، فرقد : مثلکسانی . اندهای نقل نمودههمچنني در باب طبقۀ بعد از آنها و غري ایشان کرامت
سنجی، عُتبه غالم، حبیب عجمی، محمدبن واسع، رابعه عدویه، عبدالواحد بن زید، ایوب سختیانی و جز ایشان 

اند و صحت این روایت را نزد ایشان مسلم آنها روایت کردهاند و عُلما و بزرگان آن عصر از که در آن عصر بوده
پیشوایان و اهل ثقه که . انداست و کسانی مثل ایوب سختیانی و حمادبن زید و سفیان ثوری آنها را نقل نموده

  . دانندهیچ کس منکر آنان نیست و همۀ سخنان آنها را که پیشوای دین و مرجع احکام ما هستند راست می
های اولیا و نظري آن چه را که نقل کردیم گرد آورده بودند و آن چه در اهل علم را دیدم که تمام کرامت گروهی از

توان گفت که همۀ اینها چگونه می. این معنی بر آنان ظاهر شده بود، که بیشرت از هزار حکایت و هزار خرب بود
اشد باید گفت که همگی آنها درست است دروغ و برنهادۀ اهل تصوف است؟ چه اگر فقط یکی از آنها راست ب

های پیش از پیامرب بزرگداشت اوست چه او گوید کرامتآن که می. چه کم و زیاد در این زمینه یکسان است
چون هر چه خوبی برای پیامربان پیشني بود برای پیامرب هم بود و همني گونه هر چه . بهرتینبرترین است و امتش 

های امتش تجلیل بود برای ما هم هست چون این امت برترین است و  همۀ کرامت های پیشنيبرتری برای امت
اینجا تنها . ما در این باره بابی خواهیم گشود و در آن موضوع را خواهیم شکافت. است) ص(محمد نام

یسته ورزد که کرامت برای امت بابرای غري پیامربان هم رواست و آن که گمان می خواستیم بگوییم که کرامت
  . نیست، در خطاست
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باب چهارم در ذکر مقامات اهل خصوص در زمینۀ کرامات وبیان پوشاندن اولیاء 
  های خویش را از بیم بروز فتنهکرامت

گفت هر چه نشانه و کرامت باشد در وقتش . در نزد سهل بن عبدالله از کرامات تصوف سخن گفتند: شیخ گفت
  . است که بتوانی خوی زشتی از وجودت را به خوی نیک مبدل سازیگردد اما بزرگرتین کرامت آن سرپی می

هایی ارزانی مینمایاند و کرامتدر آغاز راه خداوند به من آیاتی می: گفتروزی میبسطامی اند بایزید گفته
 به بایزید گفته. چون مرا چنني دید راهی برای معرفت خویش نشانم داد. کردمکرد اما من بدانها توجهی نمی

شیطان نیز در یک لحظه از مشرق به مغرب می: گفت. تواند برودگویند فالن در یک شب تا مکه میمی: شد
مارماهی : گفت. رودگفتند فالنی بر آب راه می. تواند برود در حاىل که شیطان راندۀ درگاه و در لعنت خداست

  . دنروانگیزتر میدر آب و پرنده در هوا از او شگفت
اگر : گوید که روزی موسی بن عیسی از پدرش شنیده و او هم از بایزید که گفتفور بن عیسی میشنیدم که طی
اش نشوید تا وقتی که او را در حرام و حالل اش را بر آب بگسرتد و در هوا چهار زانو بنشیند فریفتهآدمی سجاده

  . ایدنیازموده
از ابن سالم شنیدم . ها و سکون در کرامات استها و آرامش به عطاصان، دیدن نعمتحجاب دل خا: جنید گفت

روزی . گفتندکه او از پدرش شنیده که گفت مردی همنشني سهل بن عبدالله بود که بدو عبدالرحمن بن احمد می
شود و عصایی چون طال سازم و آب ا زدستانم سرازیر میای ابومحمد، بسی اوقات من وضو می: سهل را گفت

کنند بدانها خشخاشها وقتی گریه میدانی که بچهنمی! دوست من: سهل بدو گفت. یدآو نقره از آن پدیدمی
  . و نگریند زینهار که تو را چنني سرگرم نسازنددهند تا بخورند و سرگرم شوند های زرد رنگ می

و آنها از  جعفر خلدی هم حکایت کرده که ابوبکر کتانی بدو گفته که از ابو ازهر و نیز دیگران شنیده است که او
آرام : ابوحمزه گفت. شدای جمع شدند و در به رویشان باز نمیروزی بر در خانه: اند که گفتابوحمزه شنیده

اگر باز نشوی چنان خواهم کرد و ناگهان قفل باز : سرفه کنید، سپس با دستش قفل را گرفت و تکان داد و گفت
  . شد

رو به خدا . ریخترود دیگر می رفت و گفت دیدم که آب رود باند که شبی به سوی دجله راز نوری روایت کرده
روزی : اند که گفتاز بایزید حکایت کرده. سوگند به عزتت که جز با زورق از آن نخواهم گذشت: کردم و گفتم

دیدم همه . بود انبان را پیش من ریخت یانباناوو با  -ابوعلی استاد بایزید بود -ابوعلی سندی پیش من آمد
در آن . امگذشتم و بدین جا رسیدهاز بیابانی می: اند؟ گفتاینها از کجا آمده: بدو گفتم. رنگارنگ بودند جواهر

در هنگام ورود به بیابان چه حال و وقتی : گفتم. مقداری برداشتم و آمدم. چیزهای پرنوری مثل چراغ دیدم
که در وقت فرتت و بریدگی به جواهر  مرادش این است. وقتم غري از آنی بود که اآلن است: داشتی؟ گفت

  . مشغول شدم و دیگر اآلن در آن حال نیستم
اش وارد شد و در آن گفت روزی که اسحاق بن احمد مُرد سهل بن عبدالله به خانهاز ابن سالم شنیدم که می

همچنني در  .در یکی مایع سرخی بود و در دیگری مایعی زرد رنگ. ای یافت که درونش دو شیشه بودصندوقچه
. پدرم گفت طال و نقره را در دجله اندازند و دو شیشه را با خاک درآمیزند. های طال و نقره یافتآنجا شمش

ها چه بود؟ گفت در شیشۀ سرخ مایعی ابن سالم گفت به سهل گفتم در شیشه. اسحاق بن احمد وامی نیز داشت
اگر یک  -زرد رنگ -شدند و دومیهمگی زر ناب میانداختند ها مس میبود که اگر یک مثقالش را بر مثقال

به سهل گفتم . شدند و آن دو شمش آزمایشی بودندانداختند همگی نقرۀ ناب میمی ها مسمثقال آن را بر مثقال
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از ایمانش می! دوست من: را به کار نبست تا دین خود را ادا کند؟ گفتهاچرا اسحاق اندکی از این شیشه 
پرداخت بهرت نبود از این که آنها را به دجله سالم گفتم اگر سهل با آنها وام احمد را میمن به ابن . ترسید

سپس گفت او را ورع بدین کار . از اسحاق نگران ایمان خود بودبیشرتسهل نیز : ابن سالم گفت. انداخت
  . داشتندها هفتاد سال خاصیت خودر ا نگه میواداشت چه این شیشه

. روایت شده که با یارانش نشسته بود و ناگهان آهویی از کوهی پیش آنها آمد و نشست -یا دیگری -از ابوحفص
در دلم . شما پريامونم نشسته بودید: گریی؟ گفتپرسیدند چرا می. و آهو را رماند - یا دیگری -اوحفص گریست

ا مثل فرعون دیدم، چون آهو پیشم نشست خود ر. کشتمداشتم و آن را برای شما میافتاد که کاش گوسپندی می
گریه کردم و از خدا درخواستم که این تمنا را از من . آنگاه که از خدا خواست نیل را با او جاری کند و خدا کرد

  . دور کند و آهو را رماندم
کند و هر چه مینهد بعد دستش را در جیب میاز کسی که در جیب خود چیزی نمی: یکی از بزرگان گفته است

کند که در آورد و چیزی نهد و دست میرد در شگفت نشوید اما از آن کس که در جیب چیزی میآوخواهد درمی
  .شود تعجب کنیدیابد و متغري نمینمی

ها گرفتم چوبی از بچه. دیدمدر خویش چیزی کرامات می: گفتابن عطا گفت از ابوالحسني نوری شنیدم که می
گند خدایا اگر برایم ماهی نفرستی که صید کنم و در آن سه به عزتت سو: و بني دو زورق ایستادم و گفتم

یی به چوبم آویخت برکشیدم و دیدم در آن سه یکباره ماهی. کنمباشد خویش را غرق می)طال(پیمانه
یعنی اگر گزنده. گزیدآمد و او را میبایستی برای او افعی درمی: خرب را به جنید دادند گفت. است) طال(پیمانه

این تا این که چنني چیزی به چنگش افتاد چه  -از نظر ایمان -رساندزد او را بیشرت سود مینیش میای او را 
  .کردساخت اما نیش او را تطهري میای است که او را فریفته میدرخواست فتنه

  
ال کند بدان که طریقتش طریقت ابداگر مردی را دیدی که به کرامات و آیات اشارت می: یحیی بن معاذ گفت

ها اشارت دارد طریقتش طریقت اهل محبت است و این برتر از فرد قبلی ها ونیکیاگر دیدی به نعمت. است
کند و بدان دل داده است؛ طریقتش طریقت عارفان است و اگر مردی را دیدی که به یاد و نام حق اشارت می

  .است و این برترین درجه و از همۀ احوال باالتر است

کسی که صاحب کرامت است و آن را برای نشان دادن صدق و  باب پنجم در ذکر
  کند طهارت و سالمت قلب خود برای یاران آشکار می

به من گفت که جنید بدو گفته روزی پیش سری  -خواندمآنگاه که بر او چیزی می - جعفر خلدی: شیخ گفت
م و در دستانم گرينشیند و او را میآید و بر بام خانه میدرشگفتم از گنجشکی که می: به من گفت. سقطی رفتم

روزی بر بام آمد و نان برایش ریز کردم و در کفم . خوردنشیند و از آنها میاو بر دستم می. سازمبرایش لقمه می
به فکر فرو رفتم که چرا نیامد ونخورد و از من ترسید؟ . گذاشتم اما بر خالف سابق روی دستم ننشست و نخورد

دیگر توبه کردم از نمک با : با خود گفتم. ای خوردم نه با دستمنمک را با وسیلهامروزه من یکباره یادم آمد ک
از ابومحمد مرتعش شنیدم که گفت از ! تا توبه کردم گنجشک بر دستم نشست و خورد و رفت! وسیله خوردن

راغم آمدو دستم را ناگهان کسی را دیدم که به س. چند روز در بیابان گم شدم: ابراهیم خواص شنیده که گفت
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دوست داری که راه را : بلی، گفت: ای؟ گفتمگم شده: گفت. علیک السالم: گفتم. گرفت و گفت سالم علیک
از . ناگهان خود را در راه دیدم. چند گام جلو من بردار و از چشم من ناپدید شد: گفت. بلی: نشانت دهم؟ گفتم

  .تشنه زمانی که او رفت دیگر نه گم شدم نه گرسنه و نه
روزی ابوحفص نیشابوری پیش من آمد همراه با : حکایت است از جعفر خلدی و او از جنید که جنید گفت

همراه : روزی به ابوحفص گفت. زدهمراهشان مردی طاس بود که کم حرف می. عبدالله رباطی و گروهی دیگر
! بیا: ابوحفص بدو گفت. از آنهانیستاما در تو چیزی  -و منظورش کرامات آنها بود -پیشینیان آیات محکمی بود

دستش را . ای سخت تافته و داغ نزدیک شد که آهنی بزرگ در آن بودبه کوره. همراه او به بازار آهنگران رفت
این برایت : به مرد گفت. در کوره برد و آهن گداخته را گرفت و برداشت و تا برداشت آهن در دستش سرد شد

از ابراهیم بن شیبان . خواست تا مرد ایمانش به بزرگان کم نشود: گفت. کردبس بود؟ یکی پرسید چرا چنني 
گفت روزی مغربی مرا گفت به فالن جا . حکایت شده است که در جوانی همنشني و همراه ابوعبدالله مغربی بود

در  -چشمههر دو نزدیک . خواست آب بنوشدای را دیدم که میو ناگهان درندهبه چشمه رسیدم . برو و آب بیاور
خورد و گاهی من به او تا از او پیشی گرفتم و به آب رسیدم و آب گاهی او به من می. به هم رسیدیم -جایی تنگ
احمد بن محمد سُلمی گوید روزی نزد ذوالنون رفتم و دیدم پیش او طشتی از طالست و اطرافش عنرب . برداشتم

سپس ! ای آن هم هنگام بسط و شادیشانشاهان درآمدهتو از آنهایی که نزد پاد: به من گفت. سوزدو عود می
که به بدی . خورداند ذوالنون بسی اوقات جو میگفته. آن را خرج راه خود ساختم تا بلخ. درهمی به من داد

  . خوراک چهارپایان بود
یابان روزی به ب. ازابوسعید خراز است که گفت حال من و خدا چنان است که هر سه روز مرا سري ساخته است

ناگاه آوایی شنیدم که . روز چهارم ناتوان شدم ودر جایی نشستم. و سه روز گذشت و چیزی نخورده بودم مدرآمد
از جا برخاستم و . نريو را: پسندی خواری یا نريو را؟فریاد کشیدم و گفتمکدام را بیش می! ابوسعید: گفتمی

  . ود ندیدمخم ودردی هم در س از آن دوازده روز رفتم و چیزی نخوردپ. سبک شده بودم
باران گرفت به مسجدی درآمدیم تا از باران در امان . با استادم در بیابان بودم: از ابوعمر اَنماطی است که گفت

آنها را . همراه ما چند چوب خشک بود. با شیخ بر بام رفتم تا سوراخ را بگريم. سقفش سوراخی داشت. باشیم
  . چوب دراز شد و سوراخ را پوشاند. ستاد گفت بکش، کشیدما. کوتاه بود. بر سوراخ نهادیم

دیروز تو را دیدم که دو درهم دادی و بافتنی . ای شیخ: مردی آمد و گفت. پیش خريالنساج بودم: عمرو گفت
ای حال آنکه من هیچ در بساط ات آویختهاز دو طرف پیجامهپشت سرت آمدم ودیدم آنها را . خریدی
بگري و چیزی برای : اج خندید و دستش را روی دست او گذاشت و چیزی بدو داد و گفتچرا؟ خريالنس.نداشتم
  . ات بخر و دیگر این کار را تکرار مکنخانواده

  های بزرگان که کرامت نیست وىل واالتر از کرامت استباب ششم دربارۀ حال
دالله شنیده است که گفت از مقنحی دوست سهل بن عباز طلحۀ عصایدی بصری شنیدم که می: شیخ گفت

شد و خورد ناتوان میتوانست غذا نخورد و هرگاه میسهل هفتاد روز می: دربارۀ سهل بن عبدالله گفته است
  . گرفتکشید توان میچون گرسنگی می

هرگز به دلم چیزی امانت ندادم که بدان خیانت کرده : از ابوبکر محمد بن علی کتانی حکایت شده که گفت
مردی از خراسان آمد تا آخر قصه که در جای دیگر آمده : حمزۀ صوفی نیز روایت است که گفتاز ابو. باشد
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جوانی همنشني جنید شد و او پسری هوشیار و صاحبدل بود و ای : گفتاز ابوعمروبن علوان شنیدم که می. است
. این مسأله را به جنید گفتند. توانست بخواند و آنچه را در باطن باور دارند دریابدبسا که خاطر مردم را هم می

خواهی در دانم اما هر چه مینمی: گویند راست است؟ گفتاین مطلبی که دربارۀ تو می: جوان را خواند و گفت
. نه: جنید گفت. االن به این چیز و آن چیز معتقدی: جوان گفت. اعتقاد کردم: جنید گفت. دل خود اعتقاد کن

االن : جوان گفت. اعتقاد کردم: جنید گفت! هر چه را می خواهی نیت کن. کنیمجوان گفت بار دیگر تکرار می
خواهی فکر کن و نیت برای بار سوم هر چه می: جوان گفت. نه: جنید گفت. ایبه این چیز و آن چیز اعتقاد کرده

: جوان گفت. نه: جنید گفت. جوان گفت به این چیز و فالن چیز اعتقاد کردی! اعتقاد کردم بگو: جنید گفت. کن
شناسم با این حال تو میتو در نظر من راست گویی و من هم دلم را می. قسم به خدا موضوع شگفتی است

آزمودم که ببینم از داشتم تو را می. برادرم بار اول، دوم و سوم راست گفتی: جنید خندید و گفت. گویی نه
  ! گردی یا نهسخنت برمی

روزی حارث محاسبی به خانۀ من آمد و هیچ چیز به درد : که گفته استاز جعفر خلدی است که از جنید شنید 
او . ای ساختمبه خانۀ عمویم رفتم و از آن جا چیزی گرفتم و لقمه. بخوری در خانه نبود که با آن پذیرایی کنم

از خانه رفت و  خورد و بعد بلند شد وگرداند و نمینهاد، اما لقمه را در دهان میدهان باز کرد و آن را در دهان 
پسرم، چیزی است بني من و خدا : گفت. عمو، چرا چنني کردی: پشت سرش رفتم و گفتم. آن را در دهلیز تف کرد

دهانم را باز کردم تا خوشحال شوی و بخورم . رودکه هر گاه خوردنی از جانب خودِّ او نباشد از گلویم پایني نمی
  .اما نشد و تف کردم

ای نشسته بودم و شانزده روز بود که ابوتراب در بیابان مرا دید  در حاىل که کنار برکه ابوجعفر حداد گفته است
بني علم و یقني : ای؟گفتمچرا این جا نشسته: گفت. چیزی نخورده بودم و از برکه هم آب نیاشامیده بودم

  . خواهی شدبه زودی صاحب منزلت : گفت. شود تا همراه او شوممنتظرم که کدام چريه می. سرگردانم
مردی از صوفیان را دیدم که هفت سال نان نخورد و دیگری را دیدم که هفت سال : گویدابوعبدالله حُصری می

از جعفر . شدکرد، خشک میآب ننوشید و مرد دیگری را دیدم که چون دست به غذای شبهه ناک دراز می
م از ترس این که مبادا عهد بشکنم و به زبان اسی سال است که هیچ پیمانی با خدا نبسته: مُربقع است که گفت

  .خود، خود را دروغزن ببینم
از اندوه . از سرِ کوه سنگی آمدو ساق پای او را شکست. با اسماعیل سُلمی همسفر شدیم: ابوبکر زقاق گفت

ها مانند این حکایت. شویمچرا اندوه؛ آن ساقی از گِل بود، چون خشک شود دوباره سوار می: گفت. گریستم
و تر همۀ آنها دارای معانی نازک و زیبایند و حتی لطیف. زیاد است و آن چه نیاوردیم خیلی زیادتر است

  . آن چه گفتیم خردمند و اهل انصاف و فهم را کافی است. ها نیز هستندسرشارتر از کرامت
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  کتاب سیزدهم در بیان مشکالت 

  فیه باب اول در شرح اصطالحات دشوارِ رایج در کالم صو
و کلماتی چون . »و ازو به او و برای او«،»خدا، با خدا و برای خدا«:گویدیک نمونه گفتۀ کسی است که می

حال و مقام و مکان و وقت و آغاز و پایان و وارد و خاطر و واقع و افکنده و عارض و قبض و بسط و غیبت و 
و مبتدی و مرید و مراد و وجد و تواجد و  و سُکر و پاکی و وجد و هجوم دل و غلبه و فنا و بقا) صحو(حضور

آرامش و گرفته و گرينده و دهشت و حريت و تحري و طوالع و طوارق و کشف و مشاهده و لوایح و لوامع و حق و 
الخصوص واشاره و ایماء و رمز و صفاء و صفای حقوق و تحقیق و حقیقت و حقایق و خصوص و خصوصِ 

ود و موجود و مفقود و معدوم و جمع و تفرقه و شطح و صول و ذهاب و صفا، و زواید و فواید و شاهد و مشه
ذهابِ ذهاب و نفس و حس و توحید عامه و توحید خاصه و تجرید و تفرید و همّ مفرد و سّر مجرد واسم و رسم 
و وَسم و محادثه و مناجات و مسامرت و رؤیت دل و روح وترّوح وصفت و نَعت و ذات و حجاب و دعوی و 

بون و وصل و فصل و اصل و فرع و  کونو بالء و زیان و سّر و عقد و هّم و دیدن و محو و مَحق و اثر و اختیار
طَمس و رَمس و دَمس و سبب و نسبت و صاحب قلب و صاحب حال و صاحب مقام و این که فالنی نفس 

» تو منی«و » منِ من«و » تویِ تو«و » ما بدون من«و » من بدون من«ندارد و دیگری اهل اشاره است و جملۀ
آغاز تجلی و تخلی و تحلی و علت و ازل و ابد و و قطع عالیق و آغاز بی. »او بدون اوست«و » من توام«و 

و تلوین و انجام همۀ تالش و تلف و » گردانندبرندو میما را می«و » روددریای بی«اَمَد و زمان سرمدی و
ری و قصود و اصطناع و اصطفاء و مسخ و لطیفه و امتحان و جذب ارواح و وطر وطن و دو پناهیدن و انحراف

تمامیت و شیطان(و حدث و کلیت و تلبیس وشِرب و ذوق و عني و اصطالم و حریت و رین و غني و وسایط
و همانندان این سخنان که چه ) گونگی و چشش و آشامیدن و چشمه و بسودن و آزادگی و تردید و غبار و ابزارها

  هستند؟ معنا دارند و چه 

  باب دوم در بیان معنای این کلمات
آن است که حق فقط خداست وابوصالح در تفسري قول » خدا، با خدا و برای خدا«معنای این گفته: شیخ گفت
. خداست» حق«ت که منظور ازسگفته ا) ۷۱/ مؤمنون(»...کردهای آنان پريوی میاگر حق از هوس«:خدا که

و مراد وی از حق همان . ی از بندگان همیشه حقند و با حقند و برای حقندبرخ: وابوسعید خراز نیز گفته است
و گاهی هم منظور کسبی است » از خدا، با خدا و برای خدا«یعنی» ازو، با او و برای او«همچنني گفتۀ. خداست

ودم از خودم با در حاىل ب: آورد چنان که بایزید را ابوعلی سندی گفته استکه بنده با بنده و برای بنده به جا می
نگرد و آنها را با خود یعنی بنده در آغاز به افعال خویش می. خودم و برای خودم بعد از او، با او و برای او گشتم
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بیند که از اوست، با اوست و برپا با دهد و چون روشنی معرفت بر دلش ریخت همه چیز را از خدا مینسبت می
  . اوست و بازگردنده به سوی اوست

سازد و کارش آید و دل را خوشنود میای است که بی هنگام بر دل بنده فرومیاما معنای حال، حال لطیفه: حال
: جنید در این باره گفته است. رودسازد و سپس از بني میکند و وقت را بر او خوش میرا به حق تفویض می

  . اگر رفت دیگر حال نیست مانددهد و میحال آن است که رازهای روشنِ یاد دوست را در دل جا می
های خاص، مانند مقامِ صابران و متوکالن؛ و این مقام بنده است گردد در وقتآن است که با بنده بر پا می: مقام

تمام به جا آورد دارندۀ آن مقام  ها را بههرگاه بنده یکی از این معنی. در این معامالت و مجاهدات و ارادات
  . ز آن مقام به مقام دیگری برود چنان که در بخش مقامات و احوال آورده شدخواهد شد و بر آن است تا ا

هرگاه بنده در معناهایِ روحی خویش کامل . این مقام ویژۀ اهل کمال و تمکني و به نهایت رسیدگان است: مکان
یکی . شده است» مکان«شود چه از مرحلۀ مقام و حال گذشته و صاحبویژه برای او پیدا می» مکانتی«گردد

  : از صوفیان سروده است
  مکان تو در دل من، همۀ دل من است 

  . جز برای تو در دلم جایی برای هیچ چیز نیست
مکاشفه و مشاهده در معنا یکی هستند اما کشف از نظر معنوی . که به معنی نزدیکی و حضور است: مشاهده
بۀ مشاهده از فزونی یقني پیدا شود که از دیدهنخستني مرت: عمروبن عثمان مکی گفته است. تر استتر و کاملقوی

های غیبی گريد و برون از قلمرو غیب نیست و در واقع خواهش دل برای دوام حضورِ یافتههای حضوری پرتو می
د و گواه ارددر این قرآن یادآوری است برای هر کس که دل دارد یا گوش فرامی: خداوند فرموده است. است
  . ضر استیعنی حا). ۳۷/ ق(است
نمایاند، رازهایی که برترند و از حاىل به حال دیگری که از آن فراتر لوایح یعنی آنچه رازهای پیدا را می: لوایح

راستی را که آن گروه رستگارند که سرپرستشان به راهی کوتاه هدایتشان کند و : جنید گفت. گردنداست وارد می
ان روشن سازد که چگونه به شتاب نیکی را دریابند و بهرت خطاب راهنمای نیایش را برایشان قرار دهد و برایش

و تا خردها برانگیخته شوند و با ) ۱۳۳/ آل عمران(بشتابید به سوی آمرزش پروردگارتان: خداوندی را بفهمند که
  . بهرتین زبان پاسخ مثبت دهند و به جا آورند

درخشد برق گرفته شده آن گاه که در ابرها می تقریباً به همان معنای لوایح است و از ریشۀ درخشش: لوامع
های پاک درخششی خداوند به اندیشه: عمروبن عثمان مکی گفت. سازدوکشاورز و تشنه را به باران امیدوار می

آید بی آن که نسبت به های اولیا درمیآید و به دلکند که یکی به دنبال دیگری میچون پرتوهای برق وارد می
ها آشکار میو نورهایی که برای دل. ها بر آن تنیده شده گمانی پیدا شود و اصل ایمان به غیباصل مهمی که دل

گردد و چون به مرز گمان و خیال گردد گاهی چنان زیاد است که توان تحمل آن نیست و همانند گمان و خیال می
  )عمصر:(شاعری گفته است. شودنزدیک شد، بریده و تمام می

  . رِ سرابی فریفته گشتصاحب طمعی با نو
/ نور(به راستی که خدا همان حق روشن روشنگر است: حق همان خداوند است؛ چه خود فرموده است: حق
۲۵.(  

طیالسی . ها و معامالت و عبادات استها و هدفها و انگیزهمعنای حقوق احوال و مقامات و شناخت: حقوق
ها آشکار شدند، حقوق از پدید خواهند شد و چون لذتها ناهرگاه حقوق آشکار شوند لذت: رازی گفته است
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های نفسی و بشری است که با حقوق خدایی یک جا جمع نگردد چون معنای حظوظ، لذت. میان خواهند رفت
  . ضد همند -های نفسانی و حقوق الهیلذت - این دو
یکی از دانایان : لنون گفتذوا. رنج بنده است برای جست و جو و دریافت حقیقت با همۀ طاقت و توان: تحقیق

از سُستی ستون باورها و گرفتاری : افتد؟ گفتچرا سالک طریقت تا این مایه به رنج می: را روزی دیدم و گفتم
  . دل در بند تحقیق

  .معنایش همسان تحقیق است مثل تعلیم و تعلم: تحقق
دوام ایستایی در پیشگاه آن که  جمع آن حقایق است و این کلمه اسم است و معنایش وقوف دل است به: حقیقت

اگر تردیدی به دل درآید و یا در ایمان گمانی افتد ویا از یاد برود که در پیشگاه چه کسی . ایبدان ایمان آورده
برای هر حقی : این سخن برگرفته از حدیث پیامرب به حارثه است که گفت. ای ایمان باطل خواهد شدایستاده

شبم را تا سپیده بیدارم و روزم . امخویش را از دنیا بریده: و چیست؟ حارثه گفتحقیقت ایمان ت. حقیقتی است
کرد و خویش گویا حارثه دیدار حق را تعبري می...بینم و را تا به شام روزه دارم، گویا عرش خدای را آشکارا می

قایق بیزارند از این که ح: جنید گفت. کرددید و هر چه را باور داشت به چشم مشاهده میرا در پیشگاه او می
  . ها چیزی برای تفسري و تأویل باقی گذارندبرای دل
خاصان کسانی هستند که خداوند آنها را در میان عامۀ مؤمنان به سبب آگاهی به حقایق و داشنت : خصوص

  . است مخصوص گرانیدهو مقامات احوال 
. اندته و منزل و بیابان آنها را درنوردیدهبی همتایانی اهل توحیدند که از حال و مقام گذش: خصوصِ خصوص

روان خاصانند و میانه). ۳۲/ فاطر(هاروند و برخی از آنها شتابنده در نیکیبرخی از آنها میانه: فرمایدخداوند می
ای ابوبکر نظرات دربارۀ : مرا گفتجنید روزی : از شبلی حکایت شده است که گفت. شتابندگان خاصان خاص
خصوصِ خصوصی که وصف اشاره به آن تعلق : در حوزۀ گفتار درآید چیست؟ سپس گفت خصوصِ خصوص که

  . گريد، عموم است
: ابوعلی رودباری گفت. متکلم از شدت لطافت در عبارت پوشیده ماندبتان آن است که دریافتش برای : اشاره

  . گرددهمۀ علم تصوف ما اشارت است اگر عبارت شود پوشیده می
. با سرم به زمني اشاره کردم. نزدیک ابن کُریّنی نشسته بودم: جنید گفت. ا حرکت جوارح استاشاره ب: ایماء
هر که را به سویش اشارت : شبلی گفت. دور شدی: گفت. سپس با سرم به آسمان اشاره کردم. دور شدی: گفت

  : شاعری گفته است. آیدهاست چون که ایماء جز برای راست نمیکنند همچون عابد بت
  هنگام دیدارش که خاىل از سرزنشی هم نیست،  در

  اشارتی دارند به مژگان آنگاه که مژگان 
  گردم شوم و از ترس آب میزده میپوشیده شگفت

  . اما توان هیچ جنبش و آرامشی را ندارم
قناد . یابندیابند و درنمیای است که در زیر کالم ظاهر جا گرفته است و جز آشنایان آن را نمیمعنای پوشیده: رمز

سازند و اگر خاموش گردند تو چگونه بدانها هر گاه سخن بگویند تريهای پوشیده و مرموز آنها ناتوانت می: گفت
ها و خواهد رموز مشایخ ما را بداند در نوشتههر کس که می: دست خواهی یافت؟ یکی از صوفیان گفته است

  . هاهاست نه در کتابامههایشان درنگرد چه اسرار و نمادهای آنها در ننامه
. هر چیزی است که با طبع و خودکرداربینی آمیخته نگشته باشد و گه گاه به صورت حقیقت در دل آید: صفا

گردد و کردار به چشم نگریسنت غري صفا با صفا ستم است چه در این نگرش طبع با آن آمیخته می: جریری گفت
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چه در آن فراموشی ربوبیت نهفته است چون پرستش . نفریبدصفای عبودیت شما را : ابن عطا گفت. آیدمی
از : از کتانی پرسیده شد صفا چیست؟ گفت. -و خدا داناتر است -آمیزشی دارد با سرشت آدمی و دیدن کردار

احوال و مقامات و درآمدن به  معنای صفای صفا را از او پرسیدند، گفت از میان بردن. هامیان برداشنت زشتی
  . نهایات

ها و این آنگاه حاصل شود که همیشه خدا را با خدا جدایی رازهای خداوندی را گویند از آفریده: فای صفاص
  : شاعری گفته است. ینی بدون این که دنبال انگیزه و دلیل باشیبب

  آرامشِ راست در پاکی و پاک دیدن اوست 
  و پاکی او در هستی او دلیل ایقان است 

  نچه را که خداوند برایش بازنموده استهر کس که وجودش روشن شود آ
  . ترین بیان و بارزترین زبان بازخواهد گفتبه روشن

  است حقیقتِ شادیِ دریافتِ او که هم از اوست؛  نای
  شناسی؟ آیا برای این بیانی فراتر می

احوال و زیادی ایمان و یقني به غیب را گویند چه هر ایمان و یقني بیشرت گردد صدق و اخالص در : زواید
  . شودمقامات و ارادات و معامالت افزون می

های خداست برای اهل معامله در هنگام پرستش و خدمت او تا زیادتر دریابند و از تنعم آن بهره هدیه: فواید
  . آیندفواید را دیدم که در تاریکی شب فرو می: ابوسلیمان دارانی گفت. گريند
ه تو بنماید یعنی دلت را برای وجود و نمود آنها آماده سازد شاعری گفته های جهان را بآن است که نهانی: شاهد
  : است

  در هر چیزی برای خدا شاهدی است 
  کند که او یکتاست که داللت می

شاهد خداست که شاهد ضمري تو هست : از جنید پرسیدند شاهد چیست؟ گفت. اضر نیز هستحشاهد به معنای 
گاه است   . و از رازهایت آ

خداوند . شاهد خداست و مشهود جهان: ابوبکر واسطی گفت. آنچه را که شاهد ببیند مشهود گویند :مشهود
  ).۳/ بروج(».سوگند به شاهد و مشهود«:فرموده است

موجود چیزی را گویند که از قلمرو عدم برآمده باشد و مفقود چیزی است که . دو نام ضدهمند: موجود و مفقود
  : ذوالنون گفت. به قلمرو عدم درآمده باشد

  تا گاهی که یاد حق موجود است 
  اندوهگني مباش بر مفقودها

اگر نباشد و امکان بودنش باشد آن را مفقود گویند نه . آن است که نیست و امکان بودنش هم نیست: معدوم
چه در آغاز نبود و بود گشت و سپس . هستی وجودی است بني دو عدم: یکی از اهل معرفت گفته است. معدوم

  . آوردیابد و با دریافتش یکتایی خالق را بیشرت ایمان میگردد و این را جز عارف حق درنمیاز بود به نبود برمی
  . دارد به ویژه اشارتی که به حق باشد بدون خلقها اندکی پرده برمیسخنی است فشرده که از اشارت: جمع
جمع و (این دو اصل .ها داردرتی که به هستی و آفریدهدارد از اشااین نیز سخنی فشرده است که پرده برمی: تفرقه
اگر کسی بگوید تفرقه بدون جمع . آیداز هم مستغنی نیستند چون یکی گفته شد دیگری هم در پی آن می) تفرقه
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تفرقه نريوی خدای را نادیده گرفته است و هرگاه با هم آن دو خدای را انکار کرده است و گر کسی بگوید جمع بی
  : شاعری سروده است. د، توحید را دریافته استرا آور

  جمع شدم و سپس به تفرقه رسیدم برای او 
  خواستچون تنها همني یک رسیدن نیز، دو کس را می

مراد شاعر آن است که با او به جمعیت رسیدم و با خویش تفرقه را دیدم و یک دیدار چون جمعی است که دو 
  ).اند اگر از دیدگاه تفرقه نگاه کنی دو کسنددگاه جمع بنگری یگانهاگر از دی(کس را در تفرقه الزم دارد

  . آن که ظاهر بنده دگرگون شده باشددوری دل را گویند از مشاهدۀ مردمان به واسطۀ دیدن خداوند بی: غیبت
  .گردددل از کف دادن است در هنگام ورود نازهای دوست و اثرش بر ظاهر بنده پیدا می: غشیه
آید چنان که گویی آن جا هست اگر چه دل است به سبب صفای یقیق آنچه را که در ظاهر نمی دیدن: حضور

  : کسی گفته است. غایب باشد
  اگر از من دور هم شوی ! سرور من

  . همیشه چون حاضران برای من خواهی بود
  : نوری گفته است

  گرددرسم پیدا میهرگاه به غیبت می
  . رسمگردد به غیبت میو چون پیدا می
تر و معنا این دو نزدیک به غیبت و حضور است جز این که هوشیاری و مستی نريومندتر و کامل: صحو و سُکر

  : یکی از صوفیان گفته است. شدیدتر از غیبت و حضور است
  ، )صحو و سکر(مستی و هوشیاریمن دو حالت دارم 

  های خویش شناورم و پیوسته در این حالت
  دانی که هوشیاری زارم ساخته استتو را بسنده است که ب

   اسيرم خواهد ساخت پس با مستي چه سازم، مستي
  آفریدند چشمان تو را برایم عشق را منکر بودم اما اگر آن روز که عشق را می

  ؟ )دیگر منکر نبودم(شدساختند که بسته و باز میچشمانی می
  هرگاه به چیزی جز تو نگریستم

  رفتآمد و میخواب آمیزی دیدم که می رؤیاهای -جز خودمان -همه را
گردد آمیزد و با حواس دگرگون نمیخیزد و با طبع درنمیتفاوت سکر و غشیه در آن است که سکر از طبع برنمی

رودو شود و با آن طهارت از بني میآمیزد و دچار دگرگونی نیز میو غشیه آمیخته با طبع آدمی است و با آن می
ه گاهی است و سکر همیشگی است و تفاوت حضور و صحو در آن است که صحو حادث دیگر این که غشیه گ
  . جاودانه است است اما حضور جان

  : یعنی به وجد عارف چیزی دیگر درنیامیزد چنان که شاعری گفته است): صفوالوجد(وجد خالص
  برای ما وجد خالص به دست آمد پس جز ما، 

  . ی بیاوردبرای ما؛ چیزی نمانده تا از رقیب خرب
  . هر دو به یک معنی هستند اما هجوم فعل صاحب غلبات است: هجوم و غلبات
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و فنای منع و آرامش با حالِ . معنی فنا، نابودی صفت نفس است. امدر جای دیگر از آنها یاد کرده: فنا و بقاء
نی بنده با دیدن قیومی خداست بیهمچنني فنا نابودی خویشنت. و بقاء، باقی ماندن بر همني حالِ آمده است. آینده

  . بینی در همه وقت است هم پس و هم پیش کارهاو بقاء امتداد بینش حق
گذارد آغازد و گام در طریقت منقطعان از دنیا و رسیدگان به خدا میکسی است که سلوک عرفانی را می: مبتدی

ای پري کامل در همه حال و همه جا و هدهد و آمادۀ خدمت است و پذیرای راهنماییو آداب تصوف را انجام می
  . همه وقت

کسی است که نام مبتدی بر او راست شده باشد و در گروه منقطعان از دنیا برای خدا در آمده باشد و : مرید
  . صادقان صحتِ ارادت او را گواه باشند و پس از آن به حال و مقام ننگرد و با ارادت به سري خود ادامه دهد

های ها و مقامکه دیگر از خویش انگیزه و ارادتی ندارد و به غایت سلوک رسیده و از حال عارفی است: مراد
  . خواهدخواهد و جز آنچه او بخواهد نمیهر چه را خدا خواهد او نیز می. گوناگون گذشته است

  . شودرویارویی دل است با صفا و پاکی نام خدای که گاهی از او ناپدید می: وجد
یعنی جست و جوی بنده است برای اکتساب سکر و وجد و همانند ساخنت . به یک معنا هستند: تواجد و تساکر

  . خویش به صادقان اهل وجد و سکر
وقت عزیز است اگر فوت شد دیگر بازگشتنی نیست یعنی وقت، : جنید گفت. بني گذشته و آینده را گویند: وقت
  . ت گذشت آن را هرگز در نخواهی یافتهای توست بني دو نفس گذشته و آینده اگر به غفلنفس
شوند اگر آشکارگر خدا باشد هر چیز جز خود را تباه میچیزهایی است که گه گاه بر دل بنده آشکار می: بادی

  . داردهرگاه آشکارگر خدا باشد همۀ پدیدارگران دیگر را از میان برمی: ابراهیم خواص گفت. بردسازد و می
وارد فعل است حال آن که بادی در قلمرو . بر دل درآید و دل را از خویش پر سازد» بادی«آنچه پس از: وارد
ها را شیدا میوارد حق که درآید دل: ذوالنون گفت. گريد چون بادی آغازین نقطۀ واردات استها جا نمیکرده
  . سازد
ر همچون خود از میان جنبش درون است که بدایت ندارد و چون به دل درآید نپاید و برای خاطری دیگ: خاطر
  . برود
 - یعنی ابوطیب شريازی -از بزرگی. بردجنبش دل به صورت همیشگی است و واقع دیگر آن را از میان نمی: واقع

جنید به . امیدوارم پاسخش را دریابم: به من گفت. روزی یکی از پريان طریقتم را چیزی پرسیدم: شنیدم که گفت
چرا با اولني خطور قلبی راه افتادی؟ این خطور قلبی چنان : گفت -ید آمده بودآنگاه که به دیدار جن -خريالنساج

اند که گفته. بود که نساج بر در خانه، بارها خاطرش را از خود راند و چون به پیش جنید رسید بدو چنني گفت
در ابرازش  خاطر معنای دیگری هم دارد، آنچه را که بنده، دخالتی. خاطر درست همان خاطر اوىل قلبی است

  . داردندارد، و نیز خاطر سطوتی است از حق که رازها را نگه می
گاه و اهل یقظه است و قادح برای دل تقریباً هم معنای خاطر است جز این که خاطر برای دل: قادح های آ

گاهان یا اهل غفلت و این کلمه های غفلت از دل این گروه برود یاد حق آن را نشانه خواهد کرد هرگاه پرده. ناآ
  : شاعری گفته است. ور سازداست و قادح چیزی است که آتش را شعله» زنه افروختآتش را آتش«گرفته شده از

  » زنهور سازندۀ آتش با آتشای شعله«
پس آنچه را که . هر چیزی است که خود را بر دل و درون از القائات شیطان و نفس و هوس عرضه دارد: عارض

نام آن عارض است چون که خداوند به آنها  -در برابر القائات رحمانی -س بر دل القا کندنفس یا دشمن یا هو
  : کسی گفته است. دهد که بر دل اولیا درآیند مگر با همني عارض بدون خاطر و قادح و بادی و واردراهی نمی
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  گویندبدخواهان دلم را بد می
  . به هر چه آن را بلرزاند چه پیدا و چه نهان

هرگاه خداوند آنها را در قبض آرد و گرفته سازد از . دو حال شریف برای اهل معرفت هستند: بسط قبض و
دارد و چون آنها را به بسط درآورد و از گرفتگی و چشش و سخن باز می -حتی مباح -ایستایی و خورش

  . گردند و خود سرپرست آنهاست در این گرفتگی و گشادگیبرهاندبه همۀ اینها برمی
حالت عارف مردی است که جز شناخت خویش از حق چیزی دیگر در دل ندارد و بدان پرداخته است و  قبض

خلق را بدو نهاده بسط حالت عارف مردی است که حق او را بسط داده و پرستار او گشته و تربیت و پرورش 
/ بقره(گردیدبازمیگشاید و به سوی او کند و هموست که بازمیخداست که گرفته می: خداوند فرمود. است
کشاند و خوف آدمی را خوف و رجاست چه رجا به سوی طاعت می جنید گفت معنای قبض وبسط همان). ۲۴۵

  : یکی از شاعران دربارۀ صفت حال عارف در قبض و بسط سروده است. دارداز معصیت بازمی
  . ربایندها را میهای حق جانهرگاه سه چیز منتشر شود معرفت

  که محو خداست و برایش جز او چیزی نیست نخست عارفی 
  . و از خویشنت نیز چیزی ندارد

  دیگر عارف که والیت حق را معرتف است 
  . رهاندهای دل میو وجد، او را از گرفتگی

  . شوندگريند و دگرگون میها از او برياهه میو سوم عارفی که رسوم را گم کرده و دل
  . گردندتار از او دور میتا این که آرام گردد و خموشی و گف
  خدای او را فریادرس است و بس 

  .یابدو او از خداوند رازهای پنهانی را درمی
  : اندمراد شاعر آن است که عارفان سه گونه

  . ندارد -حتی نفس - گروهی که هیچ از خویش-۱
  . شودکشاند که حق سّر آنها میکه وجد آنها را به جایی می دیگر گروهی-۲
گویند اگر سخن. اند و خموشی و گفتار نزدشان یکی استکه عرف و عادت را پس پشت نهاده یدیگر و گروه- ۳

  . به عنایت خداست و گر خموش شوند باز هم برای اوست
های دل آمیخته با یاد بدان که غیبت و حضور و صحو و سکر و وجد و هجوم و غلبات و فنا و بقاء همه از حالت

  . حق هستندخدا و بزرگداشتی برای 
تر است و این گروه از هر دو یک معنا دارند جز این که مأخوذ در معنا کامل): ربوده و برده(مأخوذ و مستلب

اند، پندارند که اینان کم دارند و آب و روغن آمیختهمردم می: اند که گفتبندگان در حدیثی از پیامرب وصف شده
خردشان را د بلکه دلشان را عظمت یاد خدا چنني ساخته است و اناینان نه کم دارند و نه آب و روغن آمیخته

یابد مگر به جایی بنده حقیقت ایمان را درنمی: یث دیگری آمده است که پیامرب گفت ددر ح. همو برده است
من هر گاه : در خربی روایت شده است که گفت] بصری[ از حسن. رسد که مردمان بپندارند که او دیوانه شده است

آمد که خرش را گم کرده است از شدت شیدایی و ای به چشمم میدیدم گویی خرب بندهی را میمجاهد
  : فردی گفته است. توان همه را گفتخربها در باب مأخوذ و مستلب بسیار است که نمی. سردرگمی

  مرا بر اضطراب وجودم سرزنش مکن 
  . ساخته است) و مستلبمأخوذ (چه مهرت مرا ربوده و گرفتار
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خدایا، تو که : یکی از صوفیان گفته است. سازدزده میسطوتی است از محبوب که عقل سالک را حريت: شتده
آیی، پس مرا چیزی از پیشگاه خود ببخش که دلم به آن آرام گريد، گویند غش کرد و چون به در دنیا به چشم نمی

لم آرامشی افتاد تا دیگر دیدارش را در د: گویی؟ گفتچرا تسبیح می: گفتند. پاک است خدای: هوش آمد گفت
هايم توانا نبودم و  خدايا از مهرت در دهشتم و بر خويش و گفته. به چشم نخواهم و لذا به جای آن عبارت گفتم

  : یکی دیگر گفته است. گفتمگفتم آنچه 
  اندازدمی دارم به دهشتمآن که دوستش می

  و هیچ آنی نیز از آن دهشت رهایم نساخته است
مراد شبلی آن است که تمامی چیزهایی که از تو . ای خدایی که همۀ تو دهشت و شگفتی است: گفتمی شبلی

  . آور استپیش مردمان است، شگفتی
و آنان را از کاوش بیشرت  -اندیشندآن گاه که ژرف می -آیدای سرگشتگی است که بر دل عارفان درمیگونه: حريت

  . تر از آرامش به حريت نرسیدن استگیِ حريت، بزرگرت و شریفسرگشت: سازد، واسطی گفتپرده می رد
دارد که نه به کلی از حاىل است که دل عارفان را بني یأس و طمع وصول به مطلوب و مقصود نگه می: تحیّر

 رسیدن به مقصود ناامید باشند و سرخورده گردند و نه به کلی از دریافت مطلوب آرام باشند و رام گردند بلکه بني
وصل سپس نیازمندی تحري، سپس : این دو سرگردان بمانند، یکی از صوفیان را پرسیدند معرفت چیست؟ گفت

  : شاعری گفته است. سپس حريت
  در تو متحريم دستم را بگري 

  ای دستگري هر سرگشته در ذات پاکت
دیگر نورها را محو  پرتو توحید حق است که بر قلب اهل معرفت طلوع کند و دلشان را مطمئن سازد و: طوالع

نماید گرچه ستارگان در جای خویشند اما جز به رنگ مینماید چنان که چون خورشید برآید نو ستارگان را بی
  : حسني بن منصور در این باره گفته است. شب پیدا نیند

  درخشند های پرتوانی میراستی را که جلوه
  همچون درخشش پرتوهای برق آسمانی 

  به توحید راه بردمرا دوست به صدق 
  هایی که هیچ گذرگاهی بدان نبوداز راه
یکی از پريان . تر نمایندنداهایی است که از راه گوش به دل اهل معرفت درآیند و حقیقت را برایشان تازه: طوارق

گوشم علمی از علوم اهل حقیقت را شنید آن را اجازه ورود به دل ندادم مگر پس از تطبیق : صوفی گفته است
از پیامرب روایت شده است که پیوسته دعا می. طوارق در لغت بانگی است که شبانه برآید. بر کتاب و سنت آن
  .آورم مگر بانگی که مبشر خري استهای شب و روز به تو پناه میخدایا از بدی بانگ: کرد

. بیندرا میروشنی چیزی است که برای خرد مشکل است و دریافت آن است چنان که گویا چشم آن : کشف
هر کس که با پرهیزگاری بني خود و خدا عمل نکند به کشف و مشاهده نخواهد : ابومحمد جریری گفته است

  . مکاشفات چشم با نريوی بصر است و مکاشفات دل با نريوی اتصال: نوری گفت. رسید
اش اهل گویندهسخنی است که ترجمان وجد باشد و از چشمۀ جان بجوشد و چونان ادعا بنماید اما : شطح

: مردی خراسانی معنای امن را از من پرسید گفتم: ابوحمزه گفت. دعوی نباشد بلکه ربودۀ حق و در امان او باشد
بر سمت راستش ردنده باشد و در سمت چپ هم و تمیز ندهد که به کدام یک پناه چنني دانستم که هر کس که 

پرسید که کی از پريان طریقت هر گاه کسی از او چیزی میی. سپس مرا گفت این شطح بود، از علم سخن بگو. برد



۱۸۶  

جنید شطحیات بایزید را تفسري کرده است و . برم از شطح زبانبه خدا پناه می: گفتبوی ادعا و شطح داشت می
  . کردزرگ و درست بوده است اگر نه آنها را تفسري نمیجنیدبدهد که بایزید در چشم این تفسري نشان می

ابوعلی . درازی مریدان و متوسطان دربارۀ احوال همانندان خود است که چیزی مذموم است زبان: صَول
یکی از گناهان کبريه آن است که خدا را در ذات خویش خیانت کنی و بپنداری که آنچه را که تو : رودباری گفت
ی بر کسی که از خدا ساز) وریحمله(ای هیچ کس به جز تو درنیافته است و سپس ادعایت را صَولبدان رسیده

کند چه این کارت برای فراتر از خودت گستاخی و برای فروتر از خودت نشانۀ کم خردی و برای همانند حیا می
از پیامرب . گريندبرند چه در نزد غري او آرام نمیصادقان و اهل نهایات به خدا پناه می. خود بی ادبی است

ابراهیم . گريمو از تو نريو می) اَصوِل(آورمخدایا به تو روی می: خواندروایت شده است که در دعا پیوسته می
  : آورم و شاعری گفته استاما بعد، گرچه گوینده منم اما به خدا روی می: خواص در کتابی که نوشته است گفته

  چه سان زندگی گوارایش شود آن را که من 
  . های روزگارشوم آن هم پس از ناگواریور میبدو حمله

تر از غیبت است و معنای ذهاب گرایش دل از محسوسات به معنای غیبت است اما ذهاب در معنا، کامل: ابذه
جنید در . تواندهاست و سپس از همني بینش هم برخاسنت و از آن درگذشنت تا آن جا که میبه مشاهدۀ دیدنی

و ترک رفنت و طرد آن چنان که همۀ  یعنی رفنت همۀ حواس: گفت» او مانندِ نیست هم نیست«ر قول بایزید کهتفس
نام دیگر این حالت . نیابد و حس نکندربروند و چیزها در نزد او تباه گردند و او هیچ چیز را د حاضرها از چشم

  . در تصوف فناست و غایت آن فنایِ فنا و فَقدِ فقد در فقد است که ذهاب عن ذهاب باشد
نَفَس بویِ خوش صدایی است که آتشش را : پريان گفته است یکی از. شادی دل در هنگام سوخنت است: نَفَس

  : ذوالنون گفته است. سازد و نیز نفس کشیدن راخاموش می
  یابدهر کس که به خدا پناه برد با خدا هم رهایی را می

  سازدو تلخی مشیتِ حق، شادش می
  هایی است که برای او جریان دارند خدای را نفس

  توانی نیست  -جز از خدا -آنهاهایی که مرا در درک نفس
. دارد تا نفس کشدخداوند بنده را در درازنای زندگی نگه می: جنید گفت. تواند نفس بنده هم باشدنفس می

  : شاعری گفته است
  با خویشنت هیچ گاه نفسی نکشیدم مگر این که 

  .گشتجانم در مجاری روح تو جاری می
هر کس بگوید که در وقت غلبۀ روح چیزی از : ومکی گفته استعمر. چیزهایی از نفس که آشکار شوند: حس

وَجد و . ماند، خطا کرده است چه همني که درک کرده که حسی ندارد خود نوعی حس استحس در من نمی
  . شوندفقد هر دو با حس دریافت می

ی خداست توسط موحد ها ها و صفتاقرار توحید به زبان است و پذیرفنت با دل و اثبات همۀ نام: توحید عامه
که بدین گونه که هر چه را که خدا برای خویش اثبات کرده است بپذیرد و هر چه را که خدا از خویش دور 

  . ساخته دور اندازد
در مجلسی که برای توحید  -از شبلی حکایت شده که مردی را. معنای آن را در باب توحید آوردیم: توحید خاصه
مگر جز این چیز دیگری هم نزد من : مرد گفت. ید، اثبات وحدت خودِ توستاین توح: گفت -بر پا شده بود
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 زداای خود یگانه سازد و برای خود بستوحید موحد واقعی بدین گونه است که خدا تو را بر: هست؟ شبلی گفت
  . این است وصف توحید خاص. و تو را بر آن گواه گريد و تو را از آن چه بر تو شهادت دهد غایب کند

موحدان : یکی از صوفیان گفته است. هاو اثبات ناآفریده» هاآفریده«یگانه است با از بني بردن کلماتی: یدتفر
: گفت از جمله این کهحسني بن منصور در جریان بر دار رفنت خود سخن می. بسیارند اما مُفردان موحد اندکند

  . رسدبه اندازۀ وجد، فرد به وحدانیت می
های الوهیت در هستی میها پس از پاکی از کدورت بشریت در باب نشانها گویند که دلامور خالصی ر: تجرید
گردد به ذهن و ظرفیت تجرید و تفرید و توحید چند نامند برای یک معنی و گسرتدگی و عمقشان برمی. یابند

  : شاعری گفته است. واجدان و اشاراتشان
  شناسد حقیقت خداوند، خود حقیقتی است که کسی آن را نمی

  . راست آمده باشد» تجرید«مگر مجردی که دربارۀ او گفنت
از ابوبکر واسطی پرسیده شد که بهرتین حال . هم سخنی با خدا و صفت به نهایت رسیدن صدیقان است: محادثه

شود و مورد با امت من سخن گفته می: بخت و هم سخنی، پیامرب فرمود: برای نهایت صدیقان چیست؟ گفت
خداوند مردمان را آفرید تا شادشان سازد و : سهل بن عبدالله گفت. گريند و عمر هم از آنهاستمی خطاب قرار

توانید پس با من اگر نمی. شما را آفریدم تا مرا شاد کنید: خداوند خود گفته است. آنها خداوند را شاد سازند
توانید از من ید و اگر این را نیز نمیتوانید مرا نیایش کنسخن بگویید و همکالم شوید و اگر این را هم نمی

  .سخن بشنوید
ابوعمروبن علوان گفت از جنید شنیدم که شبی تا . به زبان آوردن رازهاست به هنگام روشنی یاد دوست: مناجات

خواهی با وصل خود مرا از خویش دور سازی و یا می! ای پروردگار و سرور من: گفتصبح در مناجاتش می
  . تمکني است: هیهات یعنی چه؟ گفت: به ابوعمرو گفتم! هیهات. با ترک من مرا بیازماییآهنگ آن داری که 

  : استرودباری گفته . های پوشیده و پنهان با حقز رازهاست در نیایشوبر: مسامرة
  گویم از سوزش مهر ها میبا عشق پاک خویش افسانه

  رانم و در درد و آتش آن سخن می
  . دوام طول عتاب، باکتمان درست آن: مسامره چیست؟ گفت یکی از مشایخ را پرسیدند

سخن علی امريالمؤمنني در همني . های غیبی با نور یقني و حقیقت ایماننگاه دل است به رسیده: رؤیةالقلوب
بینیم؟سپس چگونه برپستیم آن را که نمی: ببینیم؟گفت یمتوانآیا خداوند را می: معناست آن گاه که از او پرسیدند

خداوند . کنندها از راه حقیقت ایمان مشاهده میبیند بلکه دلها در دنیا به کشف عیان نمیاو را چشم: فتگ
در این آیه اثبات کرده است که دل در همني دنیا هم توان ). ۱۱/ نجم(دل دروغ ندید، آنچه را که دید: فرمایدمی

بینی او تو را میبینی وگر تو او را نمیو را میخدا را چنان برپست که گویا ا: گفت) ص(دیدن دارد و پیامرب
  . نگرد
اند تا معنا را برسانند یعنی تسمیه برای اثبات مُسماست، و اگر معنای هایی است که وضع شدهحرف: اسم

از او با خلق جز اسمی نیست و : گفتاز شبلی حکایت شده که می. شوندحروف ساقط شود، از مسما جدا نمی
  : ی به این بیت استشهاد کرده استابوالحسني نور

  هرگاه مادرِ کودکی گرسنگی فرزندش را دریابد
  . دارددهد و کودک را از آسیب نگاه میتنها به حرف و زبان او را غذا می
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اخالق در علم جا : گفتو نیز می. گوید متحقق استهرگاه کسی اسمی را اراده کند آن چه می: شبلی گفت
  . ام و نام در ذاتگرفته است و علم در ن

. هر چیزی است که ظاهر آفریدگان از علم و مردمان به خود گرفته باشد و با ظهورسلطنت حق از بني برود: رسم
اند از مردی که نامش از میان رفته و وصفش تباه گشته و رسومش نابود شده و دیگر رسمی جنید را پرسیده

پس معنای . ک خویش با خویش و برای خویش ایستاده استبیند که خدا در ملبلی او چنان می: گفت. ندارد
بیند و با خداست که نريو میآید چون که او با چشم خدا میرسوم او نابود شده یعنی علم و فعل او به نظر نمی

  ): مصرع(شاعری گفته است. گريد
  . کهنه و دیوارهای خراب) هاخرابه(رسومِ
م ازىل خود نهاده است به آن چه خواسته است و چنان که خواسته نامی است که خدا بر بندگان در عل: وَسم

وسم هم بر : احمدبن عطاء گفت. دهد و هیچ کس را بر آن آگاه نساخته استاست و هرگز آن را تغیري نمی
  . شود چه این دو صفتی است که از ازل تا ابد جریان خواهد داشتمقبوالن وهم بر مطرودان پدیدار می

توان گفت که او موصوف است و غري که گسستگی آن از موصوف، ممکن نیست و نمی چیزی است: صفت
  ]. الزمۀ ذات است[ موصوف است

هستند و جز برای او نیستند و هر هایی برای ذات چیزی است قائم به خود و اسم و صفت و نعت نشانه: ذات
 نعتیاوست و تقدیرصفت م خداست و قدرت مثالً قادر نا. دار استدار و نعتدار، صفتصاحب ذاتی لزوماً نام

های های او و غفران نعتی از نعتهای خداست، کالم صفتی از صفتمتکلم نامی از نام. از نعوت اوست
های او از نعت او در مردمان به نام. واسطی گفت با خلق از او فقط نامی است و یا صفتی و نعتی. اوست

  : و گفت. هایش از ذاتشو با صفتهایش های او از صفتحجابند و با نعت
  نورش را بر تو افشاند  یهر گاه خورشید

  .و تو آمیخته با نورِ او گشتی
  دور است از ذات صاحب عزت غري قابل دسرتسی چون او 

  . که هیچ نشانی از خویش برای تو نگذاشته باشد
سقطی پیوسته می یسر. سو ای است میان مطلوب و مقصود از یک سو و طالب و قاصد از دیگرپرده: حجاب
دیدنِ : محمدبن علی کتانی گفته است. خواهی مرا بیازار اما با ذُّل حجاب آزارم مدهخدایا هر گونه که می: گفت

 - داناستگرچه خدا  -معنای این سخن. ثواب، حجاب در حجاب است و دیدنِ حجاب، حجاب اعجاب است
شود و دیدن حجابِ ر چشم داشته باشد برای او حجاب میآن است که اگر بنده ثواب عبادت و ذکر خود را د

  . نمایدکارِ خویش، او را به خویشنت سخت شیفته و مغرور می
ضخیم: سهل بن عبدالله گفت. نسبت دادند نفس چیزهایی را به خود است که شایستگی آنها را ندارد: دعوی

  : ترین حجاب بني بنده و خدا دعوی و ادعاست، و گفت
  گویی ی محبت او کردم گفت دروغ میچون ادعا

  .بینم که تاری شده باشدچون هیچ یک از اندام تو را نمی
مراد او این بود که چیزهایی به نفس ! هر کس که دعوی ندارد معنی هم ندارد: گفتابوعمرو زجاجی پیوسته می

  . نسبت دهد که برایش گواه و برهان داشته باشد
خدا برای بنده و گزینش بنده آن را به عنایت خدا نسبت به خود با بدان جا که هر اشاره است به اختیار : اختیار

شود اختیار مکن تا وقتی بنده داناست بدو گفته می: عاذ گفتیحیی بن م. کند او بپسنددچه را خدا اختیار می
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خواهی اختیار می گویند اگرچون شناخت، می. چه تو برای اختیار خویش امني نخواهی بود مگر این که بشناسی
  . مکن چه اختیار تو با ماست و ترک تو هم به اختیار ماستاختیار خواهی کن وگر نمی

آزمایش خداوند از صادقان است تا بدین وسیله منزل مخصوصان خویش را آباد سازد و صدق آنها را : اختیار
  . آشکار کند و برای مؤمنني نمونه سازد و مریدان را با آن ادب نماید

. آشکار شدن آزمایش خدا برای بنده است در حقیقت حالش که نوعاً با سختی و رنج همراه است: الءب
ما گروه انبیاء بیش : از پیامرب روایت شده است که گفت. هر جا آدم باشد، بال هم هست: ابومحمد جریری گفت
  : یکی از صوفیان دربارۀ بال گفته است. از همۀ مردم بال کشیم

  انگیزندبیند رنج برایم برمیگردند و تا آنجا که چشم میسر من می دایره بال بر
  سازدبینم جز خودم که بالی خویشم و بال، مرا دو چندان تريه میبالیی نمی

  نماید من رنج بالیم و بالی من نگهبان همۀ بالهاست و بر آن غريت می
  . بر بال بجاوز مکن بلکه بخشنده و نرم باش! ای بالی من

  ! اور بالی منای ی
  .ام ساخته استبال دیگر سخت آزرده همرا در بال کمی کمک کن چ

سرور من تو را در علم بال زبانی است : ابوالحسني نوری به جنید نوشت. معنای آن بیان علم حقیقت است: لسان
اوت زبان علم و زبان شبلی را تف. ای قوی داری یعنی توان باز گویی آن را داریو در علم بالیِ بال، نیز سر نیزه

یابیم و زبان حقیقت آن است که بیکه ما با واسطه آن را درمی زبان علم همان است: گفت. حقیقت پرسیدند
گاه می و منظور . همان که مردمان را بدان راهی نیست: زبان حق چیست؟ گفت: گفتند. گردیمواسطه از آن آ

  . کشف آن به طریق عبادتگوید زبان، یعنی بیان علم و می این است که چون
گاه گفته. چیزی است بني وجود و عدم در معنا: سّر اند سرّ آن است که خدا آن را بپوشاند و مردمان را بدان آ

گاه . نگرداند و سرّ حق آن است که جز خدا از آن آگاهی  واسطهاست بیپس سّر خلق آن است که خدا از آن آ
سهل بن . شودکند چه اگر حس شود دیگر بدان سر گفته نمیرا حس نمی ندارد و سرّ سّر آن است که سّر نیز آن

من «:نفس را سرّی است که خداوند آن را جز بر زبان فرعون نرانده است و آن کالم اوست که: عبدالله گفت
  ).۲۴/ نازعات(»پروردگار بزرگ شمایم

خداوند گفته . که چنني کنم و چنان نکنمیا عقد سّر و آن اعتقاد قلبی بنده با خداست برای انجام کارها : عقد
با از هم : چگونه خدا را شناختی؟ گفت: به دانایی گفتند). ۱/ مائده(ها را وفا کنیدای مؤمنان پیمان: است

سی سال بني : گفت -اندکه از او نقل کردهچنان  - محمدبن یعقوب فرجی. هاها و فسخ عزیمتگسیخنت تصمیم
اند که تفاوت بني عوام و گفته. ادا که شکسته شود و با زبان خود مرا دروغزن بخوانندخود و خدا پیمانی نبستم مب

خواص مؤمنان آن است که بر عوامِ مؤمنان خداوند وفای به عهد را واجب نموده است اگر با زبان پیمان ببندند 
  .و بر خواص مؤمنان واجب است اگر با دل پیمان ببندند

همۀ هم خود را جمع کن و بفهم که در : ابوسعید خراز گفت. متی واحد استها برای هجمع شدن همت: همّ
اند بر بنده است که همتش را زیر پایش نهد یعنی به گذشته و آینده نیندیشد و در حال و با گفته. پیشگاه خدایی
  . حال زندگی کند

  . های دل راها و نازکیها دارد اشارتاشاره به دیدن چشم: لحظه
: نوری گفت.  رفنت چیزی است چنان که اثری از آن بر جا نماند، اگر اثری بماند آن را طمس گوینداز بني: محو

کشد و از خویش هر کس که برتر است خدا او را به سوی خود می. خواص و عوام در جامۀ عبودیت اویند
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/ رعد(کنداهد اثبات میبرد و هر چه را بخوخدا هر چه را بخواهد از بني می: خداوند فرمود. سازدمحوش می
آورَد و آنها را از و معنای سخن صوفیه که خدا جذبشان کرد یعنی این که در پیشگاه خویش گردشان می). ۳۹

  . کندخودشان محو می
مردی به شبلی . گرددتر تباه میتر است چه از محو سریعبه معنای محو است جز این که محق در معنا کامل: محق
شدم اما اگر من با او بودم نابود می: یشانی مگر او با تو نیست و تو با او نیستی؟ شبلی گفتچرا چنني پر: گفت

مثل گفتۀ . من محو اویم یعنی هیچ چیز از من نیست و با من نیست همه چیز از اوست و با اوست و برای اوست
  : شاعر

  همه چیز برای او و با او و از اوست
  شود نابود می مرا چیزی نیست و اگر بگویم زبانم

هر کس را که از نگاه بازدارید به اثر : یی گفته استصوفی. ای است باقی از چیزی که نابود شده استنشانه: اثر
  : شاعری گفته است. اُنس بسنده خواهد کرد و هر که را از اثر دور دارند با یاد دل خوش خواهد کرد

  از شما پیش چشمم اثری نیست 
  خربی نیست  و گوشم را از شما نیز

  : اند بر کاخ پادشاهی نوشته شده بودگفته
  این آثار ماست که نشانگر ماست 
  . پس از ما به آثارمان نگاه کنید

  .آفرینش جای داده است) کن(نامی است کوتاه برای همۀ آنچه خداوند بني کاف و نون: کَون
وحید همان است که جنید در جواب سؤاىل معنای کون و بون در علم ت. معنای آن جدایی بني دو چیز است: بَون

هستند بدون وجود و جدایند بدون جدایی، یعنی موحدان در اشیاء : بیان کرد و موحدان را وصف نمود و گفت
هستند اما اسري آنها نیستند و از هستی جدایند اما گویی از آن جدا نیستند چون بودنشان در اشیا با پیکرشان است 

  : گفت. این بود معنای کون و بون. ازهایشانو جدایی از اشیا با ر
  راستی را که در بیابان توحید سرگردان شد و عزت تو 
  . او را پوشیده ساخت آنگاه که جست و جویش کردی

  آشکار شدی برای آن که خواستی پس از جدایی 
  . گویا چون تو شد. آن که باشدو او هست شد بی

ت هر کس که چشمانش کور نشده باشد از دیدن هر چه زیر عرش یحیی بن معاذ گف. رسیدن غایب است: وصل
است توان رسیدن به آنچه فوق عرش است در وی نیست، یعنی به آن چه از مراقبت کسی که عرش را خلق کرده 

صوفیان یکی از . هر کس که پنداشت که واصل شده است دیگر حاصلی نخواهد برد: شبلی گفت. از او فوت شد
  : شاعری گفته است. را حرام ساختند تا اصول بماندوصول : گفته است

  . دیدارتان پرهیز و مهرتان کني
  . ی و صلحتان جنگ استورشما د قرب
هر کس که گمان یا باور کرد که : اند پري طریقتی گفتگفته. رفتفوت چیزی است که از محبوب امید می: فصل

   :رسیده است حتماً بداند که بریده است دیگری گفته است
  . شادیِ وصل، همزاد رنج جدایی است

  )مصرع( :و شاعری سروده
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  ! نه وصل و نه فصل و نه یأس و نه طمع
اصلِ اصول، هدایت است و اصول، همان اصول دین است مثل . آنچه پیوسته برای سالک در فزونی باشد: اصل

  . توحید، معرفت، ایمان، یقني، صدق و اخالص
یکی از عُلما گفته است هر چه . گرددشود و چون خود زیاد شد اصل میچیزی است که از اصل زاده : فرع

  . پیامرب بدان خواند اصل است و زیادیِ بر آن، فرع است که باید از طریق اصل شناخته شود
تو در : ای به ابوبکر کسایی گفته استجنید در نوشته. خاموشاندن زبان برای بیان چیزهای روشن است: طمس
ها آنگاه که سوگند به ستاره: خداوند فرمود. گرفتاری) منطمسه(اک و ستارگان خاموش شدهنهای شبههراه

عمرومکّی گفته است، تو به حقیقت حق نخواهی رسید مگر این . یعنی نورشان برود) ۸/ مرسالت(تاریک شوند
  . ستبروی که جز تو کسی گام در آنها ننهاده ا یهایهای تاریک را بسرپی یعنی از راهکه راه

بعد : ای به یحیی بن معاذ گفتجنید در نوشته. گویندبه معنای دفن کردن است، گو را دَیماس می: رَمس و دُمس
این اصطالح اشاره است به حقیقت توحید که مردمان همه از دل او می...در زمني کردگواه را و پوشاند او را و

توانی دلت را بر زبر ر نفست را در گور زمني فرو بردی میاگ: اند، و سهل گفتروند چنان که گویا از آغاز نبوده
  . عرش فرا آوری یعنی اگر با نفس مخالفت کنی و از آن دوری گزینی

شدند و آن را برای خویش برمیاگر همۀ گناهان یک گناه می: از ابوبکر زقاق حکایت شده که گفت: الکسرقصم
یافتند؛ اما کمرم از این امی گناهان در شخص من تجسم میشدم چه که در آن هنگام تمهگني نمیوگزیدم اند

همه چیز در گذشت زمان حقیقت خویش را : واسطی گفت. شکست که در نزدیکی به او از من پیشی گرفت
  . اش را شکست خواهد رسیدهر کس که آن را با دیدگان شاهد ازىل دیده باشد مقابله. کندآشکار می

هر کس که : احمدبن عطاء گفت. های بني خدا و مردمیعنی ابزارها و وسیله. یطواسطه است و اسباب وسا: سبب
ها باشد این نگرش او را از انگیخته به انگیزاننده خواهد رساند چه هر ها و آفریدهشاهد هرن خداوند در انگیخته

کنده می شناخت از آنها دور شود و هر کس که اسباب مانع طاعات را که سبب را ببیند دلش از زیبایی اسباب آ
  . پردازد که انگیزاننده به سوی کارهای نیک هستندشود و به اسبابی میمی

جعفر طیالسی رازی گفت نسبت . دهندشناسند یعنی بدان نسبت میحاىل است که با آن صاحبش را می: نسبت
  . نسبت حقوق و نسبت حظوظ: دو گونه است

از قناد . حقیقت روی برتابدود و چون خلیقت آشکار شود شهر گاه خلیقت کران گريد حقیقت آشکار می
آنچه را که چشمان : نوری گفت. ای نداردآن کس که در جهان هیچ نسبتی و بهره: غریب کیست؟ گفت: پرسیدند

به همني جهت ما گفتیم . نمایندیابندبه یقني منسوب میها درمیدهند و آنچه را که دلبینند به علم نسبت میمی
ویژگی کسوف رازها آن است که در رؤِیت قائم به خود نباشند : عمروبن عثمان گفت. نوعی اعرتاف استنسبت 

تواند با زبان و فصاحت بیان آنچه را که و فالنی صاحبدل است یعنی نمی. یعنی در هنگام اعرتاف آشکار نشوند
  . در دل دارد ابراز کند

هایی که خداوندِ حال، یعنی عارف با یکی از حال. دالنندخراسانیان صاحب: گفتاز جنید حکایت شده که می
ها بر او چريه شد او را اگر یکی از این حال. گفتیم نسبتی دارد همچون محبت، خوف، رجا، شوق و همانند آن

  . خداوند حال گویند
گر به مقام ا... های پیشني متمکن شده باشد مثل توبه، ورع، زهد، صرب ویعنی در یکی از مقام: صاحب مقام

گاه شد به او صاحب مقام می بنده، حقیقتِ : از جنید حکایت شده است که گفت. گویندچیزی در این موضوع آ
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بارها : یکی از مشایخ گفت. و مقامات گذشته باشد یابد مگر این که از احوالمعرفت و صفای توحید را درنمی
  . گویدو مقامات سخن می او را دیدم که فقط در باب احوال رنزد شبلی رفتم هر با

های نفس همچون خشم، غضب، تیزی، تکرب، آز، طمع و حسد نمییعنی اسري خواهش: نفس استفالنی بی
گريد و یابد و در قرب حق جای میآورد و به او تعلق میای که روی به خدا میبنده: ابوسعید خراز گفت. شود

اندازد بندۀ بدون نفس است چنان که اگر بدو بگویی تو ور میبرد و هر چه را که جز خداست دخود را از یاد می
  . شناسدندارد چه او جز خدا نمی» خدا«کیستی و کجایی جوابی جز
رودباری گفته . های باریک استهای لطیف و علمیعنی سخنش شامل اشارت: فالنی صاحب اشاره است

  : است
  اگر صفای وجد بر کسی راست آید اشارتی خواهد داشت 

  . ه هیچ کس بر آنها بشارت نخواهد یافتک
این مجنون ! ای مردم: همان است که شبلی در مجلس خویش بدان اشاره کرده است که: من بی من و ما بی ما

شود تا این که فقط لیلی و یادش با لیلی پنهان می. امگوید من لیلیهرگاه از لیلی او را برپسید می. بنی عامر است
پس چگونه کسی . بیندگریزد و همه چیز را با لیلی میریزد و میچه را که جز اوست دور می را نگاه دارد و هر

های ها و بهرهاست و علم و خواسته) و ممیز حصحی(تواند ادعای محبت او کند در حاىل که عاقل و بهنجارمی
رای او کناری ننهاده و هیچ هیهات، مهر اوچه سان راست آید وقتی که هیچ چیز را ب. زندگی را نگاه داشته است

تر با این که کوشش برای معبود و کسب و وصل او پایني. های بشری خود را فراموش ننموده استیک از صفت
یکی در آب افتاد و غرق شد دیگری . روان شدنددو دلدار به دریایی : شبلی گفت. مرتبه در نگاه صوفیان است

اوىل به . غواصان نیز به دریا ریختند هر دو را سالم برکشیدند. ا برآوردتن به دریا زد و بر دل دریا رفت تا او ر
تو من نیز نبودم وقتی تو افتادی پنداشتم بی: من در دریا افتادم تو چرا خود را به دریا زدی؟ گفت: دوست گفت

مرا از خویش ! ای ابوبکر: شبلی درآمد و گفت هیکی از صوفیان گفته است غالمی به حلقّ. امکه خودم افتاده
! بازگري و از خودم غایب کن و جانم را از خودم رهایی ده و به سوی ذاتم برگردان چنان که من باشم بدون من

کو کسی که ! ای ابوبکر: غالم گفت! خدا راستت کند. ها کجاتو کجا و این حرف! وای بر تو: شبلی بدو گفت
  : وفیان گفته استیکی از ص. و از نزد او گریخت. خود را در او گم سازم

  -هر چند که از یاد نربده بودیم که یاد کنیم -آوریمیاد می
  شد نمود و پنهان میکه نسیم وصال گه گاه رخ می

  ساخت و با او جاودان کرد آنگاه را که با او مرا از خویش دور می
  داشت داد و از او پرده برمیچه همیشه حق و راستی از او خرب می

  : دیگری گفته است
  ! دارد منمن همانم که دوستش دارم و کسی که مرا دوست می

  ایاگر او را ببینی مرا دیده
  . ما دو روحیم اندر یک بدن که خدا یک پوشش برای ما ساخته است

  : و دیگری گفته است
  ای آرزوی هر آرزومند 

  با خویشتنت مرا از خود رها کردی
  و چنان مرا به خود نزدیک نمودی که 
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  !دم که راستی تو خود منیگمان بر
را به » ترآن از رگ گردن نزدیک«پس حال و روز کسی که محبت. های مخلوقی به مخلوق دیگر استاین گفته

  . دل دارد چه خواهد بود
ای گفته باشی یا چیزی نوشته بدون این که کلمه» او«اشاره به یکتایی توحید است چنان که گویی: او بی او
: جنید در وصف توحید گفت. »هو«به معنی» واو«و » ها«ون ظهور این دو حرف یعنیبد» او«و » او«باشی

  .حکم توحید همان حکمی است که بر همسایه رواست و پريوزی و برتری دادن او در همۀ حقوق
ابوسعید . ماندگردد و از خدا بازمیبندد و سرگرم میعالیق اسبابی هستند که بنده بدانها دل می: قطع عالیق

اند و از هر آشنایی دوری ها را نهادهاند و راحتیاند و خالیق از او رمیدهعالیق از اهل توحید بریده: از گفتخرّ
  . اندای دل بستهاند و به هر دور و رمیدهگزیده

شوند همچون های اهل معرفت هویدا میمراد از آن چیزهایی هستند که بر دل): پیدایی بی پیدایی(بادی بالبادی
منظور » بال بادی«دگویمراد همني است و هرگاه می» بادی«گویندهرگاه می. ها و نورها و صفای ذکر حقلحا

. ها نمایانده استها را آغازیده است و بر دلاین است که روشنگر، همان آغازگری است که همۀ این حال
کتاب معرفت معرفت حق می خواص در). ۱۳/ بروج(گرداندآغازد و برمیاوست که می: فرمایدخداوند می

چه نفسِ شروع و پیداییِ او، همۀ . هیچ آغازی و زمانیگردد بیخداوند هرگاه آشکار شود، آشکار می: گویند
  . برد و پس او آغاز بی آغاز و پیدای بی پیداستها را از میان میآغازها و پیدایش

: روایت شده است که گفت) ص(از پیامرب. کردار همسانی و تشبیه به صادقان را گویند از طریق گفتار و: تحلّی
بلکه شکوهی است در دل که کردار آن را ) تمنا(آید و نه با آرزومیبه دست ) تحلی(ایمان نه با آراستگی ظاهر

  : یکی از صوفیان گفته است. کندتصدیق می
  هر کس خود را چنان بنماید و بیاراید که نیست 

  ختها او را رسوا خواهند ساآزمایش
هایش تجلی کرده ها با آفریدهخدا بر آفریده: نوری گفت. های مقبالنتابش نور لطف الهی است بر دل: تجلّی

: گفت) ۹/ تغابن(» روز تغابن«واسطی در معنای کالم حق. ها روی پوشیده استهانیز از آفریدهاست و با آفریده
با تجلی او : و نوری گفت. انددیدار و تجلی رسیده اند و کم بهمنظور زیان اهل حق است که چرا کم فنا گشته

: یک صوفی سروده است. انداند و با پوشش او قبیح و سخت گشتهاند و جمال یافتهها زیبا شدهست که نیک
  راستی را که برای دلم نوری از او جلوه آغازید 

  .و با آن همۀ ظلمات روشن شد
دارند و دل نهادن به خلوت و عزلت و طن آدمی را مشغول میاعراض از عوارضی است که در ظاهر و با:تخلی
کالم بیگانه گردند چه حق نسبت خواهد که همها در حصار دوستند و دوست نمیدل: جنید گفت. نشینیگوشه
راند تا آنچه خواند و میخواهد و به سوی خود میها غیور است و بدانها نظر دارد و تنها برای خویش میبه دل
  . دهند برایشان فراهم کندصفایشان میرا که 

های فردی است که خدا او را شایستۀ خلوت ساخته است و به تنهایی آشنایش نموده و او را این برخی از ویژگی
عزلت است چه هر که بر : یوسف بن حسني در معنای تخلی گفت. های دل دور ساخته استاز ناخوشی

  : یکی از صوفیان سروده. نهایی را برگزیند و به خدا پناه آوردکه تاست  خویشتنداری توانا نیست بهرت 
  اگر چند روزگاری گذارده باشد  -دلِ جوان

  . گرفتار عشق است و توان تخلی ندارد
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از شبلی حکایت شده است که در وصف خلق می. انداندو بوده شدهمراد، چیزهایِ حادث است که نبوده: علت
علت هر چیز صُنع آن است و علتی : و ذوالنون مصری گفت. ذاتشان استبدبختی همراهشان و حدوث : گفت

بدان که وجود نقصان در هر چیز مصنوع طبیعی است چه آنها . خدا داناتر است -یعنی. هم برای صنع آن نیست
  : اند اما در آفریدن حق مصنوعات را علتی نیست و دیگری گفته استاند و بود گشتهنبوده

  دهایم توییای آن که دوای در
  ! ایهر چند که علت بودش من نیز بوده

تر از آن است اما ازل گویند این چیز قدیمیگویند و مثالً مییعنی همیشگی چون قدیم را به غري حق هم می: ازل
چون او . های نخستني اوستنامند چه ازل نامی از نامو ازلیت ویژۀ خداست و هیچ چیز جز خدا را ازىل نمی

  . اول و قدیم که بوده است و خواهد بود خدایی است
های حق، تفاوت میان ازلیت و ابدیت آن است که ازلیت را آغازی نیست و صفتی است از صفت: ابد و ابدیت

اشاره به ترک و انقطاع : از واسطی ابد را پرسیدند گفت. اولیتی ندارد و ابدیت را نهایتی نیست و پایانی ندارد
پاک است خدایی که بود و مکان : از شبلی حکایت شده است که گفت. در سرمد استدر عددها و محو اوقات 

و ازل و اول و آخر نبود و او در حال آفریدن همه بدانها سرگرم نبود و دست نیاز  و زمان و وقت و روزگار و ابد
عمروبن عثمان مکی  .او دادگر است در هر آنچه بر همه چیز رانده است. و یاری به سوی هیچ کدام از آنها نسود

  . آغازی که همیشه بوده است و همیشگی خواهد بودهمتایی بیپاک است بی: گفته است
  

این کالم در . شودیعنی حال بني من و خداوند هرگز و در هیچ اوقات دگرسان نمی: من) مُسرمَد(وقت جاودانۀ
  : شبلی گفته است. و بیانگر قلب واجد استآید حالت وجد بر زبان می

  سازیوقت من با تو جاودانه است وتو مرا از خویش تهی می
  مانم و من دیگر پاک و مُجرد می

روزی در مجلس خود در پایان . این کالم را شبلی گفته است. همانند سخن قبلی است: دریایم بدون کران است
را کنار پیدا نیست و مرادش وقتِ شما گه گاهی است و وقت مرا کران نیست و دریای م:ای بر زبان آورد کهمباحثه

بگو اگر دریا مرکب شود تا : خداوند فرموده است. این که من و حق همیشه با همیم و جدایی در میان نیست
رسد پیش از آن که کلمات خدا پایان پذیرد اگر چه دریایی دیگر چون کلمات خداوند را بنویسد دریا به پایان می

: یکی از صوفیان گفته است. ندارد نهایتیب ندارد چون که موصوف که صفت غا). ۱۰۹/ کهف(آن یاریش کند
گردد؛ و دارد و هر کس که خدا را دوست دارد غرق دریای اندوه میهر کس که خدا را بشناسد خدا را دوست می

  : دیگری سروده است
  -حتی دریای چني -اگر به جز تو چیزی نشانم دهند

  .ردآن را چونان سرابی رونده گمان خواهم ک
یحیی بن معاذ . آییمیاشاره است به سري قلب یعنی از حاىل به حالتی و از مقامی به مقامی درم: ما در گردشیم

مراد این است که سرعت انتقال عارف در مقامات و احوال و پرواز روح . زاهد سیار است وعارف طیار: گفت
  : گفته است -یعنی شبلی -یکی از صوفیان. خیلی بیشرت است

  ملۀ دوستداران نخواهم بوداز ج
  اگر دلم را خانه و جایگاه او نسازم 

  و من در گردش خویش همیشه او را نگاه دارم
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  . و او رکن کعبۀ من است هرگاه که آرزوی استالم دارم
  . هاستو منظور از این سخن سري قلب

است چه تلوین جایگاه ظهور اند تلوین نشان حقیقت گروهی گفته. های احوال بنده را گوینددگرگونی: تلوین
غیري هم هست و آن کس که به تغیريِ تتلوین به معنای . گرددارادۀ حق در بنده است و از آن غريت نیز پیدا می

گوید نشان حقیقت، تلوین ناپذیری است؛ و آن کس که کند از این جهت است که میصفات و احوال اشاره می
از نظر گه گفتشان : گویدبیند تلوین را نشان حقیقت میمتفاوت آن می هایتلوین را از جهت دگرگونی دل و حال

  : تلوینِ صفات مانند قول شاعر است که. شد مختلف
  ! هر روز رنگ دگری داری با ما بِه ازین باش

های یکی از صوفیان دربارۀ جان. اگر هر کس آن چنان که هست باشد دچار تلوین نخواهد شد: واسطی گفت
  : ین دو بیت را گفته استربوده شده ا

  دلم را باز داشتم اما رامم نشد
  گریزد خواهد و از آن میچیزی را می

  تازد با پشتگرمی تمام به سوی حق می
  . سازمگر چه من دلسوزانه دورش می

یعنی بنده همۀ توان خود را به قدر طاقت برای پرستش حق و برگزیدن او بر خویش و ) بذلِ مُهَج(: تمام کوشی
گريد اما ای روی به خدا دارد و هر چند  که گاهی آرام میهر رونده و کوشنده: خواص گفت. خویشان به کار بندد

  : یی سروده استصوفی. ایستداز روش و کوشش بازنمی
  !های نمکنيها و نامای صاحب کرشمه

  ! هایِ دل توییفرمانروای همۀ کوشش
  . ست دارد از نفس گرفته تا مال و فرزند و جاههمۀ چیزهایی است که کسی دو» مهج«و معنای
از ابوحمزۀ صوفی حکایت شده که . هم معنا با نابودی است مثل حَتف یعنی چشم انتظار هالک شدن: تلف
ای ناامید شدم و از خویش بریدم و به خدای پناه بردم ناگاه درنده. در چاهی افتادم و سرش پوشیده شد: گفت

ناگهان آوای هاتفی را شنیدم . پای او را گرفتم و مرا از چاه بر آورد و رهاند. ا آویختبر سر چاه آمد و خویش ر
و اشعاری در این زمینه سرود که در . چه نیکی بود که تو را با تلف از تلف رهاندیم! ای ابوحمزه: گویدکه می

  .ایمجایی دیگر آورده
ها او را در جایگاه هالک خواهند ر و خودشیفتگیها و غروهر کس که علم توحید را نداند لغزش: جریری گفت

  . نشاند
هر کس که به صدق فاقه و لجا و پناهیدن به : واسطی گفت. هاست به خداپناه بردن صادقانۀ دل): پناهیدن(لَجَا

  .سبک خواهد ماندهمیشه خوار و  -به جز هنگام مرگ -حق را نیازماید
چگونه است : الی سخنانش گفته استاند که در البهجنید آوردهاز . هوشیاری دل از خواب غفلت است: انزعاج
ها به سوی او نمیرسند و چون است که گامشوند و با آن همه زیبایی به آگاهی نمیها با او برکشیده نمیکه دل

های بزرگ او و شادیکوشند و با بخششجوشند و در آشنایی او نمی شتابند و سختکوشانه در پرستش او نمی
. انزعاج و ازدعاج به معنای اکتساب و فراگريی است. گردندها خوگر نمیها و ناخوشیهای سرتگش با سختی

گريیم اما گريیم هر چه میگویند از خدا مییاران تو می: گفتند -گمانم ابراهیم خواص بود -به یکی از بزرگان
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دارد که بدانها های مردم را وامیکه دلچه کسی است : گفت. کسی ندیده که آنها جز از مردم چیزی بگريند
  . ببخشند بی آن که از آنها چیزی بخواهند و بجویند

ها و مشاهدۀ اسرار و مناجات و گفت و گو با حق و ها و برآوردن دلبرکشیدن روح): برکشیدن روح(االرواحجذب
روند و دوست برای دل به کار میهای ها و عنایتهایی هستند که برای توفیقچیزهایی مانند آن، بیشرت عبارت

ابوسعید خراز . رسندانوار هدایت هستند که به مقدار قرب یا بعد انسان و صدق و صفایش در وجد به او می
چشاند و به کشد و شريینی یاد خود را بدانها میاولیای خویش را به سوی خود می خداوند ارواح: گفت

بهرۀ پیکرهاشان چون بهرۀ دیگر جانوران هستی است . رساندای میرهخواند و پیکرشان را نیز بهنزدیک خود می
های خود را های پاکان زیباییراستی را که خدا به دل: واسطی گفت. هاستهای روحشان چون خداگونهاما بهره

  . نمایاند تا با آنها درونشان را به سوی خویش بکشاندمی
شود فالنی در وطن خویش گفته می. های بشری باشندها و حظاز ویژگی هایی هستند که فراترآرزوها و بهره: وَطَر

  : مردی گفته است. تمکن گرفت و آرزوی خود را دریافت
  از پیش تو رفتم و آرزو نگرفتم ! لیالیم

  . ام ناله خواهم کردپیوسته خواهم گریست وتا خانه
  . ایمدر این زمینه ذوالنون شعری دارد که در جای دیگر آورده

بهرتین جا برای هر کس آن جاست : گفت. چه جایگاهی از همه بهرت برای سکون و توطن است: به دانایی گفتند
  . که توان برآوردن آرزوهایش را داشته باشد

  . وطن هر کس همان جاست که حال و کار او و آرامش او در آن جاست: وطن
خدا را بندگانی است که : جنید گفت. ام وطن کردشود که فالن کس در فالن حال و بهمان مقچنان که گفته می

  : نوری نیز گفته است. حرکتندبر پشت شرت وطن دارند و پیوسته به سوی او در شتاب و 
  ام نگری که چه سان سرگشتهنمی

  ام و از وطن خویش چنني آواره
  شود شوم او پیدا میهر گاه از دیده غایب می

  بردها میشود مرا از دیدهو چون او پیدا می
  نگریگوید منگر آنچه را میو می

  .و گواه مباش و مرا هم گواه مگري
هاست در دل و یقني را خطرهاست در ایمان از یقني برتر است چون که ایمان را وطن: ابوسلیمان دارانی گفت

  .جان
بینی آنها را که آیا نمی: ابن اعرابی گفت. های حقیقت و همراهی حقوقهاست از منزلکوچیدن صفت: شُرود

خدا بندگان را خود با : واسطی گفت. انداند و برای هر بانگ و برقی روندهاند و در هر صحرایی سرگشتهپراکنده
تربیت احوال پروریده و با نگاهش به اعمالشان آنها را برکشیده و ساخته است؛ پس بر هر مردی بایسته است که 

های زشتِ رفته دیگر بار او را نگريند و خدا پناه بربد تا این که صفتدر طول زندگی صدق فاقه را برتابد و به 
  . خواری را درنیابد و نیازمند نگردد و به هر کسی دست نیاز دراز نکند

. ها و نیات صادق مقرون به توجه را گویند که برای به دست آوردنشان حرکت کرده باشیمارادتدر لغت : قُصود
هر کس که جز خدا را انگیزۀ ساخنت خود سازد حق را به سختی : ست که گفتاز احمدبن عطا حکایت شده ا

نگرنده به چون كه آن كس كه . هاي شخصي بنده دوري از خداست انگيزه: واسطي هم گفت. خوار ساخته است
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معانیِ مقصود را دریابد یعنی این که هر کس که مقصود را در قصد خویش  تواندهای خویش است نمیانگیزه
  . شودبیند رؤیت قصد خویش از او ساقط میمی

اند برگزیدگی واصطناع تنها ویژۀ موسی بوده و گفته. ای ویژه برای پیامربان است و نیز صدیقانمرتبه: اصطناع
 اند که اصطناعقومی هم گفته). ۴۱/ طه(تو را برای خویش برگزیدم: است و بس چون که خداوند دربارۀ او فرمود

ها ها که آن ظهور را در جاننخستني ظهور حق در جان: ابوسعید خراز گفت. بیاء بدون استثناستاز مراتب همۀ ان
. گزیند، اصطناع استمرياند و برای خود، بنده را برمیسازد و بندگان را در خویش و از خویش میپوشیده می

  . اصطناع نخستني گام ورود به فهم جاودانگی توحید است
اصطفاء گزینش بنده است در علمِ ازىلِ حق و نامی مشرتک برای . زیدن است مثل اجتباءبه معنی برگ: اصطفاء

از فرشتگان و ا زمردم : و نیز) ۸۷/ انعام(برگزیدیم آنها را و هدایت کردیم: خداوند فرموده. چند چیز است
دان که بزرگت کرد و ب. از تو آغازید و تو را برای خود برگزید: واسطی گفت). ۷۵/ حج(گزیندپیامربانی برمی

  . یش ببخشیاباید نیک گفتۀ او را در باب خود به کار داری و هر چه داری بر
هایشان را چیزی جز مسخ برای مطرودان خانه است که دل. هاهاست نه دگرگونی چهرهمراد دگرسانی دل: مسخ

پس هر گاه . اندتوجه کردههای بی حقوق اند و به حظحق به خود واداشته است و با اعراض از حق مسخ شده
  . مسخ شده منظور آن است که دلش سخت و سنگ شده واز حق برگشته استگویند فالنی می

ح به وبا آن روشنی گريد و به سبب دقت معنا به صورتی باز و مشر اشارتی است که فهم دریابد و ذهن: لطیفه
توانی تمامی ای از نزد خود نواخته که با آن میخدا تو را با لطیفه: ابوسعید بن اعرابی گفت. عبارت درنیاید

  : ابوحمزۀ صوفی نیز گفته است. بایست با تالش ذهنی دریابیچیزهایی را دریابی که عمری می
  ها کردی و به جلوه آغازیدی در کار و بار من نازکی

  و مرا از حضور به غیبت انداختی و این لطف تو بود
  ا دریافت توان لطف رچون که فقط با لطف می

از . کشاندها و انقسام و تشتت میمحنت هآید و آنها را بآزمایش خداست که در دلِ نیکان درمی: امتحان
چنگ به دامنم زد و . به مسجدی درآمدم و یکی از دوستان جوانم را دیدم: خرينساج حکایت شده که گفت

مدتی است که بال ندارم : ت چیست؟ گفتمحنت: گفتم. ای شیخ بر من مهربان باش که محنتی عظیم دارم: گفت
امتحان سه . تر و امتحانی بدتر از این نیستدانی که محنتی عظیمکنم و تو میو به عافیت و راحت زندگی می

خواهی و و برای گروهی زیاده. برای گروهی جربان و کفارۀ گناه است. برای گروهی کیفر و عقوبت: گونه است
یکی از بزرگان صوفیه گفته . انداند و بود شدهامی است برای چیزهایی که نبودهن: حَدَث. ارتفاع درجه است

سازد و هرگاه ای از خویش در عالم پیدا میهر گاه خدا بخواهد عامه را بیاگاهاند و تنبیه کند نشانه: است
  . نمایدبخواهد خواص را متنبه کند از قلبشان یاد چیزهایِ حادث را پاک می

پس هر گاه کسی می. ت برای تمامت چیزی که دیگر هیچ ازو نمانده باشد و همه او را در برگريدنامی اس: کلیه
اگر با همۀ : از بزرگان گفته است ییک. معنی چیزی از آن نمانده است گوید کلیه مرادش این است که جز

  . آوردوجودت به او رو آوری او نیز با تمامی خویش به تو روی می
تلبیس چشم : از واسطی حکایت شده است که گفت. های ضد خویش استیزی به ویژگیآراستگی چ: تلبیس

و : خداوند فرموده است. کندیعنی مؤمن را در کسوت کافر و کافر را در پوشش مؤمن ظاهر می. خداوندی است
را آمیخته است و  با التباس، همه چیز: جنید گفت). ۹/ انعام(پوشندپوشاندیم بر آنها هر چه را که میبه راستی که 

  : قناد در این باب سروده است. ها رنگارنگ ساخته استها را در احساسآمیخته
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  شودبا ماست که تلبیس هر حیله گری آشکار می
  . اه گردد و دزدیش آشکار شودبآنگاه که ادعایش ت

اند چون که هر نند کردهآنها را به شرب ما. رویارویی ارواح واسرار طاهر است با واردات غیبی و کرامات: شِرب
آید و در آن شناور میدلِ بندگان خاص به دریای محبت حق درمی: ذوالنون گفت. دو گوارا و نوشیدنی هستند

برد و هر نوشد و با آن همه چیز جز دیدار یار را از یاد میگريد ومیای از آن برمیگريد و پیالهشود و شوق می
  : در این باره گفته استشاعری . شودعارضی بر او آسان می
  برآوردم و نوشیدم ای روشن به یاد و نامت، پیاله

  گمان آرامش یافتدلم با آن دربارۀ تو روشن شد و بی
  ديگر هيچ چيز مرا از تو بازنداشت

  .امای بریدهو مرگم باد اگر بگویم که از تو لحظه
ت خویش را در کام خاصان خویش ریزد خواهد جام محبوقتی خدا می: ذوالنون گفت. آغاز چشش است: ذوق

  : دیگری در این باره گفته است. چشاندآنها می نخست شريینی و گوارایی آن را به
  اند کند؛ دریغا نچشیدهگویند فالنی بسیار ناله میمی

  . جدایی یاران را تا خود نیز زاری کنند و مویه سر دهند
شناسند که میهای سخن را گروهی سرچشمه: واسطی گفت. شوندیاشاره به ذاتی است که اشیاء ازو پیدا م: عَني

: جنید گفت. آیند و نیازی به گفت و گو و بحث و جست و جو ندارنداز کجاست و به سرچشمه هم فرود می
از  یالجمع اسمو عني. الجمع رسیده استهای بایزید نشانگر آن هستند که او به سرچشمۀ کمال یعنی عنيحکایت

  . دنشناستوحیدی است و وصفی است که اهلش آن را میهای اسم
ها دو گونهاند قلبگفته. سازندچريگی چیز خاصی است بر خردها که با زور و نريو آنها را نرم و رام می: اصطالم

  . های مصطلمههای ممتحنه و قلبقلب: اند
ها نداشته باشد و از همۀ وابستگی یعنی بنده هیچ از خود. اشاره به نهایتِ پرستش بنده خدای راست: حریت

خدا تورا آزاد آفرید پس همان گونه که آفریدت : که بِشر به سری گفتآزاد باشد و تنها بندۀ خدا باشد چنان 
برای خدا باش و مردم را دور . برای خویشانت در خانه ریا مکن و آنهارا میازار و نیز دوستانت را در سفر. بمان
دیگری گفته است هیچ کس بندۀ راستني خدا . ن مقام عارف حریت یعنی آزادگی استآخری: جنید گفت. انداز
  . باشد وقتی در دل او چیزی برای غري خدا مانده باشدنمی
 نه چنني است، بلکه کارهایشان دلشان را تريه ساخته و پوشانده: خداوند فومود. گرفتگی دل استتريگی و : رین
  : های دل سه گونه هستندم گفته است حجابیکی از اهل عل). ۱۴/ مطفقني(است

  . مُهر و ختم بر دل که بیشرت دل کافران گرفتار آن است
  . های منافقان استرین و قساوت که از آنِ دل

  . شودصدأو غشاوه یعنی پوشیدگی و گرفتگی که دل مؤمنان دچار آن می
در آن باب ) ص(است که از پیامرب اگر چه در وصف آن بسیار سخن گفته شده است اما خربی ضعیف: غَني

خواهم و به سوی او برمیمی درنگ از خدا آمرزشآید وىل بیگاهی بر دلم غبارهایی می: روایت شده که گفت
کرد چیزی مانند گرفتگی شد و از آن توبه میمی) ص(اند غباری که عارض قلب پیامربگفته. گردم صدبار در روز

اند این مُحال است به حالت نخست برگردد و گروهی گفته بدان بخورد وسپس آینه در وقتی است که نفس آدمی
دل «:خداود گفته است. گريد چه او در مرتبۀ دیدار استچون دل پیامرب را غباری از مردمی و سرشت آنها نمی
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ا مورد و هیچ یک از شما را بایسته نیست که دل پیامرب ر) ۱۱/ نجم(».گوید در آنچه دیده استاو دروغ نمی
پوشیده  -قضاوت قرار دهد یا به چیزی و به وصفی یا به نعتی همانند سازد و یا برای او تمثیلی بیاورد و یا غباری

  . برای او بسازد -و یا آشکار
  : ابوعلی رودباری دربارۀ عوامل غبارگريیِ دل سروده است

  . رهاندها میتاریبرد واز گرفتحصیل خویِ او، گرفتگی را برای دل جویای حق از بني می
  پرتوهایِ امید یک . گویم که پرتوی از آنها آشکار گشته باشدمن چیزهایی رامی

  . آرزومند برای رسیدن به آرزوهای خویش
آنها را بازگفتیم همه از نريوی الهی بود که در وقت بر قلبم ریخته بود هر چند که بیشرت آن  اصطالحاتی که شرح
  . اگر بخواهم همه را بیاورم سخت دراز خواهد شد. ماندفرو ماند و قلم از آوردنش

یکی از صوفیان را از وسایط . شوند چه دنیوی و چه اخرویاسبابی هستند که بني بنده و خدا واسطه می: وسایط
  : گفت وسایط سه گونه هستند. پرسیدند

  وسایط دیدار ورسیدن،
  وسایط رساننده، 
  وسایط رماننده، 

خداست آن که وسایط را : ابوعلی رودباری گفت. و دیگر از آنِ بنده و سوم بهرۀ نفسنخست از آنِ حق است 
  . رحمتی برای عارفان ساخته تا آنها را کناری نهند و تنها حق را برگزینند

شطحیاتی که ظاهری زشت ودلگزا دارند اما باطنی زیبا و . پس از این شرح شطحیات صوفیه را خواهم آورد
  . یق دهنده در هر کاردلربا و خداست توف
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کتاب چهاردهم تفسري شطحیات و کلماتی که 
آید اما درباطن زیبا ظاهرشان زشت وناپسند می

  ودرست هستند

  باب اول درمعنای شطح و رَدِّ منکران آن 
ای پیچیده در توصیف وجد درونی که نريومندواستوار بر یعنی گفته: اگر کسی برپسد که شطح یعنی چه؟ باید گفت

شطح در لغت  عرب به معنای حرکت . تراودشود و از گرمی و جوشش روح بريون میحب وجد چريه میصا
کنند نیز مشطاح میمی ای که در آن آرد جمعشطح یشطح، هرگاه راه بیفتد و بجنبد، و به خانه: گوینداست می
  : شاعر گفته است. گویند

  -آبشخور اسبان -نزدیک فرات بایست
  . ی مانده به آسیاب استهمان جا که اندک

  آید از من سالمی برسان و زیبارویی را که می
  .ایو هرگاه آوایی برداشت بدان که ندای رستگاری را شنیده

کند، ای بسا که از دو جانب آرد سرریز گردد بدین خاطر آسیاب را مشطاح خوانند که آرد پیوسته در آن حرکت می
جنبش رازهای واجدان است در چه شطح . شده از حرکت است پس شطح گرفته. از شدت پُری و سرشاری

برخی که این . کنندبه این جهت از حالت درونی خود به کلمۀ شطح تعبري می. که وجد نريو گرفته است یهنگام
کنند و خود را در آستانۀ فریفتگی و شنوند پذیرش آن برایشان سخت است و آن را انکار و طعن میکلمه را می
شطح مانند آب سرشاری . شوندآیند و رستگار میپذیرند و برمیشنوند میدهند و برخی هم تا میار میتباهی قر

: گویندها میبه این عمل نیز عرب. است که در جویی تنگ ریخته شود و از دو سوی جوی فرا ریزدو خرابی کند
د و توان کشیدن آن را ندارد آب معنا را بر گريالنهر، مرید واجد نیز آنگاه که وجد در جانش نريو میالماءفیشطح

نماید که جز دارد و جماىل را میهای درون پرده برمیریزد و با سخنانی شگفت و شگرف از یافتهزبان می
  . گویندهای روح را در زبان تصوف شطح میاین سرریزی. اندکی، توان ادراکِ آن را ندارند

های بلند برکشیده است و چیزهایی د درهایی گشوده و آنها را به مرتبههای اولیای خوو بدان که خداوند بر دل
گوید و های درون خویش به اندازۀ توان سخن میهر یک از این اولیا از یافته. بسیار فقط به آنان نمایانده است

ها پر پروازی میداند و با آنها نمیسازد و در هستی چیزی فراتر و برتر از همني یافتهحال خویش را آفتابی می
فراتر از هر دانایی، دانایی : خداوند فرموده است. رودآید و فرو مییابد که تا اوجِ آسمان و ژرفای روح بر می

و بنگر چگونه ). ۳۲/ زخوف(برخی را بر برخی دیگر با درجات بسیار برتری دادیمو). ۷۶/ یوسف(دیگر است
چ کس را روا نیست که زبان بر اولیای حق بگشاید و با ذهن و هی). ۲۱/ اسرا(برخی را برتر از دیگران ساختیم
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های دگرگون چه آنان را حال. یابد دور اندازدهای آنان را برشمارد و آنچه را در نمیزبان خویش سخنان و حالت
 ای شگفت بایدمردی شگرف و سینه. انداند و برخی از حال دیگری رمندهبسیار است، برخی یکدیگر را ماننده
و بد و انگیزه و دلیل کار آنها سخن  هایشان را دریابند و دربارۀ نیکها و حالتا ژرفای سخن آنان معانی حالت

هر کس که راه آنان را نرفته و گام به سوی مقصودشان نگذاشته و چون آنان نبوده بهرت آن است که در باب . راند
کارشان را به خدا واگذارد و خویشنت را متهم پندارد که  آنان سخن نگوید و ایشان را طرد و انکار نکند و حال و

  . و از خداست توفیق -ازسَرِ نادانی به آنان بد گمان است و در گمان است

باب دوم در تفسري علوم و تبیني آن چه فهم آن برای علما دشوار است و تصحیح نظر 
  آنان با دلیل 

کافی . های آن را دریابدل عقال و فهم فهمیدگان همۀ گسرتهتر از آن است که عقبدان که علم گسرتده: شیخ گفت
های است که در داستان موسی و خضر بیندیشی که موسی با همۀ بزرگی و جاللت قدر و پیامربی چه سان درس

ای از بنده«خداوند در کتاب استوار خویش بر زبان پیامربش، ناتوانی موسی را از درک کارهای. ناآموخته آموخت
ای از بندگان ما که به او بخششی از نزد خود بخشیدهبنده: خویش نمایانده است در آن جا که گفت» بندگان
کردید و دانم کم خنده میاگر شما بدانید آنچه را که من می«:پیامرب هم گفت. تا آخر داستان) ۶۵/ کهف(ایم

گریختید و به خدا پناه میهامید و به بیابانگرفتیبردید و در خانه آرام نمیگریستید و از زنان لذّت نمیبسیار می
این گفته را اسرائیل از » .بودم که به من تکیه زنندسوگند به حق که من نیز دوست داشتم درختی می. بردید

در این گفتار دلیلی است . ابراهیم بن مهاجر، او از مجاهد، او از موّرق، او از ابوذر و او از پیامرب نقل کرده است
و نگفته است هر چه تو را با ) ۶۷/ مائده(ایم برسانای پیامرب هر چه بر تو فروفرستاده: تی گفتۀ خداوند کهبر راس

خدا پیامربش . دانستگفت نه هر چه را که میچه پیامرب فقط چیزهای الزم را به امّت می. ایم بگوآن آشنا نموده
  : را سه گونه علم بخشیده بود

  .ام مانند احکام و امر و نهیدانشی برای ارشاد خاص و ع
نه همۀ مردم مانند آنچه به حُذیفة بن یمان آموخت و عمر را با همۀ ) صحابه(دانشی برای پرورش یاران نزدیک

پیامرب هفتاد «:گفت) ع(مگر من منافقم و همچنني علی: جاللت و فضلش نیاموخت و عمر بر آشفته شد و گفت
به همني جهت یاران پیامرب هرگاه به مشکلی بر » .کس دیگر آن را نیاموختدرِ علم را بر روی من گشود و به هیچ 

  . رفتندخورند نزد علی میمی
د اگر گویبه همني جهت می. دانشی که تنها خاص خود او بود و هیچ کس را در فهم آن راه و شراکت نبود

  ...دانمبدانید آنچه را من می
ها را می داند و هرگاه از دیگری سخن گفتند و او در رد که همۀ دانشگویم که کسی نباید بپندابر همني مبنا می

  : اندعلوم شریعت نیز چهار دسته. نیافت نسبت کفر و زندقه به او بدهد
  . رسانندعلم روایت و خربها و کلمات و آثار پیامرب که اهل ثقه سینه به سینه به دیگری می: اول
  . و فقیهان است میان عالمانرایج  م علم درایت که فقه و احکا: دوم
گویند و برای اثبات حجت بر گمراهان و از عمل قیاس و نظر واستدالل و راند مخالفان که بدان جدل می: سوم

  . رودبه کار می) اهل بدع و ضاللت(دین برگشتگان
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و اخالص  که برترین و واالترین علم است علم شناخت حقیقت و ریاضت و عبادت و معامله و مجاهده: چهارم
جانبه به اوست و نیز بریدن از همه و به اندازۀ نیاز دست به خوان دنیا بردن و خالصه  در پرستش و توجهی همه

  . پرورش نفس و خویشنت است
پس هر کس که در علم روایت به غلط افتد نباید اهل درایت پاسخ او را گوید و هر کس که در علم درایت در 

زدایی کنند و هر کس که در علم قیاس مسأله دارد اهل روایت یت نباید از او گمانگمان و پنداری است اهل روا
مسأله کنند و همني گونه هر کس که در باب اهل حقیقت گمان و پندار تنید جز از آشنایان و دار را بینباید مسأله

  . رهروانِ آن دانش، نباید چیزی برپسد
زیرا که علم . آید مگر خدا بخواهداما عکس آن راست نمیشاید همۀ این علوم در اهل حقایق جمع شوند 

پایان همۀ علوم یافنت . رسدحقایق ثمرۀ همۀ علوم و نهایت جمیع آنهاست و غایب جمیع علوم به علم حقایق می
همان علم دل است و علم حقیقت، . اند که کران نداردحقیقت است و چون به آن رسیدند وارد دریایی شده

هر چه خواهی بگو معنا . اسرار و علم باطن و علم تصوف و علم احوال و علم معامالت استمعارف و علم 
  ! یکی است

شمارند؛ چه هر کس که کنند اما صوفیان هیچ کس را مردود نمیهای بسیار تصوف را انکار میبینی که گروهنمی
نور چشم شیدا صفتان و همه به  در این دریا شناور شد و آموخت و برآمد، سرور دوستان و صاحبدالن است و

پس هر گاه علوم چهار گانه در یک تن گرد آمدند بدان که . کنندناگزیر در مشکالت خود به او رجوع می
روایت است که به ) ع(بن ابیطالبچنان که از علی. هموست قطب و حجت و داعی به سوی پروردگار جهان

افروزد تا نشانههای روشن تو را مینیست که همو که چراغخدایا زمني ا زحجت تو خاىل : کمیل بن زیاد گفت
  . اینها اگر چه اندکند اما بسیار بزرگ و پر ارزشند در نزد خدا. های تو گم نگردد و پوشیده نشود

چه رسیدگان چندان . شطح کمرتین میوۀ کمالِ اهلِ تصوف است. تفسري شطیحاتبرگردیم به معنای شطح و 
گویند که در آغاز راهند و مرادشان از رسیدن شطح را کسانی می. ریای معرفت خویشندشطح نمی گویند وغرق د

  .هابه نهایت کماالت است و خدا داناتر است به درستی

  باب سوم تفسري برخی از شطحیات بایزید از زبان جنید 
تواند بسیار را اندک میو مرد عاقل از همني . های بایزید را تفسري کرده استای از گفتهجنید پاره: شیخ گفت

توانم از تفسري شطحیات بایزید که جنید آنها را بازگفته است بگذرم و آنها را بگذارم و از خود چیزی نمی. دریابد
  . بازگویم

اند و در اختالف، واین از تفاوت های بایزید فراوان هستند و پراکنده و ناقالن آنها نیز چند گانهقصه: جنید گفت
گوید پس هر کسی همان را می. هایی که بایزید آن کلمات را بر زبان رانده بودزید بودو نیز از جایگاههای بایحال

  . که خود دریافته و شنیده است
ماندو جز های بایزید چنان سخت وصعب و ژرف معنا است که چون دریا میبرخی از گفته: همچنني جنید گفت

ل و قال او را در کسی ندیدم که کسی درست آنهارا دریابد یا درست من نیز غایت حا. او را چنان سخنانی نیست
چه، هر کسی توان شنیدن و کشیدن گفتار او را ندارد و ای بسا چیزهایی که از او . تفسري کند و یا راست بازگو کند

دهند که او های بایزید نشان میحکایت. گوید همان نباشد که بایزید در دل داشته و بر زبان رانده استباز می
در خود فرو  راهایِ او، بارها او رفته چون که معانیِ دریافتهغرقۀ دریای معرفت خویش بوده و از خویش به در می
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گویند آن است که بایزید مردی آنچه دربارۀ ابتدای حال او می. مانده استاند و جز او را راه رهایی نمیبرده
، آغازین ان علم توحید بر زبان رانده که درست هستند اما در عني درستینريومند و استوار بوده و چیزهایی در بی

هایی هم که من قصد تفسري آنها را دارم در جایی نوشته نبوده و این گفته. همتایندمراحلِ شناختِ عمیقِ ذاتِ بی
را سخت بدانها جزء کتب نیستند چون که از زمرۀ علوم رسمی مقبول نزد علما نیستند اما از آن جا که مردمان 

مثالً یکی آنها را بد می. یابدرود و آنها را درست درنمیای در آن فرومیتشنه دیدم و دیدم که هر یکی به انگیزه
ها بیشرت بحث. گفت و مانند آن که در این باب بحث و جدل بسیار استشمرد و گوینده را کافر میگفت و بد می

  . و خداست یاریگر راستکاری. ستم که بر آن روشنی افکنده باشمخوا. در باب بایزید ناراست و خطا بود

  باب چهارم حکایتی که دربارۀ بایزید نقل شده است
حق یک بار مرا باال برد و پیش  - دانم که از او هست یا خريو نمی -در میان مردم مشهور است که بایزید گفت

مرا به وحدانیت خود : گفتم. ست دارند که تو را ببینندهایم دوآفریده! ای بایزید: چشمان خود نهاد و به من گفت
هایت مرا دیدند همتایی خود مرا برکشان تا بدان جا که اگر آفریدهبیارای و انانیت را بر من بپوشان و تا حد بی

اگر این گفته درست باشد جنید در . ایم، تو هم همان باشی که هستی اما من در میان نباشمبگویند تو را دیده
تفسريی که بر کالم بایزید نوشته گفته است این سخنان از آن کسی است که هنوز به حقیقت یکتایی در غایت 

چه این . نیازی از پوشیدن لباسی باشد که آن را از دوست درخواسته استتا بییگانگی بادوست نرسیده است 
نیست و کسی که مقارب مکان  دهد که نزدیک بدان شده اما نزدیک شدن، دلیل یگانگیدرخواست نشان می

دلیل است برحقیقت » بپوشان و بیارای و برکشان مرا«و گفتۀ او که. است به حد امکان و استمکان نرسیده است
  . ت یگانگی را نچشیده استلذآن چه یافته و میزان نزدیکی او و این هنوز 

خود را تفسري کرده است و سخنان  گویم این که جنید چنني تفسري کرده در حقیقت حالمی] شیخ ابونصر[ من
یک بار مرا کشیده و پیش چشمان خود «اما گفتۀ او که. و بد سگال را در باب بایزید باز نکرده است بدخواه
یعنی به من نشان داد آن را و دلم را آمادۀ دیدار ساخت چه همۀ مردم در پیشگاه و پیش چشم خدایند و » داشت

ما در مراتب حضور و مشاهده متفاوتند و هر کس به میزان روشنی دل به او یک آن از دیدۀ او دور نیستند ا
در پیش چشم ملک جبار : گفتخواست به نماز درآید میاند که هرگاه میاز پیامرب هم روایت کرده. نزدیک است

است و پاکی دل مرادش راز و نیاز و مناجات با خد» به من گفت و من به او گفتم«اما گفتۀ دیگر او که. امایستاده
های به همني گونه قیاس کن همۀ گفته. های شدید شبانه روزیبه هنگام دیدار حضرت دوست به  خاطر مراقبت

  . توان بقیه را هم درست فهمیداو را چه برخی از آنها شبیه برخی دیگر هستند و از روی این می
د، هر چه بر دلش بگذرد گویا دوست به او گفته بدان که بنده هرگاه یقني به قرب حق کرد وبا دل او را حاضر دی

ای که بنماید گویا حق او را همکالمش ساخته است چون که این یادها و حرکات و اسرار و است و هر اندیشه
  : شاعری گفته است. گريدگردد و به او نیز پایان میآید از خدا آغاز میآنچه در دل درمی

  شد آرزو او را برایم مجسم کرد و همدمم
  . آن که او را ببینیمام بهره بردم بیو از بخشنده

  آرزو چنان او را برایم مجسم ساخت که 
  گفتم در حاىل که راز رازِ او از من پوشیده بودبا او پوشیده راز می
  : و دیگری گفته است
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  روزی که به او تري انداختم مرا گفت
  دانستمهمۀ کارهای تو را از پیش می

  را خون گریه کند  شعمر و گفت اگر تمامی
  . با او مهربان نخواهم شد و به مهر نگاهش نخواهم نکرد

با یکتایی خود «اما گفتۀ بایزید که. مانند این در شعر و غري آن بسیار است. های آلوده استمراد شاعر نیایش
فزونیِ حال و رسیدن به مراد از آن، ا» .ام ساز و با کربیایی خود بپوشانم و مرا برکش تا یگانگی خویشآراسته

روایت شده ) ص(از پیامرب. همتایی اوستهایِ متحققان و پختگان و دریافتِ حقیقتِ توحید و بیتمامی حال
آنها که خدا را در شادی و سختی : یکتا شدگان کیانند؟ گفت: پرسیدند. »بُردند) مفردون(یکتاشدگان«است که

بینند بگویند تو هایت مرا میی خود مرا بپوشان تا حدی که هرگاه آفریدهبا کربیای«و اما گفتۀ بایزید که. ستایندمی
این گفته و مانند آن توصیف فننا و فنایِ فنایِ اوست و ایستایی » .ایم و تو همان باشی و من دیگر نباشمرا دیده

برگرفته از گفتۀ ای پیش از اوست و نه نیز وجود چیزی جز او، همۀ اینها خدا بر وحدانیت است که نه آفریده
جوید  به من تقرب می) نوافل(های غري واجبپیوسته بنده با عبادت«:گوید خدا فرموده استپیامرب است که می

شوم که بدان بیند و گوش او میشوم که بدان میدارم و چون دوستدارش شدم چشم او میتا این که دوستش می
چنان که در » .کندگردم که با آن کار میید و دست او میگوگردم که با آن سخن میشنود و زبان او میمی

  : ای چون خود، چنني وصف کرده استشاعری هم اشتیاق خود را نسبت به آفریده. حدیث آمده است
  من همان معشوق خود، معشوق من
  چون مرا دیدی، بدیدی هر دو تن 

  ما دوتا روحیم اند یک بدن 
  حق نموده جان ما را هموطن 

اندیشی و نظرت آید نسبت به فراتر از آن چه سان میورزد به شوق مینی به انسانی دیگر چنني عشق میاگر انسا
مگر این که یکی به دیگری . یابنددو دلدار حقیقت عشق را در نمی: اند یکی از دانایان گفته استچیست؟ گفته

همه را باز گویم بس دراز خواهد شد و آن  مخواهد اگر بخواهها زمانی فراخ میتفسري این نکته. »ای من«بگوید
  .و از خداست توفیق -چه گفتم بسنده است

  باب پنجم تفسري یک حکایت دیگر از بایزید
ای نخستني باری که به وحدانیت راه یافتم چون پرنده«:اند که او گفتاز بایزید حکایت دیگری آورده: شیخ گفت

چونی ده سال پریدم تا این که در فضایی در فضای بی. نگیگشتم که جسمش از احدیت بود و پرهایش جاودا
تر همچون آن صد هزار هزار سال پرّان بودم تا این که به میدان ازلیت رسیدم و در آن درخت احدیت را فراخ
بعد از آن خوب «:گویدپردازد و میسپس بایزید به وصف زمني و ریشه و شاخه و شکوفه و میوۀ آن می» .دیدم

» .نخستني بار که به وحدانیت راه یافتم«گفتۀ بایزید که: جنید گفت» .ودانستم که اینها نرينگ استنگریستم 
ها طریقی از طرق به حقیقت همۀ این گفته. آغازین نگرش او به توحید است و توصیف آنچه از آن دریافته است

ن را دیده و شایستۀ فهم آن گشته و رسیدگان در علم توحید است، کسانی که معناهای راستني آن را دریافته و آ
چندان معنایی ندارد چون وصفِ حقیقت » .هزار هزار بار پریدم«اما گفتۀ دیگر او که. اندهای حق را دیدهدیدنی

تر از این توصیف است و بایزید تنها به اندازۀ توان خویش آن را توصیف نموده تر و فراختوحید بزرگ
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شیخ . ر تفسري شطحیات بایزید و در آن رشد و کفایت است برای فهمندگاناین سخنان از جنید بود د«.است
شوق آلود او را باز گفته است اما جنید حال بایزید و شطحیات او را تفسري کرده است و معنایِ سخنانِ : گفت

ای گشتم و هپرند«یکی گفتۀ او که. آورمای از آن را من میپاره. های او نیاورده استایراد دشمنان را بر گفته
منظور بایزید : تواند پر بگريد و پرواز کند؟ باید در جواب اینان گفتچه سان یک انسان می. »پریدمپیوسته می

نزدیک بود از شادی : گویندمثالً می. بزرگی همت و پرواز دل است و مانند این تعبري در زبان عرب نیز هست
  . پردرآورم، یا دلم پر کشید و یا عقلم پرید

زاهد سیار و عارف طیار که منظور از پریدن، شتاب بیشرت اوست در رسیدن به مقصود نسبت : یی بن معاذ گفتیح
اش را بر گردنش آویختیم و و هر انسانی را پرنده: این تعبريات رواست چه خداوند نیز گفته است. به زاهد

مراد الحاق سعادت و شقاوت «:اند که گفتاز سعیدبن جُبَري در تفسري آیه نقل کرده). ۱۳/ اسرا(همراهش ساختیم
  : شاعر گفته است» .بنده به اوست

  اند اند و رفتهش اشک گویا پریدهرای بسا روزهای جدایی که از با
  دیدی روز جدایی و رفنت او، اگر مرا می

  . گویا جسدی را دیده بودی که ایستاده و دلش پریده است
توجهی به اطراف و مراد بایزید بی. رسیدن به وحدانیت و جاودانگی ها و جسمش وامّا گفتۀ او دربارۀ بال

نريومندی در پرواز یعنی قصد رسیدن و دیدن خداست اگر چه در این توصیف از کلمات و سخنان تازه و شگفت 
  . سود برده است

توان از مونه رامیدگی بسیار است که نمانند این گفتار در سخنان واجدان و شیدایان در هنگام غلبۀ وجد و دلدا
. لیلی: گفتنگریست میبه کوه می. لیلی: گفتکرد میچه او هرگاه به وحوش نگاه می. مجنون بنی عامر یاد کرد

تا این که روزی به او گفتند نامت چیست؟ و حالت چگونه است؟گفت لیلی . لیلی: گفتکرد میبه مردم نظر می
  : و در همني باره گفت

   گذرممی -یو شهر لیل -بر شهرها
  زنمبوسه می -و دیوار لیلی -و بر دیوارها

  هرگز عشق شهرها دلم را نربود
  دلم را ربود  -که بندی آن بود - امّا دلدادگی به شهروندی

  : دیگری گفته است
  بینم کاوم و نمیدرونم را در باب عشق تو می

  تر گرچه آن که پوشیده است بزرگ -تو کجایی؟ - جز خودم را
  بیاب) من(ان یافتنی اویی که کجاست او را در اشتیاقاگر خواه

  .چه هر که ازو سخنی آرد از من سخن رانده است
روند هر چند دربارۀ عشق هایشان نازک طبع و صاحبدل به شمار میها بسیار است و گویندهو مانند این گفته

و اما . بحر عشق رب غریقند همچون خودی ز آب و گل سروده باشند، پس عجب مدار از سالکان طریق که در
ای از شکوه جنید نیز گفت که بایزید پاره» چونیدو سال و هزار هزار بار و میدان ازلیت و فضای بی«گفتار او که

اما این گفتۀ او . بر همۀ ماست و دیگر نیازی به تکرار نیستتوحید را برشمارده است و گفتۀ جنید حجت 
آن است که  -هر چند خدا عالم است -معنایش» .نها نرينگ استخوب نگریستم و دیدم که تمام ای«که

خودهمني التفات و اشتغال و نگرش به هستی و قدرت و پرواز، نرينگ است و دوری از حقایق توحید و معنای 
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و  می گذشتاز مرتبۀ آغازین و میانني  -با همۀ بزرگی و ارزشمندی -اگر بایزید: به همني جهت جنید گفت. تفرید
داد که در غایت به درک توحید رسیده ماند نشان میگفت و مُهر بر دهان خاموش میها سخنی نمیدهدر دی
دانستم همه «و گفتۀ دیگر بایزید که. چه او در بینش خویش، سخن از پیکر و پر و فضا و میدان آورده است. است

هر کس که این را . دعه استیعنی در نزد اهل نهایت، توجه و نگرش چیزی جز حق نرينگ و خ» نرينگ است
ترین سخنی که همۀ راست: فرموده است) ص(ها، محمدنپذیرد باید بداند که سرور همه از آغاز تا انجام انسان

  ».بدانید همه چیز در هستی تباه و رفتنی است جز خداوند«:عرب بر زبان آورده نیم بیت لبید است که

  باب ششم شرح یک حکایت دیگر از بایزید 
م وبر میدان لَیسیت اشراف یافتم وده سال مدا: از بایزید حکایت دیگری نقل شده است که او گفت: گفتشیخ 

سپس تضییع را دریافتم که میدان توحید بود و پیوسته با نیستی » نیست در نیست با نیست«در آن پریدم تا شدم
سپس . در نیستی، جایی در آن گرفتم در نابودی پریدم تا در نشئۀ مکان، مکانی شدم و از نابودی توسط نیستی

  . ها پنهان بودها پنهان بودند از چشم عارف و عارف از آفریدهتوحید را یافتم آنگاه که آفریده
بیند و شواهد غیبت از استدراک است که نگرنده خود را نمی - و نیز همانندان آنها -همۀ این گفتارها: جنید گفت

) لیسیت(همانندیبرمیدان «معنای گفتۀ او که. نا و ندیدنِ فنای فنا استهایِ ژرف دربارۀ فدر دل آن معنی
این نخستني گام در ساحتِ حقیقت فناست و بریدن از » اشراف یافتم و از نیستی در نیستی توسط نیستی درشدم

» نیستینیستی در «و گفتۀ او. همۀ آثار هستی است) انطماس(نخستني میدان فنا، محو. هاها و نادیدههمۀ دیده
یعنی نابودیِ همۀ آثار هستی و بریدن بنده از خودِ بریدن و معنی نیستی در نیستی همني است که چیزی در این 

ها ناپدید گشته و چیزها فرو ها از میان رفته و دیدنیها نابود گشته و ناممیان نیست که دریابد و حس کند چه رسم
شود حس کرد یا با نامی که راستی چگونه با چیزی که نیست میبلعیده شده و دیگر چیزی نیست تا یافت شود و 

این همان است که صوفیه فنا . انداندو او را هم بردهتوان عهد بست، همه و همه، با همۀ وجود رفتهنیست می
ت و جایگريی بایزید هم در فنای فنا همني بریدگی کلی از همه چیز اس. نامندگویند و مرتبۀ بعد را فنای فنا می

  . این محضِ حقیقت و یاد بردن خود و نابودی همه چیز است
این که بایزید گفته ده سال، این وقت خود بایزید است وگرنه به خودی خود این گفته معنایی ندارد : جنید گفت

فهمد ورنه در آن ها گم است و چون وقت آن حالت گذشت و به خود آمد زمان را میچون زمان در آن حالت
این که بایزید گفته توحید را در  - امچنان که شنیده - نیز جنید گفت. ست و صد و کمرت و بیشرت یکی استحال بی

غیبت مردمان از عارف و پوشیدگی عارف از مردم فهمیدم، منظورش آن است که چون به توحید حقیقی رسیدم 
های بایزید از آن دسته این گفته :همه چیز از نگاهم محو شد و فقط خدا ماند با بزرگی و کربیایش و نیز گفت

  . آوردها در ضمن کالم میهایی است که انسان برای تفسري حرفگفته
اىل از و آنچه جنید تفسري کرده است نیز خاین بود آنچه از جنید در تفسري سخنان بایزید به من رسیده بود 

شنا و غري اهل مشکل است به ویژه آن ها برای ناآنیست مگر برای آشنایان این مباحث چه این حرف پیچیدگی
کس که کتب و رساالت قوم را نخوانده باشد و از راه علوم تدوین به این علوم نامدوّن راه نربده بسی دیرتر و 

خداوند تنها دل اولیا و برگزیدگان خویش را بدین علوم . ها را تفسري خواهد کرد و در خواهد یافتبدتر این گفته
آورد و بیند و بیشرت به خدا روی میدانند که هر کس که بیشرت از این پرده میبني میندگانِ ژرفدان. راه داده است
گرایند و از یابد تا بدان جا که هر نفس و هر لحظه بیشرت به او میتر میبُرد حال و حالتی دگرگونهاز مردم می
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های پیشني را رها گردد و همۀ حالدوست میبرد تا این که جایگاهش دل برد و دیگر خود را از یاد میخود می
ها ترسازد و همني است معنایِ فنا و فنای فنا و رفنت و رفنتِ رفنت و نهادن و نهادنِ نهادن، اگر چه عبامی

بخشد، آن در این باب، سخن پیامرب روشنی بیشرتی می. دنچندگانه است امّا یک معنا و یک حقیقت بیش ندار
. بعد ایستاد بر آسمان و آن چون دودی بود:کند که پیامرب در تفسري این آیهاس ازو روایت میجا که عبدالله بن عب

ها گفتند فرشته: گفت). ۱۱/ فصلت(آییمبیایید با میل یا به اکراه، گفتند فرمانربدارانه می: به آسمان و زمني گفت
ساختم هایم را بر آن دو چريه میاز جنبنده ایجنبنده: کردی؟ گفتآمدند با آنها چه میای خداوند اگر آنها نمی

این : گفتند. گفتند خدایا این جنبنده کجاست؟ گفت در صحرایی از صحراهایم. که در یک لقمه ببلعندشان
نگری که در جنبنده و لقمه و رفنت آسمان و زمني و صحرا، آیا نمی. صحرا کجاست؟ گفت در علم پوشیدۀ خودم

بینند چند است و چون است و خود را و هشداری است بر دل عارفان که آنچه را می رفنتِ رفنت است و در رفنت
  .ها را چگونه باید ببینندقدرت حق وهمۀ آفریده

رسد تو را با اند که خدا به دوزخ وحی کرد که اگر نپذیری آنچه به تو فرمان میدر کتابی آورده: شود کهگفته می
از عارفان را گفتند معنای گفتۀ خدا چیست که تو را با آتش بزرگ یکی . آتش بزرگ خویش خواهم سوزاند

نمایاند، آنگاه جهنّم چون تنور نانوا در آتش دنیا ت خویش را میای از محبّ هذرّ : خویش خواهم سوزاند؟ گفت
آنچه اشاره است به نفی همۀ » نیستی با نیستی در نیستی«شود بلکه کمرت از آن؛ و معنای این سخن بایزید کهمی

چه همه چیز در معنا و وجود، در برابر خدا سایه و شبحی بیش نیست اگر چه ظاهراً وجود دارند امّا . در اوست
  . در حقیقت نابود و نیستند

بندد گشاید و فرو میخداست که می«یابند ویابند و درمیاهل حقیقت با درجات متفاوت این مشاهدات را می
  ).۲۴۵/ بقره(»گردندو همگی به سوی او برمی

اند و بدان سبب ابو منصور در بصره باب هفتم در شرح کلماتی که از بایزید نقل شده
  ای که بني من و ابومنصور در این باب شده است او را تکفري کرد و نیز ذکر مناظره

بر زبان  فرعون آنچه را که بایزید: از ابن سالم شنیدم که روزی در مجلس خودگفته است -رحمةالله -شیخ گفت
رود مثالً ها به کار میای است که دربارۀ آفریدهاالعلی و رب کلمهرانده نگفته است زیرا که فرعون گفت أناربکم

سبحانی، : گفته است - رحمةالله - خانه و مال است وابویزید) صاحب و دارنده و پرورنده(گویند فالنی ربمی
به . ند تعاىل که جایز نیست به جز خدا را بدان نامندسبحانی؛ و سبوح و سبحان اسمی است از اسماء خداو

آیا در نزد تو مسلّم است که این کالم از ابایزید است اما آیا به نظر تو اعتقاد بایزید در کالمش چون : اوگفتم
به راستی که بایزید این را : ؟ ابن سالم گفت»االعلیأناربکم«:گفتاعتقاد فرعون به کالم خویش است که می

تو که : گفتم. دانم هر کس که معتقد به این کالم بایزید باشد کافر خواهد بوداست و تا آن جا که من می گفته
آمادگی نداری شهادت دهی که اعتقاد درونی بایزید از این کالم چه بوده است پس نسبت کفران تو به بایزید 

کالمش سبحانی سبحانی گفته است، مثالً باطل است چه شاید برای این کالم او مقدماتی بوده است ودر دنبالۀ 
کالمی از خداوند کریم را آورده که در پایانش آن سبحانی سبحانی وجود داشته است چون اگر ما بشنویم مردی 

کند که وی چیزی جز تالوت قرآن به جا آورده در قلب ما خطور نمی) ۲۵/ انبیا(أنا فأعبدونالهالاله: گویدمی
وقتی مسأله چنني است که گفتیم تکفري تو در . گویدنان که ذات باری وصف کرده، باز میاست و یا خداوند را چ
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ها و محاالت است و من خود باب مردی که به زهد و عبادت و علم و معرفت مشهور است یکی از بزرگان یاوه
یزی از این حکایت نمیچ«:به بسطام رفتم و خانوادۀ بایزید را از این قضیه پرسیدم همگی انکار نمودند و گفتند

  . مگفتها نیاورده بودند، حرفی از آن نمیو اگر این حکایت در افواه مردم پراکنده نبودودر کتاب. »دانیم
ام را درست خیمه: که بایزید گفته است -گفتدر حاىل که از ابایزید سخن می -همچنني از ابن سالم شنیدم

کلمه کفر است و جز کافر سخنی مثل آن نمیاین : ابن سالم گفت. اممساوی عرش خدا و یا در پیشگاه آن زده
 و از گورستان مسلمني» معذورند«:گوید که روزی ابایزید از گورستان یهودیان گذشت و گفتهمچنني می. گوید

گفت از تاخت و میابن سالم اگر چه مردی بود بزرگ اما در طعن بایزید زیاده می» مغرورند«:گذشت و گفت
علمای بالد مابه خاک بایزید  -!دارد خدا سالمتت -به او گفتم. داشتمهایش او را به کفر متهم میحرف باب این
دانستند و بایزیددر نزدشان رفتند و دعای او را مبارک میجویند و مشایخ بزرگ گذشته به زیارتش میتربک می

معاصرانش در ورع و تقوا و اجتهاد و یاد  گویند او از همۀاز بزرگرتین عابدان و زاهدان و عارفان است و می
کرده است اند که چندان خدا را یاد میکنند که او را دیدهای ازو حکایت میخدا فراتر است تا بدان جا که عده

با این احوال چگونه جایز است که ما در باب . کرده استکه از خوف و خشیت و عظمت حق خون ادرار می
اند و ما معنای قلبی بایزید را از آن سخنان گردیم آن هم با سخنانی که از او نقل شدهچنني مردی معتقد به کفر 

ای بر او و سخنانش ایم؟ و آیا ما اجازه داریم که خردهایم و بر احوال او در هنگام ایراد آنها آگاه نبودهدرنیافته
ای : خداوند تعاىل نفرموده است کهبگريیم مگر پس از این که حال و وقت و وجدی مثل او داشته باشیم؟ آیا 

  ).۱۲/ حجرات(ها گناهندها، چه بسیاری گمانمؤمنان برپهیزید از بسیاری گمان
کالم او همني بود که . این کالمی بود که بني من و ابن سالم در مجلس او و هنگام نقل حکایات بایزید پیش آمد

  . یا قریب به همان چه گفتم
دانند که اگر انتسابش به او درست باشد همه می» .را موازی عرش یا در پیشگاه آن زدم امخیمه«اماگفتۀ بایزید که

ام را موازی عرش زدم یعنی به گونهاو که خیمه ها وهستی همگی به صورت موازی زیر عرشند و معنی کالمآفریده
پس این . عرش نباشد شود که موازیم که روبه روی مالک عرش باشد و در عالم جایی یافت نمیرای قرار دا

اما کالم دیگرش دربارۀ قربهای یهودیان؛ گویا نظر بایزید به سوابقی . توان وسیلۀ طعن بایزید ساختکالم را نمی
چه خداوند تعاىل ناخوشنودی خود را بهرۀ آنها . برای آنها ریخته استت و یهودیت قاواست که خدا از ش

البته . بایزید گفته است آنها معذورند. های اهل شقاوت رقم زندهساخته است پس چگونه برای آنها عملی جز کرد
عُزَیز : اندآنها معذور نیستند از آن جهت که قلم خداوند وکتاب او برایشان رسم کرده است و از آن جهت که گفته

و ما فرزندان و دوستان خدا چه خداوند در همه حال عادل و در همه چیز حکیم ) ۳۰/ توبه(پسر خداست
و اما کالمش در ). ۲۳/ انبیاء(»شوندکند و مردمان پرسیده میشود آنچه را میو از او پرسیده نمی«.ستا

ها به او درست باشد گویا چون بایزید به آنچه بني عامۀ مسلمان شاگر انتساب» مغرورند«گورستان مسلمني که آنها
جویند در حاىل که اندکی از آنها شان میهایشان امیدوارندو نجات را در اعمالرایج است در این به کرده

نهاده شود به  های خدا بر خلقچه اگر تمام اعمال مردم در برابر نعمت. رستگارند، آنها را مغرور نامیده است
نماید و هیچ جنبش و ویژه نعمت خداوند و ایمان قلوب و معرفت به توحید او، اعمالشان ناچیز و باطل می

پس اگر کسی گمان  -عزوجل -ین که آغازگرش خداست و پایانش نیز به سوی اوستنفسی از مردم نیست جز ا
بینی سرور رسل و آیا نمی. هست، او مغرور و نابود است یکند که جز به لطف خدا و گشادگی رحمت او نجات

و شما را نیز یا رسول : گفتند» .بخشدهیچ کدام ما را کردارش نجات نمی«:گویدمی) ص(پیشوای پاکان
  » .من را نیز، جز این که خدا مرا در خود پوشانده است«:گفت) ص(للها
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پس سرزنش و جسارت و طعن و بدگویی علماء نسبت که کسی که اندامش در اختیار و به فرمان و مؤدب به علم 
است  و یا کلماتی که اندیشه ژرفای آنهارا در وقت ابراز درنیافته -اندآن هم با حکایاتی که گفته - و آداب است

شود که حکیم و دانا پیامش تحریف میبسیار می. ای از حکیم و خطایی از خردمند استلغزشی از دانا و یاوه
گردد که بر عمق معانی آن و فهم مقاصد حکیم راهی ندارند و کالم را شود چون حکمت نصیب کسانی می

دهند به ویژه آنهاکه کیم را نسبت نقص میاندازند و در این میان حها مییابند و دگرگون در دهاندگرگونه می
گاه از مکانت او هستند و نه نیز خواهان فهم درست پیام  گاه از اهداف او و مسلط بر معانی و مقاصد او و ناآ آ

تحریفی که در حکمت واقع می. های سرتگ و بزرگشوند مگر با ادراکاو هستند چه علومی مشکل درک نمی
و یا تحریف معنای پیام  -تر از دیگری استو این آسان -ف کلمات و حروف استگردد دو گونه است یا تصحی

گوید و چون شنونده اهل این حاالت و مقامات که گه گاه فردی دانا سخنی متناسب با وقت و حال خویش می
  . شودده میکند و به هالکت رانخواهد تعبري و تفسري مینیست کالم او را دگرسان ساخته آن را چنان که خود می

و  - کردممن همراهی صوفیان می«:شنیده است که گفت -رحمةالله -گوید که از جنیدشنیدم اباعمروبن حلوان می
با همني . یافتم و قلبم نیز منکر نبودناگاه کالمی از آنها شنیدم که معنای آن را درنمی -ترین آنها بودمجوان

در مجلس : کند و آن این است کهی نیز کالم مرا تقویت میگواه دیگر» .سالمت قلب رسیدم آن جا که رسیدم
ابن سالم حکایت کرد . که بني من و او دربارۀ کالم بایزید پیش آمده بود ایظرهابودم بعد از من ابن سالم در بصره
را از  ابن سالم. ذکرخدا با زبان، هذیان است و ذکر قلبی وسوسه است: که او گفته -رحمةالله -از سهل بن عبدالله

. گویا مقصود سهل آن است که مقصودِ ذاکر قائم به مذکور است نه خود ذکر: گفت. معنای این کالم پرسیدند
من  دخوابموالی من نمی«:اند که گفته استآورده -رحمةالله -در مجلس دیگری نیز حکایتی از سهل بن عبدالله

 - اگر شیخ ارادت قلبی زیادتری به سهل نداشت: ممن به گروهی از خواص یاران ابن سالم گفت» .خوابمنیز نمی
کرد چنان که با بایزید همني کرد و او رانسبت کفر و سهل را نیز برای سخنانش تخطئه می - در مقایسه با بایزید

ترین مردم در نزد که امام زمان و فاضل -چون در حکایت سهل. در کالمی که قبالً ذکرش آورده شد -خطا داد
ر کالم سهل نیست و وجوهی غري از وجوه کالم عادی هیابد که در ظاهر فرد دانا چیزهایی می -ابن سالم است

چه ممکن است سخنان او  -رحمةالله -همچنني است برای بایزید. یابداست که سرزنشگر مجال سرزنش نمی
. پندارندخطا کار می کنند وبدان سبب تکفري میراابعاد و زوایای دیگر داشته باشد به جز معنای ظاهری که او 

  . گفت در این باب او را جوابی نیست
گویند اگر خدا او را به عصمت و تأیید و انوار نبوت و کالم و رسالت اختصاص السالم نیز میدربارۀ موسی علیه

کبريه شد چه خضر کارهای شگفتی کرد چون قتل نفس که خدا حرام کرده و از گناهان  نداده بود، منکر خضر می
کشی به راستی که کاری منکر و گناه میآیا جانی پاک را بی: ست و موسی از کار او راضی نبود و به او گفتا

تو را گفتم که توان صابری و همراهی  که:گویدو بعد خضر موسی را پاسخ می. ۷۴/ کهف(ایعجیب را آغازیده
م نخواهی بود و به تو راز کارهایم اگر یک سؤال دیگر نمایی همراه: گویدو بعد می). ۷۵/ کهف(را نداری

که خداوند حرام کرده و امر به  -بعد از این که موسی به چشمان خود قتل نفس را). ۷۶/ کهف(خواهد رسید
دید بر موسی واجب بود که از خضر دلیل آن را بخواهد و او را ترک نماید و همنشني و همراه او  -قصاص نموده

او را ار  -جا همراهش بودوهمه که همیشه -یاوری و توفیق او در باب موسیو  اما عنایت حق و تخصیص. نباشد
و صدیقان تا روز قیامت و برای هیچ کدام از آنها ادعا و درک  ءهمني است شیوۀ تمامی اولیا. این کار بازداشت

  . هاستو خداوند توفیق دهنده برای نیکی. ای از مراتب نبوت بایسته نیستمرتبه
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همچنني گفته شده که او . د حکایت شده که او هرگز به دیواری جز دیوار مسجد یا رباط تکیه نداددر احوال بایزی
  . و مانند این سخنان در باب او بسیار است -عزوجل -هرگز دهان از روزه نگشود، چز روز عید تا به خدا رسید

  . باب هشتم در ذکر سخنانی که از شبلی حکایت شده است
[ گفت روزی به سراغ شبلی رفتم در ایام قحطی، سالم کردم وله ابن جابان شنیدم که میشیخ گفت از ابوعبدال

بروید من همراه شمایم، شما در هر جا : چون برخاستم که از پیشگاه او خارج شوم به من و همراهم گفت] نشستم
است که به راستی  -اىلتع - به همراهم گفتم مرادش از این سخن، قول خداوند. که باشید در پناه و حمایت منید

کند و شما در پناه و حمایت دهد و حمایت میخداوند همراه شماست هر جا که باشید، اوست که شما را پناه می
دید و و معنای واقعی سخن شبلی آن است که او خودش را بر اثر غلبۀ توحید و تجرید محو در خدا می. اویید

دارد و در حاىل که ذاتش کند پرده از این وجد برمیمی» من«بري بهعارف در هنگام غلبۀ حاالت ربانی هرگاه تع
حالش از راه مشاهدۀ تقرب موال و حقایق گوید اشاره به تسخري می» من«و هر گاه. نمایدبازمی را تصرف نموده
یاگر ذلت مرا با ذلت یهود و نصارا برابر م:کردم کهو از حصری شنیدم که از شبلی حکایت می. صفات اوست

که  - اگر کسی خرده گريد که این حکایت کجا و آن دیگری. بودم تر و فروماندهنهادند به راستی که من از آنها ذلیل
گوییم هر دو حکایت بجا و درستند، اما در دو زمینه و دو زمانه، یک حکایت مخصوص است کجا، می -ذکر شد

اخالص و توحید خالص آن را باز گفته است، و  به مشاهدۀ صفایِ دل خدا را که زبان وجد و حقیقت و نهایت
دیگری مرتبط با صفات بشری و عجز و درماندگی آدمی که شیخ آن را بر زبان آورده است، چنان که یحیی بن 

گوید و هرگاه خویش را میکند فاخرانه سخن میبیند و یاد میعارف هرگاه خدا را می: معاذ رازی گفته است
  . نیز هست] حدیث و تصوف[ این معنا در علم. زندده حرف میی عاجزانه و درماندنگر

مرا با خدا حاالتی است که جز خدا را در آن گنجایشی نیست و من سرور «:فرمود) ص(روایت است که پیامرب
مرا بر یونس بن متی برتری منهید، «:روایت شده که گفت) ص(و نیز از پیامرب» .فرزندان آدمم و افتخاری نیست

چه مایه فاصله است بني دو حدیث و دو حالت، خدا » .خوردبانویی هستم که گوشت خشک می من فرزند
ای نان از دست انسانی اند که او پارهحکایت کرده -شبلی -هاست آنچه را که از شیخو نیز شبیه همني. داناست

م عرش و کرسی را جوید؛ اگر ضمرياین نفس من همني نان پاره را می: سپس گفت. ستاند و در دهان نهاد
اند مراد شبلی از توجه دل به عرش و کرسی آن است که شبلی گفته. دنسوزاند به راستی که هر دو را مینبخواه

اند و بود یابد چه عرش و کرسی حادثند و مخلوق که نبودهدر درون خود اثری از وحدانیت و ابدیت او را درمی
. باب بایزید بسطامی سؤال شد و بر شبلی حکایات بایزید گفته شد و نیز حکایت است که از شبلی در. اندگشته

اگر کسی بفهمد آنچه : و گفت. شدنهاد و تسلیم میاگر بایزید اینجا بود بر دست فرزندان ما سر می: شبلی گفت
در ) للهرحمةا(به نظر من شبلی در این سخن اشاره کرده به گفتۀ جنید. بندمگویم زنّارهایم را سخت میرا که می

بایزید با عظمت حال و عُلو اشارات از حال ابتدایی دل خارج نگشت و از او کالمی که نشانگر : باب بایزید که
ای خاص این علم معنی این سخن جنید آن است که هر کدام از این عارفان به گونه. کمال و نهایت باشد نشنیدم

حال او برترین احوال است و همني هم غريت حق در باب گویا هر کدام چنني دریافته است که . را دریافته است
از چیزهایی سخن گفته که  -رحمةالله -نگری که بایزیدآیا نمی. های دیگری آرام نگريدآنهاست تا یکی با یافته

گفت که بایزید از حذ بدایت فراتر  -رحمةالله -جنیدبعد . اندفهیمان روزگار و ابنای عصر از درک آنها عاجز گشته
اگر در پیش «:و نیز شبلی در باب او گفت. نرفت و کالمی از او که نشانگر رسیدن به کماالت نهایی باشد نشنیدم
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یکی از مشایخ گفته است . کردیعنی بایزید از مریدان ما استفاده می» .شدما بود بر دست کودکان ما تسلیم می
. نیدم، تمام سخنان او در احوال و مقامات بودکه بیست سال همدم شبلی بودم و یک کلمه در توحید از او نش

و نهایتی نیست و هر  تچه حقیقت توحید را غای. نمایداند ناچیز میهمۀ اینها در جنب آنچه دربارۀ حقیقت گفته
های آن را وصف کرد و اعماق آن را دریافت توان کرانهکدام از این بزرگان در دریایی فرو رفته است که نمی

  ).۴/ جمعه(».های بزرگ استبخشد و خداوند دارای بخششداست که بر هر که خواهد میاین فضل خ«و

  . باب نهم در معنای حکایتی که از شبلی نقل شده است
گفته است خداوند اند که میاند که روزی شبلی را دیدهبعضی از مشایخ نقل کرده: گفت -رحمةالله -شیخ ابونصر

بدان جهت که پیوسته یاد . رد اگر در من فضیلتی باشد در ماهی یا در دو ماهبه زمني فرمان داد که مرا بیوبا
اگر در خاطرت جربئیل و : گفت - رحمةالله - گفت شبلیاز حُصری شنیدم که می. امکردهئیل و میکائیل میاجرب

حق، گاه باید دانست که سخنان مجذوبان و خوشحاالنِ . ایرا یاد آوری مشرک گشته -السالمعلیه - میکائیل
یابند که کالم پوشیده و مُجمل بدخواهان تنها آن گاه مجال وقیعت و طعن می. پوست کنده است و گاهی پوشیده

مقدمات و موجباتی است که شنونده آنها را ننیوشیده است  -ای بسا -است نه مشروح و مفصل چه مجمالت را
لی از مجمالت است که مقدماتی خاص دارد و حال آن که مفصالت روشن و رسایند و در امان؛ و این کالم شب

ای بر شبلی نخواهد گرفت چه تفصیل این ماجرای شبلی را ای عاقل آنها را بشنود خردههرگاه که شنونده
و مقدمات آن را نیز به تمامی ذکر کرده و معنا را روشن نموده و انکار ابومحمد نساج در حکایتی از شبلی آورده 

بیند و از چگونگی مردی شبلی را می: صورت مشروح حکایت این است. زدوده است و تردید در باب آن را
داند و هفصد بال دارد ام در روایت که جربئیل هفتصد زبان میشنیده: گویدشبلی می. پرسدچهرۀ جربئیل می
دنیا را با دو پر ای که شود از فرشتهپس سؤال می. پوشاندها را بگشاید شرق و غرب را میهرگاه دو تا از بال

روایت شده  -الله عنهرضی -آری چنني است جربئیل و از ابن عباس: پس شبلی به مردی گفت. پوشاندخویش می
های جوشن است و کرسی و جربئیل و عرش به عالوۀ صورت جربئیل در ستون کرسی مانند بافته: است که

ای پرسنده، اینها علومی هستند : بعد گفت. کویر ملکوتی که بر اهل علم نموده شده، همگی مانند ریگی است در
هایی هست که آن را برتابد و بکشد یا خردها و دیدگانی هست که آنها را ها و توانگردند اما آیا جسمکه پیدا می

و ها بر خداوند ره یابندو برای او و به سوی اکند تا از این نشانهها برشی ایجاد میدریابد و ببیند و آیا در گوش
کشاند که خود در آن غیب مطلق است و هیچ کس جز خود خدا توان خداوند آنها را به جایی می. کشیده شوند

آورد و و درختی بار نمی ماندای نمیجنیندهای از آن هویدا گردد بر زمني گنجایش آن را ندارد و هر گاه ذره
افشاند؛ و اما خداوند دانا و تواناست و مییگردد و روزی نور نمآید و شبی تاریک نمیدریایی به حرکت نمی

خداوند . ای پرسنده، مرا از جربئیل و احوالش پرسیدی: بعد ابن عباس گفت. ها توان آن را ندارندداند که آفریده
برای ذکر جربئیل و  -یک ماهه یا دو ماهه -تعاىل زمني را فرمود که مرا ببلعد اگر علم و فضیلتی در من

  . ه باشدبود) ع(میکائیل
هرگاه که سخن تا بدین پایه نیازمند مقدماتی است که آوردیم تا معنایش روشن گردد باید گفت چگونه بدسگال 

دهد تا زبانشان را به سرزنش و بدگویی دربارۀ خاصان حق بگشایند گريد و به خورد ناآگاهان میآخر آن را می
  . و از خداست توفیق -.است های عظیمحال آن که این کردار از گناهان بزرگ و خطا
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  اندباب دهم در معنای حاالتی که سبب انکار شبلی شده
پوشید و ای پربها میآورند آن است که وی، ای بسا که جامهدیگر از مواردی که بر شبلی انکار می: شیخ گفت

را گرفت و بر آتش  ای عنربو نیز از او نقل شده است که قطعه. افکندکرد و بر آتش میسپس از تن به در می
ای لقمه -هاها و لذتبا همۀ نعمت -اگر دنیا: گفتپراکند و پیوسته میانداخت و دودش را در زیر دُم خری می

و یکی گفته است که بر او وارد ). چه باز هم طفل بیچاره بود(آوریمدر دهان کودکی بر آن طفل رحمت می. بود
حکایت شده که او همیشه می. سوختو او آنها را به آتش می شدم و دیدم که پیش رویش حلوا و شکر بود

واسطه نهادم تا مردمان را بیبود سپس هر دو را در کام میای دیگر میکاش دنیا یک لقمه و آخرت لقمه: گفت
اند که زمینی را به بهایی گزاف بخرید، هنوز از جا برنخاسته بود که آن را و نیز حکایت کرده. نمودمترک می

این : به او گفتند. ای داشت که پشیزی بدانها نرپداختپراکنده و تفرقه در میان مردمان ساخت و خود نیز خانواده
پس چه کسی مقتدای توست در . هم تفرقۀ مال را نکوهیده است) ص(کار و همانند آن عالمانه نیست و پیامرب

پیشوای او در این کار ابوبکر صدیق بوده است چه اند که پراکندنِ مال بني مردمان و ترک عیال و خاندان؟ گفته
. خدای و رسول را: ات چه نهادی؟ گفتاو تمامی اموال خود را بخشید، چون پیامرب او را گفت برای خانواده

چه اگر مردی پشیزی در . خرج آن در معاصی خداست -در واقع -تفرقه و پخش مال. پیامرب او را خرده نگرفت
راف است و گر صد هزار درهم در طاعت صرف نماید اضافه و اسراف نیست و اما آن معصیت خرج نماید، اس
  . داشتندسوخت برای آن بود که دلش را از خدا دور میچه شبلی به آتش می

 - به حق -ایچه او بندۀ بازگردانده. ما به داوود سلیمان را بخشیدیم: خداوند در قصۀ سلیمان داوود گفته است
  ).۳۰/ ص(انگاهان بر او عرضه شدندبود آنگاه که شب

شود که سیصد اسب عربی که هیچ پادشاهی همانند آنها را نداشت و نخواهد داشت به او داده شد و گفته می
برگردانید آنها را پیش من آورید و سپس : درنگ گفتبی. ش بدانها مشغول شد تا این که نماز عصر را نخواندلبق
و خدا را شکر کرد و خداوند هم خورشید را باز پس آورد تا او نماز عصر را به هایشان را برید درنگ گردنبی

در روز جنگ «نیز در این باب روایت شده که) ص(از پیامرب. هنگام به جای آورد چنان که در خرب هم آمده است
عصر از ما  کافران مشغولمان ساختند و نماز: خندق نماز عصرش فوت شد و پیامرب حالتی دگرگونه یافت و گفت

و قبل از این هم کافران پیامرب را بسیار آزرده بودند و زده . هایشان را پر آتش کندها و خانهفوت شد خداوند دل
بودند و مطرود ساخته بودند و دشنام داده بودند به او و خون ریخته بودند اما پیامرب آنها را نفرین نکرده بود و 

اما وقتی که قلبش را از نماز بازداشتند بر آنها . نادانندنها را ببخش چون خداوندا آ: نگفته بود که اینبیش از
اگر کسی برپسد چرا . تر است از کار سلیمانداشت و این در معنا تمامنفرین کرد چه نماز را دیگرگونه دوست می

و آسانگري آورد و بر  دینی موحدانه) ص(گوییم پیامرببرای سلیمان خورشید برگردانده شد وىل برای پیامرب نه؟ می
این مسأله نیز آسان گرفت چه واجبی او را از واجبی دیگر بازداشت چون که کندن خندق جزء جهاد در راه خدا 

حال آن که سلیمان را کاری واجب از نماز . بود و چون کار جهاد او را از کار نماز بازداشت سخت نگرفت
ما ) ص(و کرامت پیامرب. گرفت و خورشید دوباره بازگشتبازنداشت ونه نیز نیکخواهی، به همني جهت سخت 

  . گشتتر از خودگرانی سلیمان است چون سلیمان هم اگر نرم بود خورشید بازنمیدر مدارای خود کامل
و آنچه . جویندهر آنچه آنها را از خدای دور دارد، دشمن آنهاست که از آن خالصی می در نزد اهل حقیقت

. به خاطر خواری دنیا در پیشگاه اوست» .ای در دهان یک یهودی بودشتم دنیا لقمهدوست دا«:شبلی گفت که
دنیا ملعون است و «:روایت شده که پیامرب فرمود. بیشرت از این نقل شده است) ص(در خوار داشت دنیا از پیامرب
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داشت هیچ گاه کافری  ای در نزد خدا وزناگر دنیا به قدر بال پشه«:و نیز گفت» .ملعون است هر چه در آن است
  ».دادای آب از آن نمیرا پیاله

باب یازدهم در شرح سخنی که شبلی گفته و فهمش بر علما و فقها مشکل آمده است 
  و شرح سخنانی که بني او و جنید گفته شده است

ایی ندارد ام که وریارانم، بدان جا رفته«:از شبلی حکایت شده که روزی به یارانش گفت: گفت -رحمةالله -شیخ
بعد باز . بینمدوم که ورایی ندارد و جز ماوراء نمیبینم مگر ماوراء را و از چپ و راست به جایی میوهیچ نمی

شیخ . گروهی از یارانش را فهم کالم او صعب افتاد» .بینمگردم، تمام آنها را در مویی از انگشت خودمیمی
عرش حادثند و در دنیا ماورای آنها مرزی نیست و نه زیر که وجود، کرسی و  -گرچه خدا داناست -ابونصر گفت

ها توان توصیف و تحدید آن را ندارد مگر آنچه را که خداوند آنها زیری، و نهایتی هم ندارد و هیچ یک از آفریده
: بعد شبلی گفت. یابد و خداوند فقط خود دانای این علوم استوصف کرده است و علمِ خلق بدان احاطه نمی

در آفرینش آنها و منظور او آن است که قدرت خدا . یابممی برگردم تمام آنها را در موی انگشت خودوقتی 
ها، گرچه دور و درازند و همۀ آفریده هستی. وجهی دیگر هم ممکن است. آفریدن موی انگشت من یکسان است

مویی از انگشت و بلکه کمرت از ای عظیم دارند اما در برابر عظمت کربیای خالق و صانع هستی همچون و گسرته
  . آنند

اگر بگوییم چنني، خداست واگر بگویم چنان باز هم خداست و من به : هم از شبلی حکایت شده است که گفت
  .خواهماز او می -ایحتی ذره -راستی همه چیزم را

خدا حاضری است که . )۷/ مجادله(خدا با آنهاست هر جه که باشند: نماید کهگویا شبلی اشاره به آیۀ قرآن می
خواهم ای را هم از خدا میو گفتۀ شبلی که حتی ذره. گردد همه جا هست و هیچ جا از او خاىل نیستغایب نمی

ها و صفات خدا در حجابند و آنچه به آنان داده شده جز نام و یاد نیست چه بیش از این یعنی مردمان از نام
  : اندتابند و در این هنگام شبلی شعری خوبرنمی

  .همني مرا بسگفتم ام را آنها از هم ندریدند؟ گفت آری، گفتم آیا نوشته
  : و نیز از اوست

  ام آیا در بهروزیم همني کافی نیست که خانه
  . دیوار به دیوار خانۀ توست در شهرها

  : و خواند
  روزی ابر وجودت بر سَرِ ما سایه انداخت 

  ید ای نبارنورش ما را روشن ساخت و اما قطره
  شود تا آزمند مأیوس گرددپس نه ابر آن روشن می

  آید تا تشنگان را آبی بخشد و نه باران آن می
نوشتم تا روزی همني که سپیده پیدا شد به سوی هر کس که از سی سال حدیث و فقه می: گفت-رحمةالله-شبلی

معنای کالم شبلی . سخنی نگفتهیچ کس . را بفهمم» اللهفقه«خواهممی: او چیزی نوشته بودم رفتم و گفتم
آمدن انوار حقیقت است که فقه و معرفت ظاهری شبلی را به حقیقت فقه و علم و » روشنی صبح برآمد«از
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ىل که بني بنده و خدا در هر االله را بگري یعنی فهم درست علم احوفقه: معرفت نرسانده بود و معنای قولش که
نظرت دربارۀ کسی که خدا ! یا ابوالقاسم: ني شبلی به جنید گفتهمچن. گذردلحظه و چشم بر هم نهادنی می

میان تو و بزرگان مردم در این ! یا ابابکر: برای او از جهت گفتار و حقیقت بسنده است، چیست؟ جنید گفت
ای و محو هر چیزی است که سؤال ده هزار مقام فاصله است که اول آن باخت هر چیزی است که به دست آورده

روزی شبلی را دیدم در : گفت -رحمةالله -گفت جنیدهمچنني از ابن علوان شنیدم که می. ایبتدا کردهبه آن ا
ابوعمرو . گشترفت، امامی از آن جا پیدا میرفت اگر قدمی فراتر میجای خویش ایستاده بود و دورتر نمی

! ای ابابکر: گفتداد و میخی نمیپرسید و جنید پاسآمد و از او میچه بسیار که شبلی به سوی جنید می: گفت
پاسخ نگفتنم به خاطر آن است که نگرانم بر تو و بر استقامتت، چه این اضطراب و لرزش و تیزی و تندی و تزلزل 

و نیز حکایت شده که شبلی . واردان استو شطح از احوال راسخان نیست بلکه مناسب حال مبتدیان و تازه
. خداوند سالمتت داردبرو : گفت» الله«گویممن می: گویی؟ گفتمچه میجنید گفته است ای ابابکر، : گفت

ات که میای، اگر خدا سالمت ندارد در گفتهمنظور جنید آن است که شبلی در خطری عظیم قرار گرفته
  .لت به چیزی دیگر جز خدا برود، بدا به  حال تودو » الله«گویی

اوقات : گفتماست و اشباح شما را نفریبند و می» وقت«یندههزار سالِ گدشته و هزار سالِ آ: گفتشبلی می
من وقتم؛ و وقت «:گفتگفت و میو چه بسیار شطح می. کران و کنار استشما مقطوع است اما وقت من بی

  : خواندو این دو بیت را می» .من عزیز است، وغري از من در وقت هیچ نیست و من ناپیدایم
  ا طرف خود، مکانت داری ارجمند دار است او در کردار بمکانت

  راست کردار حق است و حق او را راست ساخته است 
  عزتِ او را هم عزت حق، عزت بخشیده است 

  . و یقني او هم از یقني بسیار، فوت شد
عزت و بر مردمان عزت من افزون گشت و عزت آنها را در  دبه عزت نگاه کردم عزتم افزو«:گفتو ای بسا می
و می). ۱۰/ فاطر(خواهد پس عزت از خداست به تمامیهر کس که عزت می: خواندو بر اثر می ».خویش دیدم

  : گفت
  . هر کس که با عزیزان عزیز گردد، عزتمند همیشه برایش خواهند بود

گذشته و (معنای قول شبلی دربارۀ وقت اشاره به دمی است که بني دو نفس: گفت -رحمةالله -شیخ ابونصر
ید و خاطری که بني دو خاطر جای گرفته است چون که وقت از خداست و برای خداست و هر گاه آبرمی) آینده

. گرددشود و نه باز میدست رفته که با دریغ و تأسف نه تدارک می زچیزی انفس بمريد اگر چه هزار سال باشد 
های گذشته و بني نفس یعنی اگر هزار سال گذرانده باشی و هزار سال پیش رو داشته باشی تنها یک نفس در

و عزیز کسی است که خدا او را عزیز کرده باشد و هیچ کس در عزت او همانند . باید که آن را هدر ندهیآینده می
نخواهد بود و نیز ذلیل کسی است که خدای او را از خویشنت به دیگران مشغول نموده باشد چه هیچ ذلیلی چون 

  . او ذلیل نخواهد بود
این است که هر چیزی جز خدا شبح است اگر بدان آرام گريی » فریبندناشباح شما را «ی کهمعنای قول شبلو

برای وقت من کران و «و کالمش که. ام که من وقتم ناپیدایمیعنی در گفته» من ناپیدایم«ای؛ و قول شبلی کهفریفته
غري خدا و تکیه بر آفریده داشت جز در وقت چون که اشتغال بهتوان چون در هر چیزی تسامح می» کنار نیست

خدایا اگر «:و از شبلی حکایت شده که گفت. های خدا قابل تسامح نیست اگر چه یک نفس در هزار سال باشد
این کالم و همانند آن . »دانی که در من چیزی جز برای توست با آتشت مرا بسوزان؛ نیست خدایی جز تومی
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راند و بر دوام نیست و خداوند با گزیدگان و ن آن را بر زبان مینتیجۀ غلبه حاالت وجد است که به اندازۀ توا
شدند و یافت، حدود و حقوق شکسته میاولیای خود بردبار است چه هرگاه که این مواجید و حالت استمرار می

از او در این باب ) ص(نگری که یاران پیامربآیا نمی. گشتندآداب و اخالق و معاشرت مردمان تعطیل می
شوند، همني که هایمان نرم میشنویم دلالله هرگاه که ما پیش توایم و از تو سخن مییا رسول«:دند و گفتندپرسی

ماندید که اگر بر همان حال می«:پیامرب گفت» .شویمگردیم؛ به خانواده و کودکان سرگرم میاز پیشگاه تو دور می
  . ان که در خرب آمده استچن» .کردنددر نزد من بودید، فرشتگان با شما مصافحه می

سوزاند های جهنم و عذاب آن، مویی از مرا میگذشت که آتشاگر در ذهنم می: گفتاند که شبلی میو نیز آورده
گوییم که هیچ گاه جهنم هیچ چیز شبلی را نخواهد سوزاند زیرا که جهنم مأمور ما نیز می. هر آینه مُشرک بودم

اند که شبلی نیز گفته. سوزانداند میراند و آنها را چنان که بایستههل آتش میاست و درد سوزش خود را به سوی ا
کاش من : شبلی گفت. خواندرا می) ۱۰۸/ مؤمنون(و سخن نگویید) ای سگان(شنید قاری آیۀ بروید در جهنم

جواب سؤال  یعنی کاش من از کسانی بودم که .است گویا منظورش گرفنت جواب از آنها بوده. یکی از آنان بودم
چه هرگز کسی  -از شدت ترس و نگرانی تا سرنوشت معلوم گردد -شنیدم هر چند که در آتش جهنم باشمرا می
اند که در حني سخن نیز از او ذکر کرده. اندداند برای او سعادت و شقاوت و اِعراض و اقبال چه بریدهنمی
این سخن بر گروهی از شنوندگان » .کنندمی خدا بندگانی دارد که اگر بر جهنم تف کنند، خاموشش«:گفت

نورت نارم را » بگذر«گویدجهنم در قیامت به مؤمن می: هم روایت شده که گفت) ص(از پیامرب. سخت آمد
یاد آوری آنها به خاطر زشتیِ اطناب . اند بسیار استخموشاند و چیزهایی نظري این که از شبلی روایت کرده

  . یابد و توفیق از خداستبسیار را درمیممکن نیست و عاقل از اندک، 

  ...و آنچه -رحمةالله-زدهم در ذکر ابوحسني نوریاباب دو
اند که چنان نیست که بدسگاالن پنداشته» درود فرست بر آنها و او را در ضمريت بزرگ مدار«و اما سخن او که

رای زیادی درودت بر آنها چندان برای پیامربان د دلت قدر و منزلتی قرار مده، یعنی سخن او این است که ب
هر کس «:چه پیامرب فرمود. منزلتی مگذار، یعنی کردارت را خیلی بزرگ مبني چه آنها بیش از این شایستۀ درودند

اگر زیاد هم بر پیامربان درود فرستادی آن را » .فرستدیک بار بر من درود فرستد خداوند ده بار بر او درود می
و اگر کسی . ن هر چه تو بر پیامربان درود فرستی خدا بیشرت بر تو درود فرستاده استدر ضمريت زیاد مشمار چو

پیامربان است، معنای واقعی آن این است که آنان در جنب » او را در ضمريت بزرگ شمار«بگوید مرد او از
ها، فرشته -خداهای عظمت خداوند تعاىل و کربیا او چندان بزرگ نیستند چه روا نیست که هیچ چیز از آفریده

در قلب مؤمن در برابر کربیا و قدرت و سلطنت و وحدانیت او چیزی  -پیامربان، بهشت، دوزخ، عرش، کرسی
  . پنداشته شود، و همني معنا توحید و تفرید خداست

 های آناناما از جهت علم و شرع و آن چه خداوند خلق را به آن خوانده و به تعظیم پیامربان و ایمان به آورده
هایی جداگانه را در ما در میان تمامی پیامربان، من در این باره فصل) ص(فرمان داده و به ویژه نکو داشت پیامرب

های اختصاص دادم شامل کتاب خدا، اخبار رسول و یافته) ص(ویژۀ پیامرب» های اهل صفوتبرداشت«قسمت
ای یگانه است بنده«گویند این است که اویترین کالمی که اهل تصوف دربارۀ پیامرب مقلوب اولیای حق و مهم

 - رحمةالله -از بایزید بسطامی. »که هیچ کس را نرسد که او را چنان که هست و برکشیده شده است، دریابد
تمامی : آیا کسی هست که او را درست دریابد؟ بعد فرمود: پرسیده شد که آیا کسی هست از پیامرب فراتر؟ گفت



۲۱۶  

یابند همانند کوزۀ دانند و درنمییابند و در برابر آن چه از عظمت او نمیرگی پیامرب درمیآنچه را که مردمان از بز
کنده از آب است اما نرتاویده است اند و دریافتهمردمان شرف و فضیلت او را درک کرده. کبود رنگی است که آ

خدا : وف دربارۀ او این است کهترین کالم اهل تصو مهم. او را درنیافته و نفهمیده است اند اما هیچ کس ذات
و جایز نبود که پیامرب  -بخواه و دریاب: چه خدا گفت -پیامرب را نوید داد که هر چه را بخواهد به او خواهد بخشید

خدایا از زبر و زیر و چپ و راست و باال و پایني برایم : و پیوسته دعایش این بود که. چیزی بخواهد و درنیابد
دردلم نور انداز و در چشمم نور انداز و در گوشم نور انداز و در گوشتم نور انداز و در  نور قرار دِه، خدایا
چنان که در حدیث آمده است که دلیل این که خداوند به او بخشید آن چه را که خواست . استخوانم نور انداز
شرافت و کرامتی را  و هر» .بینم که پیش رویمقسم به خدا شما را پس پشت خویش چنان می«:گفتۀ خود اوست

فراتر از آن است که کسی در باب آن سخن ) ص(که امت او دریابند پرتوی از شرافت اوست؛ و بزرگی پیامرب
  . بگوید

در حق ) وقیعه(گريد بدسگاىلگردد و به غري او انس مییکی از حکیمان گفته است هرگاه دل از خدا دور می
صوفیه در آثار این قوم همانند این سخنان را دربارۀ عظمت رسول  افکند و جویندۀ علماولیا را در وجودش می

نسفتم آن هم بدین جهت که از این کلمات قیاس گريد  ای بیشیابد و من دو کالمی بیش نگفتم و شمهبسیار می
  . و از خداست توفیق -ایمها در باب او هست و ما نگفتهو بدانند که چه

اند و نمایان و این که این خطاها از کجا آمدهباب سیزدهم در ذکر اشتباهات صوفی
  با ز کرد جوانب آنها 

در کار تصوف : گویدگفت از ابوعلی رودباری شنیدم که میاز احمد پسر علی کرجی شنیدم که می: شیخ گفت
اگر کلمهایم، اگر چنني بگوییم در آتشیم و اگر چنان بگوییم نیز در آتشیم، یعنی به جایی چون تیزی شمشري رسیده

تر از خطا در تصوف وعلم آن است زیرا که ها از اهل آتشیم چه خطا در هر کاری آسانای خطا کنیم در گفته
تصوف مقامات و احوال و ارادات و مراتب و اشارات است و هر گاه کسی در این ابواب به خطا افتد بر خداوند 

اهد او را ببخشاید، اگر هم خواهد کیفر دهد و اگر خداوند بخو. سبحان گستاخ گشته است و خدا دشمن اوست
هر کس خود را از صوفیان وانمود کند یا فرانماید که در  این کار پایی گذاشته و دستی دارد و یا پندارد که رسوم 

کردارش را سه بنیان نباشد فریبکار است هر چند که در هوا راه رود و سخن به  وىل ختهاصوفیان را چنگ اند
  :عوام و خواص و خاصان او را بزرگ دارند و این سه رکن عبارتند از حکمت گوید و

  بزرگ و کوچک،  -دوری از تمامی گناهان.۱
  ها،ها و آسانسخت - عمل به تمامی واجبات.۲
  .به جز آن چه مؤمن را از آن گریزی نیست - کم و زیاد -ترک دنیا برای اهل آن.۳

نان : چهار چیز است که در دنیاست و از دنیا نیست«:که گفتهم روایت شده است ) ص(و این معنا از پیامرب
ای که جانت در آن آرام زید، همسری که ای که تنت را بپوشاند، خانهای که گرسنگی را چاره سازد، جامهپاره

خواهی و امساک و جسم و جانت به او آرام گريد، و جز این چهار هر چه باشد اعم از جمع مال و بخل و زیاده
سازند و هر  کس ادعا نماید که حاىل در عرفان های سنگني دلند که بنده را از خدای دور میر همه حجابتفاخ
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تر است تا صواب یافته یا راهی را در سلوک اهل صفا رفته و بنیاد کارش بر اصول سه گانه نباشد به خطا نزدیک
  .و نادان سخت پر مدعا ادعا،در هر چه گوید و کند و پندارد، و دانشی مرد نرم است و بی

  اند و طبقات و تفاوت آنها در خطاهاباب چهاردهم در ذکر گروهی که خطا رفته
یک گروه کسانی که در : به تمامی خطاکاران این فرقه نظر کردم همه را در سه طبقه خالصه یافتم: شیخ گفت

صدق و اخالص و معرفت و در اند اند چون اصول و احکام شریعت را درست نشناختهمبانی تصوف خطا کرده
. وصول از آن جهت حرام شد که اصول را تباه کرد: اندچنان که بعضی از مشایخ گفته. اندچندان استوار نبوده

اند و فروع آداب و اخالق و مقامات و احوال و افعال و اقوال است و گروه دیگر آنهایند که در فروع خطا رفته
های طبع زیرا های نفسانی و خواستاست در مبانی تصوف و پريوی از لذتاین خطای آنها از کمی معرفت آنه

ها را در کامشان ریزد و به راه شیوۀ درست براندشان نزدیک نبودهو سختیکه اینان به کسی که ریاضتشان دهد 
که به هایی گردد بدون روشنی و چراغ چه او زشتیای تاریک میمثل اینان مثل کسی است که داخل خانه. اند

برد، و هرگاه گمان برد که به دری یتیم دست یافته است پیدا هایی است که به کار میآورد بیش از نیکیبار می
اند تا برایشان مشابهات و مشکالت و ای را دریافته زیرا که این گروه پريوانِ اهل بصريت نبودهشود که خرمهرهمی

کنند و سرگردان و پریشان غلتند و لغزش بسیار میر خطا درمیبه همني خاطر د. اضداد و اجناس را بازگشایند
پس پاک است . شوند و یا رمیده و محزون و یا فریفتۀ اوهام و یا سودازدۀ جنونگردند یا سرگشته و مفتون میمی

 .شناسدخدایی که روزی آنهار ا چنني ساخت و خداوند نیز درد و درمانشان را و تندرستی و بیماریشان را می
. گروه سوم کسانی هستند که خطایشان عمدی نیست و بیشرت از سرِ لغزش و ندانم کاری است تا قصد و ستمکاری

ها را جربان گرایند و بدیگردند و به مکارم اخالق و کارهای نیک میاگر خطا برایشان روشن گردد از آن بازمی
یابند و به کنند و عجز خویشنت را نیز درمیمیدشمنی را ترک و حق را اعرتاف . کنندها را درمان میو زشتی

کاهد و صفای گرایند و لغزششان آنها را نمیهای خوش و درجات واال میهای نیک و حالتسوی عادت
ای از لحاظ ارادات و مقاصد و هر یک از این سه طایفه احوال و آثار جداگانه. آالیندها نمیروحشان را کدورت

  : اعری سرودهو نیات دارد چنان که ش
  هر کس به جز آنچه هست خود را فرانماید 

  . کنددارد و رسوایش میزبانش از ادعاهای او پرده برمی
ایمان تحلی و تمنا نیست بلکه ایمان آن است که در دل «:کنند که فرمودو گروهی نیز به روایتی از پیامرب عمل می

پس هر کسی که مبانی . در حدیثی نیز چنني آمده استچنان که » .جا گرفته و با کارهای نیک پاگرفته باشد
مگر خدای او را برهاند و خطا . تصوف را نشناخت گمراه خواهد گشت و برای دردهایش دوایی نخواهد یافت

  . در فروع زیانش کمرت است از اصول هر چند دور است که به مقصد رسد
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اند و به گمراهی نیفتادهاند اما باب پانزدهم در ذکر کسانی که در فروع خطا کرده
  اند کنیم به ذکر آنان که دربارۀ فقر و غنا به گمان گرفتار شدهشروع می

مرادشان در این سخن غنای اند و شیخ گفت برخی از صوفیان دربارۀ برتری توانگری بر تهیدستی سخن گفته
های اب به تأویالت و استداللهای پستِ دنیاوی، و در این بالهی است نه توانایی از طریق خواست و اعراض

های اند که توانگری حاىل پسندیده و یا مقامی از مقاماند و از منت آنها برآوردهقرآنی و روایی چنگ زده
چه، کسی که از توانگری و تهیدستی سخن می. اندجویندگان آخرت است اما در این راه سرگردان و گمراه گشته

خواند مرادش توانگری الهی است نه توانگری با خواستمنقطعان حق میهای گوید و توانگری را از ویژگی
  . ای هم نیستهای دنیایی که در پیشگاه خدا چون بال پشه

اند و چیزهایی که همزاد بینوایی هستند همچون صرب، شکر، گروهی دیگر در معانی نیازمندی به خدا سخن گفته
ر هنگام نداری، این گروه تهیدستانی را که صابر و راضی نیستند رضا، تفویض کارها به خدا، آرامش و اطمینان د

چه . اند حال آن که فقري مضطر و ناشکیبا و ناخشنود باز هم از توانگرِ دنیادوست برتر استپاداش پنداشتهبی
انسان  های انسان نداشنت اطمینان و آرامش در بینوایی است چهاند و از ویژگیها همه نیازمند آفریده شدهسرشت

هر کس یک کار نیک : از تهیدستی بیزار است و خداوند برای یک کار خوب ده پاداش نوید داده و گفته است
ها و کار نیک فقري در ذات اوست چه نفس او با کشیدن سختی). ۱۶۰/ انعام(کند ده برابر آن برای اوست

) ص(پیامرب. که دلیلی آن را زشت کندفقر در نهاد پسندیده است مگر این . کندها کار نیک میچشیدن تلخی
فقر برای مؤمن زیباتر از افروختگی چهره برای اسب است و توانگری در ذات ناپسند است مگر این که : فرمود

  » .توانگری به مال و داشته نیست«:فرمود) ص(پیامرب. دلیلی آن را پسندیده سازد
درآن اندازه نیستند که بندۀ خداوند را بندی خود سازند اند که فقر غنا دو حال هستند وىل گروهی دیگر پنداشته

گرچه این مرتبه را جز اهل حقایق و معارف و احکام حقیقت درنمی. بلکه بنده باید هر دو را بگذارد و بگذرد
اند که آن کس که این سخن را گفته است توانگری و تهیدستی را یکسان پنداشته است گروه دیگر گمان برده. یابند

  . گویند تفاوتی میان غنا و فقر برای حال سالک نیستهمني جهت اینها هم میبه 
ایم که فقر را بپسندید و از غنا دوری جویید؟ اگر این دو همسانندند و پس چرا هیچ گاه شما را ندیده: باید گفت

. گوینده یاوه میروشن است ک. دو حال هستند یک بار هم شده بینوایی را خوش دارید و از توانگری دوری کنید
فقري نباید در فقر، فقر خود را در چشم دارد و فقري صادق را بایسته نیست که در حال بینوایی، خود را نابود بیند 

کارها به خدا بهرت است از آن فقری که آدمی را از درون نابود سازد و فقر و  چه فقر و صرب و رضا و تفویض
آورد و خداوند ها میها و تاریکیسازد و در آن پردهرا دگرگون میبینی که خودپسندی آورد حال دل مسکنت

  . داناتر است به کارهای نیک و از اوست توفیق

اند باب شانزدهم در ذکر کسانی که در زیادی ثروت و خواسته و نفی آن به خطا رفته
  اندونیز کسانی که کوشش و ترک آن را بد دیده

چیزها را برای ) ص(معنای این آن است که پیامرب. یا وىل را  شایسته نیستزیاده داشنت جز پیامرب : شیخ گفت
آورد، نه چنان که خود می خواست چه پیامرب اجازتخواست وهر چیزی را چنان که حق بود به جا میخود نمی

داد می بخشید و آنگاه که دستور امساکداد میمی هرگاه فرمان به انفاق. دانستباب دنیا می های حق را در
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های داد و کمال را به دست نیاورده در دستیابی به توانگریها را نمیداشت اما کسی که قلمرو فرماننگه می
آنچه را : رساند باید گفتپندارد که توانگری او را آسیبی نمیو کسی که می. شودفراوان دچار غرور و تأویل می

. دیگر هم نجویی و کم و زیاد را در چشم خودیکسان نماییای شایسته است که نگاه نداری و که به کف آورده
اند و میبهاترین را و از روزی، کمرتین را گرفتهاند و از جامه، کمبرخی شیوۀ زندگی تلخ و سخت را برگزیده

ز کشد و اپندارند که اگر فردی بهره از دنیا بگريد یا از چیزهای حالل و پاکیزه بخورد این کردار او را فرو می
اینها خطا کارند چه کم خواهی و سخت . پندارنداینان تنهاخود را میزبان عرفان می. سازددرگاه حق دور می

تمام . ای برای تباهی، چنان که توانگری و توانمندی راتوان ابزاری برای کمال ساخت و یا انگیزهگريی را می
ای مگر این که بنده. اری معلول است نه علتداری و ناداینها بسته به عادت و برخوردهای ما هستند و کم

ها این روش را اما اگر آسیب. بخواهد وقت خود را خوش دارد یا خویش را تربیت سازد و به ریاضت وادارد
درنگ از این شیوه دور شود و گرنه تباه خواهد دریافت و یا اقبال و استقبال مردمان را به خود دید بایستی که بی

  . ه بهروزی او نخواهد بودشد و امیدی هم ب
کنند و خورند و کسانی را که نمیاند و از دست خود روزی میگروهی دیگر از صوفیان دل به کار خویش داده

شود جز با خوردنی پاک گویند حال آدمی روشن نمیکنند و میمیگريند و انکار درآمدی نداردند به چیزی نمی
را نشان درستی گفتار خویش می) ص(اینان کالم پیامرب. ار و کوششآید جز با کو خوردنی پاک به دست نمی

پندارند اینان خطا می» .یی است که از  درآمدِ دستان اوستترین خوردنی برای مؤمن روزیپاک«:آورند که کفت
امرب اند و توکل حال پیامرب بوده است و پیای است برای آنها که به مرتبۀ توکل نرسیدهچه کسب و کوشش اجازه

همچنني همۀ مردمان مأمور توکل به خدایند و . مأمور به توکل و اعالمِ به توکل و اعالمِ آمدن روزی بوده است
کار و کوشش را برای ) ص(اگر کسی توان چنني توکلی را ندارد پیامرب. رساندباید بدانند که خدا روزی آنها را می

: به خود واندارد و از خدا دور ندارد؛ و شرط کار آن است که او اجازه داده است آن همه تا جایی که کار، او را
اندوزی نکند بلکه با آن مسلمانان را یاد و به خودِ کار اعتماد نکند وروزیش را از کار خود نبیند و از کار خود گنج

و اگر برادرانی  معاونت کند و کار، او را از نمازِ اول وقت نیندازد و بدان که حالل را از حرام تمیز دهد، بداند
اگر کسی نتواند با این شرایط روزی درآورد در معرض . درآمدش را بدانها بخشد نیازمند دارد باید که زیادیِ

  . خودبینی و خودروزی بینی در خواهد آمد
نشینند و در انتظار قوت از جانب دیگران می کنند و با خیاىل راحت میگروهی دیگر کوشندگان را بدسگاىل می

این هم خطاست چه دوری از کار و کوشش باید میوۀ یقني و صرب باشد، اگر . پندارندمی» حال«د و این رامانن
باید این شیوه را  -اگر چه طلب مباح است -کسی باورش کم و آز و هوسش زیاد باشد و وی را به طلب کشاند

  . تر استکامل کنندهترک کند چه ترک خواسنت و گدایی و تکیه بر کار و کوشش برای همه بهرت و 

باب هفدهم در بیان طبقات مردمی که در ارادت سستی ورزیدند و در مجاهدت به 
  غلط افتادند و راحت و آرامش را برگزیدند

های نفس به گروهی از اهل تصوف در زمینۀ عبادات و مجاهدات و ریاضت: گفت -که خدایش بیامرزاد -شیخ
گذارند، پس شکست میهایشان نمیبنیانی ندارد، زیرا که چیزها را در جای خطا افتادند، و کارشان در این زمینه

از آن جمله این است که پون سخن از مجاهدات . ماندگریزند و عوارض آن بر اعقابشان بازمیخورند و می
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یت در مقبولآنان به تعریف از خود و . افتندشنوند و آن چه خدا آن را نشر داده است به خطا میگذشتگان می
افتند و آرزوهایشان زیاده می شوند و به تکلف هایشان به طمع میشوند و نفسنزد مردم و اظهار کرامت غره می

و چون داعی علم آنان را به مجاهدت و . شوندرسند افسرده میافتند و اما چون به هدف و مراد خود نمیمی
شوند حتی اگر که حق آنان را به خدمت ائل نمیکند ارزشی برای این چیزها قعبادت و ریاضت نفس دعوت می

یابد، اما خود فراخواند و به تداوم طاعت دعوت کند و به لطف و عنایت خویش دریابد، رغبتش افزایش نمی
اما چون به سبب ضعف عقاید و فساد . شوند و در آن چه هستند مداومت می کنندهای خودشان تقویت مینیت

دهند، و بدیهی است که در اشتباه و غلط هستند زیرا که فتور د آن را به فتور نسبت میرسنقصد خود به مُراد نمی
  . یابدبه دل اهل اجتهاد راه نمی

از احمدبن . آیند، و آن عبارت از کسالت و فتور و آرزوهای خطاستو اما در مورد آن چه این کسان گرفتار آن می
شنیده است که ابتدای آن شبیه نهایت آن است و  -رحمةالله -گفت از ابوعلی رودباریعلی کرجی شنیدم که می

نهایت آن همان ابتدای آن است، و هرگاه کسی چیزی را د رنهایت رها کرد در حاىل که باید در ابتدای کار آن را 
  . داد، آن مرد، فریب خورده استانجام می

آیند روند وبه دیدار مشایخ نائل میمسافرت می پردازند و بهیی دیگر از آنان کسانی هستند که به سیاحت میطبقه
کنند، و من کنند و بر همنوعان خویش ستم و دست درازی مینشینند و در صدر مجلس جلوس میو با آنان می

اند و همه در این زمینه به غلط افتاده. بینندهایشان نمیام که همنشنيام، و به چیزهایی نگریستهاز اینان بسیار دیده
و در آن ... روند تا ذمایم اخالق خود را مشاهده کنندرا که سفر برای خروج از اخالق ذمیمه است و به سفر میزی

گردد، و وقت چیزی نیست که با آدمی فوت شود دیگر باز نمی اند زیرا که اگر وقتکنند به غلط افتادهچه می
به اخالص و شکر و رضا و صرب و کف نفس و  شود ووقت فقط به دوام ذکر آبادان می. رفق و مدارا باز آید

رویگردانی از هوا و هوس و شیطان بستگی دارد، زیرا که نفس و هوا و شیطان دشمنانی هستند منتظر فرصت تا 
بنده را در غفلت اندازند و بنده چون چشم برهم زدن هم از آنها غفلت کند امیدی به نجات او نیست و نباید 

و کسی که تصور کند که به حال رسیده است و از آن چه گفتیم در امان . او حتمی استمنتظر خري باشد و هالک 
  . است قطعاً در اشتباه است

نشینی و تنها یی و مانند باب هجدهم در ذکر کسانی که در معنای کم خوری و گوشه 
  اندآن به خطا رفته

اند که اگر نفس را با اند و پنداشتههبرخی از مریدان و مبتدیان از مخالفت نفس چیزهایی شنید: شیخ گفت
بر همني پندار . های آن و اثرات و عواقب آن در امان خواهیم بودنخوردن و نیاشامیدن شکست دهیم از بدی

اند و روزها اند و نیز از استادان نرپسیدهخوردن و نوشیدن را رها کرده و درست ادب ترک طعام را به کار نبسته
به راستی که در کردارشان گمراهند . عرفانی همني است» حال«پندارند کهنمازند و می ها بهدهان خشک و شب

اه را آدابی است که باید آنها را به کار بندد تا از رفتارش بال و فتنه تولد نیابد که توانایی جربان آن چه مرید نور
ز شرّ نفس رهید چه نفس بر بدی و توان اهیچ گاه و هیچ جا نمی. نباشد و از فسادهای آن نتوان جلوگريی کند
خوری رام کرده و دهد و هر کس پنداشت که نفس را با گرسنگی و کمشر سرشته شده است که به بدی فرمان می

خواستند که بزرگان هرگاه می: گفتشنیدم ابن سالم می. از آسیب آن رهیده و به آرامش رسیده در گمراهی است
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سهل بن عبدالله یارانش را فرمود در : کاستند و از او شنیدم که گفتاکشان میسبکبار گردند در هر جمعه از خور
ام که بر خود سخت من گروهی از صوفیان را دیده. هر جمعه یک بار گوشت بخورید تا توان نیایش داشته باشید

ا درست اینه. دهندآشامند و گه گاه نمازهای واجب را از دست میخورند و آب نمیگريند و حشیش میمی
  .انداند و شیوۀ درست سلوک گذشتگان را نفهمیدهتربیت نشده

ها آرام ها و فالتگریزند و در کوهاند که خلق میاند و پنداشتهاند و در کنج غارها خزیدهگروه دیگر عزلت گرفته
ند و این رسیدن در میان ارسند چنان که اولیا رسیدهرمند و به انفراد و خلوت به خدا میها میگريند و از بدیمی

زیستند و تنهایی را خوردند و در خلوت میاینها هم گمراهند چون که بزرگانی که کم می. دهدمردمان دست نمی
برد و و آگاهی بود به همني سیل سرشار اشراق و علم و قوت حال آنها را در خود فرو میعلم  رِگزیدند از سبرمی

نمود و حق، آنهارا به خود زدودند و خوردن و نوشیدن را از ذهنشان پاک مییاد یار و دیار را از یادشان می
هر کس را که چنني توانایی درون و آگاهی. ساخت که دیگر نیازی به غري از او نبودکرد و چنان پُر میجذب می

و چیزهایی را در  های عمیق نباشد و نفس را به تکلیف به تنهایی و ناتوانی وادارد و آسیب و زیان به او رساند
انزوا از دست دهد که نتواند به کف آرد و پندارد که به مقام بزرگان و مخصوصان رسیده است، سخت گمراه 

  . است
راندند خوابیدند و ذکر خدای را پیوسته بر زبان میخوردند و شب را نمیگروهی از نوجوانان را دیدم که کم می

ها توانست های سخت گشت تا پس از مدتها و پرستارید درمانتا این که یکی را غش عارض شد و نیازمن
رهند و اند که با این کار از آفت شهوت میاند و پنداشتهگروهی دیگر آلت رجولیت را بریده. نمازش را بگزارد

کشد و اگر آلت بریده شود سودی برای دفع شهوت ندارد بلکه دانند که شهوت از درون سرمیاین مایه نمی
های چند اند و پارچهروی کردهگروهی دیگر در پشمینه پوشی زیاده. سازدتر میرا بیشرت و زیان را فزون آسیب
زنند و به اشارت هایشان را رنگ میاند و جامهاند و کشکول و کوزه بر دوش نهادهبر خود پوشانده) مرقعات(پاره

اینها هم گمراهند چه . ني کنند صوفیان راستینندپندارند که اگر چندهند و میگویند و سر تکان میسخن می
اش را جز حسرت و ندامت و سرزنش و مالمت و دشنام در آراسته سازی و پشمینه پوشی و همانند سازی، دارنده

دنیا و جز آتش در آخرت بهره نخواهد داد و هر کسی پندارد که با تقلید لباس و رفتار به احوال اهل حقایق می
  . استرسد سخت در خط

هایشان و به کار بردن هایشان و نگهداشت افسانهگروهی هم تنها به فراگريی علوم صوفیه وشناخت اشارت
اینها . شوندپندارند که اگر چنني کنند از آن قوم میاند و میسخنان رنگني وعبارات دلنشني و فصیح بسنده کرده

اند و با نفقۀ معلوم نفس خود را ی پس انداختهاگروهی دیگر هم برای خود درآمدی و سرمایه. هم گمراهند
اند و میاند و فارغ به نماز و روزه و شب بیداری و ورع و خشن پوشی و گریه و خشیت روی آوردهساکت کرده

پندارند که حال مقصود در تصوف فقط همني است و فراتر از آن چیزی نیست و به راستی که اینها هم خطا 
اند که تصوف سماع و رقص و آوازخوانی و گشادگريی و آوازهای خوش و اشعار اشتهگروهی دیگر پند. کارند

اند؛ اینها هم خطا کارند چه هر دىل که آلوده به دوستی دنیا عاشقانه است چنان که برخی از صادقان چنني بوده
دادمۀ زشتی  جدش وباشد و هر نفسی که به بطالت و غفلت خو گرفته باشد همه چیزش نازیباست و سماع و و

و هر کس که پندارد با تکلف و حیله و . خواهند بود اشهایش نیز امتداد روحِ ناسفتهها و حرکتروحش و جنبش
گردد به حقیقت که در پندار است و آرزو در سماع و رقص و جنبش و وجد و مانند آن از بزرگان عرفان می

  . خطاکار
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اند و به اند و به گمراهی افتادهیدهباب نوزدهم در ذکر کسانی که اصول را بد فهم
  اند کنیم که در معنای حریت و عبودیت به غلط افتادهذکر آنان آغاز می

راندند بدین مضمون که سخن می) حریت و عبودیت(گروهی از پیشینیان در باب آزادگی و بندگی: شیخ گفت
فتار کند زیرا که عادت آزاده پاداش طلبی و ر) احرار(بنده نباید در احوال و مقامات خود با خدا چون آزادگان

خواهد چشمداشت عوض در برابر کاری است که انجام داده است اما بنده هر چه کند وظیفۀ اوست و چیزی نمی
بنده را اگر موال چیزی بخشید نه برای کاری است که . چون که اگر چیزی از اربابش بخواهد دیگر بنده نیست

یکی از شیوخ طریقت در باب . و بنده نوازی است حال آن که آزادمرد چنني نیستکند بلکه از سر بخشش می
اند که آزاده را مقامی اند و پنداشتهمقامات بندگان و آزادگان کتابی نوشته و گروهی از گمراهان از آن برداشتی کرده

از برده است و بر همني قیاس تر پندارند که آزاده برتر و بلندمرتبهبرتر از برده است چه عموم مردم چنني می
گویند بنده تا وقتی که رابطۀ عبودیت با خدا دارد بندۀ دانند و میآزادگیِ در برابرِ حق را بهرت از بندگی او می
  . شودگردد و چون آزاده گشت عبودیت از او ساقط میاوست و چون به حق و به او رسید آزاده می

اند چه بر درکشان پوشیده مانده است که دین ناشناسی به گمراهی لغزیده این گروه از اندکیِ فهم و علم و اصول
بنده در حقیقت بردۀ خدا نیست مگر در وقت ی که دلش از همه چیز جز خدا آزاد گردد و در بند او شود و در 

  . حقیقت فقی بندۀ او گردد
بندگان خداوند : قرآن گفته است خداوند هیچ نامی زیباتر از بنده برای مؤمنان برنگزیده است چه بارها در

خواند و میبنده نامی است که فرشتگان را هم بدان می). ۴۹/ حجر(و بندگانم را خرب کن) ۶۳/ فرقان(بخشنده
بندۀ ما را «و ) ۴۵/ ص(»یاد آر بندگان ما را«:خواندانبیاء را نیز بدان می). ۲۶/ انبیاء(»اندبندگان گرامی«:گوید

/ حجر(بندگی کن خدا را تا به یقني رسی: و به دوست و برگزیدۀ خود گفت) ۴۱/ ص(»و چه بندۀ خوبی است
ای رسول خدا، آیا جز خدا تمام : به او گفته شد. گزارد که پاهایش ورم می کردچنان نماز می) ص(و پیامرب). ۹۹

پیامرب را بني پیامربی  روایت شده که. او نباشم شاکر بندۀ  آیا: گناهان گذشته و آینده تو را نبخشیده است؟ گفت
. جربئیل به او اشارت کرد که دومی را برگزین و فروتن باش. چون پادشاه و پیامربی چون بنده مختار گذاشتند

شد و اگر میان خدا و خلق، مقامی فراتر از بندگی بود از پیامرب دریغ نمی. گزینمپامربی چون بنده را برمی: گفت
  . ت توفیقو از خداس -شدبه او بخشیده می

  باب بیستم در ذکر خطاها ی اهل عراق دربارۀ معنای اخالص
شود مگر این که فرد از چشم اند که اخالص برای بنده راست نمیگروهی گمراه از اهل عراق پنداشته: شیخ گفت

اند هاین گروه از آن جا گمراه گشت. با مردم موافقت نکند -چه درست و چه نادرست-و در هیچ کاریمردم بیفتد 
اند که صوفی اند، توصیه کردهکه برخی از اهل فهم و معرفت آنگاه که در معنای حقیقت اخالص سخن گفته

ای از بزرگداشت مردم و هستی خود در او باقی نمانده و فقط خدا در او گردد که هیچ نشانهوقتی صاف می
اند که مشایخ گفتهتکلف خود را آن چنان نمودهاین گروه از این سخن بهره گرفته با ادعا و تقلید و . مانده باشد

های طریقت را بروند و آداب آن را بیاموزند و از حاىل به حاىل و از مقامی به مقامی پیش از آن که راه. اند
مباالتی و ترک ادب و ادعاها و آزهای دروغ و گزاف آنان را به بی. دست یابند به راه افتادند تا به مقصد برسند
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ی کشانده و بردۀ شیطان ساخته است و نفس و هوا را بر آنان چريه ساخته است و بدانها وانموده که حدودشکن
  . آیدشما از مخلصانید حال آن که در عني ضاللت و تباهی هستند و نجاتی هم برایشان به ذهن نمی

ها و و دور از زشتیدان یابند که بندۀ مخلص کسی است که مُهذّب و آداباین گروه از  شدت شقاوت درنمی
اما . ها و پاک در ارادت باشد و احوال و مقامات را پله پله بگذراند تا به صفای اخالص رسدچابک در عبادت

ای هستند و ای فرپارهبرد که پارهآن کس که اسري هوا و گروگان نفس و بردۀ شیطان است و در ظلماتی به سر می
بیند چگونه به انجام کار می، و نیز کسی که آغاز راه را نمی)۴۰/ نور(نبیند اگر دستش را دراز کند چه بسا که آن را

ای شیشهرسد؟ این کس همانند کسی است که نام گوهری گرانبها را شنیده که گِرد و روشن است، بعدها خرمهره
جواهر فروش زهی این هم گرد و روشن است و در روز نیاز آن را به کوبد که افتد و پای میای به چنگش می

این کس را جز جهل و طمع . ای بیش نیستگوید آن  چه در دست داری شیشهجوهری به او می. کندعرضه می
  . بدان سو نراند که خرمهره و گوهر را به هم بیامیزد و یکی داند

ا را از آنان دور خداوند ما و شم. گردندتر میبینند و در طغیان خود تباهاینها نیز هر روز از ضاللت خود زیان می
  . سازد و نگاه دارد

  اند باب بیست و یکم در ذکر آنان که دربارۀ نبوت و والیت خطا کرده
اند و بنیاد خطای خود را بر قصۀ اند و به ضاللت افتادهبرخی دیگر والیت را بر نبوت برتری داده: شیخ گفت

یکی از بندگان ما که به او از نزد خود : استاند چه خداوندی در آن جا فرموده موسی و خضر در قرآن نهاده
با این که موسی هم سخن خداست و پیامرب او  -گویدموسی به خضر می). ۶۵/ کهف(ایمرحمت و علم بخشیده

و تو توانایی  -)۱۴۵/ اعراف(دارندۀ الواح که در آنها از هر پندی بوده و هر چیزی را خدا برایش بازنموده
برای فراموشیم سرزنشم مکن و نسبت به من : و موسی به او گفت). ۷۲/ کهف(یبردباری همراهی مرا ندار

  ...تا آخر قصه). ۷۳/ کهف(سخت مگري
و بر همني قیاس . اند که این نکته نقصی در پیامربی موسی و برتری و فزونی برای خضر استاین گروه پنداشته

کشد هر اند که خدا هر کس را که بخواهد برمیکرده دهند حال آن که فراموشاینان اولیاء را بر انبیاء برتری می
گونه که بخواهد و هرگاه که بخواهد چنان که آدم را با سجدۀ فرشتگان برکشید و نوح را سفینه بخشید و صالح را 

ه کردن مردگان ممتاز ساخت و را با زند) عیسی(ناقه، و بر ابراهیم آتش را سرد و سالم ساخت و موسی
  . با شق قمر و جوشش آب در بني انگشتان برتری بخشید ما را) ص(پیامرب

ردخت خرما را تکان ده تا بر تو خرمای تازه فرو : اند نیز مثالً خداوند به مریم گفتدربارۀ آنها که پیامرب نبوده
براین بنا. حال آن که مریم پیامرب نبود و این شگفتی فقط او را بود و هیچ پیامربی آن را نداشت). ۲۵/ مریم(ریزد

علم من(درست نیست که گفته شود که مریم از انبیاء فراتر است و مثالً آصف بن برخیا که دارندۀ دانشی از کتاب
توان گفت که او از سلیمان برتر است آن چگونه می. بود و تخت بلقیس را در چشم بر هم زدنی آورد) الکتاب

شاید قصۀ هدهد و اختصاص او به معرفت آب . ده بودهم با همۀ آن چهع خدا از نبوت و فهم و سلطنت به او دا
  . دانی که هیچ پرنده و آدم و جنی چنني ویژگی نداردرا شنیده باشی و می

آورد، و اُبیّ بیش از همه قرآن میزید بیش از همه واجبات را به جا می: روایت شده که گفت) ص(از پیامرب
و همچنني پیامرب ده تن از یارانش . ما به حرام و حالل خداستخواند و بدان داناست، و معاذبن جبل داناترین ش

و مانند اینها . دانیم که ابوبکر برترین آنهاسترا به بهشت بشارت داد که نامربدگان باال از آنها نیستند وفقط می
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ست که پريو بنابراین چگونه روا. رسد به خاطر پريوی از پیامرب استبسیار است و هر وىل به هر چه از کرامات می
  .اندهای انبیاء را فراگرفتهرا بر مقتدا راهرو را بر راهنما برتری دهیم در حاىل که اولیاء پرتوی از بزرگی

پذیرند، باید به او گفت گريندواولیاء بدون واسطه الهام میگوید پیامربان با واسطۀ وحی میو اما آن کس که می
گريندو این حال آنهاست بر دوام، و به صورت مداوم از خدا می که پندارش خطاست چون که انبیاء الهام را

ریزد در حاىل که اولیاء گاه به گاه چنني هستند؛ فیض حق یعنی الهام و مناجات بدون واسطه بر قلبشان همیشه می
وی خرد از یی ندارند و اگر پرتیابند حال آن که اولیاء چنني ویژگیو پیامربان با جربئیل رسالت و نبوت را درمی

ساخت اما خدا به خضر این مرتبه را نبخشیده بود تا تابید خضر را ناچیز میانوار موسی بر وجود خضر می
دریابی و بدان که والیت و دوستی، روشنیِ خودرا از انوار نبوت بکوش تا نکته را . تر و برتر سازدموسی را پاک

  . رتر پنداشته شوندرسند چه رسد که از آن بگريند و هرگز بدان نمیمی

  اند، و رّد آنان باب بیست و دوم در ذکر گروهی که در اباحه به غلط افتاده
گویند که همه چیز در اصل مباح است و اند و میها و اباحه خطا کردهگروهی گمراه در باب ممنوعه: شیخ گفت

یزی مرزی را نشکست اصل بر شود که بوی تعدی و مرزشکنی از آن برآید وگر چممنوعیت از وقتی آغاز می
پس در آن دانه و انگور و زیتون و «:کننداباحه است و به جای آوردن آن حرام نیست و این آیۀ قرآن را تأویل می

گویند این آیه می). ۳۲تا ۲۷/ عبس(».ها رویاندیم تا کاالی شما و چهارپایانتان قرار گريندها و میوهخرما و باغ
ها عموم مسلمان» ممنوع و نهی شده از اینها«دارد که بگویند کهنادانی آنها را وامیباز نشده و مجمل است و 

این پنداشت از کم خوانی . دارندهستند و برای اینها مباح است چون که در خوردن آنها حد و مرز را نگاه می
اند که مکارم هعلم اصول و جهل به اصول شریعت و پريوی از هوا و هوس در ذهن آنها آمده است چه شنید

های پاک و برادری که بني گروهی از مشایخ متقدم بوده است و آنها صمیمانه و شاد و در اخالق و همنشینی
رفته و دست به غذا میاند و گاهی یکی از آنها به خانۀ برادر خودناخوانده میزیستهحال بسط با یکدیگر می
پرسیده در حاىل که او در خانه نبوده است، درست مانند این که یداشته و از احوال او مبرده و از درآمد او برمی

رفت و  -صوفی -اند که روزی به خانۀ یکی از برادرانچنان که از فتح موصلی حکایت کرده. خانۀ خودش باشد
 خواستکنیز موجودی جیب را آورد و فتح آنچه می. جیب برادرم را برایم خاىل کن و به من بده: به کنیز او گفت

گفتک اگر راست گفته باشی از امروز . وقتی که صاحب خانه برگشت کنیز او را از ماجرا خرب کرد. برداشت
همني طور از حسن بصری روایت شده است که از میوۀ سر سبد یکی از برادران برمی. آزادی برای رضای خدا

ا به راستی مردمان پیش از ما آی: کنی؟ گفتحسن چه می: به او گفتند. خورد و صاحب سبد نبودداشت و می
خواهد دارد و میهایش برمیخورد و از درهمرود و از خوردنی مییکی از آنها به خانۀ دیگری می. چنني نبودند

سازد که چهارپایان داند که این کار او دل دوست را شادتر از آن میبا این کار شادی در دل دوست اندازد و می
  . گران قیمت به او ببخشند

چنان که . ها ریاست رسم نیست و اصول آنها بر مؤاسات ریخته شده استگویند که بني این گروهگروهی دیگر می
  . و مانند این حکایت بسیار است» نعلني من«شویم که بگویدما هرگز همراه کسی نمی: ابراهیم بن شیبان گفت
زۀ ترک حدود و زیرپا گذاشنت امر و نهی خدایی را ان که اباحه حاىل برای آنهاست که اجااین گروه گمراه پنداشته

اند و های نفس عمل کردهاند و فقط ه هوسبه همني جهت در بیابان جهل گم گشته و تباه شده. دهدبدانها می
ها و تزویرها برمیها و دروغها و حیلهآورند و برای تأویلهر چه شهوت خواست و شکم طلبید به جای می
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گوید که همه چیز در اصل واجب نیست و گوید همه چیز در اصل مباح است چرا نمیس که میاما آم ک. رساند
تا در چنني خطایی نیفتند، چه حالل آن فقط چیزهایی حاللند که شرع الهی بد و خوب آنها را روشن کرده باشد 

ه در اسالم باشد و است که خدا گفته باشد و حرام آن است که خدا گفته باشد و هیچ مؤمنی شایسته نیست ک
های گذشته را به جا آورد، مؤمنان باید آنچه را برپستند و به جا آوردند که خدا در اسالم فرموده دستورهای دین

حرام روشن و حالل : پیامرب هم گفته است. ها نیز دوری کننداست و برپهیزند از آنچه بازداشته است و از شبهه
حرام خدا حرام است و هر کس که . ی جای دارند که شبهه آلود هستندهم روشن است اما بني این دو چیزهای

تر از گفتۀ گوید همه چیز در اصل جایز و رواست قویو سخن آن کس که می. پريامون آن گردد ای بسا فروافتد
ۀ ها مانند مسألو باید در نظر داشت که این گفته. گوید همه چیز در اصل حرام و نارواستدیگری نیست که می

نجاست و طهارت نیستند چون که اشیاء در نظر فقها و برخی از اهل علم در اصل پاک هستند مگر این که دلیلی 
تفاوت بني آن مسأله و مسألۀ طهارت و نجاست در این است که پاک و نجس جزء عبادت. آورده شود که نجسند

لک شد انجام آن برای هیچ کس جایز ها هستند حال آن که حالل و حرام از قلمرو تملیکند و هر چه جزء م
  . و از خداست توفیق -نیست مگر با دلیل و برهان

. های آنان چنان که به من رسیده استباب بیست و سوم در ذکر غلط حلولیه و گفته
  . شناسم و جز رساندن کالم بر من نیستالبته من هیچ یک از آنان را نمی

گزیند و اجسامی را برمی -تعاىل -ولیه چنني اعتقاد دارند که خداونداند که گروهی از حلبه من گفته: شیخ گفت
اگر درست باشد که کسی این . زدایندهای انسانی را از آنان میدهد و ویژگیجای میمفاهیم ربوبیت را در آنها 

ت و بر مذهبی کالم را بر زبان رانده و پنداشته باشد که توحید چهرۀ خودرا به او نمایانده حقاکه خطا پندار اس
رفته که می پندارند که هر چیز جنسی دیگر و آمیخته با آن است در حاىل که خداوند از چیزها جدا و چیزها در 

. توانند جایگاه ظهور آفریدگاری و نشانۀ پروردگاری او باشندصفات خوداز خدا جدا هستند و اشیاء تنها می
  . رد آورنده گواه استنماید و گرد آمده بر گچون مصنوع به صانع ره می

که بني قدرتی که از صفات  -های منقول از آنها درست باشداگر حرف -اندحلولیه از این جه ت به خطا رفته
به من . انداند و گمراه شدههستند، تشخیص ندادههایی که گواه قدرت صُنعِ صانع خداوندی است و بني نشانه

ای ناشناخته است و است ودیگری پريو نظریۀ جمال پرستی است که نظریهاند که یکی از آنها پريو نظریۀ نور گفته
هاست و گوید حال فقط در زیباییو یکی از آنها می. دیگری پريو دریافت حال است از هر چه زیبا و نازیباست

اگر این . دهدگوید حال گاه به گاه دست میگوید حال حضوری همیشگی در آدمی دارد و یکی میدیگری می
گمراهند و کافر و هر کس که گوید نیز کافر ) ص(ها به اجماع امت پیامربها درست باشند تمام این گویندهگفته

  . خواهد شد
کشد اولیا که با طاعت و خدمت و نیایش و زیور هدایتِ باید دانست که خدا فقط پیکر و اجسام اولیا را برمی

خداوند همچنان است که . برای همگان روشن کرده باشد های آنها راحق ممتاز شده باشند و خداوند برتری
و آن ). ۱۱/ شوری(هیچ چیز همانند او نیست و او شنوایی بیناست: خود، خود را وصف کرده است و گفته است

چون . کس که حلول را پذیرفته و گمراه شد بدان جهت است که بني اوصاف خدا و خلق درست تمیز نداده است
آمیزد ایمان و ها میگريد و به دلها جای میگريد بلکه آنچه در دلآمیزد و جای نمینمی هاکه خداوند در دل
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های مصنوعات او هستند از آن جهت که صُنع اویند و این صفات، ویژگی تصدق حق و توحید و معرفت خداست
تر است از همانند این گخداوند بسیار برتر و بزر. ها بیامرزد و جای گريدنه این که ذات یا صفات خدا در دل

  . هاگفته

  اند باب بیست و چهارم در ذکر کسانی که در فنای بشریت به غلط افتاده
اند از آن جهت است که سخنان پختگان و کامالن را در باب کسانی که در فنای بشریت به خطا رفته: شیخ گفت
به همني جهت . به وسواس و وسوسه انداخته است اند و شیطان آنها رااند و آن را فنای بشریت پنداشتهفنا شنیده

اند چون که وقتی کالبد گروهی از آنها خوردن و نوشیدن را رها کرده و مراد از فناء را فقط جسم و قالب پنداشته
این گروه نادان نتوانسته. تواند صفات الهی را به خود گريدرود و میناتوان و درمانده شد بشریت آن از میان می

گردد چنان که رنگ سیاه هیچ گاه میان بشر و اخالق بشری تفاوت بگذارند چون که بشریت از بشر جدا نمیاند 
همچنني اخالق بشری وقتی که صاحبِ انوار حقایق بر او نور می. شود و نه نیز شفیدی از سفیداز سیاه جدا نمی

  . گردد و صفات بشری عني بشریت نیستریزد دگرگون و دگرسان می
داند که تمام کس که اشاره به فنا کرده است مرادش ندیدن و فنای اعمال و طاعات بوده است چون که میآن 

های او از نريوی خداوندی است که توانسته به جا آورد و همچنني فناء و نابودیِ نادان، توسط علم و از عبادت
همزاد اوست و فنای بشری که همراه بشر بني بردن غفلت با یاد است و هر کس که فنا را بشری برایش همراه و 

های هر انسانی است چون که دگرگونی و رنگ پذیری جزء صفات بشری است و هر گاه که از است از ویژگی
صفات بشری تغیري و دگرگونی رخت بربندد از ویژگی ذاتی خود دور شده است چون کهنفس بشری اگر تغیري و 

  . و خدا داناست -بدیل است دور شده است و این غري ممکن استتبدیل از معنای اصل خود که تغیري و ت

  اندباب بیست و پنجم در ذکر کسانی که در دیدن با دل به غلط افتاده
 -بینندکنند که خدا را در دنیا با چشم دل میبه من خرب رسیده است که جماعتی از اهل شام ادعا می: شیخ گفت

ام و به کسی هم که آنها را دیده باشد من هیچ یک از آنها را ندیده گرچه -همجون دیدن آشکارای او در آخرت
به من خرب : دیدم که به آنان گفته بود -که برای اهل دمشق نوشته بود -ام اما در کتابی از ابوسعید خرازبرنخورده

ین نشان میو ا. و یا نزدیک به همان چه گفته شد -گویندرسیده است که در شهر شما گروهی چنني و چنان می
  . اند و گمراه و تباه شده بودنداندیشیدهدهد که در روزگار او قومی به غلط چنني می

شود دید چنان آنچه مورد تصدیق اهل حق و اصابت رأی است آن است که خدا را با ایمان و حقیقت یقني می
ای است که او بنده: امرب گفتنگرم آشکارا، و پیبه عرش خدا می: که در حدیث حارثه آمده که به پیامرب گفت

نخست کسی که در این باب گمراه شده در دل دیگراه وسوسه انداخت . خداوند دلش را روشن نموده است
آنها بیش از اندازه . اممن گروهی از آنها را دیده. اندچنان که به من گفته -مردی از یاران صُبیحی بصری بود

آنها شکار . های عجیبتنهایند و منزوی و اهل خلوت و توکل. خوردن آشامیدن ودار، بیسختگريند و شب زنده
  . ابلیسند و شیطان در گمانشان افکنده که خداوند بر تخت یا صندىل نشسته و از خویش نوری پراکنده است

. اندشتهاند وبه راه راست باز گاند و هدایت شدهشناسند رفتهای از آنها نزد استادانی که کیدهای دشمن را میعده
ای استاد، من هر شب خدا را : چنان که از سهل بن عبدالله حکایت شده که یکی از شاگردانش روزی به او گفت
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دوست : گفت. سهل دانست که او گرفتار شیطان شده است و این کید شیطان است. بینمبا چشمان سر خویش می
بر صورتش  - طبق گقتۀ شیخ -بار که دیدمش این: شاگرد گفت. اگر شب دیگر هم دیدی تف به رویش انداز! من

  . ناگاه عرشش گم شد و نورش از میان رفت وبا این ترفند از شیطان رهیدم و دیگر او را ندیدم. تف انداختم
های باطل از دین گویند وبا گمانمی اند و به هوس سخناند و گرفتار شیطان ماندهای هم پیش استادان نرفتهعده

اند که گروهی از عبدالواحدبن زید چون به مجاهده و عبادتشان و حالل خواری و ترک به من گفته. اندجدا افتاده
روزی پس از مدتها عبدالوحد یکی از آنها را دید و حالش را پرسید؛ او حال خود و . گریختندخواند، میدنیا می

گفتم یک شب مرا هم . خوریمی آن میهاآییم و از میوهای استاد ما هر شب به بهشت درمی: یاران را چنني گفت
چون شب تريه درآمد ناگاه گروهی سبز قبا در بوستانی پر از میوه ظاهر . شبی با آنها به صحرا رفتم. با خئذ بربید

چون . فهمید که اینان همه شیطانند .عبدالواحد به پاهای آنها نگریست درست مانند سم چهارپایان بودند. شدند
روید؟ مگر نه این بود که ادریس چون به بهشت وارد شد از آن کجا می: شوند بدانها گفت خواستند پراکندهمی

سپس همه توبه . کردندای پر از سرگني چهارپایان مراغه میخارج نشد؟ چون سپیده درآمده دیدم همه در طویله
  . کردند و از یاران عبدالواحد شدند

یند مخلوق و حادث است و همانندی با ذات خداوند ندارد و نور ببنده باید بداند که هر نوری که در دنیا می
ها با روشنی اخالص و ایمان و حقیقت یقني دل. های اویندهای او نیست بلکه همه جزء آفریدهصفتی از صفت

ی بینی و گر تو توان دیدن ندارخدا را چنان برپست که گویی او را می«:بینند چه پیامرب فرمودو تصدیق او را می
هاکنار روند باور من افزون نخواهد اگر همۀ پرده«اند مانند که اینآنچه را که از تابعان آورده» .بینداو تو را می

اشاره به همني حقیقتِ یقني و صفای وقت و روشنی دل است و نشانگر چريگی وجد بر وجود، و شنیدن » .شد
دل دروغ نداشت آنچه «دربارۀ این گفتۀ خداوند که .کی بود مانند دیدن در همۀ معانی دنیا و آخرت راست است

اند یعنی که چشم آنچه را که دل دیده بود ناراست ندانست و دل همۀ آنچه را که چشم گفته) ۱۱/ نجم(»را دید
  . است و بس و نه دیگری) ص(دیده بود دروغ نپنداشت و این فقط ویژۀ پیامرب

  اندارت به غلط افتادهباب بیست و ششم در ذکر کسانی که در صفا و طه
انگارند که طهارت و صفای بر کمال و دوام در آنهاست و هیچ گاه از آنها جدا نمیگروهی چنني می: شیخ گفت
اینها در اشتباهند . تواند شد یعنی به کلی جدا گرددها پاک میها وعلتپندارند که بنده از همۀ تريگیشوند و می

ها از او دورند و گه گاه گاهی که پاک است بدی. ها دور شودها و بدیعلت تواند همیشه ازچون که بنده نمی
  . بخشدگردد و خداوند با نام و یاد خود آنها را پاکی و روشنی میها میهم دچار زشتی

آن طهارت که . ی دل از حسد، بدخواهی، شرک، بدگمانی بسیار مهم استتر است، پاکطهارت قلبی بنده مهم
ها او را ها و انگیزهگردد ویژۀ انسان نیست چه تنها خداست که علتها نمیدچار ناخالصی همیشگی است و

اند مگر این که با ذکر و ها همگی پیچیده در بال و سختی و دگردیسیسازند اما آفریدهدگرگون و دگرسان نمی
خدا آمرزش خواهد گرچه در همه بنده در هنگام تريگی دل باید توبه و استغفار کند و از . پرستش از آن درآیند

به سوی خداوند همگی و همیشه بازگردید، ای : وقت بهرت است که چنني کند چه که خداوند فرموده است
گريد از هرگاه دلم را غباری می«:چنان که از پیامرب روایت شده که گفت). ۳۱/ نور(مؤمنان، شاید رستگار بشوید

   ».خواهم صدبار در روزخداوند آمرزش می
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  کنند باب بیست و هفتم در ذکر کسانی که دربارۀ نورها خطا می
بینند که  دیگران نمیپندارند که آنان نورهایی را میورزند و میگروهی دیگر دربارۀ نورها گمان می: شیخ گفت
را چون نور این گروه نور دل خود . دانندگویند در دلِ ما نور است و این نور  را ادامۀ نور خدا میبینند و می

گویند این کنند که انوار معرفت و توحید و عظمت حق در دل آنهاست و میپندارند و گمان میخورشید و ماه می
  . نورها ازىل هستند وغري مخلوق

اند اعم از نور عرش و کرسی و خورشید و ها ناراست هستند و سخت برياه چه تمامی نورها آفریدهتمام این گفته
خود در قرآن وصف کرده آن نوری هم که خداوند برای . خداوند نورِ مشخص و محدود ندارد. هاماه و ستاره

مراد از نور . است فهمیدنی و دریافتنی و محدود نیست چه هر نوری که علوم و افهام آن را دریابند مخلوق است
ابند و به کمک آنها از حق همان هدایت مردم و نورِ مصنوعات اوست تا از طریق آن خداوند را بیابند و دری

  . ظلمات زمني و زمان و خشکی و صحرا رها گردند
ای مؤمنان، اگر خویشنت داری و : خداوند فرموده است. های خداستها، نورِ معرفت قرآن و گفتهمعنی نور دل

ری است که اند که مراد از فرقان نودر تفسري گفته). ۲۹/ انفال(بخشدپرهیزگاری کنید خداوند فرقان به شما می
  . نهد تا بتواند حق را از باطل باز شناسدخدا در دل می

  » عني الجمع«باب بیست و هشتم در ذکر خطای مردمان در باب
هایی را که خداوند روا داشته روا اند و به مردم نسبترا درست نفهمیده» الجمععني«گروهی معنای: شیخ گفت

گمان می کنند که این شیوه نهایت پرهیزگاری است و فقط خدا را در پندارد و دارند و خودشان را آزاد نمینمی
سازد چه معتقدند که این شیوۀ تحلیل، آنها را از دین راست و حدود شریعت خارج می. دارنددل و ذهن نگاه می

فت در همه کار مجبورند و بر کارهایشان سرزنشی متصور نیست چه دین گریزی و تجاوز از حدود و رفنت بر مخال
  دست خودشان نیست

اند و خود را در همه اند و در همه چیز و همه کار بیهوده پندار گشتهتر شدهبرخی دیگر در تعدی وبطالت کستاخ
این گروه را کم معرفتی و . بینند تا بر آن پرسیده شوندشمارند و آزادی و اختیار در هیچ چیز نمیکار مجبور می

توان به درستی فرع را از اصل و جمع را از تفرقه باز شناسد به چه نمی.استاصول و فروع نشناسی چنني ساخته 
ای چیزها را که به اصول مربوطندبه فروع ارتباط می دهند و بر عکس، برخی چیزها را که به همني جهت پاره

ای خود کنند وهیچ چیز را در جو در هیچ کار نیک عمل نمی. گردانند و برعکسگرند به اصل برمیفرع برمی
چنان که به من  -این مسأله از سهل بن عبدالله پرسیده شد. گردنددهند و هالک مینمی نهند و دادِ کارها را نمی

گوید من مثل دری هستم که اگر حرکتش ندهند گویی دربارۀ مردی که میچه می: یعنی به او گفتند - اندگفته
ند گفت، یا مردی که کامالً صادق است و یا کافری که تواناین جمله را دو نفر می: تحرکی ندارم؟ سهل گفت

داند، و همه چیز را به او مراد سهل آن بود که مرد وارستۀ صادق ایستایی و پایایی همه چیز را  به حق می. زندیق
 داند و میان حق وداند، هر آنچه را که باید از اصول و فروع و حقوق و حظوظ بداند میگرداند و از او میبرمی

باطل و زشت و زیبا و متابعت امر و نهی و راست کاری با ناراستی و ناراست کاری تمیز می دهد، و مرد دیگر 
کند و یابد و توجیه و هر جه بخواهد میزندیقی است که با این شیوۀ گفتار تمامی کارهای زشتش را محملی می
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. دهدبه خدا نسبت می -چه زشت و چه زیبا - ابه همني جهت همۀ کارهایش ر. ها باز نداردچیزی او را از کرده
  . خداوند ما و شما را از آن دور دارد. این مرد گمراه و فرمانرب شیطان است و از حق دور

باب بیست و نهم در ذکر کسانی که در معنای انس و بسط و ترک خشیت به غلط 
  اند افتاده

ای نزدیکی پندارند که بني آنها و خدا به گونهیبرخی هم اشاره به قرب و انس حق می نمایند و م: شیخ گفت
این پندار آنها را از رعایت درست . است که با خدا دیگر تکلیف و تعارفی ندارند و حشمتی در میان نیست

جوشند و از این قرب کوشند ونمیسازد و دیگر چون قبل در نگهداشت حریم خداوندی نمیآداب حق دور می
  . کنند که همني قرب و انس بس استهای پیش دورند و گمان میو دیگر از نگرانیگشاده خاطر و خوشنودند 

ورند چه ادب و حال و مقام خلعت خاص خداوند بر بندگان اینها هم به راستی خطا کارند و در تباهی غوطه
؛ چه اگر تر است باید بیشرت آداب و احوال را نگاه داردهر کس از نزدیک. هستند و بخشش او بر برگزیدگان

آداب را ترک کنند و حدود را نگه ندارند لطف حق را از کف می دهند و به شیوۀ زشتِ گذشتگانِ بیبندگان 
هر کس که پندارد که ترک . شوندشود و از درگاه رانده میگردند و جامۀ آراستگی از آنها گرفته میادب برمی

  . ادب قرب است، رانده و درماندۀ درگاه خواهدشد
عارف را بایسته است که روشنی معرفت نور تقوایش را تريه نسازد و به دانشی : شده از ذوالنون که گفتحکایت 

باورمند نگردد که در برابر فرمان روشن حق قرار گريد و زیادی لطف خداوند او را گستاخ و جسور و پرده در 
رمم نسازی و مرا سرگرم جست و جو خدایا با خودت از خودت سرگ: نسازد، چنان که یکی از دانایان گفته است

  . جست و جو از آن خویشم ساختینکنی بعد از آن که بی

  .اندام در ذکر کسانی که درفنای بشری به خطا افتادهباب سی
گویند در هنگام فنا صفات بشری خودرا آنها می. گروهی بغدادی هم در گفتاری دیگر دچار خطایند: شیخ گفت

خوانند آیند و به نادانی، خود را حلوىل و این حالت را حلول میلۀ اوصاف حق درمیدهند و در جماز دست می
  . ورزندو مانند ترسایان در باب مسیح به یگانگی و این همانی با خدا اعتقاد می

. ایم که در معنای فنا و درآمدن بنده به اوصاف حق سخنانی گفته استگویند که از یکی از متقدمان شنیدهمی
که این خود لطف و عطیۀ  -های او آن است که اراده و انگیزه  از بنده استگفت که معنای درست گفتهباید 

و معنای خروج بنده از اوصاف بشری و دخول در اوصاف حق آن است که بنده اراده وانگیزۀ  -خداوند است
یگر این است که بنده بداند که معنی د. خواهد بخواهدخود را در اراده و مشیت خداوند دراندازد و هر چه او می

  .ای از مراتب توحید استها از خداست و این مرتبههمۀ اراده
اند که اوصاف اند و آن این است که پنداشتهای دقیق غافل شدهاند از نکتهاما آنهاکه در این معنی به خطا رفته

د بلکه ایمان و به او و توحید و گريها جا نمیخدا خود خداست و این به تمامی کفر است چه خداوند در دل
نشیند ودراین موضوع بني خاص و عام تمایز و تفاوتی نیست جز این که ها میعظمت ذکر است که در دل

های پست و وجود ایمان صادقانه و بریدن از دنیا برای ها و نابودی لذتخداشناسیِ خواص دوری از هوس
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این است تفاوت خاص و . یست چه اینها اسري هوسند و فرمانرب نفساما عوام را این مراتب بلند توحید ن. اوست
  .و از خداست توفیق -عام در این باب

  اندباب سی و یکم در ذکر کسانی که درامر فقدان حواس به غلط افتاده
پندارند که هنگام وحد و اشتیاق شدید حس و حواس خود را گم میگروهی دیگر از عراقیان می: شیخ گفت
اینها هم در پندارند چه حس گم کرده . شوندنمایند و از زمرۀ اهل حس خارج مییچ چیز را حس نمیکنند، ه
ای تواند گم کردگی حس خود را جز با حس دیگری دریابند و حس صفت انسان است و اگر بر او جلوهنمی

رست مانند تابش خورشید د. گردد نه این که نابودشودنتابد و رازی آشکار کند در پرتو زندگی حق کم رنگ می
  . سازد نه این که آنها را از بني بربدها را ناپیدا میکه ستاره

روزی از سری سقطی دربارۀ : که جنید گفته -خواندمروزی که برایش مطلبی را می -:جعفر خُلدی برایم گفت
ای را با بلی، چهره: گفت .سازند پرسیدمهای تند صوفیه به هنگام ذکر که بنده را دگرگون میمواجید و اشتیاق

فهمد یعنی که یعنی درد را نمی - گرچه خدا داناست -منظور سری آن است. فهمدخراشند و او نمیشمشري می
هم حسی دیگر در آدمی است چون تا  کند چنان که خود دردفهمیشود که درد را مهار میحس چنان چريه می

حس همزاد حیات و روح است و . حس و احساس دور شودتوان از وقتی که بشر جاندار و جانور است نمی
  .توفیق از خداست

  اندباب سی و دوم در ذکر کسانی که دربارۀ روح به غلط افتاده
های متفاوتی هستند اما همگی در کنارۀ آتش و گروهی هم دربارۀ روح دچار خطایند و گرچه گروه: شیخ گفت

د آن را از قلمرو اندیشه دور ساخته وعلم را در درک آن توان اندیشندکه خداونهالکتند چه در باب چیزی می
  . نداده است
اند که روح نورِ ذات خداوند است و با این پندار خود اند روح نوری از نورهای خداست و پنداشتهگروهی گفته
ها مخلوق ای از حیات خداست و دیگر ی گفته است روحاند روح گونهگروهی دیگر گفته. اندرا تباه ساخته
  . القدوس ناآفریده و از ذات خداوند استهستند و روح

ها قدیمند و دچار اند روحگروهی گفته. اند روح عوام مخلوق است و روح خواص غري مخلوقگروهی دیگر گفته
ها به طریق تناسخ از جسمی به جسم دیگر میگروهی دیگر بر آنند که روح. شوندعذاب و مرگ و کهنگی نمی

گروهی دیگر . گویند کافر را یک روح است و مؤمن را سه روح ونبی و صدیق را پنج روحگروهی هم می .روند
گویند که روح روحانیتی است که از ملکوت خلق شده و گروهی می. ای از نور استبر این باورندکه روح آفریده

روح : گویندد و گروهی هم میگرداست و گرفتار دنیاست چون پاک شود دوباره به همان ملکوت خویش بازمی
  . روح الهوتی، روح ناسوتی: دو گونه است

دانند که چه سان باید از این گمراهی و نادانی در نادانی و نمی همۀ اینها در باورهای خویش گمراهند و سخت
و دل علت سرگردانی اینها اندیشه در اموری است که خداوند تعمق و تفکر در آنها را روا ندانسته . برهند

بگو روح پرسند روح چیست پیامرب، از تو می: فرمایدخداوند می. بندگانش را از آن بازداشته است از جمله روح
  ).۸۵/ اسرا(از امر خداست 
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ها مخلوق به نظر من راه و شیوۀ درست در این باره همان است که اهل حقیقت بر آن باورند یعنی همۀ روح
داست که بني او و حق واسطه و ابزاری نیست جز این که روح جزء مخلوقات هستند و همني هم امری از امور خ

آید تا در جسمی دیگر جای پذیرد واز جسم به درنمیتناسخ نمی. و در قلمرو قدرت و طاعت و در دست اوست
 با رنج جسم آزار. بردها لذت میچشد و از خوبیچشد همان سان که بدن طعم مرگ را میگريد و مرگ را می

  . شودبیند و با پیکری که از آن خارج شده محشور میمی
هایی که یادشان کردم برای اما هر گروهی از این گروه. ملکوت وجسم او را از خاک آفرید از خداوند روح آدم را

ا پذیرند و بهای آنها را نمیرأی یاوهبت اتراشند اما اهل حق و اصهایی میهای خویش دلیلها و گمانپنداشته
  .کنندهایشان را رد میهای روشن گفتهبرهان

سخن را در این باره کوتاه کردم چون که از درازی آن بیمناک بودم و در همان هم که گفتم برای خردورزان و 
  ... اگر خدای بخواهد. صاحبدالن و مشتاقان علم تصوف به میزان کافی آگاهی و رشد هست
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