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Abstract 

The current of Khorasan romantic mysticism has a special style tradition 

centered on the concept of love. After the publication of Shams Tabrizi's 

articles, one of the topics of interest was that Shams did not accept the likes 

of Bayazid from the elders of Khorasan and even Junaid, Hallaj and Ibn Arabi. 
In this research, it is clear that the main criticism of Shams is not on the 

personality of these people but on their mystical method. The fact is that 

Shams Tabrizi was one of the top critics of Khorasan mysticism who was also 

affiliated with this school. To prove this claim, important features of Khorasan 

behavior such as emphasis on austerity, Sokr, Shath and annihilation in the 

sheikh have been stated. And then Shams' views on these features are 

explained and analyzed. Shams was opposed to the monastic system based in 

Khorasan mysticism and customs such as wearing a cloak. He considered 

conventional austerity a serious deviation. He also considered conditions such 

as Sokr and Shath as inefficiencies and shortcomings of this behavior. One of 

the most important achievements of this discussion is that Shams sought to 

return to the original way of Khorasan because he did not consider Sufism's 

reliance on the existing monastic system acceptable. He tried to lead Sufism 

to dependence on the spiritual guardianship of the sheikh and the doctrine of 

annihilation in the sheikh. 

Keywords: Khorasan Mysticism, Sufism, Shams Tabrizi Articles, 

Practical Mysticism, Shams Tabrizi. 
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 عرفان خراسان در مقاالت شمس تبریزینقد 

 

  ایران تهران، ،پژوهشکده امام خمینی و انقالب اسالمی ،استادیار     محمد رودگر
  

 چکیده
جریان عرفان عاشقانة خراسانی دارای سنّت سلوکی خاصی با محوریّت مفهوم عشق است. پس از انتشار 

یکی از موضوعات مورد توجه این بود که شمس امثال بایزید از پیران خراسان و حتی  مقاالت شمس تبریزی
شود که عمده نقد شمس به شخصیت عربی را نیز قبول ندارد. در این پژوهش مشخص میجنید، حالج و ابن

منتقدان  این افراد نیست بلکه به شیوة عرفانیِ ایشان است. واقعیت این است که شمس تبریزی یکی از برترین
های مهمِ سلوک عرفان خراسان بود که خود نیز به این جریان تعلق داشت. برای اثبات این مدّعا ابتدا ویژگی

های شمس دربارة این خراسانی همچون تأکید بر ریاضت، سکر، شطح و فنای در پیر بیان شده آنگاه دیدگاه
هایی چون خرقه تقر در عرفان خراسان و سنّتها تبیین و تحلیل شده است. شمس با نظام خانقاهی مسویژگی

دانست. های متداول را یک انحراف جدّی مینشینیها و چلّهدادن و خرقه گرفتن مخالف بود. وی ریاضت
دانست. از ها و نواقص این سنّت سلوکی میاحوالی چون سکر و شطحیات ناشی از آن را نیز از ناکارآمدی

ست که شمس به دنبال رجعت به سنّت نخست خراسانی بود زیرا اتّکای ترین دستاوردهای بحث آن امهم
کوشید تصوّف را به سوی وابستگی به والیت دانست. او میتصوّف را به نظام خانقاهی موجود، قابل قبول نمی

 معنوی مشایخ و آموزة فنای در پیر سوق دهد. 

  فان عملی، شمس تبریزی.عرفان خراسان، تصّوف، مقاالت شمس تبریزی، عر :هاواژهکلید
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 مقدمه

پس از استقرار نظام خانقاهی به همت صوفیانی چون ابوسعید ابوالخیر و آنگاه تعریف و تعیین 

سالسل از سوی بزرگانی چون احمد غزالی، گفتمان غالب در تصوف، گفتمان خراسانی 

تا آنجا که  زبان بودند؛اندک کار به جایی کشید که بیشتر اهل تصوف فارسیگردید. اندک

امثال عطار ترجیح دادند به فارسی بنویسند. زبان فارسی پس از قرون اولیه تصوف، به زبان 

بیشتر دانشوران اسالمی از »اش فصلی با عنوان خلدون در مقدمهاغلب صوفیان تبدیل شد. ابن

 لیاءاالو ةتذکر هدر مقدم خود عطار (.2/330: 1353خلدون، ابن) گشایدمی« اندایرانیان

اگرچه بیشتر ]سخنان عرفا[ به تازی بود، با زبان پارسی آوردم تا همه را شامل »نویسد: می

جماعت عرفا و متصوفه و مریدان این طریق، در ایران و  هپس قاطب. (7: 1397عطار، ) «بود

این موضوع،  دید.زیرمجموعه مکتب خراسان بودند که عطار خاص و عام را در پارسیان می

ها و مکاتب موجود ی است بر غلبه تصوف ایرانی و از جمله خراسانی بر سایر طریقتانشانه

 در آن زمان. در این دوره، تصوف برابر است با مکتب خراسان. 

مراد از خراسان در این پژوهش خراسان بزرگ است که امروزه شامل خراسان ایران به 

هایی از ت و غزنه، به اضافة بخشمرکزیت نیشابور، همچنین خراسان افغانستان: بلخ، هرا

ترکمنستان، ازبکستان و تاجیکستان همچون مرو، خوارزم، سمرقند، بخارا، خیوه و... است. 

طبیعی است که منطقه فرارود)ماوراءالنهر( ترکستان و دشت قپچاق نیز تحت تأثیر تحوالت 

ان را فاقد اصول خراسان بزرگ بوده است: فرغانه، خجند و چاچ)تاشکند(. اگر عرفان خراس

و مبانی نظری و سلوکی بدانیم، این ترکیب بیشتر ناظر به گسترة خاصی از جغرافیاست که 

توان مکتب یا جریان زمانی تصوف ایرانی در آن شکوفایی خاصی داشته است. از این رو نمی

عرفانی خاصی را به این نام به رسمیت شناخت و اگر هم بزرگان خالف این رویکرد را 

اند، خالی از تسامح نبوده است. مدّعای این پژوهش آن است که عرفان خراسان دارای تهداش

هایی چون شمس تبریزی مورد نقد نیز هایی برجسته است که حتی از سوی شخصیتویژگی

واقع شده است. پیش از ورود به نقدهای شمس، باید عرفان خراسان و دستکم آن تعداد از 

 انی را که از سوی شمس نقد شده است بهتر بشناسیم.های این جریان عرفویژگی



 

 

دهی و تشخص مکتب خراسان به دست احمد غزالی و اعالن رسمی پس از سازمان

گنجند: به عنوان محور اصول این مکتب، صوفیان معروف اغلب در دو گروه می« عشق»

این بدان  عراقی و خراسانی. در تصوف عراقی صحو غلبه داشت و در خراسانی سکر. البته

اند، بلکه معنا نیست که تمام عرفای خراسان سکری و همه متصوفه عراق صحوی بوده

ها صحو بود. اطالق خراسانی و ها سکر، و در بین عراقیرویکرد غالب در بین خراسانی

عراقی، به معنای انتساب به جغرافیای خاص یا تقسیم دقیق و منطقی عرفا به سکر و صحو 

از غلبه مفاهیم سکری در خراسان و صحوی در عراق است؛ وگرنه در نیست بلکه حاکی 

توان سکر را یافت و هم صحو را. برخالف برخی که آثار هر یک از مکاتب فوق، هم می

(، 48-23: 1390خیاطیان و دالور، ) اند تقسیم بغداد و خراسان مبنای درستی نداردگمان برده

کوب و آن ماری شیمل نبوده ون عبدالحسین زرینبندی فوق از ابداعات متأخرانی چتقسیم

خوبی قابل دریافت است. اگر هم کسی به دالیلی قائل به تقسیم خراسانی و از متون متصوفه به

توان و عراقی نباشد، باید از مکتب عراق به نفع خراسان صرف نظر کند. به هیچ وجه نمی

اصی به رسمیت نشناخت. جنید تصوف خراسانی را به عنوان مکتب و گرایشِ عرفانیِ خ

گذاران مکتب صحو بغداد بودند. بایزید بغدادی، معروف کرخی و سری سقطی، بنیان

آیند. یانیس اشوتس بسطامی و ابراهیم ادهم نیز مؤسسان مکتب سکر خراسان به شمار می

 نویسد:می

زمین، بالخصرروص عرفای ایرانی، گرایشرری کنم عرفای مشرررقبنده فکر می
، داشتند و این گرایش «مکتب خراسان»به مکتب بایزید، یا به اصطالح بیشتر 

کر و طریقت مسررتی، از دیرباز یکی از خاصرریات عرفان ایرانی  به مذهب سررر
شررناسرریم، یک مکتب عرفان عملی می« مکتب خراسرران»بوده. آنچه ما به نام 

اسرررت که پیوسرررته قرب معشررروق االهی جسرررته و از همه چیز و در همه جا 
وجو کرده و به مالحظه مرایا و مظاهر او چندان توجه ق خود را جستمعشو

نکرده و به سبب غایت مستی از باده وحدت، کثرت مرایا و مظاهر را نادیده 
 (.35: 1381اشوتس، ) گرفته



 

 

 پیشینه پژوهش

، برای موضوع حاضر پیشینة پژوهشِی قابل اعتنایی «مکتب عرفانی خراسان»رغم شهرت علی

یافت و بررسی نقطه نظرات شمس در این باره موضوعی جدید و در خور مطالعه توان نمی

بوده، در ضمن بیانگر ضرورت بحث حاضر است. البته از نگارنده دو مقاله علمی پژوهشی 

 مربوط به عرفان خراسان منتشر شده است:

ب پژوهشنامه مذاه، «های سلوکیعربی، تفاوتعرفان خراسان و ابن»رودگر، محمد،  -

 .1396، اسالمی

، پژوهشنامه عرفان، «های نظریعربی، تفاوتعرفان خراسان و ابن»رودگر، محمد،  -

1397. 

پردازد و نه نقدهای عربی میمقاالت فوق به تمایز سلوکی و نظریِ عرفان خراسان با ابن

 شمس.

پرداخته اینکه کتابی یافت نشد که مستقال به عرفان عملی در تصوف و عرفان خراسان 

باشد، منظور پژوهشی در باب معرفی پیران خراسان نیست بلکه در باب اثبات تصوف خراسان 

به عنوان جریان یا مکتبی مستقل از نظر سلوکی است. عالوه بر مطالبی که به طور پراکنده 

ای وجو شد، ناظر به گوشهدر برخی از آثار به این موضوع اشاره دارد، مقاالتی هم که جست

 این مبحث است؛ به عنوان مثال:از 

یندی معروف تشکیکی در تقسیم»، تاریخ فلسفهاهلل و سید حمید دالور، خیاطیان، قدرت -

 .1390، 1، ش2، س«مکاتب تصوف و عرفان بغداد و خراسان

کند و به سنّت سلوک این پژوهش در اصل تمایز عرفان خراسانی از بغدادی تشکیک می

 شود.یزی مربوط نمیخراسانی و آرای شمس تبر

فصلنامه تخصصی ، «تصوّف در مکتب خراسان»صدری، جمشید و قسمتعلی صمدی،  -
 .1387، 5، س20، شادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی مشهد

اند، بدون دقت نظر در سّنت این نوشتار و امثال آن نیز رویکرد تاریخی به بحث داشته

نیز  مقاالتمس تبریزی. در خصوص شمس و سلوکی عرفان خراسان و به ویژه شخصیت ش



 

 

یک ناظر به عرفان خراسان های خوبی صورت گرفته است اما هیچهای اخیر پژوهشدر سال

 و نقدهای شمس بر آن نیست.

 پژوهش شناسیروش

 ای است.روش پژوهش توصیفی و تحلیلی و مستند به منابع کتابخانه

 

 سلوک عاشقانه

عرفان خراسان بروز و ظهور یافت: شیوة سلوک عاشقانه که بر مشهورترین شیوة سلوکی در 

ها و مکاتب سلوک تأثیرگذار بود. سلوک عاشقانة خراسان، همان شیوة سلوکی دیگر جریان

از مقامات تبتّل تا فنا( است با محوریت عشق. سلوک در منازل و ) رایج در احوال و مقامات

در واقع سفر در مراتب نفس آدمی است. از  ،«هفت شهر عشق»مقامات یا به قول عطار در 

این نظر، سلوک خراسان بیشتر ناظر به مراتب نفس، طبع، نفس، قلب و روح، تا سرّ، خفی و 

است به انگیزه تزکیه نفس  (808 :1999 ،العجم؛ 121و  117 :1365 ،الدین رازی)نجم اخفی

 ( و کشف حجاب انّیّت و هستی.9)قَد أفلَحَ مَن زَکَّیهَا؛ شمس: 

هایی گرچه برخی، مراتبی چون عالم طبع، مثال، روح، سرّ و ذات را همان حجاب

اما آنچه در سلوک  (129: 1360بحرالعلوم، ) اند که سالک باید از آنها عبور کنددانسته

نظریه سلوک در هفت مقام با راهنمایی پیر است که ابونصر سراج  خراسانی مشهور است،

های ریشه تفاوت (.86: 1380سرّاج، ) آورده است: توبه، ورع، زهد، فقر، صبر، توکل و رضا

عربی را باید در تفاوت بین طریق سلوکی میان عرفان خراسان و سلوک مثالً در مکتب ابن

تفاوت اساسی میان عرفان خراسان و مکتب  وجو کرد. اینمحبت با طریق معرفت جست

 (.77-75: 1390ر.ک: رودگر، )صحو بغداد نیز قابل درک است.

 های سلوک عاشقانة خراسان از جمله عبارتند از:ویژگی



 

 

 الف( تأکید بر سلوک

از این جهت، های نظری. پردازد تا جنبههای عملی بیشتر میعرفان خراسان بر سلوک و جنبه

های عرفان اند. چنانکه خواهد آمد، ویژگیرا مترادف با عرفان عملی دانسته« تصوف»برخی 

های خانقاهی ایشان متمرکز است. از این خراسان عمدتاً در عرفان عملی، سلوک و سنت

توان عرفان خراسان را عرفانی عملگرا دانست. خوِد این تأکید بر سلوک، یک جهت می

عربی عرفای خراسان نیز به سمت ز ظهور مکتب ابنویژگی برای عرفان خراسان است. پس ا

آید، عرفان مبانی نظری رفتند اما باز هم وقتی سخن از تصوف و سلوک عرفانی به میان می

 شود.خراسان به ذهن متبادر می

معامله، طریقه، عرفان عملی و سلوک، اولویت نخست در میان بیشتر عرفای خراسان بوده 

 (.35: 1381اشوتس، ) را مکتبی در عرفان عملی خوانده استاست. اشوتس مکتب خراسان 

دفترچه  فوائحترین اثر وی الدین کبری ناظر به عرفان عملی است. مهمبیشتر آثار نجم

ده اصل سلوکی را مطرح  االصول العشرةخاطرات و مخاطراِت سلوکیِ او است. وی در 

رضا توجه الی اهلل، صبر، مراقبه و کند: توبه، زهد، توکل، قناعت، عزلت، مداومت ذکر، می

عبدالخالق غجدوانی نیز هشت اصل سلوکی را مطرح  (.38-31: 1384الدین کبری، نجم)

کرده است: هوش در دم، نظر بر قدم، سفر در وطن، خلوت در انجمن، یادکرد، بازگشت، 

یه که گذشت، مشهورترین نظرچنان(. 384و  383: 1375جامی، ) داشت و یادداشتنگاه

گانه توبه، ورع، زهد، فقر، صبر، سلوک تصوف مربوط است به سلوک در مقامات هفت

. در این مقامات غلبه با سلوک عملی است، نه مفاهیم نظری (86: 1380سراج، ) توکل و رضا

تقریر  بحر الحقیقةگذار جریان عرفان عاشقانه در و انتزاعی. البته احمد غزالی به عنوان بنیان

. وحدانیت 3. جالل و گوهرش حیرت، 2. معرفت و گوهرش یقین، 1قامات دارد: دیگری از م

. جمال و 6. الوهیت و گوهرش وصال، 5. ربوبیت و گوهرش بقا، 4و گوهرش حیات، 

چنانکه مالحظه  (.68-21: 1376)غزالی،  . مشاهده و گوهرش فقر7گوهرش رعایت، 

امات سلوکی با غلبه مفاهیم نظری و معرفتی بندی مقشود، از همان ابتدا تمایل برای تقسیممی



 

 

حتی در جریان عرفان عاشقانه وجود داشته است، هرچند آنچه در عرفان خراسان شهره بوده، 

 همان هفت مقام سرّاج طوسی است.

 ب( ریاضت

شاید به نظر نیاید که عرفان عاشقانه و شورانگیزی چون عرفان خراسان تا این اندازه قائل به 

اما واقع مطلب این است که حتی ابوسعید ابوالخیر که یکی از برترین  ریاضت باشد

ها ها را از سر گذرانده بود. وی شبعرفان خراسانی بود دشوارترین ریاضت هایشخصیت

گفت و تا می« بسم اهلل»شد، کرد، سرنگونسار میخود را در چاه از پا به طنابی آویزان می

و  868: 1397چکید.)عطار، هایش میکه خون از چشم کرد تا آنجاصبح قرآن را ختم می

871) 

 به نظر خرقانی، سالک باید یک دورة چهل سالة ریاضات را از سر بگذراند:

رنج باید  : ده سال رنج باید برد تا زبان راست شود و ده سالاست جهد مردان چهل سال

راست  رنج باید برد تا دلبرد تا این گوشت که بر تن ما رسته است از ما فرو شود وده سال 

امید آن بود که بانگی از حلقش  ،پس هر که چهل سال چنین قدم زند به دعوی راست. شود

 (761.)همان: دبرآید که در آن هوا نبوَ

( و خود نیز تا همنی 914همان: «)کمترین چهل سال بباید»چنانکه ابوسعید نیز گفته است: 

( اساساً یکی از علل بنیان نظام و آداب 871)همان: های سختی را از سر گذراند.مدّت ریاضت

خانقاهی مثل خرقه و زاویه و... که بیشترین نقش را در ساماندهی آن ابوسعید ابوالخیر داشت، 

 همین توجه به زهد و ریاضت است.

 ( سکر و شطحج

« عشق»دهی و تشخص مکتب خراسان به دست احمد غزالی و اعالن رسمی پس از سازمان

گنجند: عراقی و خراسانی. در تصوف به عنوان محور، صوفیان معروف اغلب در دو گروه می

عراقی صحو غلبه داشت و در خراسانی سکر. البته این بدان معنا نیست که تمام عرفای خراسان 

ها سکر، اند، بلکه رویکرد غالب در بین خراسانیاق صحوی بودهسکری و همه صوفیان عر

ها صحو بود. همچنین اطالق خراسانی و عراقی، به معنای انتساب به جغرافیای و در بین عراقی



 

 

خاص یا تقسیم دقیق و منطقی عرفا به سکر و صحو نیست بلکه حاکی از غلبه مفاهیم سکری 

توان ه در آثار هر یک از مکاتب فوق، هم میدر خراسان و صحوی در عراق است؛ وگرن

 (1سکر را یافت و هم صحو را. )

های پایانی سده سوم، جنید بغدادی مکتب عرفانی بغداد را پایه گذاشت. جنید، در دهه

برخالف معاصرانش همچون حّلاج و قاطبه صوفیه خراسان، به جای سکر قائل به اهمیت 

کرد. به او عنوان علم )علم تصوف( پافشاری می صحو بود و بر ظاهر شریعت و تصوف به

گفت: کند و او میگرفتند که چرا بر خالف صوفیان از پوشیدن خرقه خودداری میخررده می

 (438: 1397عطار،  «)لیس اإلعتبارر بالخِرقة إنّما اإلعتبارر بالحررقة»

 وگوی مهمّی میان جنید و حلّاج نقل شده است:دربارة صحو و سکر، گفت

جنید  به نزدیکا کرد و بن عثمان تبرّ از عمرو ت،حال ةدر غلب حلّاج،چون حسین منصور 

«. ای؟ چنان نباید که با سهل تستری و عمر و عثمان کردیبه چه آمده»آمد جنید گفت: 

 محجوب دخو اند بنده را و پیوسته بنده از خداوندِصحو و سکر دو صفت»حسین گفت: 

سکر از  منصور خطا کردی در صحو و پسرای »جنید گفت: «. ودوی فانی ش تا اوصافِ است

با حق و این در تحت صفت و  است حال تِ خالف نیست که صحو عبارت از صحّ کهآن

 بینم و عبارتِمنصور در کالم تو فضول بسیار می و من ای پسرِ .اکتساب خلق نیاید

 (440.)همان: معنیبی

رسی زودگذر نیست که هرکسی بتواند به آن دستبه نظر جنید، صحو یک صفت یا حالِ 

 که کسبی و اکتسابی نیست.« صحّت حال با حق»داشته باشد بلکه عبارت است از 

دید اما این به آن معنا نیست که جنید تمایزی میان عرفان خود و عرفان خراسانی می

شیوة سلوکی پذیرفت. جنید عرفان خراسان را دستکم به عنوان یک عرفان خراسان را نمی

شناخت. عطار نیشابوری نظر جنید را در خصوص عرفان متداول، کامالً به رسمیت می

 خراسانی اینچنین حکایت کرده است:

عجب نبود اگر از »د بسیار بود. جنید گفت: تواجر مرگ وقتِ بهاز را رّبوسعید خَ گفتند

ت و این مقامی محبّ تِغای»گفت: « ؟این چه مقام بود»گفت:  مریدی «.شوق جان او بپریدی

 از عزیز است که جمله عقول را مستغرق گرداند و جمله نفوس را فراموش کند و این



 

 

بود که بنده به جایی رسد که داند که  و در این مقام را. معرفت علمِترین مقامی است عالی

 .تو من نزدیکِ الجرم این بنده گوید به حق من بر تو و به جاهِد. داراو را دوست می وندخدا

ناز کنند و انس بدو  وندخدا ااین قومی باشند که ب»پس گفت: «. تو مرا و نیز گوید به دوستیِ

ایشان  و حشمت برخاسته بود. وندایشان و خدا میانِ همنشینان خداوند باشند و گیرند و

 (.444و  443همان: «)کفر بوده عامّ گویند که نزدیکِ هاسخن

کند که از یک عارف صحوی بعید است را از جنید گزارش می عطار آنگاه رفتارهایی

 (.446)همان: 

شناسند. تقابل با این حال، عموماً سکر خراسانی را با بایزید و صحو عراقی را با جنید می

توان در تقابل قبض با بسط، خوف با رجا، تفرقه با این دو گونه از تصوف را همچنین می

ضور، سکون و سکوت با شور و حرکت و... یافت و این گونه بود جمع، فنا با بقا، غیبت با ح

اند: محبت خراسانی)عرفان انفسی( و عربی، عارفان بر دو طریق بودهکه حتی پیش از ابن

معرفت عراقی)عرفان آفاقی(. غلبة عشق بر معرفت و تعلق خاطر به جریان عرفان عاشقانه که 

از ممیزات مهم مکتب خراسانی است که پیش  احمد غزالی در صدد تبیین اصول آن برآمد،

 عربی پدید آمده بود.از ابن

 د( فنای در پیر

دهد. واسطه دست نمیعاشق باید در عشق خود فانی شود. در عشق الهی این فنا یکسره و بی

اما در عشق الهی گاه « المجاز قنطرة الحقیقه»در عشق مجازی، واسطه معشوق مجازی است: 

به عنوان واسطه یاد شده است. فنای در پیر، مرحلة نخستین فناست که در  از فنای در پیر

سلوک خراسانی به آن توجه بسیار شده است. در این مرحله مرید چونان جزئی از پیر شده، 

فنای در »گردد. در مرحلة بعد، پیر او را به های روحی او برخوردار میاز تمام قدرت

 (231: 1382نیکلسون، «.)فنای در حق»اه هدایت خواهد کرد و آنگ« نبیّ)ص(

القضات نیز به فنای در پیر اشاراتی داشته است. به نظر او درد طلب و ارادت جز در عین

-10: 1377القضات، رخ نخواهد داد)عین« خدمت کفش»سایة خدمت پیر، کار مریدی و 

سازد و هیچ دینی کند و تو را از خود بیگانه می( زیرا پیر تو را به ترک عادت مجبور می19



 

 

هیچ مذهب به ابتدای »برتر از ترک عادت، ترک خود و بیرون تاختن از خویش نیست: 

( شرط رسیدن به درد آگاهی، طلب و ارادت، 21)همان: «. حالت بهتر از ترک عادت نداند

ای که سالک دست شرط ترک عادت، خدمت پیر. درست از لحظهترک عادت است و 

القضات که دست ارادت گردد؛ همانند خود عیندهد، ترک خود آغاز میارادت به پیر می

رفته به مقام فنای در پیر رسید. پیر ( و رفته121و  120: 1384به شیخ برکه داد )پورجوادی، 

( 1/71القضات، همان: سازد. )عیننی میکسی است که سالک را از خود جدا و بالکل فا

فنای در پیر یعنی فرو رفتن در کام مرگ و درباختن تعیّنات خویش. عامل اصلی این فرایند، 

حیرت و سرگردانی در برابر پیر است. مرید هر آنکه باشد، با هر اندازه اندوخته از علم و 

ر تو را دانش اگر نادانی است/ بیند: گرسد، خود را سایری حایر میعمل، وقتی به پیر می

 (244: 1386آخرِ کارِ تو سرگردانی است. )عطار، 

 نقدهای شمس

های معمول در میان ها و شیوهاند که به اندیشههمواره در میان عرفای خراسانی کسانی بوده

اند. یکی از آنها شمس تبریزی است که قائل بود امثال حالج و هایی داشتهخود اعتراض

ز این کردند. اعربی متابعت نداشتند یعنی از پیامبر اسالم)ص( پیروی نمیو حتی ابنبایزید 

موشان خانة دیِن محمد »و « راهزنان دین محمد»باالتر، وی اغلب شیوخ صوفیه را 

( البته نقدهای شمس به معنای 613: 1377دانست. )شمس تبریزی، می« کنندگانخراب

که به آن وابسته بود نیست. شمس اصول عرفان خراسان رویگردانی از سنّت عرفان خراسان 

عربی که اندیشة فلسفی داشتند و همچون محوریت عشق را پذیرفته بود و به امثال ابن

خلل از این است که خدا را به نظر محبت »گرفت: محوریت را به معرفت داده بودند خررده می

با  مقاالت (108همان: «.)کار دیگرست نگرند، و به نظر معرفت و نظر فلسفه! نظر محبّتنمی

 شود که لّب عرفان عاشقانة خراسانی است:جمالتی شروع می

اگر از جسم بگذری و به جان رسی به حادثی رسیده باشی. حق قدیم است از کجا یابد 

نزد تو آنچه بدان بجهی و برهی، جان است؛ و  «ماللتراب و ربّ االرباب؟»حادث قدیم را؟ 

به سر تو که  /جان آرند عاشقانت بر تو تحفه اگر آنگه اگر جان برکف نهی چه کرده باشی؟



 

 

زیره به کرمان بری چه قیمت و چه نرخ و چه آب روی آرد؟ چون . همه زیره به کرمان آرند

که بی نیاز نیاز دوست دارد، به چنین بارگاهی است، اکنون او بی نیاز است، تو نیاز ببر، 

واسطه آن نیاز از میان این حوادث ناگاه بجهی. از قدیم چیزی به تو پیوندد و آن عشق است. 

و »است. از آن قدیم قدیم را بینی  «همحبُّیر»تاثیر  «هحبّونَیر»دام عشق آمد و در او پیچید، که 

ست، الی یوم القیامه تمام نخواهد این است تمامی این سخن که تمامش نی. «هو یدرک االبصار

 (69)همان: .شد

نوشته شده و طنین صدای خواجه احمد غزالی را در خود  سوانحاین جمالت که بر سنن 

نیاز است یا همان فقر و استغنا. این مفاهیم در دارد، معطوف به تقابل دو صفت نیاز و بی

های خانقاهی مس برخی از سنتاحمد غزالی بسیار مورد توجه است. مسلّم است که ش سوانح

شان را در سه ترینتوان مهمهمچون سماع را پذیرفته بود اما نقدهایی اساسی داشت که می

 محور بیان کرد:

 الف. خرقه و خانقاه

اند. اوج این پیران خراسان همواره تظاهر به تصوّف به واسطة خرقه و خانقاه را نکوهیده

شمس تبریزی یافت. وی با نظام خانقاهی که از یادگارهای توان در سخنان انتقادها را می

رفت. پوشید و نه خانقاه میعرفان خراسانی است به شدّت مخالف بود. نه خرقه و مرقّع می

من »گفت: با لحنی پر از نیش و کنایه می« آیی؟چرا به خانقاه نمی»پرسیدند: وقتی از او می

اند به ه برای کسانی است که آنقدر غرقه در حق شدهدانم. خانقاخودم را مستحق خانقاه نمی

رسند. بس که روزگارشان عزیز است، به کار دیگری کسب و کار و پخت و پز نمی

 (.141)ر.ک: شمس تبریزی، همان: « رسندنمی

شود خانقاه جای کسانی است که از فرط استغراق در جایی دیگر باز هم شمس متذکر می

تن ندارند نه آنان که به عکس، از فرط خوردن و خوابیدن در در حق پروای پختن و ساخ

ها پروای او ندارند؛ آنجا که در باب سبب بنای خانقاه از سوی ابوسعید ابوالخیر خانقاه

 گوید:می



 

 

ابوسعید قومی را دید هفت روز در حیرت ایشان بود ایستاده، هفتة دیگر در پی ایشان 

دچار دنگ شدی؟ یکی از ایشان چیزی خواست از گذشت. گفتند: چه بیخود و حیران می

ای ساخت و زود بیاورد و پیش پادشاه قبول داشت. گفت: موضعی او جهت خوردن. حیله

بساز که این طایفه که ایشان را پروای پختن و ساختن نیست، چیزی حاضر باشد وقتی 

ه از غم لوت حاجتشان باشد. خانقاه ساخته است جهت چنین قوم، نه چنین اهل خانقاه ک

 (674فراغت او ندارند.)همان: 

 (737همان: «.)این خانقاه جای پاکان است که پروای خریدن و پختن ندارند»همچنین: 

ها نیز تعریض داشته است که چرا شمس تبریزی به سلسله مراتب حاکم بر خانقاه

او فالن؟ فقر مقام  گویید درویش فقیر و باالتر از او شیخ و باالتر از او قطب و باالتر ازمی

اید؟!)همان: حال شما مقام شیخی را از فقر باالتر برده«. الفقر فخری»پیامبر است که فرمود: 

171) 

« روی؟ای. چرا به مدرسه نمیاگر اهل خانقاه نیستی البد اهل مدرسه»به شمس گفتند که 

گر هم بخواهم به طور بحث کنم. اتوانم ایناند. من نمیاهل مدرسه درگیر لفظ»گفت: می

( با این حال، برای 674همان: «.)کنندخندند و یا تکفیرم میزبان خودم بحث کنم یا به من می

گوید که فقیهان را بر اینکه نقد خود را به تصوف خانقاهی استوارتر کند، در جایی دیگر می

درویشی اند ولی این درویشان فقط الفِ دهد چون آنها زحمت کشیدهدرویشان ترجیح می

 (249زنند بدون آنکه حاضر باشند در طریقت رنجی را بر خود هموار کنند.)همان: می

موالنا را هیچ مرید نبوده است اال »کرد: شمس موالنا را نیز از مرید گرفتن منع می

( سلسلة مولویه نیز از طریق فرزندان موالنا ادامه 648همان: «.)فرزندانش؛ هم فرزند، هم مرید

ط اولِ شمس با موالنا برای اقامت در قونیه این بود که از خانقاه و مدرسه بر کنار یافت. شر

(. شمس نه مرید موالناست و نه شیخ او و نه کسی 777باشد هم خودش و هم موالنا )همان: 

در اینجا مجموعة « صحبت( »762با موالنا آمده بود.)همان: « صحبت»دیگر. او فقط برای 

و روش اوست. شمس خرقة صحبت با پیامبر)ص( را که در رؤیا با او  گفتار و کردار و راه

داند. به همین خاطر اولین شرِط ( برتر از خرقة ارادت به پیر می134عنایت شده بود )همان: 

 (41گیریِ او از مدرسه و خانقاه بود. )همان: صحبت، همین کناره



 

 

آن »م، اهل خرقه دادن نبود: ( ه3باف تبریزی)به گفتة شمس، استادش شیخ ابوبکر سلّه

متأسفانه از مکتب عرفانی تبریز در این دوره «. شیخ ابوبکر را خود این رسم خرقه دادن نیست

توان اطالعات چندانی به دست نیست. اصول این نگرش خاص عرفانی را جسته و گریخته می

خرقة صحبت  از سخنان شمس دریافت. به نظر او خرقة ارادت باید از جنس ارادت باشد و

از جنس سخن و مصاحبت. این یک خرقة ظاهری و مادی نیست بلکه نمادین و استعاری 

او از من خرقه خواسته و موالنا گفته خرقه نیست قاعدة من. خرقة من صحبت است و »است: 

 (224همان: «.)آنچه تو از من حاصل کنی خرقة من آن است

چون مرید کامل نشده است تا »ر و مراد نیست: البته این به معنای نادیده گرفتن جایگاه پی

از هوا ایمن باشد، از نظر شیخ دور بودن او را مصلحت نباشد زیرا نَفَسِ سردی، او را در حال 

سرد کند. زهر قاتل باشد که اژدهایی در دمد، به هرچه رسد سیاه کند. اما چون کامل شد، 

 (145و  144)همان: «. بعد از آن غیبت شیخ او را زیان ندارد

داند. داشتن پیر، طبق عبارت فوق، شمس نافیِ پیر طریقت نیست اما آن را پایان کار نمی

شود. الزمة عبور از نفس و کشتن هوا و ایمنی از آن است اما کار اصلی پس از آن آغاز می

برترین پیران خراسان جایگاهی ندارند جز اینکه نقش رابط میان سالک و مقام پیامبر 

( به این خاطر بوده 56همان: «)اندجنید را که اینها به خدایی گرفته»( را بازی کنند. اکرم)ص

دانند. پیر نقطة هدایتِ سالک به فنای در نبیّ است است که فنای در پیر را پایان سلوک می

 و جز این چیزی نیست. 

ید. امثال افزاانکار نظام خانقاهی اتفاقاً بر اهمیت عنصر شیخ و پیر در تفکر شمس می

شهر به دنبال شیخ و نشینی، شهربهاحمد غزالی و بونجیب سهروردی به جای عزلت و چلّه

گشتند. احمد غزالی برای رفع حجابی مأمور به زیارت خواجه سنگان شد. پیری کامل می

همان روز خواجه سنگان مجلس سماع داشت و در آن مجلس مشکل غزالی حل شد.)همان: 

ب برای مشکلی در چله نشسته بود که ندا آمد باید به زیارت فالن شیخ ( همچنین بونجی324

بینی، به جامع شهر بروی تا مشکل حل شود. گفت: کجا باید ببینمش؟ ندا آمد: تو او را نمی

( پس مخالفت با نظام مستقرِ 179صف خیرات کن تا او تو را ببیند. )همان: بهبرو و صف

دهد که دربند بلکه تصویری را از یک شیخ کامل ارائه می کاهدخانقاهی از اهمیت شیخ نمی



 

 

ندارد)حافظ:  خانقاه که شیخی شادی خرابات/ مرید ای ده گرانم خرقه و خانقاه نیست: رطل

ها خلوت و کند که یک نگاه شیخ، ای بسا برتر از مدت( و این مهم را گوشزد می127غزل

رفته به تجّلی و لقای حق توان رفتهه میمشایخ است ک« صحبت»نشینی است. با عزلت و چله

إنّ لِربِّکرم فِی أیّامِ دَهرِکرم »ذیل حدیث نبوی  خوانده،« کیمیا»رسید. شمس این نگاه و نفس را 

ای باشد از بندگان مقرب که این نفحات، نفس بنده»گفته است: « نَفَحَاتٍ ألَا َفتَعَرّضوا لَها

 (750)همان: «. اوست کیمیای سعادت نه آن کتاب

 ب( ریاضت

و استهزا قرار  های معمول در میان صوفیه نیز از سوی شمس انکار شد و مورد طعنریاضت

گرفت: آن که ز تبریز دید یک نظر شمس دین/ طعنه زند بر چله سخره کند بر دهه)مولوی، 

 ( 2405: غزل 1396

منظور از انکار ریاضت و رهبانیت، انکار اصل این مفاهیم نیست بلکه انکار شیوه و 

 رهبانیّةَ فی ال»های متداول برای ریاضت و رهبانیت است. چنانکه وقتی پیامبر فرمود: روش

شمس تبریزی، «.)نگراز دور مردمان را می»منظور این نبود که با مردم بنشین بلکه « اإلسالم

نمای خلق نکن و عارف باش. ( از مردم کناره مگیر، خود را در معرفت انگشت692همان: 

( به نظر شمس، سلوک 721همان: «.)در خلوت مباش و فرد باش... زن بخواه و مجرد باش»

ر تصوف متأثر از سلوک زاهدان و راهبان مسیحی بوده است. پس باید رجعتی داشت به د

در «. طریق محمد»و آن عبارت است از « مثل آن هیچ روشی نیست»برترین شیوة سلوک که 

گویی و اشراف بر ضمیر طریق محمد، هدف از ریاضت رسیدن به خوارق عاداتی چون غیب

( هدف 668هودی و مسیحی مورد نظرشان بوده است.)همان: نیست چنانکه زاهدان و راهبان ی

های اخالقی مثل تواضع، کرم و... است. مشکل اینجاست که اصلی، رسیدن به گنج

ها است که به صد موالنا را صفت»یابی به این هدف با مجاهدة صرف میسر نیست: دست

( با ریاضت آشکار 129همان: «.)رَوهزار مجاهده به یک صفتِ او نرسد هیچ سالکِ گرم

 توان به همه چیز رسید. پس چاره در چیست؟ ریاضت پنهان. نمی



 

 

به نظر شمس، ریاضت به دو گونه است: آشکار و پنهان، ظاهری و باطنی. به عبارتی 

دیگر، طریق بر دو شیوه است: طریق گشاد باطن که خاص انبیا و اولیاست و طریق تحصیل 

، طریق ریاضت پنهانی و متابعت از محمد)ص( است و علم مجاهده و تصفیه. طریق نخست

های متداول نشینیها و چلّهطریق دوم طریق ریاضت آشکار و متابعت از موسی)ع(. ریاضت

واعَدْنا إذ  وَ»در تصوف، برگرفته از دین موسی)ع( بوده است چنانکه فرمود: 

( اما ریاضت پنهان ویژة دین محمد)ص( است. ریاضت آشکار 51)بقره: «. َلیْلَةً  ینَأربَعِ مروسى

(. هر که از امت 323همان: «.)هرگز محمد چلّه ننشست»بدعت در دین محمد است زیرا 

این »هایی تن دهد، تبعیت از محمد ندارد و اهل بدعت است: محمد باشد و به چنین ریاضت

عت محمد مزه نیافتند. حاشا، بلکه متابعت محمد به داران متابع موسی شدند، چو از متابچله

 ( 171همان: «.)شرط نکردند، از متابعت موسی اندکی مزه یافتند، آن را گرفتند

ریاضت آشکار برای کشتن نفس و رسیدن به کرامات است اما ریاضت پنهان برای ایجاد 

ساست اما ریاضت فراستعداد و قابلیت است. ریاضت آشکار متّکی بر اعمال ظاهری طاقت

پنهان مّتکی بر فکر و اعمال قلبی است. اگر کسی بپرسد که اگر قائل به ریاضت و مجاهده 

نباشیم، خلوت پیامبر)ص( را در غار حراء چگونه باید توجیه کرد؟ شمس در جواب گفته 

است که این خلوت یک ریاضت پنهان از باب استعداد و استقبال بود و نه این چلّة مرسوم 

 (751تصوّف خراسانی.)همان: در 
ریاضت پنهان بسیار برتر از آشکار بوده، ارتباط مستقیم با تجّلی و دیدار حق دارد. ثمرة 

های باطنی چیزی نیست جز دیدار حق و تجّلی های ظاهری خیال است و ثمرة خلوتخلوت

را از کرد که خدا او ( به همین جهت موسی)ع( با آن عظمت دعا می162حقیقت. )همان: 

اگرنه »این یعنی مرا اهل دیدار خود گردان. «. ربّ اجعلنی مِن امّة محمّد»امت محمد گرداند: 

 ( 324همان: «)بغل خواست بردن؟!موسی آرزوی من و توِ گَنده

ریاضت پنهان همان فکر و استغراقی است که گاه از طریق ریاضت آشکاری چون ذکر 

کند. ریاضت پنهان چندان را تبدیل به ذکر خفی می آورد و آن ذکرو نماز به سالک روی می

تواند عمل ظاهری را به عملی باطنی ارتقا دهد. طاعت و عمل پیامبر نیرومند است که می

اسالم)ص( چیزی جز همین استغراق نبود. عملی واقعی، همین عمل، بندگی و خدمت دل 



 

 

لیف شد تا مردم دستکم است. از آنجا که هر کسی اهل چنین عملی نیست، عمل ظاهری تک

رفته خود را به عمل باطنی برسانند. نماز، روزه، از این نوع عمل باز نمانند و از طریق آن رفته

حج و... یک نحوه ریاضت باطنی در خود دارند که از طریق استغراق در آن باطن دست 

 (613و  612دهد.)ر.ک: همان: می

های گیرد که به جای ریاضتبهره می« عَرَفَ رَبَّهرمَن عَرَفَ نَفَسهر فَقَد »شمس از حدیث 

فرسای معمول در تصوف خانقاهی، باید به دنبال افزایش معرفت نفس بود تا زمینه را طاقت

برای جلب عنایات حق هموار ساخت. پس معرفت، برتر و پیشتر از عمل و ریاضت 

و آنگاه فنای در پیامبر)ص(  است.)همان( در اینجا شمس معرفت نفس را به معنای فنای در پیر

عربی با به نظر شمس تبریزی، فنای در نبیّ همان فنای در حق است. او همانند ابن داند.می

کند و اِی پیامبران را بیان میارتباطات شبکه« من عرف نفسه فقد عرف رّبه»تکیه بر حدیث 

 دهد:در پایان تأویل جالبی از حدیث فوق به دست می

: ای جهود موسی را نیکو نشناختی، بیا مرا ببین گویدفِ همدگرند. عیسی میانبیا همه معرِّ

محمد می گوید: ای نصرانی، ای جهود، موسی و عیسی را نیکو  .تا موسی را بشناسی

سخن انبیا همه شارح د. انبیا همه معرف همدگرند. بشناسی را نشناختید، بیایید مرا ببینید تا ایشان

ف من قبله بود، اکنون د از آن یاران گفتند که یا رسول اهلل هر نبی معرّبع. همدگرست و مبّینِ

 فَرَن عَیعنی: مَ  .هبَّرَ فَرَد عَقَفَ  هرفسَ نَ فَرَن عَگفت: مَ ف تو که باشد؟تو خاتم النبیینی، معرّ

 ( 75)همان: .یبِّرَ فَرَد عَقَی فَ سِفَنَ

مَن عَرَفَ »اینکه بگوید: دهد که پیامبر)ص( شرم داشت از شمس تبریزی توضیح می

شناخت نفس خبیث انسان مادی چه ارزشی «. مَن عَرَفَ َنفسَه»، گفت: «نَفسِی َفقَد عَرَفَ رَبِّی

توان با شناخت این نفسک پلیدِ تاریک ژنده به معرفت خدا دارد؟ عقال گفتند که چطور می

اما چرا معرفت  (734فهمند که آن حضرت چه فرمود.)همان: رسید؟ فقط اصحاب سرّ می

نفس پیامبر برابر است با معرفت رب؟ زیرا خداوند بر عرشة دلِ آن حضرت مستولی شده 

( را ناظر به همین حقیقت و مرتبط با 5طه: «)الرَّحْمَنر عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى»است. شمس آیة 

 (257داند.)همان: می« مَن عرَفَ رَبَّه»حدیث 



 

 

رسان وصول به این هدف نبیّ)ص( است و پیر یاری پس هدف اصلی محو و فنا در نفس

مرحله به سوی بهکند سالک مرحلهاست. پیر در اینجا یک قابلة معنوی است که کمک می

نوزایی معنوی گام بردارد. چنانکه موالنا دل خود را از پیر و مراد خود یعنی شمس تبریزی 

 ینم فرزند بر اقبال تو زاده.دید: شمس الحق تبریز دلم حاملة توست/ کی بباردار می

های نامشروع که ربطی به امت محمد)ص( ندارد تن دهد، ممکن اگر کسی به ریاضت

گفت: محمد عربی که میرفته خود را برتر از آن حضرت پندارد همچون ابناست رفته

نیاز از آن حضرت پندارد در حالی که حتی خدا نیز از دار ماست! و خود را بیپرده

لو الک لما خلقت »فرماید که نیاز نیست. بر قلب او جای گرفته است و می( بیمحمد)ص

( سالک نیز باید در نفس نبیّ فانی شود 325و  299)ر.ک: شمس تبریزی، همان: «. االفالک

های خارج از شرع نیست بلکه تا به معرفت حق دست پیدا کند و واسطة این فنا ریاضت

. اهمیت پیر بیشتر از ریاضت است. پیر کسی است که شخص نبیّ)ص( و شیخ و مراد است

رساند تا با معرفت نفس آن حضرت)مَن با فنای سالک در خود، او را به فنای در نبّی می

ی( الرَّحْمَنر عَلَى الْعَرْشِ اْستَوَعَرَفَ نَفسَه( به معرفت خدایی که بر قلب آن حضرت استوا یافته)

 حمانی گردد. دست پیدا کند تا قلب او هم عرش ر

طور که انکار خرقه و خانقاه از سوی شمس برای به رخ کشیدنِ جایگاه پیر در پس همان

سلوک بود، انکار ریاضت و مجاهده نیز از سوی شمس به همین منظور صورت گرفته است. 

چنانکه موالنا سرود: «. محضر شیخ، چلّة مستمر است»( خالصة سخن شمس این است: 3)

 (2095: غزل1396پاره منم ترک چله کن.)مولوی، در چلّه شدی/ سیپاره به کف سی

عربی بود که بیش از این سخنی نگفت وگرنه فخر رازی را شمس از روی ارادت به ابن

فخر رازی چه زهره داشت که گفت: »به خاطر همین عدم متابعت به سختی نواخته است: 

. این مرتد وقت نباشد؟ این کافر گویدگوید و محمد رازی چنین میمحمد تازی چنین می

ها را از سوی امثال ( شمس دلیل این گستاخی288)همان: «. مطلق نبود؟ مگر توبه کند

داند و با لحنی سراسر طعن و تعریض، خودش را با عربی در میل ایشان به خودنمایی میابن

کند که از خود جهد می مرا از او فایده بسیار بود اما... یکی هزار»کند: عربی مقایسه میابن

کند. هر چند خود را بیش پیدا کنم چیزی بنماید و یکی به صد حیلت خود را پنهان می



 

 

و  304همان: «.)زحمتم بیش شود، محرم و نامحرم گرد شود، نتوانم چنانکه مرا باید زیستن

ل به عربی می( میل به مخمولی و گمنامی در سیرة شمس قابل اثبات است اما اینکه ابن305

 اند.ای است که جناب شمس در لفّافة تعریض داشتهخودنمایی داشته، داعیه

 وی توجه به ریاضت پنهان را به احمد غزالی نسبت داده است:

کس آن این شیخ احمد غزالی را چیزی مشکل شده بود و حجاب او گشته، از هیچ

ر آسمان کرد به سوی خاست. او با خود هم مردی بسیار کرد. مردی که نظر بحجاب برنمی

های پنهان در حال حاصل شدی، ریاضت« وَ إذَا السَّمَاءر انفَطَرَت»، «جَعَلَهر دَکّاً»فلک نگریست 

کنند های آشکارا نقل میکس بر آن وقوف نیابد. هرچه از او از این ریاضتکشید که هیچ

ن محمد.)شمس ها هیچ ننشست که این بدعت است در دیهمه دروغ است. او از این چّله

 (323تبریزی، همان: 

های رایج احمد غزالی عارفی ذونوال و اهل سماع و شاهد بود که اعتقادی به ریاضت

عربی را نقطة عطفی بزرگ در معرفت عرفانی نداشت. این گونه است که اگر همه ابن

د و عمر داند و به اتفاق برادرانش محممی« سلطان معرفت»دانند اما شمس احمد غزالی را می

احمد غزالی در معرفت، سلطان همه »خواند: می« نظیربی»و « ساللة پاک»از یک 

 (4( )320)همان: «. نمایان بودندانگشت

 ج( سکر و شطح

اند و هم های غیرمشروع را برگزیدند ترک متابعت کردهبه نظر شمس، هم آنان که ریاضت

متابعت مصطفی به مستی نتوان »د. اناند و شطح گفتهآنان که به دنبال روش سکر بوده

سخنی از سرِ علّت « أنا الحقّ»( از این جهت، امثال حلّاج جایگاهی ندارند. 690همان: «.)کرد

بوده حاکی از آن است که گوینده از دایرة متابعت پیامبر خاتم)ص( بیرون است. )همان: 

ود و در عالم روح ( حالج اگر هم به حق رسیده بود، به حقیقت حق نرسیده ب211و  210

کجا. عالم روح جای کثرت نبوده نه الف « أنا»تمام جمال را ندیده بود وگرنه حق کجا و 

بگوید. شطح حلّاج قابل « حق»تواند از گوید، نمیمی« أنا»گنجد و نه نون. کسی که از می



 

 

 280، 763، 761تأویل نیست، رسوا و برهنه است و به همین خاطر سرش رفت)ر.ک: همان: 

 (.262و 

گوید نمی« سبحانی»گوید، همچنین هرگز نمی« أنا»حضرت حق افزون بر آنکه هرگز 

لفظ تعجب است. حق چون « سبحانی»زیرا « سبحانی ما أعظم شأنی»چنانکه بایزید گفت: 

( 657همان: «)حق چگونه متعجب باشد از ملک خود؟( »185همان: «)متعجب شود از چیزی؟

ن مالقات با موالنا مطرح کرده بود این بود که چرا پیامبر اشکالی که شمس در نخستی

؟ اگر پیامبر برتر است پس «سبحانی»گفت: و بایزید می« سبحان اهلل»گفت: اکرم)ص( می

و « سبحانک ما عبدناک حقّ عبادتک»و « سبحانک الاحصی ثناء علیک»گفت: چرا او می

بگوییم بایزید این جمله را در حالت  ؟ مگر اینکه«سبحانی ما أعظم شأنی»گفت: بایزید می

( تنها در این صورت 657همان: «.)چون به خود آمد مستغفر بود»خودی گفته و مستی و بی

پذیرد. چنانکه عطار در است که شمس این جمله را به عنوان یک شطح از بایزید می

شطح را گفت، اش آورده است که بایزید از یارانش خواسته بود که اگر باز هم این تذکره

پاره کنند. باز هم بایزید در خلوت این جمله را گفت و وقتی مریدانش با کارد او را پاره

زدند کارگر نبود: خواستند به او کارد بزنند، خانه را از بایزید پرر دیدند و هرچه کارد می

آن حاالت تمام شد و بایزید به خود آمد و یارانش  «.چنان بود که کسی کارد به آب زند»

 «!بینید. آن بایزید نبودبایزید این است که می»ماجرا را تعریف کردند، گفت: 

در واقع شمس جواب اشکال خودش را خودش داده و به همین خاطر است که موالنا 

ها به بایزید و نایهکند، از این گوشه و کبیان می مثنویوقتی این موضوع را در دفتر چهارم 

دید که رواج چنین شطحیاتی از امثال بایزید، عرفان خراسان را زند. شمس میحالج نمی

رفته دید و رفتهنیاز از شخصیت پیامبر)ص( میرفته به جایی رسانده بود که خود را بیرفته

و مریدان را به  کار به جایی کشیده شد که آموزة فنای در پیر و فنای در نبیّ از اعتبار افتاد

. بخصوص آنکه درست اندهای ظاهری فرا خواندهفرسا و ریاضتهای طاقتو عزلت خلوت

دانست. شمس دار خود میعربی نیز پیامبر را پردهمعاصر با شمس، شیخ بزرگی چون ابن

های ناکارآمد و ناثوابِ ظاهری گونه برخورد با پیامبر را مقدمة انحراف به سوی ریاضتاین

اندیشانه در پیِ انکار چنین شطحیاتی برآمد تا آن شیوه را در دید. این بود که مصلحتمی



 

 

« سبحانی...»، بالفاصله پس از ذکر جملة مقاالتتصوف خراسانی تخطئه کرده باشد. او در 

تر از حال مصطفی بود سخت احمق و اگر کسی را گمان باشد که حال او قوی»گوید: می

انکار احوال سکرآمیز عرفا و « سبحانی»( پس مراد از انکار 143همان: «.)نادان باشد

اند. مراد شمس این نیست که بایزید هایی همچون شطحیات نبود که لوازم آن احوالپدیده

کافر است. مراد از متابعت در اینجا آن است که خود را برتر از پیامبر نداند اما حتی این شطح 

دانست. شمس برای اینکه راه را برای هر گونه را برتر میدال بر این نیست که بایزید خود 

انحراف در سلوک خراسانی از طریق نادیده گرفتن جایگاه شخص پیامبر)ص( در سلوک 

ترین تعریضی به آن مقام واال داشته باشد، ببندد، هر گونه سخنی را که ممکن بود کوچک

 کرد.انکار می

او با سکر رایج در عرفان خراسان است اساس مخالفت شمس با شطحیات در مخالفت 

خیزد. به نظر او مستی مقام نیست بلکه حال زیرا شطحیات از بستر این گونه از سکر برمی

است. این حال دارای چهار قسم و مرتبه است: مستیِ هوا، مستیِ روح، مستی در خدا و مستی 

شیاری است.)همان: از خدا. کمال مستی همین مستی از خدا بوده، پس از آن صحو و هو

های پندار کند و پرده( سالک در مقامات مختلف، حاالت مختلفی از سکر را درک می700

زند تا به صحو برسد و این حاالت از او رخت بربندد. مستی هوای یک کنار میبهرا یک

شود که البته کار دشوار و نفس با زهد، رهبانیت، رام کردن، تزکیه و کشتنِ نفس رفع می

گیری است. اگر سالک نه تنها زر و زن و دنیا را ترک کند بلکه آرزوی دنیا را هم در فسن

رسد. هر اندازه رغبت به دنیا با اشکال مختلف در او نفوذ خود سرکوب کند به مستی هوا می

شود. این نوع مستی خاص اهل زهد است. بیشتر زاهدان و راهبان کند، از مستی هوا کاسته می

برند و از این طریق بر ضمایر اشراف داشته باشند. این نوع مستی هوا به سر میدر مستیِ 

بیند، در سخنانش اثری چندان عظیم است که سالک جایگاهِ مشایخ، اولیا و حتی انبیا را نمی

همان( این بدین خاطر «.)عار آیدش سخن نقل مگر جهت تفهیم»از آیه و حدیث نیست: 

را شهود نکرده است. عبور از این گونه سکر فقط با کمک است که او هنوز حقیقت روح 

بندگان خاص خدا میسر است تا حقیقت روح را به او بازنماید و او را به راه حق درآورَد. 

مستی راه خدا نیز مستِی بزرگی است اما همراه با سکون و آرامش است. در این مرحله، 



 

 

یابد که پیشتر بسیار متفاوت از چیزی می آورد و خود راها بیرون میخداوند او را پنداشت

های خود رهایی یافت، خداوند او را از شراب پاک پنداشت. وقتی بنده از نفس و پنداشتمی

 سازد که این کمال مستی بوده، پس از آن صحو و هوشیاری است. خود مست می

غرق شوند. در توانند در یکدیگر مستبه عنوان مثال، اگر دو عارف به یکدیگر برسند، می

دهد اما برخی نیز هستند که اش را از دست میاین حالت استغراق عارف معموالً هوشیاری

شمس تبریزی حکایت «. الخبیر»حتی در این حالت، هوشیارند به واسطة ارتباطشان با اسم 

اند ابوسعید مشکلی داشت، پس از سه چلّه او جالبی در این باره تعریف کرده است. آورده

به فالن شیخ حواله دادند. دو شیخ همدیگر را دیدند و در هم مستغرق شدند. مرید ابوسعید را 

که « چه روزگاری شده! باآلخره دو شیخ را روی یک تخت دیدیم!»پیش خودش گفت: 

توانست یعنی با هم سرِ جنگ و اختالف ندارند! آن شیخ گرچه مستغرق بود اما می

گذرد و خندید. ابوسعید ه در ضمیر آن مرید چه میاش را حفظ کند. فهمید کهوشیاری

اگرچه خود استاد اشراف بر ضمایر بود اما هنوز به مرتبة صحو در عین سکر و استغراق 

نرسیده بود و از ماجرا غافل مانده بود. مشکلی هم که ابوسعید داشت و آمده بود تا با شیخ 

ر عین استغراق بود. بسیار دشوار در میان بگذارد، همین صحو در عین سکر یا هوشیاری د

است کسی صد خم شراب ناب بنوشد و مست نشود. وقتی شیخ از آن ضمیر خندید، ابوسعید 

اش را حفظ به طور حضوری تجربه کرد و دید که چگونه او در عین استغراق، هوشیاری

( پس شمس 771و  770کرده است. جوابش را پیدا کرد و مشکلش حل شد. )ر.ک: همان: 

 ه قائل به صحو است و نه سکر بلکه قائل به صحو در عین سکر است.ن

 نتیجه

ق( عرفان عاشقانة خراسانی را بنیان نهاد و رواج داد اما سازماندهی 520هرچند احمد غزالی)م

های اصیل خواجه احمد سمت نظامات خانقاهی از سوی ابوسعید ابوالخیر باعث شد که آموزه

ق( بازگشت به سنّتِ سلوکیِ 645ت سلوکِی شمس تبریزی)و سوی دیگری پیدا کند. سنّ 

مکتبِ خواجه است. نقدهای شمس بر عرفان خراسان نیز به این منظور بیان شده است. وی 

وابسته به حلقة سلوکیِ مکتب تبریز بود که اّطالعات چندانی از آن در دست نیست. از 



 

 

یابیم که انکار ریاضات و آید درمیاطاّلعات محدودی که از سخنان شمس به دست می

های مکتب خراسان از سوی وی، پیر و فنای در پیر فرسای متداول در خانقاهمجاهدات طاقت

ترین هدف سالک برجسته ساخته است زیرا صحبت و استغراق در پیر، چلّة را به عنوان مهم

اشقانة مستمر است. فنای در نبیّ)ص( نیز مقام حضرتش را به برترین جایگاه در سلوک ع

خراسانی رسانده است. مخالفت شمس با خرقه و خانقاه به این دلیل است که خرقة اصیل را 

داند. این اتصال از جنس صحبت، سخن و اتصال معنوی با والیت معنوی پیامبر)ص( می

گنجند. شمس همچنین نه استغراق عرفانی است که در قالب آموزة سلوکیِ فنای در پیر می

ای ناتمام در سلوک سانی است و نه صحو عراقی. وی سکر خراسانی را مرتبهقائل به سکر خرا

 سخن گفته است.« صحو در عین سکر»دانسته، از 

 نوشتپی

خیاطیان و دالور، ) اند تقسیم بغداد و خراسان مبنای درستی ندارد. برخالف برخی که گمان برده1

کوب و آن ماری ون عبدالحسین زرینبندی فوق از ابداعات متأخرانی چ(، تقسیم23-48: 1390

 خوبی قابل دریافت است.شیمل نبوده، از متون متصوفه به

باف در دست نیست. یقیناً شمس تبریزی در انکار . متأسفانه اطالعات چندانی از شیخ ابوبکر سلّه2

ت، خرقه و خانقاه و ریاضت و مواردی از این دست، تحت تأثیر این شخصیت بوده است. از این جه

تر به مکتب عرفانیِ تبریز داشت؛ جایی که شمس در آنجا کسانی را دیده که بهتر است نگاهی دقیق

همچنانکه خاشاک از دریا »داند که دریای عرفان تبریز بیرون انداخته است شان میخود را کمترین

 (641شمس تبریزی: «)ای افتد. چنینم، تا آنها چون باشند!به گوشه

جه برای پژوهشگر اینکه، اتکای کامل در سلوک بر محور والیت، یادآور سنّت نکتة قابل تو. 3

عارفان حوزة تشیع است. ستون فقرات سلوک در عرفان شیعی والیت امام معصوم  -سلوکی فقیه

)ع( است و محو در امام. رسیدن به پیر، عین سلوک است چنانکه موالنا تحت تأثیر شمس گفته 

نشینی پیر همان راه است و محو در پیر به جای ریاضت و چلّه«. ن راه دانپیر را بگزین و عی»است: 

های در سلوک شیعی جای خودش را به محو در امام معصوم)ع( داده است. یکی دیگر از ویژگی

عرفان شیعی، توجه به دعا و مسئلت و کلیدواژگان مرتبط با این دو از جمله: طلب، نیاز، بکا، تضرع، 



 

 

گدایی، کوبة گدایی، باب و... است. این توجه در مقاالت شمس نیز قابل استفاده مناجات، سؤال، 

است. نقاط مشترک دیگری همچون تأکید بر رفع حجب و... میان سنّت سلوکی شمس با سنّت 

تواند های شیعی موجود در عرفان خراسان میسلوک عرفان شیعی وجود دارد که با توجه به گرایش

 های بعدی باشد.هشزمینة خوبی برای پژو

داند جالب است که هر کجا عت میعربی را خارج از متابشمس که امثال بایزید، حالج و حتی ابن .4

بازیِ خواجه هدکند. شاستاید و با شیفتگی از او یاد میقد میرسد، تمامبه خواجه احمد غزالی می

دیدند. روش سلوکیِ خواجه ن نمیدید که دیگراای از روی شهوت نبود بلکه او چیزی میاحمد ذره

کسی بود که صد بار مقر شده »اند: اش بین انکار و اقرار در تردّد بودهای بود که مردم دربارهبه گونه

( شمس این اصل از اصول عرفان عاشقانه را 324: 1377شمس تبریزی، «.)بود و صد بار منکر شده

( تا عشق به ظواهر و مظاهر 650همان: «)قنطرة المجازالمجاز قنطرة الحقیقة و الحقیقة »کند: بیان می

ای شاهدی بجو تا عاشق شوی و اگر عاشق نشده»کند که را تأیید کرده باشد و به صراحت تشویق می

های لطیف زیر چادر بسیارست. هست دگر دلربا که بنده شوی، به این شاهد، شاهد دیگر. جمال

ماه را در طشت »گفت: اوحدالدین میتقادی دارد، آنجا که ( کسی که چنین اع651)همان: «. بیاسایی

شاید به « بینی؟اگر بر گردن دمل نداری، چرا ماه را در آسمان نمی» :و شمس تبریزی گفت «بینممی

 دید.این خاطر باشد که شمس در شاهدبازیِ اوحدالدین خللی می
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 المثنی.

 .1377، 2، محمدعلی موحد، تهران: خوارزمی، چمقاالت شمسشمس تبریزی، محمدبن علی، 
 ، بیروت: مکتبة لبنان.موسوعة مصطلحات التصوف االسالمی(. 1999العجم، رفیق )

، تصررحیح محمدرضررا شررفیعی کدکنی، سررخن، تذکرة االولیاء ،بن ابراهیممحمد ،عطار نیشررابوری
 .1397تهران

 .1386، تصحیح محمدرضا شفیعی کدکنی، سخن، تهراننامهمصیبت ،ررررررررررررررررر 
 .1377، تهران5تصحیح عفیف عسیران، منوچهری، چ ،تمهیدات بن محمد،عبداهلل القضات،عین

، به اهتمام: احمد مجاهد، تهران: دانشررگاه مجموعه آثار فارسرری احمد غزالی(. 1376غزالی، احمد )
 اپ سوم.چتهران، 

شمس تبریزی ،الدین محمد بلخیمولوی، جالل صحیح بدیعکلیات  شش، ت  الزمان فروزانفر، به کو
 .1396توفیق سبحانی، مرکز نشر دانشگاهی، تهران

، به اهتمام محمد امین ریاحی، بنگاه ترجمه و نشررر مرصرراد العبادالدین رازی، ابوبکربن محمد، نجم
 .1365کتاب، تهران

، ترجمه و شررررح: عبدالغفور الری، به االصرررول العشررررة(. 1384الدین کبری، احمد بن عمر )نجم
 ی، تهران: موال.اهتمام: نجیب مایل هرو

، 2، ترجمه اسداهلل آزاد، انتشارات دانشگاه فردوسی، چعرفان عارفان مسلماننیکلسون، رینولد آلن، 
 .1382مشهد
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