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  اهل سنت

  
  حنفی

  
 

  يتاريخچه مذهب حنف
 

  ١٤٧، ص ١توشه حج، ج  ره: آتاب
  يحسن ايدرم الهيج: نويسنده

 
جدش . گذار آن، ابوحنيفه نعمان بن ثابت است  اهل سنت و بنيانیترين مذاهب فقه ی، قديمیمذهب حنف

در همانجا ديده به جهان . ق. ه ٨٠او در سال . دست يافت ی از اسيران آابل بود و پدرش در آوفه به آزادیزوط
 فقه به روش ابراهيم یبه فراگير). ق. ه١٢٠م (سليمان  ی سال در حلقه درس حماد بن اب١٨گشود و مدت 

 .  پرداختینخع
 

 آن ديار و از ی به حجاز داشت و از نخبگان علمیاندوز  فقهی هم براینعمان، پس از مرگ استادش، سفرهاي
 . له امام باقر عليه السالم توشه برگرفتجم

 
 و یاو قايل به آاربرد رأ.  پديدآوردی نوينی او تكيه زد، مكتب فقهیابوحنيفه آه پس از استادش حماد، بر جا

 ابوحنيفه یاساس انديشه فقه.  مورد توجه قرار دادی فقهیاجتهاد بود و قياس و استحسان را به عنوان منبع
 . ا، سنت رسول، سخنان صحابه، قياس، استحسان، اجماع و عرف استوار بودآتاب خد: بر هفت اصل

 
 را به نگارش در نياورد شاگردانش پس از یاش، آتاب ؛ از جمله رساله فقهی آوچكیها ابو حنيفه به جز رساله

ز خوارج قرار  مورد توجه همه مسلمانان بجینعمان در اواخر دوره امو.  گرد آوردندیا  او را در مجموعهی فتاوایو
 یاش چون زيديه بود و بر اين باور بود آه رهبر یداد و در انديشه سياس یگرفت او به تشيع تمايل نشان م

 . ابوبكر و عمر مشروع بوده و در امام بودن وصايت الزم نيست
 

 یاهللا حسناش شتافت و همچنين نقل شده آه او از قيام ابراهيم بن عبد ی به ياری، پنهانیدر قيام زيد بن عل
 . از پيشوايان زيديه در شهر بصره حمايت نموده است

 
 ی آن جا را بر عهده گيرد ولی القضاتیابوحنيفه در خالفت منصور از آوفه به بغداد فرا خوانده شد تا قاض

در همان . ق. ه١٥٠ شود و سرانجام در سال یمقاومت او در برابر اين خواست خليفه موجب شد او زندان
 . ذردزندان درگ

 
و ). ق. ه١٨٢م ( مشهور یاش ابو يوسف قاض  پس از مرگ ابوحنيفه، توسط دو شاگرد برجستهیمذهب حنف

 . رواج يافت). ق. ه١٨٩م  (یمحمد بن حسن شيبان
 

 آه یا  گرديد به گونهی عباسی خلفای بدل به مذهب رسمی در زمان خالفت هارون و پس از ویمذهب حنف
 فاطميان بر مصر مانع از گسترش اين یاما حاآميت طوالن. شدند یدار قضا متنها فقيهان اين مذهب مسند

 آن هم یول.  هم شدی خالفت عثمانی، مذهب رسمیبعدها مذهب حنف.مذهب در غرب جهان اسالم گشت
 . باعث نشد آه قلمرو حاآميت مذهب از شرق جهان اسالم فراتر رود
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 را یهستند ريشه مكتب ماتريد). ق. ه٣٣٢م  (یور ماتريد خود، پيرو ابومنصی در مكتب اعتقادی حنفیعلما
نشين  ی ابو حنيفه جستجو آرد، چرا آه ابوحنيفه پيش از ورود در فقه، آرسی آالمیها بايد در انديشه

موارد اختالف مكتب . هاست ی مؤيد مكتب اعتزالی آالم در آوفه بود، اين مكتب نزديك بلكه تا حدودیاستاد
 توجه ی به عقل بيش از مكتب اشعریدر مكتب ماتريد. رسد ی مسأله م٤٠ به حدود یشعر با مكتب ایماتريد

 :  اين دو مكتب چنين استی از مسايل اختالفیشمار. شود ینشان داده م
 
ها، همانند معتزله برآنند آه اشياء  یاند اما ماتريد  ندانستهی و عقلی ـ اشاعره حسن و قبح اشياء را ذات١

 . آند ی خود آن را درك میداشته و عقل به خود یحسن و قبح ذات
 
 ی حادثند و صفات ذات آه صفاتی بر دو گونه است؛ صفات فعل آه صفاتی ـ اشاعره معتقدند صفات اله٢

 قديم دانسته و صفات افعال را به يك صفت ی را صفاتیدر برابر اين انديشه، ماتريديه همه صفات اله. اند قديم
  .اند  بازگردانيدهیذات
 
 . آنند ی ـ اشاعره قايل به رؤيت خدايند و ماتريديه آن را انكار م٣
 
 ی دو آالم بوده، يكی ـ اشاعره، قرآن را ناآفريده و قديم دانسته و ماتريديه باورشان اين است آه خداوند دارا٤

 .  آه از اصوات متشكل شده و آفريده است ی آالمی و نا آفريده و ديگرینفس
 

 بودن ی بودن آن نسبت به او، مبتنیتوان به، ظلم نكردن خدا و محال عقل ی ماتريديه میاز ديگر باورها
 . اشاره داشت...  انسان در آارهايش ویاش بر مصالح، آزاد افعال

 
  یقلمرو مذهب حنف

 . ، رتبه نخست را داراستی، از نظر شمار پيروان در بين مذاهب اسالمیمذهب حنف
 

 و مسلمانان شبه جزيره بالكان، بر اهل تسنن غير آرد عراق، افغانستان، یاين مذهب بر ترآيه، آلبان
 از مسلمانان ینيم.  مجاور آن؛ هندوستان غلبه دارد یها  ميانه، قفقاز و سرزمينی آسيایها نشين ترك

.  بوده و در سرزمين فلسطين سومين مذهب استی سوريه و لبنان، حنفیسرزمين شام شامل آشورها
  .مذهب در مصر هم پر شمار است و به صورت محدود در ايران، حجاز، يمن و سيام وجود دارندپيروان اين 

  
  
 

  ي حنفي و آتب فقهءفقها
 

  ٦٤بيان آن، ص  ادوار فقه و آيفيت: آتاب
   یمحمد ابراهيم جنات: نويسنده

 
  ی مشهور در مذهب حنفیفقها
 :  مشهور در اين مذهب عبارتند ازیفقها

 
 و الحجة یالجامع الكبير، االمال«الجامع الصغير، «، نويسنده آتاب )١٨٩م  (یسن شيبانعالمه محمد بن ح

 . »   اهل المدينهیعل
 

 شرح یالمبسوط ف«مؤلف آتاب ) ٤٨٣م حدود  (یعالمه شمس االئمة محمد بن احمدمعروف به سرخس
 .  جزء استی سیاين آتاب دارا) ١ (یالكاف

 
 هفت جزء یاين آتاب دارا»   ترتيب الشرايعیبدائع الصنايع ف«ده آتاب نويسن) ٥٨١م  (یعالء الدين آاشان

 . است
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 یو در حاشيه آن فتاو.  شش جزء استیاين آتاب دارا»   الهنديهیالفتاو« شيخ نظام صاحب آتاب یمول
 به  البزازيه از حافظ الدين محمد معروفیو الفتاو) ٥٩٢م ( قاضيخان حسن بن منصور یالخانية محمود اوزجند

 . قرار دارد) ٨٢٧م (ابن بزاز 
 

، اين آتاب را مؤلف در چهار جلد قرار یصاحب الهداية شرح بداية المبتد) ٥٩٣م  (ی مرغينانیبرهان الدين عل
 و الكفاية از یالغاية از سروج:  است از آن جملهی فراوانیها  حاشيهیو بسيار مشهور است و دارا. داد

 و ی و حاشية النهايه از قونویعة و النقاية از صدر الشريقه و النهاية از سغناق و الوقاية از تاج الشريیآرالف
  ی و البناية از عينی و العناية از بابرتیمعراج الدراية از قوام الدين آاآ

 
 .  صاحب المختار و شرحه االختياریعبداهللا موصل

 
 .  شرح الكتابی صاحب اللباب فی ميدانی غنيمیشيخ عبدالغن

 
 .  هشت جزء استیمال الدين معروف به ابن همام صاحب فتح القدير اين آتاب داراعالمه آ

 
 العرف و صاحب رد یعل.  بناء بعض االحكامیصاحب نشر العرف ف) ١٢٥٣م (محمد امين معروف بن ابن عابدين 

 . دباش ی هفت جزء است آه دو جزء آن به عنوان تكمله می الدر المختار، اين آتاب دارایالمختار عل
 

اين »  جامع الفصولين«نويسنده ) ٨٢٣ يا ٨١٨م ) (شيخ محمود بن اسماعيل( سماوه يا سماونه یابن قاض
 . آتاب در دو جزء قرار دارد

 
 هشت ی، اين آتاب دارا»   شرح آنز الدقائقیالبحر الرائق ف« معروف به ابن نجيم نويسنده آتاب -العابدين  زين

باشد و  یم) ٧١٠م  (یالشباه و النظائر آتاب آنز الدقائق از حافظ الدين النسفو نيز نويسنده آتاب ا. جزء است
 شرح آنز الدقائق ی است از آن جمله تبيين الحقائق فی زيادی برخوردار شد و بر آن حواشیخاص از اهميت

حة  و النهر الفائق عمر بن نجيم و منی شش جزء است و رمز الحقائق عينی آه دارای زيلعیعثمان بن عل
 .  و نيز غير اينهایالخالق محمد بن امين بن عابدين و آشف الحقائق افغان

 
 .  نويسنده آتاب منظومه الوهبانية، آه در حاشيه المحبية چاپ شده است-ابن وهبان 

 
 دو جزء ی شرح تنوير االبصار، داراینويسنده الدر المختار ف) ١٠٨٨م  (ی معروف به حصفك- محمد عالء الدين 

 . باشد یم
 

م  (ی االحكام از شرنباللی شرح غور االحكام و حاشيه آن غنية ذویمؤلف درر االحكام ف) ٨٨٥م (مال خسرو 
١٠٦٩ . ( 

 
 .  دو جزءی، نويسنده غمز عيون البصائر شرح االشباه و النظائر دارای معروف به حمو- احمد بن محمد 

 
 .  آتاب الوقفصاحب آتاب الحيل، و) ٢٦١م (احمد بن مهير معروف به خصاف 

 
و »  االبحری شرح ملتقیمجمع االنهر ف«نويسنده آتاب ) ١٠٧٩م  (ی معروف به داماد افند-محمد بن سليمان 

 . ی شرح المتقی فیشرح ديگر آن الدر المنتق
 

 . باشد ی به بيان آنها نمی الشروط و نيز جز اينها آه نيازیصاحب آتاب جامع الكبير ف) ٣٢١م  (یابو جعفر طحاو
 

  ی در مذهب حنفی فتوائیها رساله
 :  برخوردار شدندی اين آتابها از شهرت خاصی در مذهب حنفی فتوائیها و از مجموعه

 
  ) . ٥٤٠م حدود  (ی الولوالجيه عبد الرشيد و الوالجیالفتاو
  .  البزازيهی الخانيه و الفتاویالفتاو
  ) . ٦١٩م  (ی الظهيرية از ظهير الدين محمد بخاریالفتاو
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  ) . ٧٥٨م  (ی الطرطوسيه از ابراهيم طرطوسیلفتاوا
  ) . ٨٠٠م ( التتارخانيه از ابن عالء الدين یالفتاو
  ) . ١٠٨١م  (ی الخيريه از خير الدين رملیالفتاو
  ) . ١٠٩٨م  (ی انقروی انقرويه از محمد افندیالفتاو
  .ة الوقايع المصريی المهديه فی و الفتاوی الحامديه از حامد افندیالفتاو

  
  

  مالکی
 

  يتاريخچه مذهب مالك
 

  ١٥٠، ص ١توشه حج، ج  ره: آتاب
  یحسن ايدرم الهيج: نويسنده

 
 . اين مذهب، دومين مذهب اهل سنت از نظر قدمت و سومين آن از نگاه قلمرو است

 
 .  مدينه استی از طبقه سوم فقيهان تابعیمؤسس اين مذهب، مالك بن انس اصبح

 
 آرد، فقه را نزد ی خود را در مدينه سپریمالك بيشتر زندگان.  در آن شهر تولد يافت٩٧ تا ٩٠ یاو حدود سالها

 عبداهللا بن عمر بن هرمز، امام جعفر صادق عليه السالم و ی، نافع مولیربيعة بن فروخ، ابن شهاب زهر
 . ابوالزناد فرا گرفت

 
 ١٤٥(او در برابر قيام نفس زآيه ـ سال اما با سكوت، . آرد ی را دنبال میمالك، در برابر خلفا، سياست آرام

 .  مالك را مجازات آردیوال.  مدينه را به او بدگمان ساختیوال). ق.ه
 

همچنين هارون در سفر .  نمودیاطالع او صورت يافته بود، از مالك عذرخواه ی آه بیمنصور بابت اين رفتار وال
 . يدار به عمل آورد در آخرين سال عمر مالك، از او د. ق. ه١٧٩حج خود در سال 

 
 او سبب گرايش یتوان گفت آه مالك از عباسيان ناخشنود بوده چنانكه همين ناخشنود یبا اين همه، م

 . امويان اندلس به او گشت
 

 .  پيشگام بودیمالك، در حديث شناس
 

 . است آه به درخواست منصور به نگارش آن پرداخت» الموطأ« مالك آتاب یاثر مهم فقه
 

 . است»  الرشيدیرسالة إل«ر او، ديگر اث
 

مالكيان در . رود ی مالك نمی آن فراتر از رأی نبوده و اجتهاد فقهای مالك، به مثابه يك مدرسه فكریمذهب فقه
 .  خود پيرو مكتب اشعريندی اعتقادیباورها

 
لس و سودان  اطراف آن، اندی آفريقايیها ، بر حجاز، مصر و سرزمينیمذهب مالك پيش از ظهور مذهب شافع

رو به افول نهاده، با ظهور . ق. ه٤٠٠ داشت تا آن آه پس از سال یغلبه داشت و در بغداد هم حضور چشمگير
 در آن به جايگاه دوم تنزل يافت اما موقعيت خود در شرق آفريقا را از ی در مصر، مذهب مالكیمذهب شافع
 . دست نداد

 
 مصر، سودان، ی آوهستانیها ، الجزاير، تونس، در قسمت آفريقای شمالیها  در قسمتیامروزه مذهب مالك

آويت، قطر، بحرين غلبه دارد و در فلسطين و عربستان هم ـ به ويژه منطقه احساء ـ به صورت محدودتر ادامه 
  .دهد یحيات م
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  يويژگيها و منابع مذهب مالك

 
  ١٥٠، ص ١توشه حج، ج  ره: آتاب

  یحسن ايدرم الهيج: نويسنده
 

 صحابه، اجماع، قياس، استحسان، مصالح مرسله و استصحاب، عمل اهل یوه بر آتاب، سنت، فتاومالك عال
مالك طعن بر . داشت یمالك، ظاهر قرآن را بر سنت مقدم م.  ياد آرده استیمدينه را در زمره منابع دين

مالك به . دانست ی اهللا عليه و آله و سلم را زشت شمرده و آن را جرم بزرگ میاصحاب رسول خدا صل
  .او همچنين قرآن را قديم دانسته و به جبر باور داشت. اذعان داشت» استخالف« نظام یدرست

  
  
 

  يفقها و آتب مالك
 

  ٦٧بيان آن، ص  ادوار فقه و آيفيت: آتاب
   یمحمد ابراهيم جنات: نويسنده

  
 

 :  مشهور در اين مذهب عبارتند ازیفقها
 

 . سحنون  به روايتیصاحب المدونة الكبر) ١٧٩ م) (امام المذهب (یمالك بن انس اصبح
 

 .  تلخيص مذهب المالكيةینويسنده آتاب القوانين الفقهيه ف) ٧٤١م  (یابوقاسم، معروف به ابن جز
 

 عن االحكام و مؤلف الفروق اين ی تمييز الفتاویصاحب االحكام ف) ٦٨٤م  (یاحمد بن ادريس معروف به قراف
 .  چهار جزء استیآتاب دارا

 
 . ابراهيم بن محمد، معروف به ابن فرحون مؤلف تبصره الحكام، اين آتاب در دو جزء تنظيم شده است

 
مؤلف تحفة الحكام، آه اين آتاب هم دو جزء ) ٨٢٩م (، معروف به ابن عاصم ی قرناطیمحمد بن محمد اندلس

 . باشد یم
 

  . شرح التحفة بالتحفةی، مؤلف البهجة فیابوالحسن معروف به تسول
 

 . باشد یاين آتاب شامل شش جزء م.  خليلیابو عبداهللا معروف به خطاب، صاحب مواهب الجليل شرح سيد
 

 شش جز یاين آتاب دارا) . ٧٦٧م ( خليل یصاحب شرح مختصر سيد) ١١٠١م  (یعبد اهللا معروف به خرش
 . نوشته آه با آن چاپ شده است» مختصر« بر یا حاشيه) ١١٨٩م  (یباشد و عدو یم
 

 .  خليلیمواق، مولف التاج و االآليل لمختصر
 

نويسنده بداية المجتهد و نهايه المقتصد، اين آتاب ) ٥٩٥م  (یعالمه محمد بن احمد معروف به ابن رشد قرطب
  .شود یبسيار جالب است و دو جزء را شامل م

  
  
  

  شافعی
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  يتاريخچه مذهب شافع
 

 ١٥١، ص ١توشه حج، ج  ره: آتاب
 

  یيدرم الهيجحسن ا: نويسنده
 

، ابوعبداهللا، یگذار اين مذهب فقه بنيان.  اهل سنت استی از نظر قدمت، سومين مذهب فقهیمذهب شافع
 .  مكه استیمحمد بن ادريس، از طبقه چهارم فقيهان تابع

 
 : ی شافعی به زندگانینگاه

 فلسطين ديده به یرهادر شهر غزه از شه. ق. ه١٥٠محمد بن ادريس به قبيله قريش منتسب بوده و در سال 
 از او ی در شهر مكه فراگرفت و در چهارده سالگیدر آغاز، فقه را در نزد مسلم بن خالد زنج. جهان گشود
 به یشافع.  به مدينه رفت و در شمار شاگردان مالك بن انس درآمدیدر بيست سالگ.  يافتیرخصت فتو

 یشافع. داد ی اذن میداشت و او را به فتو یا بزرگ ممالك او ر.  سال و تا مرگ مالك در نزد او بسر برد٩مدت 
با . ق. ه١٨٧ داشت تا آن آه در یاو در آنجا با زيديان ارتباط پنهان. پس از اين، قضاوت يمن را بر عهده گرفت 

 نپاييد و ی ديریاما مدت اسارت شافع.  چند از زيديان به اسارت در آمد و به نزد هارون در بغداد برده شدیتن
م  (ی در بغداد با محمد بن حسن شيبانیشافع. اش او را آزاد ساخت ی بر مقام علمیون پس از آگاههار
 آه در ی ـ مكتب اهل رأی با مذهب حنفی شافعیآشناي.  داشتی آمد و شد علمیفقيه معروف حنف) ١٨٩

 و مذهب یحنف، آه ميانه و حد وسط مذهب یسرانجام به آن انجاميد آه او مذهب نوين. عراق متداول بود
 .  مكتب اهل حديث آه در حجاز رايج بود ـ پديد آوردی است، يعنیمالك

  
  
  

  يويژگيها و منابع مذهب شافع

 

  ١٥٣، ص ١توشه حج، ج  ره: آتاب

   یحسن ايدرم الهيج: نويسنده

  

  . تفصيل دهنده قرآن است» سنت« ـ ١

  .  نيستیرفتن ـ نسخ آتاب به سنت، هر چند هم اخبار متواتر بر آن باشد، پذي٢

  . شود ی ـ اجماع پس از آتاب و سنت حجت شمرده م٣

  .  بوده و بر قياس مقدم استی بر احكام الهیحجت» اقوال صحابة« ـ ٤

 از آتاب و سنت به عنوان مقيس عليه وجود داشته باشد، ممنوع است و ی آن آه نصیب» یاجتهاد به رأ« ـ ٥
  . هاست  ی در نزد حنفیز زمره منابع فقهبه اين نوع اجتهاد، استحسان گفته شده و ا

 در یگويند در مذهب شافع ی تقنين بر اساس مصلحت امت، آن چنان آه مالكيان میيعن» مصالح مرسله« ـ ٦
  .  قرار نداردیشمار منابع فقه



 )۴ (فرقه هاِی اسالمی           

http://xalvat.com  xalvat@xalvat.com  http://xalvat.com/xalvat7/Nasher-eDigaran 

 

 

 332

  .  داده استیپردازد آه رو ی می نبوده و تنها به حل مسايلی افتراضی، فقهی ـ فقه شافع٧

   و شافعيان یسته شافعچند ديدگاه برج

  :  استی تنها با دو شرط پذيرفتنی در نگاه شافعی دينی ـ رهبر١

   بودن رهبر ی ـ قريش١

  .  مردم نسبت به اوی ـ همرأي٢

 عليه یاين است آه خالفت حضرت عل. داند ی بدون بيعت را جز در زمان ضرورت، نامشروع می رهبریشافع
 آن یشمرده است و جنگها» یاهل بغ«با او را چون معاويه و پيروانش، السالم را بر حق دانسته و رويارويان 

 با اين همه دشنام بر آنان از نگاه او یول.  نموده استی تلقی دينیحضرت را در جمل، صفين و نهروان، جنگ
  . روا نيست

  . گردد ی تنها بر سخن رسول خدا اطالق می ـ حديث در ديدگاه شافع٢

 مهم مذهب ی اهللا عليه و آله و سلم از برجستگی و اهل بيت رسول خدا صل ـ عالقه شديد به صحابه٣
  .  استیشافع

  . نگرند ی بوده و آرامت آنان را به ديد انكار نمی الهی ـ شافعيان، باورمند به توسل و تبرك به اوليا٤

  
  
 

  يي شافعيفقها و آتب فقه
 

  ٦٧بيان، ص  ادوار فقه و آيفيت: آتاب
   یهيم جناتمحمد ابرا: نويسنده

 
  ی معروف در مذهب شافعیفقها
 :  معروف در اين مذهب عبارتند ازیفقها

 
صاحب آتاب االم اين آتاب در هفت جزء قرار دارد و در حاشيه ) ٢٠٤م ) (امام مذهب (یمحمد بن ادريس شافع
 . چاپ شد) ٢٦٤م  (یآن مختصر اسماعيل مزن

 
 .  شرح الوجيزیز فمولف آتاب فتح العزي) ٦٢٣م  (یابوالقاسم رافع

 
 بر آن تكمله دارد و تا ی الدين سبكی شرح المهذب و تقیمؤلف آتاب المجموع ف) ٦٧٦م  (ی الدين نوویمحي

 المعروفه بالمسائل ی مانند منهاج الطالبين و الفتاوی ديگری آتابهای جزء چاپ شد او دارا١٢آنون اين آتاب در 
 . باشد یالمنثوره م

 
 . صاحب االشباه و النظائر) ٩٥٠ م (یجالل الدين سيوط

 
 . باشد یصاحب آتاب الوجيز آه در دو جزء م) ٥٠٥م  (یابو حامد محمد غزال

 
 .  دو جزء استیصاحب آتاب المهذب دارا) ٤٧٦م  (یابو اسحاق شيراز

 
 . مؤلف آتاب آفاية االخبار) م در قرن چهارم (ی دمشقی حصنیمحمد حسين



 )۴ (فرقه هاِی اسالمی           

http://xalvat.com  xalvat@xalvat.com  http://xalvat.com/xalvat7/Nasher-eDigaran 

 

 

 333

 
 .  اختالف االئمةیمة ف نويسنده آتاب رحمة االیدمشق

 
 .  شرح الغاية و التقريب ابو شجاعیمؤلف نهاية ف..). م( الدين بصير یول
 

 .  جزء قرار دارد٢ آه در ینويسنده آتاب الميزان الكبر..). م (یعالمه عبدالوهاب معروف به شعران
 

  ی در مذهب شافعی فتوائیها رساله
 :  برخوردار شدند عبارتند ازی خاصیدرخشندگ اين مذهب آه از ی فتوائیها صاحبان مجموعه

 
  الحديثة یصاحب الفتاو) ٨٥٢م (ابن حجر 

 
 »   مؤلف السراج الوحاجی عمراویمحمد زهر

 
 . ی شرح المنهاج نووی نويسنده آتاب تخفة المحتاج فیابن حجر هيثم

 
  . شرح المنهاجی صاحب نهاية المحتاج فیشيخ رمل

  
  
  

  حنبلی
  
 

  يتاريخچه مذهب حنبل
 

  ١٥٥، ص ١توشه حج، ج  ره: آتاب
  یحسن ايدرم الهيج: نويسنده

 
 .  اهل سنت، از نظر پيدايش و پيروان، در رتبه چهارم استیاين مذهب در ميان مذاهب فقه

 
جدش در .  داشتیاو ريشه عرب.  استی، ابوعبداهللا احمد بن محمد بن حنبل شيبانیمؤسس مذهب حنبل

 قرآن را از یدر شهر بغداد زاده شد و در آودآ.ق. ه١٦٤ابن حنبل در سال . ودهزمان امويان فرماندار سرخس ب
 .  آوردی به اهل حديث روی فقه پرداخت اما پس از مدتی ابويوسف به فراگيریابتدا نزد قاض. بر آرد

 
ر او بر اصرا. اش بود  فقه آموخته و از شاگردان برجستهی به مصر نرفته بود، در نزد وی آه شافعیاو تا زمان

 ماه به زندان افكنده ١٨و در زمان معتصم به مدت .  دولت عباسيان قرار دادیآفريده نبودن قرآن، او را رو در رو
 را به یمشورت او آار ی شد و آن قدر قرب يافت آه متوآل بیاما با به قدرت رسيدن متوآل، از او دلجوي. شد

 . رسانيد یانجام نم
 

 اين فقه بر پنج اصل یبنيادها.  نهادی را در فقه پی، مذهب جديدی شافعابن حنبل، پس از جدا شدن از
 از ی صحابه پيامبر، گفته برخی اهللا عليه و آله و سلم، فتاویآتاب اهللا، سنت رسول اهللا صل: استوار بود

د آه آر یاو آن قدر در استناد به حديث مبالغه م.  احاديث ضعيفینمود و تمام ی آه با قرآن سازگار میصحاب
اوست » مسند«مهمترين اثر ابن حنبل، آتاب . اند  و ابن نديم او را از مجتهدان ندانستهی همچون طبریبزرگان

از آثار ديگر او . اين آتاب در شش جلد به چاپ رسيده است.  روايت استی هزار و اندیآه در بر دارنده س
 او، یمهمترين اثر فقه. اشاره نمودتوان به تفسير قرآن، فضايل، طاعة الرسول و ناسخ و منسوخ  یم

 شده یگردآور) ٧٥١م ( شاگردانش است آه توسط ابن قيم ی او در پاسخ به سؤاالت دينی از فتاویا مجموعه
 در ی، مسلم بن الحجاج نيشابوریمحمد بن اسماعيل بخار.  جلد انتشار يافته است٢٠اين مجموعه در . است

 . در بغداد درگذشت . ق. ه٢٤١ حنبل در سال ابن. اندوختگان مكتب اويند شمار دانش
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  در قرن هشتم یمذهب حنبل
اوج اين درخشش در .  در عقايد بودی به شمار رود، پيشوایابن حنبل، پيش از آن آه در زمره پيشوايان فقه

 با.  ابن حنبل تا آن جا پيش رفت آه مذهب همه حديثگرايان در عقايد گشتیمذهب آالم. روزگار متوآل بود
 .  خود را به آن داد ی ابن حنبل جای، مذهب آالمی اشعریظهور مذهب آالم

 
ابن تيميه به .  احمد پرداخت ی انديشه آالمیبه احيا) ٧٢٨م (اما پس از قرنها، در قرن هشتم، ابن تيميه 

 اآرم یب افزود، از جمله بدعت بودن سفر زيارت حضرت نی به مكتب حنبلیهاي ی تنها اآتفا نكرد، نوآوریاحيا
 اهل بيت آه در یها  از فضيلتی تبرك و توسل با توحيد و انكار بسياری اهللا عليه و آله و سلم، ناهمگونیصل

 .  در مسند ابن حنبل آمده بودیروايات صحاح شش گانه و حت
 

محمد  مقاومت پيدا نكرد و فروآش نمود تا آن آه ی يارای در برابر مخالفت دانشوران اسالمیاين موج نو حنبل
 . آن را دوباره به صحنه آورد). ق. ه١٢٠٦ ـ ١١١٥(بن عبدالوهاب 

 
 را بدون ی تمدن جديد، مانند عكسبرداری آميخته با جمود است آن گونه آه دستاوردهای تفكریتفكر نو حنبل

 . نگرد ی بر منع آن، به ديده تحريم مینص دين
 

 قلمرو 
 بوده و در یقه نجد عربستان اهل تسنن بيشتر حنبلدر منط.  در عربستان مذهب نخست استیمذهب حنبل

 . آند ی رقابت می و در احساء با مذهب مالكیحجاز با مذهب شافع
 

 یاين مذهب سومين مذهب در فلسطين است و پيروان آم شمار.  هستندیيك چهارم مسلمانان شام حنبل
  .در مصر، عمان و افغانستان دارد

  
  

  يو منابع مذهب حنبلويژگيها 
 

  ١٥٦، ص ١توشه حج، ج  ره: ابآت
  یحسن ايدرم الهيج: نويسنده

 
او بر . زد ی تكيه می صحابی خود بر احاديث و فتاویاحمد بن حنبل سنت را حاآم بر قرآن دانسته و در فتاو

آرد و هر  یيافت بر خالف مالك عمل م ی آن می در روی را رویآن گاه آه نص. داد ی نمیفتو» مصلحت«طبق 
 از مصلحت گريزان یداد و همانند شافع ی حكم قرار میديد، آن را مبنا ی را در برابر مصلحت نمیگاه هم نص

 . نبود
 

 . داد ی میاحمد، حديث مرسل و ضعيف را معتبر دانسته و آن را بر قياس برتر
 

 . آاربرد قياس در نزد او تنها در زمان ضرورت روا بود
 

  حنابله ی از معتقدات مذهبیبرخ
 درست شمرده شده مگر آن یا  در معامالت، رضايت عاقالن بوده و هر معاملهی، رآن اصلیقه حنبل ـ در ف١

  .  بر بطالن آن رهنمون باشدیآه نص
  . اند اند و از اين جهت در ميان مذاهب شهره  داشتهیا  ـ حنابله در موضوع طهارت و نجاست، حساسيت ويژه٢
بر اساس اين اصل، حكم غايات به وسايل آن .  يافته استیا ويژه با پذيرش اصل ذرايع گسترش ی ـ فقه حنبل٣

  . يابد ی میو حكم نتايج به مقدماتش تسر
  .  از منكر است ی آنان نسبت به قضيه امر به معروف و نهی مهم حنبليان توجه افراطی ـ ويژگ٤

  :  ابن حنبل در عرصه آالم سياست و فقه عبارت است ازی از آرایبرخ
  . ديد  ی بود، تأويل را روا نمی تشبيه و يا تجسيم و رؤيت حق تعالیوص آه گويا ـ او در نص١
 با پيامبر به سر آورده بود، به او ی فراگير داشت و هر آه را ولو در ساعتی در نزد احمد معنايی صحابی ـ معن٢

 . شت در نگاه او ندایداد، اسالم صحيح ی دشنام می آه به صحابيیمسلمان. شد ی گفته میصحاب
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 یاز فضايل. شمرد  ی می معتبر و دينیطالب عليه السالم را خالفت ی بن ابیبا اين همه، احمد خالفت امام عل

ها   در فضيلتی عليه السالم را سرآمد صحابیآيد آه احمد، عل ی او در مسندش ياد آرده بر میآه برا
  . دانسته است یم
 پيروز را الزم یاحمد اطاعت پيشوا. ديد ی درست مید را امر ـ احمد گزينش خليفه پيشين و خليفه بعد از خو٣

 يا برگزيدگان او را ی بر چنين پيشوايیاو خواندن نماز جمعه به اقتدا. ديده هر چند آه آن پيشوا ستمكار باشد
  . انگاشت  ی آن نماز را بدعت میخوان وظيفه دانسته و دوباره

  .ديد یلش را واجب م ـ ابن حنبل تارك نماز را آافر دانسته و قت٤

  

  

  

  ي مذهب حنبليفقها و آتب فقه

 

   ٦٨بيان، ص  ادوار فقه و آيفيت: آتاب

  یمحمد ابراهيم جنات: نويسنده

   

  :  معروف در اين مذهب عبارتند ازیفقها

 ی و منهاج السنة و الفتاویصاحب مجموعة الرسائل الكبر) ٧٣٨م (احمد بن شهاب الدين معروف به ابن تيميه 
  . پنج جلد قرار داردآه در 

مؤلف اعالم الموقعين عن رب العالمين اين آتاب در چهار جلد قرار دارد و نيز مؤلف ) ٧٥١م  (یابن قيم جوز
  .  خير العبادی هدی السياسة الشرعية و زاد المعاد فیالطرق الحكمية ف

  . ی الفقه االسالمیابو الفرج عبد الرحمان معروف به ابن رجب صاحب الفوائد ف

  .  جزء است١٢ ی آه دارایمؤلف آتاب المغن) ٦٢٠م (موفق الدين معروف به ابن قدامه 

  . بر المقنع  استینويسنده آتاب الشرح الكبير آه شرح) ٦٨٢م  (یمقدس. شمس الدين ابن قدامه

  .  شرح العمدةی صاحب العمدة فیعبدالرحمان مقدس

  .  معروف به االثرم صاحب آتاب السننیابوبكر بن هان
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  ظاهريه
  
  
 

 مذهب ظاهريه 
  ٧١٢ تا ص ٦٩٧از ص » مناهج االجتهاد في االسالم«اقتباس از 

 دآتر محمد سالم مذآور 
 

 یق است؛ او اصفهان.  ه٢٠٢متولد سال »  سليمانی بن خلف ابیداود بن عل«مذهب ظاهريه منسوب به 
به » اسحاق بن راهويه« و حديث، از  تفسيری فراگيری برایزيسته، و نيز مدت ی در بغداد میاالصل است، ول
 . ق در همانجا ساآن بوده است.  ه٢٧٠ سال ی يعنی دوباره به بغداد آمده، و تا پايان زندگینيشابور رفته، ول

 
، در ی، فرا گرفت؛ مخصوصا افكار شافعی ثور، و ابن راهويه، و از آتب و شاگردان شافعیداود، فقه خود را از اب

 در او گذاشت، و مورد پسند او ی رد قياس و استحسان و احترام به نصوص تأثير فراوان، ویرد فقهاء اهل رأ
 . آند ی احكام به قياس و استحسان عمل میآند آه در بعض ی اعتراض میواقع شد؛ هر چند بر شافع

 
 یاست و به همين جهت مذهب او را ظاهر) آيات و روايات( مهم مذهب داود تمسك به ظاهر نصوص یويژگ
پيمايد و جمود بر ظاهر نصوص  ی ندارد، او در اين روش راه افراط مینامند، و فقه او غير نصوص چيز ديگر یم

 ی را بجهت علتیخداوند هيچ آار: گويد یپذيرد، ـ بلكه باالتر ـ م ی را نمی آه هيچ تعليل و تأويلیدارد بنحو
توان در غير مورد آن سرايت داد، چون  یم را بيان آنند نی اگر خدا و رسول علت حكمیدهد، حت یانجام نم

توان گفت آه هر جا اين علت هست آن  ینهايت آن اين است آه آن چيز سبب اين مورد خاص است، پس نم
 . حكم هم هست

 
 .  انكار قانون عليت استیو اين در واقع نوع

 
 عقايد چنانكه ی بجهت بعضی در حديث داشت، و خود اهل ورع و زهد بود، ولیداود با اينكه اطالعات فراوان

 . بيان خواهيم آرد، و نيز برخورد خشن در مقام گفتگو با مخالفين، مورد نفرت علماء زمان خود قرار گرفت
 

 آه ی، تقويت و گسترش يافت و بنحو» یابن حزم اندلس«، حدودا دو قرن بعد، توسط ) یظاهر(مذهب داود 
 . »لمذهب و اصولهلوال ابن حزم الندشرت فروع هذا ا«: اند گفته

 
 . رفت یاز بين م) یظاهر(اگر ابن حزم نبود، فروع و اصول اين مذهب 

 
او در قرطبه اندلس در . است» ابو محمد«؛و آنيه او »  بن احمد بن سعيد بن حزمیعل«اسم آامل ابن حزم، 

 . ق از دنيا رفت.  ه٤٥٨ق متولد شد؛ و در سال .  ه٣٨٤سال 
 

 تبحر ی و سياسی، تاريخی، ادبی و فلسفیرآن، در علم فقه،حديث، علوم عقلابن حزم، عالوه بر حفظ ق
 . داشت

 
 ی فقه شافعی را آه در اندلس شيوع داشت، فرا گرفت؛ و پس از آن به فراگيریدر فقه، ابتدا مذهب مالك

 . ، را از مسعود بن سليمان بن صلت آموختیپرداخت؛ و در نهايت فقه ظاهر
 

 مقلد محض او نيست چنانكه بر خالف داود قرآن را مخلوق یرا پذيرفت ول» داود «ابن حزم، هر چند مذهب
 . داند ینم
 

 پيش خداوند از مقلد مصيب افضل یمجتهد مخط«: گويد یآند و م یابن حزم به شدت با تقليد مخالفت م
 . »است
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 هم عصرش از او گرديده  علمای شدت و حدت بود، و همين امر موجب دوریابن حزم نيز در جدل و گفتگو دارا
 . بود

 
 . هاشم ی با علويين و بنیابن حزم معروف است به حمايت از امويين و دشمن

 
 : ی از آراء و عقايد مذهب ظاهریبعض
  .  مسلمينیـ قابل رؤيت بودن خداوند در قيامت برا١
  . یـ اعتقاد به قضا و قدر حتم٢
است، و قابل زياده و آم » ی و عمل جوارحی و گفتار زبانیعقيده قلب« بودن ايمان و اسالم، آه همان یـ يك٣

  . شدن، بواسطه طاعت و معصيت است
ـ انحصار خالفت در قريش، عدم جواز بودن بيش از يك امام در زمان واحد، و مردن بدون امام مثل مرگ در ٤

  . سابقجاهليت است، عدم جواز ترديد بيش از سه روز در انتخاب امام جديد بعد از مرگ امام 
  . ـ وحدت روايات صحيح با قرآن، در اينكه همه من عند اهللا هستند٥
  . باشد، و نقل به معنا جايز نيست) ص(ـ حديث بايد عين لفظ رسول اهللا ٦
  . و ضبط شرط است)  قيام به فرائض و اجتناب از محارمیيعن(، عدالت یـ در راو٧
ايد تا آنجا آه ممكن است به هر دو آيه يا هر دو حديث و ـ باطل بودن تعادل و تراجيح، پس در صورت تعارض ب٨

  . يا آيه و حديث معارض با هم عمل آرد
پس اتفاق غير صحابه اجماع نيست و نيز اختالف و ) ص(ـ اجماع منحصر است در اتفاق جميع صحابه پيامبر ٩

  . لو يك نفر از صحابه مخل به اجماع است
  . ادـ مخالفت با تقليد و فتح باب اجته١٠
.  قرآن دو مرتبه قايل بوده استیتوان گفت آه او برا ی داود میها ـ مخلوق بودن قرآن؛ البته از مجموع گفته١١
 همين صفحات آه در دست مردم است با مرتبه مكنون آه ال یمرتبه ظاهر يعن) ب) پنهان(مرتبه مكنون ) الف

  .موس مردم است،مخلوق استيمسه اال المطهرون، غير مخلوق است؛ اما مرتبه ظاهر آه مل
  
  
  
  
  
  
  

  شيعه
  

  تاريخچه تشيع
 

   یزمين در فقه اسالم: آتاب
  ی طباطبايیحسين مدرس: نويسنده

 

١ 
 و ی خاص بر اساس يك سلسله نظرات و تحليالت آالمی در اسالم، گرايشیتشيع به مثابه يك مكتب عقيدت

 بر اساس آن یشده و و پيامبر روايت از ی و سنیآه وسيله محدثان شيع» ثقلين« حديث.  استیتاريخ
، ی ديگر از روايات نبوی از قرآن و خاندان خويش فرا خوانده بود همراه تعدادیمسلمانان را پس از خود به پيرو

 . داد ی تقويت گرديد تشكيل می و تاريخی و فلسفی اين گرايش را آه بعدا با استدالالت آالمیريشه اصل
 

 بزرگان و ائمه اهل بيت پيامبر الهام ینظرات خود را عموما از رهنمودها ی، مكتب شيعیدر مباحث مذهب
.  و منابع فقه استی سنت نبوی در آيفيت تلقی و شيعی سنی دو مكتب فقهیاختالف اصل. گرفته است

 آه شيعه اين حديث را از طريق خاندان یاند در حال  را از طريق صحابه پيامبر اخذ نمودهیاهل سنت، حديث نبو
 چند تن از فقهاء مدينه ی اهل سنت دنباله رو نظرات فقهی ديگر مذاهب فقهیاز سو. آورده است  به دستیو
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 دوازده ی تابع نظرات امامان اهل بيت هستند آه از آن ميان مكتب شيعی شيعیاند ليكن مذاهب فقه و عراق
د به خصوص امام ششم ابو عبد  است از آراء امامان دوازده گانه مشهور خویترين نحله شيع  آه عمدهیامام

قرآن، حديث، اجماع و . نيز شهرت دارد» یجعفر« به آند و به همين جهت ی میاهللا جعفر بن محمد الصادق پيرو
 ) : ١(دهند  یعقل منابع فقه شيعه را تشكيل م

 
 .  استی خود حجت، و شكل دهنده روح حاآم بر فقه شيعیقرآن در همين شكل و مفاد ظاهر

 
 گفتار و آردار و تقرير پيامبر يا امام، بايد با وسائط موثق و معتبر رسيده باشد آه البته در اين مورد یيعن حديث

 راستگو نقل شده باشد به همان اندازه ی آه وسيله يك غير شيعیحديث.  نداردی تاثيری راویوضع مذهب
 .  راستگویشيع معتبر و مورد عمل است آه حديث

 
 خود حجت نيست ليكن گاه به ی در يك موضوع، به خودیه دانشمندان شيع وحدت نظر همیاجماع يعن

 . رسد یبه اثبات م» سنت«  اصول فقه هست از راه آنی آه در آتابهایتفصيل
 

 است چنان آه در ی عقل مجرد انسانیحكم قطع) ٢ (ی حقوق شيعیمراد از عقل به عنوان يك منبع برا
 آن هر آنچه عقل بدان حكم ی است آه به مقتضایا  قاعدهی اسالمدر تعاليم) . ٣( ستم ی عدالت و بدیخوب

قاعده « آند شرع نيز برابر آن حكم خواهد نمود و از اين رو، در اين گونه موارد بر حكم اين قاعده آه
تالزم ميان وجوب ) . ٤( و استنتاج خواهد شد ی ناشی از حكم عقلیشود حكم شرع یخوانده م» مالزمه
 در يك مورد ی از ضد آن، همچنين اين آه امر و نهی با نهیدمات آن، يا ميان امر به چيز با وجوب مقیچيز
همه از قبيل همين )  استیآه همه از مسائل علم اصول فقه و منشاء آثار و احكام فقه(تواند جمع شود  ینم

 .  استیاحكام عقل
 

 است در ی شيعیترين منبع فقه ل بيت آه مهم احاديث وارده از پيامبر و امامان اهیاز اين ميان، منبع دوم يعن
 :  شده آه مشهورترين آنها آه مرجع فقهاء است عبارت است ازی خاص گردآوریمجاميع

 
  ) ٣٢٩م  (ی، از محمد بن يعقوب آلينیآتاب الكاف) ١
  ) . ٣٨١م (، صدوق ی بن بابويه قمیآتاب من ال يحضره الفقيه، از محمد بن عل) ٢
  ) . ٤٦٠م (، شيخ الطائفه یاز محمد بن حسن طوستهذيب االحكام، ) ٣
  . االستبصار، از همو) ٤
  ) . ١٠٩٠م  (ی، از محمد محسن فيض آاشانیالواف) ٥
  ) . ١١٠٤م  (یوسائل الشيعه، از محمد بن حسن حر عامل) ٦
  ) . ١١١٠م  (ی مجلسیبحار االنوار، از محمد باقر بن محمد تق) ٧
 ) . ١٣٢٠. م (ی نوری محمد تقمستدرك الوسائل، از حسين بن) ٨
 

 ی از اهميتیشيع شناخته شده و در فن حديث» آتب اربعه« به عنوان از اين جمله، چهار آتاب نخست
باال در  ترين آتاب از فهرست متداول. برخوردار است  اهل سنتیبه مجاميع حديث نسبت» صحاح ستة«همانند

 از یو بسيار) آتب اربعه(حاديث چهار آتاب نخست ، آتاب وسائل الشيعه است آه جامع ایمراجعات فقه
 ی رسيده است آتاب دستی است آه در مباحث فقهی حديث ديگر است و چون منحصر به رواياتیآتابها
 .  استی مراجعه هر فقيهیبرا
 

 همه راويان سلسله یوثاقت و راستگوي) . ٥( است یاستناد به روايات اين مجاميع تابع وجود شرايط خاص
 خاص به نام علم رجال آه درباره روات حديث و شرح حال یدانش. بايد به ثبوت رسيده باشد ك حديثسندي

 آه در یبر اساس ضوابط مخصوص احاديث از نظر مقدار اعتبار و سنديت. آند متكفل اين آار است یآنان بحث م
و بر ) ٦(شود  ی تقسيم میتلف مخیها به انواع ورده است  ديگر به نام علم درايه مورد بحث قرار گرفتهیعلم

 .  از روايات متون ذآر شده از نظر فقهاء ضعيف و غير قابل استناد استیهمين اساس، بسيار
 

به   آه در علم اصول فقه بيان شده استی از منابع ياد شده بر اساس قواعد و ضوابطیاستخراج احكام شرع
از . است»اجتهاد« ید آه نام آن در اصطالح اسالمپذير ی انجام می و با روش تحليل منطقیآمك استدالل عقل

 دانشمندان وجود دارد و هر فقيه الزاما بايد در برخورد با ی امكان اجتهاد همواره براینظر اصول تعاليم شيع
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 يك مجتهد یتقليد و پيرو. مسائل، داليل و مستندات هر مساله را شخصا مالحظه آرده و در مورد آن نظر بدهد
 .  حرام استیر در مسائل شرعاز مجتهد ديگ

 

٢ 
 موارد با يكديگر متضاد و ی از منابع ياد شده پيش آه گاه در برخی و فقهیاستنباط و آشف حكم شرع

 است آه در واقع منطق فقه است و در اصطالح علم اصول ی نظام و سيستم خاصیمتعارض نيز هستند دارا
 . شود یفقه خوانده م

 
 از یبسيار.  از منابع آنی به دست آوردن حكم مسائل فقهیبرا  استی آلیبطاين علم مجموعه اصول و ضوا

 استفاده در يك مسير یاين اصول و ضوابط از علوم ديگر مانند منطق و فلسفه و لغت و آالم گرفته شده و برا
 . اند  ويژه منسجم گرديدهی خاص با يكديگر ترآيب، و به شكلیمشخص به ترتيب

 
 در اين فن وسيله شيعيان اوليه نوشته شده بود آه ياد آن در مصادر ی رسائلیالم نخست اسیها در دوره
 در دست است عبارت است از ی آه در اين باب از دانشمندان شيعیترين اثر ليكن قديم) ٧(آمده 
  ازی تلخيصیآه آراجك) ٤١٣م  (یمفيد، محمد بن محمد بن النعمان البغداد شيخ» التذآرة باصول الفقه« آتاب

 ) . ٨(آن در آتاب آنز الفوائد خود درج نموده است 
 

به  در دست است) ٤٣٦م  (ی بن الحسين الموسوی علی در اصول فقه از شريف مرتضیپس از آن آتاب بزرگ
 به نام عدة االصول یآتاب مشهور شيخ الطائفه محمد بن الحسن الطوس) . ٩( اصول الشريعة ینام الذريعة ال

 متن ی شيعی علمیها  مانده و مدتها در حوزهی است آه از آن قرن به جای اصولمشهورترين آتاب) ١٠(
 .  بوده استیدرس

 
م  (ی فن از اين ادوار، بخش اصول فقه از آتاب الغنيه سيد ابو المكارم ابن زهره حلبی ديگر از مصادر اصلیيك

 نيمه یدانشمند و متكلم شيع -  ی اصول الفقه سديد الدين محمود حمصیآتاب المصادر ف) . ١١(است ) ٥٨٥
) . ١٣( از آن در آتاب السرائر ابن ادريس هست یليكن بندهاي) ١٢( به دست ما نرسيده -دوم قرن ششم 

 عالمه حسن بن يوسف یو سپس آثار اصول) ٦٧٦م  (یپس از آن معارج االصول محقق جعفر بن الحسن الحل
 تازه ی الوصول و نهاية الوصول اين علم را با تحوالتیمانند تهذيب االصول، مباد) ٧٢٦م  (یبن المطهر الحل
 . همراه ساخت

 
 به صورت تحشيه و شرح بر آثار عالمه در اصول ی از جانب دانشمندان شيعی بسياریپس از اين دوره آارها

 و یشروح ضيائ هست و از مشهورترين آنهاست) ١٤( از آنها در الذريعة یبرخ فقه انجام گرفت آه فهرست
محمد بن  شهيد اول شمس الدين.  قابل توجه داشته استیآه در پيشبرد علم اصول فقه نقش) ١٥ (یعميد
 سودمند بر آن ی با نام جامع البين گرد آورد و خود نيز مطالبیاين دو شرح را در آتاب) ٧٨٦م  (ی العاملیمك

 ) . ١٦(افزود 
 

 مرتب و پاآيزه در علم یبا تاليف متن) ١٠١١م ( فقيه مشهور آغاز قرن يازدهم یحسن بن زين الدين العامل
 مباحث اصول فقه ی متمرآز بر رویها  بحثی بر آتاب معالم الدين خود، راه را برایا اصول فقه به عنوان مقدمه

 یها به سبب همين تمرآز و اظهار نظرها و نقد و ايرادها به شكل تحشيه و شرح گشود و اين گونه بحث
. با توجه به اظهارات و آراء ديگر در همان جا، در پيشبرد اصول فقه بسيار مؤثر افتاددانشمندان در مورد واحد، 

 در اين باب در قرن يازدهم وسيله سلطان العلماء حسين بن رفيع الدين محمد یترين نظرات علم دقيق
اليف بهاء زبده ت.  از حاشيه نويسان بر معالم ابداع و اظهار گرديده استیيك) ١٠٦٤م  (ی مازندرانیمرعش

 قرن یاز متون مشهور اصول) ١٠٧١م  (یو وافيه تاليف عبد اهللا بن محمد تون) ١٠٣٠م  (یالدين محمد عامل
 . مزبور است

 
 شيعه چيره شد ی آه دشمن سرسخت علم اصول فقه بود به مرور بر محيط مذهبیدر قرن دوازدهم اخباريگر

، ی چون وحيد بهبهانی آن قرن با ظهور عالم عاليقدرليكن در ثلث اخير. و پيشرفت اين دانش متوقف گرديد
 آه او در نشر و ترويج اصول و مبارزه با طرز فكر ی بليغیو آوشش و سع) ١٢٠٥م (محمد باقر بن محمد اآمل 

شاگردان مكتب وحيد هر يك به .  از خود نشان داد اين علم احياء شد و به سرعت رو به گسترش نهادیاخبار
 چون قوانين از ابو القاسم بن حسن یآتابهاي. و توسعه اين دانش آوشش فراوان آردند یسهم خود در ترق
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، هداية ) ١٢٥٤م  (ی، فصول از محمد حسين بن محمد رحيم اصفهان) ١٢٣١م  (ی قمی، ميرزایگيالن
م  (ی، مفاتيح از سيد محمد مجاهد آربالي) ١٢٤٨ - م  (ی بن محمد رحيم اصفهانیالمسترشدين از محمد تق

 . از آثار شاگردان و پيروان اين مكتب است) ١٢٦٢م  (یو ضوابط از ابراهيم بن محمد باقر قزوين) ١٢٤٢
 

 اصول فقه را تجديد آرد و با نبوغ یبنا) ١٢٨١م ( اين قرن ی دانشمند و متفكر بزرگ حقوقی انصاریشيخ مرتض
 ی از نو پايه ريزی بسيار دقيق و اصولی اين علم گشود و آن را به شكلی را به رویا خود آفاق جديد و گسترده

 یها شود تا آنون در حوزه یرسائل او در اصول فقه آه به نام رسائل يا فرائد االصول شناخته م مجموعه. نمود
 .  استی متن درسی فقه شيعیسنت

 
ها  رد دقت اصول فقه همواره موی آه تا به امروز ادامه و استمرار يافته است مبانی شيخ انصاریدر مكتب علم
م  (ی بزرگ چون مال محمد آاظم آخوند خراسانی دانشمندان قرار گرفته و با ظهور متفكرانیها یو موشكاف

نگارنده مقاالت و ) ١٣٦١م  (ی، ضياء الدين عراق) ١٣٥٥م  (ینگارنده آفاية االصول، محمد حسين نائين) ١٣٢٩
 بسيار دقيق آنان، اينك ی فكریها يه و با آوششنگارنده نهاية الدرا) ١٣٦١م ( آمپاني یمحمد حسين اصفهان
بسيار برخوردار بوده و آما آان مورد   است آه از هميتیترين دانش اسالم  دقيقیعلم اصول فقه شيع

 . ها، و در معرض تحوالت و تكميل و تغيير است یها و بررس بحث
 

٣ 
 به فقه، به چند نحوه گوناگون انجام ی دادن يك نظم درست و اصولی آن برایبند  و دستهیتقسيم مباحث فقه

 یغزال. اند نموده یعبادات و معامالت تقسيم م:  معموال مباحث فقه را به دو گروهیدر فقه سن. گرفته است
 را به چهار ی اسالمی و اخالقی احكام و مقررات مذهبی در احياء علوم الدين خود تمامیدانشمند شافع

تاثير ) ١٨ (یآه اين روش بر متون فقه شافع) ١٧( آرد یكات دسته بندعبادات، عادات، منجيات و مهل:گروه
در . عبادات، معامالت، مناآحات و جنايات قرار گرفته است: به چهار گروهینهاده و اساس تقسيم مباحث فقه

. یيا امور دنيو  استی اخير گفته شده است آه مباحث فقه يا مربوط به امور اخرویدسته بند توجيه اين روش
 ی است احكام عبادات است و بخش دوم آه برای تامين سعادت اخروی آه برای احكامیيعن بخش نخست
 با يكديگر آه ی تنظيم روابط افراد بشریبرا  استیبر سه گونه است زيرا يا قوانين  استی مادیتنظيم زندگان

وضع شده و آن ابواب مناآحات حفظ نوع بشر  ی است آه برایدهد و يا قوانين یابواب معامالت فقه را تشكيل م
 ) . ١٩( است ی و جزائی آه بقاء فرد و نوع بشر هر دو، وابسته بدان است و آن احكام جنائیاست و يا قوانين

 
 عبد العزيز بن ی، مهذب قاض) ٤٤٨م  (یها در مراسم سالر بن عبد العزيز ديلم ترين طرح  قديمیدر فقه شيع

 را ی تكليف شرعیابو الصالح حلب. شود یديده م) از ميانه قرن پنجم (یلب ابو الصالح حیو آاف) ٤٨١م (براج 
او در مبحث عبادات، جز . عبادات، محرمات و احكام خوانده است: داند آه آن را به ترتيب یبر سه قسم م

از (بخش عقود و معامالت   از مباحثیتعداد) نماز، روزه، حج، زآات و خمس، و جهاد(عبادات مصطلح مشهور 
 ) . ٢٠( داده است یرا نيز گنجانيده و ديگر ابحاث فقه را در مبحث احكام جا) قبيل نذر و عهد و وصايا

 
 آه مورد ابتالء همگان است و ی احكامی برایبخش. آند ی را دو بخش میابن براج در مهذب احكام شرع

همين دليل نيز مقدم احكام نوع نخست همان عبادات هستند آه به .  آه چنين نيستی احكامی برایبخش
 ذآر ی احكام فقهی برایاو هيچ گونه تقسيم و تبويب خاص ديگر) . ٢١(گردند  یبر ديگر ابواب فقه ذآر م

 . آند ینم
 

) ٢٢(احكام «و»عقود« سالر فقه را به دو بخش عبادات و معامالت تقسيم آرده و بخش دوم را نيز در دو قسمت
 با یمحقق حل.  نمودیدسته بند) ٢٣( و ساير احكام یاحكام جزائ: بخش، و احكام را نيز به نوبه خود در دو»

عبادات، عقود، ايقاعات و : آرد آه به ترتيب ذآریالهام از اين روش، آتاب شرايع خود را بر چهار بخش پايه گذار
 ) . ٢٤(احكام بود 

 
 آتاب قواعد اين تقسيم را چنين در شهيد اول) . ٢٥( فقهاء پس از او قرار گرفت یو اين روش مورد قبول و پيرو

 ی زندگانیها  و يا مربوط به جنبهی و اخروی روحانیها  نمود آه مباحث فقه يا مربوط به جنبهیتوجيه علم
ليكن بخش دوم نيز به . شود یبخش اول عبادات و بخش دوم معامالت خوانده م.  تنظيم آن استی و برایدنيو

 است آه یگردد و يا احكام ی است آه بر تعهدات خود افراد مترتب میمنوبه خود دو تقسيم دارد زيرا يا احكا
 وارث و نظائر ی و جزائیگويند و شامل مباحث قضاي یاين نوع اخير را احكام م. مربوط به تعهدات آدميان نيست
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ص  و قائم به شخی ديگر يك طرفی است و برخی از آنها طرفينیتعهدات نيز بر دو نوع است چه برخ. اينهاست
 نيز دارد جز یشهيد همين بيان را در آتاب ذآر) . ٢٦(خوانند  ینوع اول را عقود و نوع دوم را ايقاعات م. متعهد

 یآن آه در آن جا اساس فرق ميان عبادات و ساير مباحث را بر اين پايه استوار ساخته است آه اعمال عباد
 او انجام پذيرد اما در ساير موضوعات ی به خاطر رضا به او وی و به منظور نزديكیبايد به نيت اطاعت فرمان اله

 ) . ٢٧( اين نيت و نظر شرط نيست یفقه
 

 در عبادات ی و رجحان ذاتی محبوبيت و مطلوبيت الهی ديگر از دانشمندان مناط فرق و امتياز را وجود نوعیبرخ
 ) . ٢٨(اند آه در ساير موضوعات نيست  دانسته

 
 دو شيوه ديگر پيشنهاد نموده آه هر دو از یظيم و ترتيب موضوعات فقه تنیبرا) ٨٢٦م (فاضل مقداد 

 از آن دو شيوه آه خود آن را روش یيك. الهام گرفته شده است) ٢٩( شهيد اول در آتاب قواعد یها نوشته
 خويش ناگزير بايد عوامل ی دانسته بر اين اساس است آه بشر در راه تكامل شخصيت انسانیفلسف

خود  عوامل سودمند به اختالف طبيعت. بخش را از مسير خود دور نمايد هم آند و عناصر زيانسودمند را فرا
عبادات از اين قسم دوم، و احكام و .  ديگر در آينده نتيجه خواهند دادیبخشند و برخ ی می نتيجه فوریبرخ

 ی نيز برایكام جزائاح. مقررات مربوط به ازدواج و معامالت و مسائل تغذيه و نظاير آن از قسم اول است
اين بيان و تقرير چنان آه .  از عوامل زيان بخش در مسير تكامل افراد بشر تشريع گرديده استیجلوگير

آند بر  یبخش تقسيم م شيوه ديگر آه فقه را به پنج. آند ی میبينيم مباحث فقه را در سه گروه دسته بند یم
اند و آن عبارت است   انسانها آمدهی زندگیر بنياد حفظ و حراست پنج عنصیاين اساس است آه مذاهب برا
 از ی پاسداری برای از احكام جزائیعبادات به عنوان پشتوانه دين، قسمت. از دين، جان، مال، نسب و عقل

 ی انساب، مقررات باب معامالت برای نگاهداری برای از احكام جزائیجان، مقررات ازدواج و توابع آن و برخ
 و نظاير آن به منظور یو حفظ اموال، و احكام مربوط به تحريم مسكرات و مجازات شرابخوار یتنظيم روابط مال

ها و مقررات   تشريع شده، و ابواب قضاء و شهادات آه مشتمل بر دستورالعملیمراقبت و حراست از عقل آدم
 شده ین طرح ريز، و ضامن اجراء درست آیبه عنوان حافظ و نگاهبان آليت نظام اسالم  استیو احكام قضائ

 ) . ٣٠(است 
 

 و معتصم الشيعه و مفاتيح الشرايع ی خود مانند وافی و حديثی فقهیها در آتاب) ١٠٩٠در گذشته (فيض 
 فقه و ی برایجا آردن ابواب، تدوين جديد  ديگر و جابهی ابواب در برخیا  پيش گرفت و با ادغام پارهیترتيب نوين

 در فن عادات و ی در فن عبادات و سياسات، و ديگریيك در دو بخش ريختاو فقه را ) . ٣١(حديث پديد آورد 
 ) . ٣٢(معامالت 

 
 ی تقسيم بندیها  مصادر جديد پيش گرفته شده و از روشی است آه در برخی ديگر روشیيك دسته بند

رح شوند به ش ی می در چهار گروه رده بندیبر اساس اين روش جديد مباحث فقه.  جديد متاثر استیحقوق
 : زير
 
  ) نماز، روزه، اعتكاف، حج، عمره و آفارات(عبادات . ١
 : اموال آه بر دو قسم است. ٢
 
 مشخص در ی و مصارفی عمومی مصالحی خاص متعلق نيست و برای آه به شخصی، اموالی اموال عموم- ا 

نيز دارند ليكن جنبه  یدو عنوان اخير گرچه جنبه عباد. نظر گرفته شده است مانند خراج، انفال، خمس و زآات
 . تر و بارزتر است یقو  آنیمال
 

 .  داردی آه مالك يا مالكان مشخصی، اموالی اموال خصوص- ب 
 

 : گيرد ی قرار میمقررات مربوط به اين بخش در دو قسمت جدا مورد بررس
 
راث، مباحث احياء موات، حيازت، صيد تبعيت، مي.  تملك يا به دست آوردن حق خاصیاسباب شرع) يك(

 . گيرد یو نظاير آن در اين مبحث مورد سخن قرار م) ٣٣(ضمانات و غرامات 
 
 . بيع، صلح، شرآت، وقف، وصيت و ساير تصرفات و معامالت شامل مباحث. احكام تصرف در اموال) دو(
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  : به عبادات و اموال ندارد آه دو گروه استی آه ربطی اعمال شخصی، يعنیسلوك و آداب و رفتار شخص. ٣
 
مباحث نكاح و طالق، خلع و مبارات، ظهار و لعان و ايالء، و از . ، مناسبات دو جنس زن و مردی روابط خانوادگ- ا 

 . اين قبيل
 

 .  افراد جامعهی و مقررات مربوط به تنظيم رفتار فردی روابط اجتماع- ب 
 

و عهد و يمين، ذباحه، امر به مقررات مربوط به اطعمه و اشربه، مالبس و مساآن، آداب معاشرت، احكام نذر 
 . گيرد ی از منكر همه در اين بند جا میمعروف و نه

 
 در مسائل قضاء و حكومت، و صلح و ی و عمومی حكومتیها  رفتار و سلوك دستگاهی يعنیآداب عموم. ٤

اين مقوله ابواب و مباحث واليت عامه، قضا و شهادات، حدود، جهاد و نظاير آن در . یجنگ، و روابط بين الملل
 ) . ٣٤(وارد است 

 
٤ 

چنان آه دانستيم در موضوعات گوناگون و در مجموع، ) ٣٥(شود  یتعبير م» آتاب« ابواب فقه آه از هر يك به
 .  استی و اجتماعی از نظرفردیمجموعه وظايف يك فرد مسلمان شيع

 
در آغاز، مباحث ) ٣٦( عبادات  مختلف است ليكن عموما مباحث مربوط بهیترتيب وقوع اين ابواب در متون فقه

 دليل ی از مآخذ فقه سنیا در پاره) . ٣٧(گيرد  ی در انتها قرار میمعامالت در ميان و مباحث ارث و قوانين جزائ
 از ابواب و آتابها شرح و ی در آغاز برخیها، و فلسفه نظام حاآم بر آتب مختلف فقه ی و پسیاين پيش

بدانها  مباحث و ابواب را اهميت آنها و اهتمام مذهب نسبت یوجه تقدم برخ) ٤٠ (یتوضيح و شيع
به  ها نسبت  و پسیدهد آه اين پيش ی عبد العزيز بن براج در آثار خود نظر میاند، ليكن قاض دانسته یم

از اين رو عبادات آه تكليف همه مسلمانان است و .  در آتب فقه به لحاظ عموميت مبحث استیمباحث فقه
 يا مربوط به ی آه شمول آن اختياری و جزائی آنها خواهد بود بر معامالت يا احكام قضائدر همه حال شامل

 خاص است مقدم گرديده، و از ميان عبادات نيز نماز آه تكليف روزانه هر فرد مسلمان و در واقع یشرائط
ابن ) . ٤١ ( گرفته استیبر ديگر انواع پيش) طهارت(با شرط مقارن خود   استیترين تكليف اسالم یعموم

 ديگر در قرن ششم بر همين اساس ميزان عموميت و شمول هر يك از عبادات را سنجيده، یحمزه فقيه شيع
 ) . ٤٢( در اين باب در مقدمه آتاب وسيله خود آورده است یو شرح

 
 تاثير یها و ابواب فقه بر نحوه ترتيب آنها در متون فقه روشن است آه اختالف نظر در مناط تقدم و تاخر بخش

 است آه در مورد مصاديق و تعداد موضوعات هر بخش یعامل ديگر در اين مورد اختالف نظر. گذارده است
 ده ی، ابو الصالح و ابن حمزه و محقق حل) ٤٥( و ، سالر شش یاز باب مثال شيخ طوس) . ٤٣(وجوددارد 

 . اند دانسته) ٤٧( بن سعيد چهل و پنج ی، و يحي) ٤٦(
 

 را آاهش ی از ابواب را در يكديگر ادغام آرده و تا حد ممكن عناوين آلی مآخذ بسياری برخاز طرف ديگر در
 جامع یتوانسته است در تحت عنوان ی از ابواب آه میاين آار در مآخذ قديم آمتر انجام شده و بسيار. اند داده

 ابواب، از رهگذر شماره آنها نيز  جز از نظر ترتيبیاز اين رو مآخذ فقه. مورد بحث قرار گيرد تجزيه گرديده است
 ٧١ ی بيست و دو باب، آتاب مبسوط ویبه عنوان مثال آتاب نهايه شيخ طوس.  چشمگير دارندیهاي تفاوت

 و يك باب، تبصرة المتعلمين او ی سی باب، آتاب قواعد عالمه حل٥٢ یباب، آتاب شرايع االسالم محقق حل
باب، مفاتيح الشرايع فيض   چهل و هشتیاه و دو باب، دروس وهيجده باب، اللمعة الدمشقية شهيد اول پنج

 .  آه آتاب حديث است ده باب داردیدوازده باب و واف
 

 نيمه نخستين قرن ی فقيه شيعی بن عثمان آراجكیيك نكته ديگر در اين باب آن آه ابو الفتح محمد بن عل
 بود و ی ابتكاریشجر از يكديگر تفريع آرد آه عمل خود به نام بستان ابواب فقه را به ترتيب میپنجم در اثر فقه

 ) . ٤٨( نرفته بود یاين راه را پيش از او آس
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٥ 
 مختلف گذرانده و به وسيله ی آه اآنون به نام فقه شيعه به دست ما رسيده است ادواریسيستم حقوق

، ) ٤٦٠م  (یوسشيخ الطايفه محمد بن الحسن الط.  مبرز تجديد سازمان و تكميل شده استیهاي شخصيت
و صاحب ) ٧٢٦م  (ی، عالمه حسن بن يوسف بن المطهر الحل) ٦٧٦م  (یالحل محقق جعفر بن الحسن

 . از اين نامدارانند) ١٠٠٩م  (ی العاملیالمدارك، محمد بن عل
 

در متون ) . ٤٩(آنند  ی را به دو دوره متقدمين و متاخرين تقسيم می، ادوار فقه شيعیمعموال در متون فقه
 ششم و هفتم معموال مقصود از متقدمين فقهاء معاصر ائمه، و متاخرين فقهاء پس از دوران یها  قرنیهفق

) ٥١(گاه نيز اصطالح متقدمين بر شيخ الطايفه و فقهاء مقدم بر او ) . ٥٠(باشند  یم)  به بعد٣٦٠از (حضور امام 
 ) . ٥٢(شده است اند اطالق   آمدهی آه پس از وی، و اصطالح متاخرين بر دانشمندان

 
و نزديك به »در همين اواخر«  آهی دانشمندانیيعن( خود ی لغویگاه نيز در معنا»متاخر« همچنان آه اصطالح

 ) . ٥٣(به آار رفته است ) اند زمان گفتگو پديدار شده
 

. آنانند، و متاخرين فقهاء پس از ی بعد متقدمين دانشمندان پيش از محقق يا عالمه حلیها  قرنیدر متون فقه
 ی المتاخرين آه مراد از آن فقهائی ديگر دارند به شكل متاخری قرن سيزدهم معموال اصطالحیدر متون فقه

 ) . ٥٤(اند  هستند آه پس از صاحب مدارك آمده
 

 شايد یتر بر اساس تحوالت عمده فقه  را در يك تقسيم دقيقیادوار فقه شيع. اين ترتيب چندان دقيق نيست
نام . گردد یدر زير هر يك از اين ادوار به اجمال ياد، و خصوصيات هر يك ذآر م. وره تقسيم آردبتوان به هشت د

شرح ) . ٥٥(گردد  ی مربوط به آن نيز ذآر میترين مآخذ فقه ترين دانشمندان تشكيل دهنده هر دوره و مهم مهم
 روضات الجنات سيد محمد  اين دانشمندان با ذآر مصادر سرگذشت وفهرست آثار هر يك در آتابیحال تمام

آمده و نظر به وضع اين نوشته به رعايت اختصار از هر گونه توضيح )  جديدیچاپ هشت جلد (یباقر خوانسار
 ) . ٥٦( شد ی خودداریاضاف

 
 :  دوره حضور امام-  ١

 ٢٦٠ در دوران حضور امام آه از زمان پيامبر آغاز شده و تا سال یشود آه فقه شيع یمعموال چنين تصور م
 ی برای بدانان، مجالی بسيار محدود داشته است زيرا با وجود امامان و امكان دسترسیا ادامه يافت دامنه

اين . فقاهت و اجتهاد آزاد حاصل نبوده و فقه اين دوره در شكل سماع و نقل حديث از امامان محصور بوده است
 مورد وضع و حال، و طبيعت و معتقدات  روشن شدن حقيقت امر بايد چند نكته دریتصور درست نيست و برا

 :  اعصار اوليه توضيح گرددیجامعه شيع
 
 ی و استداللیآيد امامان شيعه به تحريك و ايجاد زمينه تفكر تعقل ی به دست میبنابر آنچه از روايات مذهب) ١

 یها ا و تحسينه ، تشويقی و عقيدتی آالمیدر زمينه بحثها. اند  داشتهیدر ميان شيعيان خود عالقه فراوان
 آنان به صراحت یدر مسائل فقه) . ٥٧( زمان خود نقل شده است یبه متكلمان شيع بسيار از آنان نسبت

 را به عهده پيروان خويش ی دانسته و تفريع و استنتاج احكام جزئیوظيفه خود را بيان اصول و قواعد آل
ب خويش خاطر نشان ساخته و بدانان تذآر  در پاسخ سؤاالت اصحایاين نكته را گاه حت) . ٥٨(اند  گذارده

 قابل یاسالم ی و مسلم حقوقی از اصول آلی و اجتهادیاند آه پاسخ مساله ايشان با روش استدالل داده یم
 را ی تمام طرز اجتهاد صحيح و روش فقه استداللی روايات به روشنیدر برخ) . ٥٩(استنتاج و استنباط است 

اند  ، و از اين راه تبعيت از اين شيوه را به ياران و اصحاب خويش آموخته نمودهیشخصا پيرو بر اساس سنت
)٦٠ . ( 
 
.  آامال ممتاز استیا  ميان شيعيان و اصحاب ائمه، دورهی اعتقادیها دوره حضور امامان از نظر تنوع گرايش) ٢

 در ی آراء و انظار دقيقو) ٦١( برجسته بوده ی در آن اعصار متكلمانی از اصحاب ائمه و دانشمندان شيعیبسيار
 از آنان چون هشام بن الحكم و هشام بن سالم و زرارة بن اعين و مؤمن الطاق و ی از برخیمسائل آالم

 از یبسيار) ٦٢(نقل شده است ) از قرن سوم( و فضل بن شاذان یو بزنط) از قرن دوم(يونس بن عبد الرحمن 
آه امروزه ) ٦٣( قرون اوليه هوادار داشته یمتكلمان شيع ديگر رايج در آن اعصار، در ميان ی آالمیها مكتب

دانشمندان متاخر از وجود همين . شود ی می در ميان شيعيان آن عصر با تعجب تلقیهاي وجود چنين گرايش
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 ی مذهب هر گونه نظر و رای جز در مورد پنج اصل بنيادیاند آه در مذهب شيع  آردهیگير ها نتيجه گرايش
 ) . ٦٤( آزاد و مجاز است ی شخصمستند به طرز تفكر

 
 یها  مختلف، و پديد آمدن بحثیها یبند ها و دسته  موجب پيدايش گروهی در مسائل آالمیاختالفات مكتب

 هر یو گاه) ٦٦( مستقل داشتند ی خود گروهیصحابه بزرگ هر يك برا) . ٦٥(حاد ميان اصحاب ائمه گرديد 
اند   متخاصم نوشتهیها  از گروهیو آتابها در رد يكديگر و به طرفدار) ٦٧(شمردند  یدسته، دسته ديگر را آافر م

 جز اصل پذيرفتن امامت ائمه با رهبر و رئيس ی اصول فكری افراد يك گروه در تمامیجالب است آه گاه) . ٦٨(
 ) . ٦٩(آردند  ی خود اختالف نظر پيدا میعلم

 
سماع و نقل احاديث مشغول بوده و از مباحثات و  آه گرد ائمه جمع شده بودند به آار ی از شيعيانیبسيار

متكلمان آه مورد ) . ٧٠( نداشتند یبه متكلمان شيع  نسبتیجستند و نظر خوش ی می دوریمناظرات آالم
دادند  ی میشدند و ائمه آنان را تسل ی اين افراد رنجيده می زبانیتشويق و تحسين امامان بودند از آزارها

د آه بايد با اين گروه مدارا آرد چه انديشه آنان از درك نكات ظريف و دقيق عاجز است گفتن ی، و بدانان م) ٧١(
 در ذم و طعن ی از آنان روايات بسياری، و برخ) ٧٣(محدثان قم نيز با متكلمان سخت در ستيز بودند ) . ٧٢(

نمودند  یورد تدوين مو آتابها در اين م) . ٧٤(دادند  یساختند و به ائمه نسبت م یدانشمندان و متكلمان م
، ) ٧٦(آردند  ی می آنان ارجاع و راهنمايیاز طرف ديگر ائمه، شيعيان خود را به همين متكلمان و آتابها) . ٧٥(

به متكلمان ترغيب   و حرمت نهادن نسبتی محدثان آن شهر، به دوستی قميان را به رغم دشمنیو حت
 و ی پر است از موارد اختالفات عقائدیال آش به خصوص رجیشيع آتب رجال حديث) . ٧٧(نمودند  یم

 آه در اين مورد ی حادیها ها و آشمكش ی ميان شيعيان در قرون اوليه، و درگيری گوناگون آالمیها گرايش
 .  شيعهی فكریبه متكلمان و شواهد عالقه آنان به رشد و شكوفاي  ائمه نسبتیجريان داشت، و از هوادار

 
ان در پاسخ پيروان يونس بن عبد الرحمن آه ساير هواداران امامان آنان را آافر  هشتم شيعيیامام رضا پيشوا

 ) . ٧٨(بينم  ی میشما را در راه رستگار:شمردند فرمود یم
 
 شيعه در ی وجود داشته آه با طرز تفكر و اعتقاد سنتیهاي  زمان حضور امامان، گرايشیدر جامعه شيع) ٣

 قائل بوده و ی مرجعيت علمی امامان تنها نوعی از صحابه برای گروه.مورد امامان خويش مخالف داشته است
 از قبيل عصمت ی فوق بشریدانستند و منكر وجود صفات یم) علماء ابرار( پاك و پرهيزآار یآنان را دانشمندان

 ابو اند از جمله  آردهی بعد نيز از آن پشتيبانیها  دورهی متكلمان شيعی آه برخینظر) . ٧٩(در آنان بودند 
 در قرن چهارم آه رئيس و بزرگ شيعه ی از دانشمندان و متكلمان مورد احترام شيعیجعفر محمد بن قبه راز

امامان را ) ٨١( بوده است ی پس از ویو آراء و انظار او مورد توجه و استناد دانشمندان شيع) ٨٠(در زمان خود 
) . ٨٢( آنان به غيب بود یدانسته و منكر داناي ی صالح، و عالم به قرآن و سنت میتنها دانشمندان و بندگان

) . ٨٣( شيعه در آن ادوار قرار داشت ی او مورد تحسين جامعه علمی عقيدتیشگفتا آه با اين وجود مش
و گويا نوبختيان نيز چنين ) . ٨٤(اند   را در مورد امامان داشتهی از محدثان قم نيز مشابه چنين نظریبرخ
 مانند ساير فقهاء ی معتقد بودند آه آنان در مسائل فقهی از اصحاب امامان حتی گروه) .٨٥(اند  انديشيده یم

 و قبول یآنند و اين نظر نيز مورد پشتيبان یعمل م) ٨٧(يا قياس ) ٨٦) (یرا (یآن اعصار به اجتهاد آزاد شخص
بصير آه از دانشمندترين  معروف به ابو ی المرادیبن البختر از ابو محمد ليث) . ٨٨( از محدثان قم بود یگروه

 از رؤساء و سرآمدان یو يك) ٩٠(بوده و روايات بسيار در ستايش او از امامان رسيده ) ٨٩(اصحاب امام صادق 
 در مورد علم امام در چند ینظر غريب و سخن نادرست) ٩١( شمرده شده است یچهارگانه مذهب شيع

 .  استینقل شده آه موجب شگفت) ٩٢(روايت 
 

 از صحابه امامان گاه در مسائل یرسد اين گونه طرز تفكرها در مورد امامان موجب بود آه بسيار یبه نظر م
و ) ٩٤(پرداختند  یو بر سر مسائل مورد اختالف به مناظره و بحث م) ٩٣( با آنان اختالف نظر داشتند یعلم
 آه اصحاب خود با یئلدر مسا) . ٩٥(نمودند  یسند و ماخذ م  از آنان رخواستی گاه در مسائل فقهیحت

 ی و قطع رابطه ميان آنان برایآشيد و به ترك دوست ی اوقات آار به منازعه میيكديگر اختالف نظر داشتند گاه
 شيعه، به حسب قاعده بايد در چنين ی آه بر اساس طرز تفكر سنتیدر حال) . ٩٦(انجاميد  یهميشه م

خواستند آه واقع امر را بيان آنند چنان آه  یو از آنان منمودند  ی مورد اختالف را بر امامان عرضه میموارد
تر  پيش) . ) ٩٧(آردند  یگذارده و آسب تكليف م ی را با آنان در ميان میشيعيان معتقد، معموال چنين مشكالت

.  در چهار چوب نصوص قرآن و سنت استیگفته شد آه اساس اجتهاد در فقه شيعه بر تحليل و استدالل عقل
 است آه بر اساس اصول آن منطق، قطع آور و حجت ین روش همان شيوه استدالل در منطق صورمراد از اي
 علل احكام ی بر آشف احتمالیشود و مبتن ی آه در فقه قياس خوانده می تمثيل منطقیروش ظن. است
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 ی موارد مردود بوده است اما دریدر فقه شيع) ٩٨( در قرن دوم یاست از آغاز راه يافتن خود در فقه اسالم
 و اطمينان بخش قابل آشف باشد اين آشف حجت و معتبر شناخته شده و یآه علل احكام به صورت قطع

 . شود یبدان استدالل و استناد م
 

 را نيز در حكم ی قطعیها  بودند اين گونه آشفیدر قرون اوليه، محدثان آه مخالف هرگونه استدالل عقل
 از دانشمندان متاخرتر آن را قياس یهمچنان آه برخ) ٩٩(دانستند  یشمرده و عمل به آن را ناروا م یقياس م
 آن ندارد ی به قياس در مفهوم سنی در واقع ربطیبا آن آه اين نوع از تحليالت عقل) ١٠٠(خواندند  یمشروع م

 در ی، هرگونه استدالل و تحليل عقلی يا تشابه اسمیرسد آه به خاطر مشابهت ظاهر یبه نظر م) . ١٠١(
 را آه در یو بدين ترتيب اصحاب الحديث دستورات) ١٠٢(شده  ی اوليه قياس شناخته میها  دورهی مذهبعرف
 . اند دانسته یشامل آن نيز م  رسيده استی شيعی از عمل به قياس در روايات مذهبینه
 

 و یند نيز نهخوان ی می آه آن را اصطالحا رای يك فقيه در مسائل شرعیدر روايات مزبور از اجتهاد آزاد شخص
 و از جمله همين ی استدالالت غير علمی ادوار اوليه به معنیاصطالح اجتهاد در عرف فقه. منع شده است

به آلمه اجتهادداشته و   پنجم و ششم نسبتیها  آه شيعه تا قرنیو پرهيز) ١٠٣(رفته  ی به آار میرا
 ی آه متكلمان شيعیهاي و آتاب) ١٠٤ ( شيعه اظهار گرديدهی آالمی آه با اجتهاد در آتابهایهاي مخالفت

 اصطالح یاند همه ناظر به همين معن در رد اجتهاد نوشته) ١٠٦ (ی بن احمد الكوفیمانند و ابو القاسم عل
بوده و   از قرن دوم به بعد در ميان شيعه رايجی عقلی استدالل تحليلیو گرنه اجتهاد به معن. اجتهاد بوده است

 .  درآمده استیورت روش منحصر در مباحث فقهاز اواخر قرن چهارم به ص
 

 فقهاء شيعه قرون اوليه در نگرش ی و تحليلی استداللیها  است آه روشیبا توجه به آنچه گذشت طبيع
 و ی عمل به رای در فقه بودند نوعی محدثان آه مخالف اعمال و استفاده از استدالل و تحليل عقلیسطح

 .  گرددیقياس تلق
 
 از صحابه یشود آه گروه یشده است گفته م تر آنها وسيله محدثان روايت  آه بيشیذهبدر روايات م) ٥

اند  نموده یبه قياس عمل م  آه حكم يك مساله در قرآن و سنت صريحا بيان نشده استیامامان در موارد
 ) . ١٠٨( نيز سخن رفته است ی روايات ديگر از عمل آنان بر اساس رایدر برخ) . ١٠٧(
 

به   نقل شده استی از آنان در مآخذ فقهی دانشمندترين صحابه امامان آه آراء و اجتهادات دقيق ازیگروه
 و نگارنده آتاب ی و متكلم معروف شيعی فقهیفضل بن شاذان نيشابور. اند  از قياس متهم گرديدهیپيرو

 ی اصول فقه شيعی عقل مسائل ديگر از فقه و مباحثیآه آراء او در مباحث طالق و ارث و برخ) ٢٦٠م (ايضاح 
خلل صالة و زآات و نكاح و   درمباحثی، يونس بن عبد الرحمن آه نظرات و) ١٠٩(در دست و مورد توجه است 

، جميل بن دراج آه دانشمندترين صحابه امام ) ١١١ (ی، زرارة بن اعين آوف) ١١٠(ارث فقه نقل شده است 
و ) ١١٣( در قرن دوم است یير آه از فقهاء بزرگ شيع، عبد اهللا بن بك) ١١٢( ششم شيعه بود یصادق پيشوا

) . ١١٤(اند  اند آه به عنوان عمل به قياس مورد طعن قرار گرفته  ديگر از مشهورين صحابه از اين جملهیگروه
 یاند نه پيرو قياس سن  بودهی و تحليلی است آه آنان در فقه پيرو روش استداللی آه تقريبا قطعیدر حال

)١١٥ . ( 
 
خود بهترين دليل بر صحت اين  گرد آورده است) ١١٦( از موارد آن را مؤلف آشف القناع ی آنان آه بسياریوافتا

 . مدعاست
 

 یبند گفته شد روشن گرديد آه در دوره حضور امام دو گونه فقه در جامعه شيع از مجموع آنچه در اين پنج
 با در نظر گرفتن احكام و یدر مسائل فقه آه ی و تعقلی و اجتهادیيك جنبش استدالل. وجود داشته است

، و يك خط سنت گراتر آه به نقل و تمرآز بر احاديث ) ١١٧( به اجتهاد معتقد بوده ی و حديثی قرآنیضوابط آل
 آه از یبندهاي. داده است ی بر قرآن و سنت انجام نمی به صورت اجتهاد متكی اضافیتكيه داشته و آار

 بعد نقل شده یها مانند فضل بن شاذان و يونس بن عبد الرحمن در آثار دوره فقهاء دوره حضور یرسائل فقه
دهد آه آار تدوين و تجزيه فقه از حديث، بر خالف نظريه متداول، از اواخر قرن دوم و  ی نشان میبه خوب است

 . اوائل سوم آغاز شده بوده است
 

 ازفقهاء شيعه در قرون نخست و ی بسياراز) ١١٩(و ساير مآخذ ) ١١٨(شيعه   علم رجال حديثیها در آتاب
شود  ی از آنان ديده میدر فهرست ابن نديم نيز نام و فهرست آثار جمع. زمان حضور امامان ياد شده است
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 ادوار بعد نقل گرديده و مورد ی اين عهد در متون فقهی از ايشان و ديگر فقهاء شيعیآراء و انظار برخ) . ١٢٠(
 ) . ١٢١(اعتنا و توجه بوده است 

 
 : نخستين قرن غيبت) ٢

 وجود ی در جامعه شيعیتا اواخر قرن چهارم سه گرايش گوناگون فقه) ٣٢٩ - ٢٦٠ (یدر دوره غيبت صغر
 : داشته است

 
خود را بر جمع   دوره حضور بوده، و همتی اين گرايش دنباله رو و استمرار گرايش سنت گرا- اهل الحديث ) ا(
تر ديديم با  هواداران اين مكتب عموما چنان آه پيش. داشته است ی مصروف م احاديث و ضبط و حفظ آنیآور

 استدالالت ی نداشتند و حتیا  ميانهی بر اساس استنباط تعقلیاجتهاد به صورت يك عمل و آوشش فكر
نمودند  یرفت محكوم م ی به آار می شيعی تقويت مذهب و در حمايت از نقطه نظرهای را آه برای آالمیعقل

 به عنوان -  وجود داشت و احمد بن حنبل یسن  آه در ميان پيروان مكتب اهل الحديثیحالت درست) . ١٢٢(
 ) . ١٢٣(نمود  ی می از آن قسم آالم آه در دفاع از اسالم به آار رود نيز نهی حت- مثال 

 
 روايات را با  آهیگروه: اند شده یبه دو گروه تقسيم م  از احاديثیفقهاء مكتب اهل الحديث از رهگذر پيرو

پذيرفتند و به  ی را با هر آيفيت و وضع نمینمودند و هر روايت ی میاصول درست علم رجال و علم حديث نقاد
 احاطه و اطالع داشتند و چه بسا قواعد و ضوابط اصول فقه را در مورد حاالت یروايات وارده درمسائل فقه

 از اين ضوابط را آه در روايات ی قسمتی و حت)١٢٤(دانستند  یمختلف ادله، و لو به صورت ساده آن م
 یآارانه و سنت گرا شيوه محافظه با اين همه به رعايت) . ١٢٥(بستند  ی شده است عمال به آار میراهنماي

 مستقل برنيامدند و از نوشتن ی فقهیها خود هرگز به فكر جدا آردن فقه از حديث، و تدوين و ترتيب آتاب
 ) . ١٢٦( هراس و وحشت داشتند یز نص عبارات روايات مذهب جی با عباراتیمطالب فقه

 
 شده، ی دسته بندی از متون روايات بود آه به ترتيب موضوعیا  اين گروه از محدثان مجموعهی فقهیها نوشته

 ) . ١٢٧(و گاه اساتيد روايات نيز حذف گرديده بود 
 

و محمد بن ) ٣٤٣م (بن احمد بن الوليد ، محمد بن الحسن ) ٣٢٩م  (ی چون محمد بن يعقوب آلينیمحدثان
 ) . ١٢٨(اند  از اين گروه بوده) ٣٨١م ( صدوق -  ی بن بابويه قمیعل
 

 يك ی اصول فقه و قواعد جرح و تعديل حديثیبوده و با مبان قيد و شرط از احاديث ی بیگروه ديگر طرفدار پيرو
 اين گروه در یتمايالت افراط) . ١٢٩(اند  ع بودهاطال ی بیبه آل سر بيگانه، و از قوانين استدالل و آداب بحث

 بود آه از گرايش اصحاب الحديث در ی حشويه در مذهب سنی از احاديث، همطراز گرايش افراطیجانبدار
 چهارم و یها  قرنیهر چند در تاليفات متكلمان شيع) ١٣٠(تر بود  تر و خشك یتر، انحراف یهمان مذهب افراط

 چون اصحاب الحديث ی، در آنار اصطالحات) ١٣٢(و مقلده ) ١٣١(ز قبيل حشويه  ایپنجم و ششم اصطالحات
 .  هواداران گرايش محدثان در اين دوره اطالق شده استیبر تمام) ١٣٤(و اخباريه ) ١٣٣(
 

 از فقهاء اين مكتب و گرايش آنان صريحا ياد شده است مانند ابو الحسين ی علم رجال از برخیدر آتابها
) . ١٣٥(گفت  یاند در فقه به روش اهل ظاهر سخن م آه گفته) ٣٦٦م ( بن عبد اهللا بن وصيف ی، علیالناش

 در ميان یا  در اين مكتب، و نبودن هيچ گونه فكر نو و تازهی اجتهادیليكن به خاطر عدم وجود استدالل و مبنا
 مستقل یبوده است ارزش فقه نی جز مفاد احاديث مذهبی هواداران اين روش آه چيزیآنان، آراء و انظار فقه

 و صدوق از گروه اول در منابع ی نظرات آلينی، ول) ١٣٦(نيافته و در متون و مآخذ مربوط بدان اعتنا نشده است 
 ) . ١٣٧(شود  ی نقل میفقه

 
 

 ی شيعه بود در روزگار غيبت صغری از دو گرايش رايج در جامعه علمیاين مكتب آه نخست در دوره حضور يك
 را آه براساس ی و فقهی آالمی چيره گرديد و گرايش عقلی شيعی و محيط فكریك بر مراآز علماندك اند

ترين مجمع  ترين و مهم  قم آه در آن هنگام بزرگیمرآز علم.  بود بالكل مغلوب ساختیاجتهاد و استدالل متك
، و ) ١٣٨(از محدثان  ی بود به طور آامل در اختيار اين مكتب قرار داشت و فقهاء قميين همگی شيعیمذهب

 در یاآثريت قاطع فقهاء شيع. اند  بودهی در جامعه شيعیمخالف با هر گونه استدالل و اجتهاد و تفكر عقالن
 ) . ١٣٩(اند  اين دوره تا اواخر قرن چهارم جزء پيروان اين مكتب قرار داشته
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ا آوشش و تالش شيخ مفيد و اين مكتب چنان آه خواهيم ديد در اواخر قرن چهارم و اوائل قرن پنجم ب
 بعد از هواداران آن یها  به صورت پراآنده تا دورهی در هم آوبيده شد و گرچه چند تنیشاگردش شريف مرتض

 .  شيعه نداشتندی در محيط علمیليكن ديگر هيچ گونه اثر و تاثير) ١٤٠( مانده بودند یباق
 

 نشان داده شده است یران اين مكتب به خوب و اصول معتقدات هوادای شيوه فقهیدر آثار مفيد و مرتض
)١٤١ . ( 
 
 شيعه در نيمه دوم قرن سوم و قسمت ی و مذهبی هم زمان با استيالء محدثان بر محيط علم- قديمين ) ب(

 ی روش فقهیاند آه هر يك دارا  پديدار شدهی در ميان فقهاء شيعیبزرگ علم عمده قرن چهارم، دو شخصيت
 .  استی اين دو، استفاده از شيوه استدالل عقلیترك در روش فقهنقطه مش. اند  بودهیخاص

 
 ی دوره حضور امام بوده، و نخستين دوره فقه اجتهادی و تعقلی ادامه فقه تحليلیبنابر اين آار اين دو به نوع

مستقل از حديث و جدا از آن، ليكن بر ) . ١٤٢(شود  ی مدون و مستقل شمرده میا  به صورت مجموعهیشيع
 و اعمال فكر و اجتهاد و یس آن و در چهارچوب آن، به شكل تفريع فروع از اصول به آمك استدالل عقلاسا
 . نظر

 
 یاند ليكن در بسيار  مختلف بودهی روش و خط مشی ديگر، و دارایبا آن آه هر يك از گروه اين دو شخصيت
از اين رو در مآخذ . اند اتخاذ نموده ی رسيده و نظر مشترآی به نتيجه واحدی حقوقیها یگير موارد در تصميم

 : اين دو عبارتند از) . ١٤٣(شود  ی آنان اشاره می معموال با عنوان قديمين به آراء فقهیفقه
 
 الحذاء، دانشمند نيمه اول قرن چهارم ی عقيل العمانی بن ابی عقيل، ابو محمد حسن بن علی ابن اب-  ١
 چهارم و پنجم از یها لمتمسك بحبل آل الرسول آه در قرن به نام ای مشهوری، نگارنده اثر فقه) ١٤٤(

 متاخرتر نقل شده است ی از آن در مآخذ فقهیو بندهاي) ١٤٥( بوده یمشهورترين و مهمترين مراجع فقه
)١٤٦ . ( 
 
، ) ١٤٧(، دانشمند ميانه قرن چهارم ی محمد بن احمد بن الجنيد الكاتب االسكافی ابن الجنيد، ابو عل- ٢

 ) . ١٤٨ (ی الفقه المحمدی فی تهذيب الشيعه الحكام الشريعه و االحمدنگارنده
 

 بر ابن الجنيد ی عقيل آه اندآیابن اب. اند زيسته یشود اين دو دانشمند تقريبا در يك زمان م یچنان آه ديده م
نخستين و در واقع ) ١٥٠( قرار داشته ی در زمره متكلمان شيعیاز نظر گروه علم) ١٤٩( دارد یتقدم زمان

دهد و ويژگيها و روش آار  ی را تشكيل می متكلمان است آه دوره سوم فقه شيعیشخصيت در مكتب فقه
 آه در اصطالح اصول -  را یاو نيز مانند متكلمان ديگر، احاديث غير مسلم مذهب. آنان را پس از اين خواهيم ديد

 ی وی او بنابر آنچه از آراء و فتاوایش فقهرو. دانسته است ی معتبر و حجت نم- شود  یفقه خبر واحد خوانده م
 در قرآن و ی آلیا  آه قاعدهیدر موارد.  و احاديث مشهور و مسلم استوار بودی قرآنیآيد بر قواعد آل یبر م

 در قرآن وجود داشته و در احاديث ی آلیا  آه قاعدهیدر موارد. احاديث مشهور و مسلم استوار بود
نمود و به آن احاديث اعتنا  ی عموم و آليت قاعده مزبور را حفظ میده است و آن ذآر گرديی برایاستثناهاي

 به روزگار ی به خاطر نزديكیالبته در دوره و) . ١٥١( و ترديد ناپذير باشد یآرد مگر آن آه آن احاديث قطع ینم
 ی بنيادیو نظرات امامان در اصول و مبان) ١٥٢( از احاديث روشن و مشخص بود یحضور امام، وضع بسيار

 روايات آه او در آتاب ی دچار ابهام فراوان نشده بود، و به همين دليل بسياری به خاطر اختالفات روايتیحقوق
روش ) . ١٥٣( پس از او قرار گرفته است یخود به امامان نسبت داده مورد قبول مطلق دانشمندان شيع

 او در همه یو آراء حقوق) ١٥٤( قرار داشته  عقيل مورد احترام و تحسين دانشمندان پس از اوی ابن ابیفقه
 بلند نيافته، و روش ی ابن الجنيد اقبالیاما شخصيت دوم در اين طبقه يعن.  نقل شده استیمآخذ شيع

 .  قرار گرفته استی مورد انتقاد معاصران و متاخران از وی ویفقه
 

 یاز جمله آتاب) ١٥٥( داشته است ی متعددیم بوده و آثار و مؤلفات آالیابن الجنيد نيز از متكلمان پر اثر شيع
تر ديديم از هواداران  آه چنان آه پيش) ١٥٦( قرن سوم یدر دفاع از فضل بن شاذان متكلم مشهور شيع

با اين همه ابن الجنيد از نظر .  در فقه بودی و تحليلی در شيعه و از پيروان روش استداللی تفكر عقالنیمش
 را ی غير قطعیچه مانند آنان احاديث مذهب) ١٥٧(شد  یشمرده م  الحديث پيرو مكتب اصحابیگرايش فقه
 از منابع آن، به یليكن از طرف ديگر در استنباط و استخراج احكام فقه. آرد یشمرد و بدان عمل م یحجت م

او آردند  ی می پيروی معتقد بود و بر عكس محدثان آه ظاهر روايت را به تنهايی عقلی و استداللیروش تحليل
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آشف ) . ١٥٨(داد  ی از هر روايت را در مقايسه با اشباه و نظائر آن مالك عمل قرار می حقوقیگويا درك آل
 او نيز ی متاخر، حجت و معتبر شناخته شده است گويا در روش فقهیيك حكم آه در فقه شيع  علتیقطع

 آه موجب تاسيس ضوابط و -  یتر گفته شد آه اين روش حقوق و پيش) ١٥٩(گرفته  یمورد استفاده قرار م
 قياس ی در قرون اوليه نوع- در هر مورد است ی از دستور و نص خاص حديثینياز ی در مسائل، و بیقواعد آل
از اين رو ابن . دانستند ی ناروا میو اصحاب الحديث آن را نيز مانند قياس مصطلح سن) ١٦٠(شد  یشمرده م

 از ی فقه دوره حضور امام از جمله فضل بن شاذان به پيرویستدالل و ایالجنيد نيز مانندهواداران گرايش تعقل
 ابن یمتهم گرديد و اين نكته موجب شد آه تاليفات او بر عكس آثار فقه) ١٦٢ (یو همچنين را) ١٦١(قياس 

 یها  از بينشی آه تا حدود زياد- در دوره سوم و چهارم فقه ی ویو نظرات فقه) ١٦٣( عقيل متروك شود یاب
 ) . ١٦٤( چندان مورد توجه قرار نگيرد - اهل الحديث متاثر بود مكتب 

 
 از آنها مانند آشف التمويه و ی نوشته آه نام برخی خويش آتابهايی دفاع از خود و روش فقهیابن الجنيد برا
ر  امر القياس و اظهار ما ستره اهل العناد من الرواية عن ائمة العترة في امی اغمار الشيعه فیااللباس عل

او در آتاب المسائل المصرية خود نيز از روش خويش دفاع . خود بيانگر شيوه او در فقه است) ١٦٥(االجتهاد 
 ) . ١٦٦(نمود 

 
 او را یو هوش و استعداد فقه) ١٦٧( بود ی آغاز قرن پنجم آه خود شاگرد ویمفيد، دانشمند معروف شيع

 آثار خود از قبيل المسائل ی و آن را در برخبه مبارزه برخاست  سختی ویبا روش فقه) ١٦٨(ستود  یم
 با نام نقض ی در رد المسائل المصريه ویو دو رساله خاص يك) ١٧٠(و المسائل السرويه ) ١٦٩(الصاغانية 

تخطئه ) ١٧٢ (ی ابن الجنيد في اجتهاد الرای با نام النقض علیو ديگر) ١٧١( اهل مصر ی الیرسالة الجنيد
 یروش فقه) . ١٧٣( ابن الجنيد را در آثار خويش نقل نموده و آن را رد آردند یآراء فقهشاگردان مفيد نيز . نمود

 ی را به عنوان منبع اساسی آه از يك سو بر خالف دوره سوم فقه، حجيت و اعتبار احاديث مذهب- ابن الجنيد 
 چنان - شناخت  ی م استنباط احكام به رسميتیپذيرفت و از طرف ديگر عقل را به مثابه ابزار اساس یفقه م

از اين رو ) ١٧٤(تر بود   بعد سازگارتر و هماهنگیها  دورهیتر فقه شيع  تكامل يافتهیها آه گفته شد با روش
 اواخر قرن ششم با حرمت ی نخستين بار وسيله ابن ادريس فقيه شيعی برای ویدو قرن پس از او، آراء فقه

 بيشتر ی راه خود را در فقه شيعی استدالالت دقيق عقلسپس از نيمه دوم قرن هفتم آه) . ١٧٥(نقل گرديد 
 ی دانشمند معروف شيعیعالمه حل. بسيار نگريسته شد گشود آثار اين دانشمند با اعجاب و تحسين و حرمت

 ) . ١٧٧( او را در آثار خود نقل آرد یو آراء فقه) ١٧٦(ترين رتبه فقاهت دانست  یآغاز قرن هشتم او را در عال
 

 یه پنجم به خصوص شهيد اول، فاضل مقداد و ابن فهد به آراء او توجه و اعتناء بسيار داشته و تمامفقهاء دور
 درباره یشهيد دوم از پيروان همين دوره فقه. اند  در آثار خود نقل نمودهینظرات او را در مسائل مختلف فقه

 ) . ١٧٨(ت نظر آم نظير بوده است  و دقی از رهگذر تحقيق علمیگويد آه او در ميان فقهاء قديم شيع ی میو
 

، و جدا آردن آن به صورت ی آه ديديم آار تدوين و ترتيب مستقل مجموعه فقه شيعیدر هر صورت به شرح
 نخستين بار در اين دوره و به وسيله اين دو دانشمند انجام گرفت ی آامال مجزا و ممتاز از حديث، برایدانش

)١٧٩ . ( 
 
اند آه   شيعه بودهیدر مراآز علم) ١٨٠ (ی از فقيهان صاحب فتوین دوره قشر در همي-مكتب واسطه ) ج(

گرچه با اجتهاد دقيق به سبك مكتب قديمين آشنا نبوده و فقه را به صورت آامال مستقل از متون روايت، و بر 
 اهل یاند ليكن از روش محافظه آارانه و مقلدانه و سنت گرا آرده ی نمی تلقیحقوق اساس تحليالت دقيق

 متوسط یاند و به اختصار از مكتب  به نظر و اجتهاد قائل بودهینموده و در مسائل فقه ی نمیالحديث نيز پيرو
 . اند آرده ی میميان دو گرايش ذآر شده فوق پيرو

 
 از دو طرف يا ی، يا انتخاب يكی حديثیتر از قواعد عموم یاجتهاد در اين مكتب به شكل استخراج احكام جزئ

ها در اين مورد همواره  یگير روشن است آه تصميم. گرفت ی در مورد تعارض اخبار با يكديگر انجام مچند طرف
بخشيد آه گاه در مورد  ی تحرك ماليم و معتدل می نوعیبا يكديگر برابر نبود و همين مطلب به اين مكتب فقه

 . شد یتر م ی از مسائل مورد ابتالء، شديدتر و جدیبرخ
 

ها تابع شرائط   ماه رمضان مانند همه ماهی اين بحث آه آيا تعداد روزهایيعن(رد ماه رمضان مساله عدد در مو
از جمله اين مسائل بود آه دانشمندان اين مكتب در )  يك ميزان ثابت و تغيير ناپذير استیيا دارا  استینجوم

 ) . ١٨١(اند  مخالف خود پرداخته در رد يكديگر و انتقاد از نظر یموضوع آن اختالف نظر داشتند و رسائل متعدد
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 جا به جا ياد شده است ی متون فقهی اين گرايش متوسط آه از آراء آنان در برخیها ترين شخصيت مهم

 : عبارتند از
 
  ) . ٣٢٩م  (ی بن بابويه قمی عل-  ١
  ) . نيمه اول قرن چهارم(، صاحب الفاخر ی الجعفی ابو الفضل محمد بن احمد الصابون-  ٢
  ) . ٣٦٩م  (یر بن محمد بن قولويه قم جعف-  ٣
 ) . ٣٦٨م  (ی قمی محمد بن احمد بن داود بن عل-  ٤
 
 : متكلمان) ٣

 و مراآز ی تا نيمه دوم قرن چهارم بر محيط علمیمكتب اهل الحديث آه چنانكه ديديم در اوائل دوره غيبت صغر
 ی اخير قرن مزبور با پيدايش قشریها  بال منازع داشت، در دههی شيعه آامال چيره شده و حكمروايیفرهنگ

جديد از متكلمان زبر دست و نيرومند زير فشار قرار گرفت و تحت تاثير انتقادات شديد وآوبنده آنان روز به روز 
 .  آه تقريبا به صورت آامل از ميان رفتیتضعيف شد تا جاي

 
 به دست آورد متكلم و یشيع ی و عقلی گرايش آالمی آه توانست اين موفقيت را برایا برجسته شخصيت

) . ١٨٢(بود ) ٤١٣م (، ابن المعلم یحقوقدان برجسته شيخ مفيد، ابو عبد اهللا محمد بن محمد بن نعمان بغداد
 صدوق، جعفر بن محمد بن قولويه، -  ی بن بابويه قمی، محمد بن علیاو بر احمد بن محمد بن جنيد اسكاف

و بنابراين ) ١٨٣( آرده ی شاگردی بن وصيف الناشیلحسين عل و ابو ای بن داود قمیاحمد بن محمد بن عل
 . يافته بود  درستی رايج در قرن چهارم آشنايیبا هر سه مكتب فقه

 
 و ی جز انتقاد سخت و خشن از روش قشریا  چارهی گشودن راه استدالل و تعقل در آالم و فقه شيعیاو برا

 را بر ی تسلط و حاآميت قشريگریا  آوشيد تا با ضربات آوبندهمتحجر اهل الحديث در برابر خود نديد و از اين رو
گويا .  شيعه در هم بشكند، و سرانجام نيز در آار خود به طور آامل توفيق يافتی و جامعه مذهبیمحيط علم

 در -بودند   آه سردمدار و پرچمدار مكتب اهل الحديث-  در موفقيت او آن بود آه محدثان قم یيك عامل اساس
 و فوق العاده را بدانان غلو و انحراف ی داشتند و نسبت دادن هر گونه امر غير طبيعیمامان نظرات خاصمورد ا
 يا اشتباه بداند ی پيامبر را مصون از فراموشیتا آنجا آه معتقد بودند اگر آس) ١٨٤(نمودند  ی می تلقیمذهب
شود و  ی شيعه شناخته میح آالم در اصطالی آه با نام سهو النبیا مساله) . ١٨٥( و منحرف است یغال

 از مجتهدان نيز در اين مساله همانند محدثان صدر اول ی و برخیبيشتر محدثان و اخباريان متاخر شيع
 ) . ١٨٦(اند  انديشيده یم
 

 فراتر و واالتر یپيشوايان خود را بس ی آه معموال مقام الهی شيعيان عادیروشن است آه اين گونه نظرات برا
 درهم یها برا  نبود، و مفيد به خصوص از اين گونه فرصتیشناختند چندان دوست داشتن یماز اين حد 

 . شكستن قدرت مخالفان به نحو اآمل استفاده آرد
 

شد در چندين اثر خود او را آه سرآمد قميان  ی شمرده میاو با آن آه نزد صدوق درس خوانده و شاگرد و
در رساله تصحيح االعتقاد آه شرح رساله . مورد حمله قرار دادبود به شدت ) ١٨٨(و رئيس محدثان ) ١٨٧(

، در رساله جواب اهل الحائر و رسائل ديگر عقائد و آراء او را ) ١٨٩(اعتقادات صدوق است، در مسائل سرويه 
 از یآه برخ) ١٩٠( چنان تند به او تاخت یبه خصوص در رساله اخير با عبارات. مورد انتقاد شديد قرار داد

 نسبت ی ديگر آن را به شريف مرتضیو برخ) ١٩١(اند  شمندان در صحت نسبت آن به مفيد ترديد آردهدان
و ) ١٩٤(گرچه روشن است آه اين رساله از مفيد است ) . ١٩٣(اند   ثالث دانستهیيا از شخص) ١٩٢(اند  داده
نيز ديده ) ١٩٥(تقاد  به خصوص تصحيح االعی از مطالب آن عينا همان هاست آه در آثار ديگر ویبسيار

 . شود یم
 

آيد آه آار محدثان  ی، بر م) ١٩٦(از اين حمالت و انتقادات تند و تيز، و اعتراضات ديگر او به روش اهل الحديث 
 جز چنين خشونت و شدت عمل در برابر یا  شيعه چارهی و فكری نجات علمی رسيده بود آه مفيد برایبه جاي
 اهل االخبار یبا نام مقابس االنوار في الرد عل نيز در رد مكتب اهل الحديث یاو آتاب) . ١٩٧(ديد  یآن نم

 یاو در بسيار.  مهم داشتی نيز در قلع و قمع محدثان و مكتب آنان نقشیشريف مرتض) . ١٩٨(نگاشته بود 
و ) ٢٠٠( اصحاب العدد یو رسالة في الرد عل) ١٩٩(از آثار خود از جمله جوابات المسائل الموصلية الثالثة 

 محدثان قم را به فساد عقيده و یبر آنان سخت تاخت و همگ) ٢٠١(رسالة في ابطال العمل باخبار اآلحاد 
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جز آن آه درباره صدوق روش معتدل در پيش گرفت و حساب او را از ) . ٢٠٢( متهم ساخت یانحراف مذهب
 . ديگران جدا نمود

 
 نخستين قرن پنجم به زوال و انقراض مكتب اهل  در نيمهی و ديگر متكلمان شيعیحمالت مفيد و مرتض

 از مآخذ قديم سخن رفته ی در برخیاز اين آشمكش سخت ميان دو مكتب شيع) . ٢٠٣(الحديث انجاميد 
 از قبيل معتزله و آالميه ياد یآه اصحاب الحديث را با اصطالح اخباريه و گرايش متكلمان را با اصطالحات) ٢٠٤(

 نيز از مكتب متكلمان و محققان در برابر مكتب اصحاب ین آه مفيد و شريف مرتضهمچنا) . ٢٠٥(اند  آرده
 متاخرتر از هواداران اين مكتب معموال با اصطالح اصوليه تعبير یليكن در مآخذ شيع) . ٢٠٦(آنند  یياد م الحديث

 ) . ٢٠٧(شود  یم
 

 ی فقهیو با ساير روشها) ٢٠٨(گرفته مفيد فقه را نزد جعفر بن محمد بن قولويه از فقهاء مكتب واسطه فرا 
 خود ناگزير شخصا شيفته روش یليكن به حكم گرايش آالم.  يافته بودیروزگار خود نيز چنان آه ديديم آشناي

 . رفت ی مكتب متكلمان به شمارمی برای آلی او الگویآه ميراث فقه) ٢٠٩( عقيل بود یابن اب
 

 و ی قرآنی عقيل اشاره شد بر قواعد آلی ابن ابیش فقهتر ذيل سخن از رو فقه متكلمان چنان آه پيش
آردند ليكن صحت انتساب  ی را آه شيعيان از امامان خود نقل میاحاديث مسلم و مشهور استوار بود و روايات

 آن بر نظريات مشهور و متداول ميان شيعه آه یدانست و به جا یاعتبار م یب) اخبار اآلحاد( نبود یآن قطع
 از منابع مزبور براساس یاستنباط احكام شرع) . ٢١٠(نمود  یتكيه م) اجماعات( اساس آن بود عمل طائفه بر
 روزمره با تفكر و استدالل و یپذيرفت آه متكلمان به خاطر درگير ی انجام می و تحليل عقلیروش استدالل

با اين وجود . ه و ماهر بودند آشنا و در به آار بستن آن ورزيدی آن به درستیها بحث و مناظره، با قواعد و شيوه
 ی شيعه حكمفرمائی بر جامعه علمی طوالنیبه خاطر آن آه مدت بايد توجه داشت آه مكتب اهل الحديث

 نهاد آه با زوال و انحطاط خود مكتب، آن آثار از ی پيروان تشيع به جای بر طرز فكر آلیداشت تاثيرات بسيار
 مسائل ميان بينش ی آه گاه در برخیاختالفات.  درآمدیفكر شيعميان نرفت و به صورت اجزاء و عناصر ثابت 

 دو یبرخ. گيرد یسرچشمه م شود از همين حقيقت ی متاخرتر ديده میها  در دوره حضور امام و دورهیشيع
ها ميان مكتب متكلمان در قرن پنجم با مكتب متكلمان زمان حضور مانند فضل بن شاذان نيز از همين  یگونگ

 . جيه استراه قابل تو
 

همه ) ٢١٣(به و شاگردان آن دو   مكتب متكلمان به شرح باال، تاآيد آنان بر عدم اعتبار احاديثیمشخصه اصل
 ممتاز از اين مكتب است یا  آه فقه هر يك چهرهیسه فقيه بزرگ در اين دوره فقه. اند بر اين نكته تكيه آرده

 ی متعدد و متونی، نگارنده رسائل فقه) ٤١٣م  (یغداد مفيد، محمد بن محمد بن النعمان الب- : عبارتند از
 . همچون المقنعه و االعالم فيما اتفقت عليه االمامية من االحكام

 
 ی، نگارنده االنتصار و المسائل الناصريات، و مجاميع) ٤٣٦م  (ی بن الحسين الموسوی، علی شريف مرتض- ٢

 . گرد مفيد بسيار، و شای، و رسائل فقهیدر سؤاالت و اجوبه فقه
 
 .  الفقهی فی، نگارنده آتاب الكاف) ٤٤٧م  (ی، شاگرد مرتضی الدين بن نجم الدين الحلبی ابو الصالح تق-  ٣
 

 ) . ٢١٤( مخصوص خويش هستند ی ابتكاراتیاين سه دانشمند هر يك دارا
 

باشند و در متون  یم ديگر از فقهاء اين دوره نيز آه پيرو همين مكتب و شارح و بازگو آننده انظار آن یجمع
 : شود عبارتند از ی از آنان ياد میفقه

 
 عبد العزيز بن براج یقاض ، نگارنده آتاب المراسم العلويه و االحكام النبويه) ٤٤٨م  (یسالر بن عبد العزيز ديلم

، یصروابو الحسن محمد بن محمد الب  المهذب و الجواهر و شرح جمل العلم و العملی، نگارنده آتابها) ٤٨١م (
 ) ٤٤٩م  (ی آراجكیابو الفتح محمد بن عل  و نگارنده آتاب المفيد في التكليفیشاگرد مرتض

 
 : مكتب شيخ الطائفه) ٤

 ی و احاديث مسلم و مشهور بود و به روايات مذهبیدر مكتب متكلمان چنان آه ديديم اساس فقه ظواهر قرآن
 . شد ی خود به صورت منبع فقه نظر نمیبه خود
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 فقه، اعتبار اين گونه یو تحليل یآوشيد با حفظ شكل تعقل) ٤٦٠م  (یطائفة محمد بن حسن طوسشيخ ال
 یاو در اين آار توفيق يافت و اساس نوين) . ٢١٥(بازگرداند   بر صحتی قرائن و شواهد خارجیاحاديث را منها

 .  فرق داشتی پيشين به آلیها  گذارد آه با شيوهی فقه شيعیبرا
 

او با . بود ئفة در واقع حاصل ترآيب عناصر قوام دهنده مكتب متكلمان و مكتب اهل الحديثمكتب شيخ الطا
 از راه يافتن صور و اشكال یفقه تفريع.  گشودی فقه شيعی را به رویا  متعدد خود آفاق تازهیتاليفات فقه

 ی اسالمی مختلف فقهیها  از راه مقايسه ميان مكتبیگوناگون يك مساله با آتاب المبسوط او، و فقه تطبيق
 گرفته شده و بدين وسيله یشالوده اين دو آتاب از متون سن.  راه يافتی در فقه شيعیبا آتاب الخالف و

 بيشتر آن گرديده ی انتقال يافته و موجب رشد و شكوفايی به فقه شيعی سنی مهم از معارف حقوقیبخش
 آن ی آه در قرون اوليه روی سنی فقهیهنگ در مكتب شيخ الطائفة از ميراث فریدر واقع فقه شيع. است

 . بسيار آار شده بود تغذيه آرد و بسط و توسعه يافت
 

 دگرگون ساخت و عمدتا موجب پيشرفت و تحول و تكامل آن ی را به طور آلیاين موضوع چهره فقه شيع
شيخ . گون بود آن ناهمی سنتی نمود آه با مبانی را نيز داخل فقه شيعی غير شيعیگرديد هر چند مفاهيم

 آتاب افزوده آه بيشتر شكل ی به شالوده سنی فقه شيعیدر اين دو اثر، همه جا نظر خود را بر پايه مبان
 یاين روش نوع.  نتوانسته است درست در متن فقه او هضم و جذب شودیتحشيه به خود گرفته و گاه

 یورده آه بعدها به وسيله محقق حل شيخ الطائفه پديد آی و عدم انسجام در ميراث فقهی و نامنظمیآشفتگ
 . اصالح گرديده است

 
 به شمار ی شيعی آتاب النهايه را نوشت آه تا چند قرن مهمترين متن فقهی شيعیشيخ در فقه سنت

تدوين دو .  مانده استی بر جای ديگر از وی آثار و رسائل فقهیجز آن آتاب الجمل و العقود و برخ. رفت یم
 یها  او در جمع ميان احاديث متعارض و در برداشتیها حكام و استبصار و روش تهذيب االیمجموعه حديث

 .  تاثير گذارده استی فقه شيعی بر روند تكاملیفقه
 

 و محيط ی پاييد و بر جامعه حقوقی سه قرن تمام به خوبی فقهیمكتب شيخ الطائفه به عنوان يك دوره دير پا
 : ين سه قرن، سه مرحله مختلف بر آن گذشته است اين چنينجز آن آه درطول ا.  شيعه حكمفرما بودیعلم

 
در اين يك .  از زمان حيات شيخ الطائفه تا يك قرن پس از مرگ او دوره شاگردان و پيروان اوست- پيروان شيخ . ١

 پرداختند جز نقل گفتار ی آه بر مسند فقاهت نشستند و به تاليف و تدريس حقوق شيعی آسانیقرن تمام
 سايه افكنده بود ی شيعیشيخ چنان بر مراآز علم گويا شخصيت.  نياوردندی آن هيچ آار جديدشيخ و شرح

از اين رو فقهاء اين دوره را مقلده .  نو نبودی جديد و نظری ابداع و ابتكار يا پيشنهاد طرحی را يارایآه آس
) . ٢١٦(آراء و انظار اوست  آامل ايشان از یگويند آه مقصود تقليد آنان از روش شيخ، و تبعيت و پيرو یم

گويد پس از شيخ، شيعه هيچ فقيه  ی در پايان قرن ششم می دانشمند مشهور شيعیسديد الدين حمص
 ) . ٢١٧(باشند  ی و بيان آننده نظرات شيخ می حاآی شيعی نداشته و همه فقهای و صاحب نظریمفت

 
 : گردد عبارتند از ینقل م یمشهورترين فقهاء اين دوره آه نام و آثار آنان در مآخذ فقه

 
نگارنده شرح نهايه و ) ٥١٥در گذشته پس از (، فرزند شيخ ی حسن بن محمد بن حسن طوسیابو عل

 شاگرد شيخ و نگارنده اصباح الشيعه ی سبيل التعبدنظام الدين سليمان بن حسن صهرشتیالمرشد ال
 فضل بن یابو عل  معرفة الحقیبق ال نگارنده اشارة السی بن حسن حلبیعالء الدين عل بمصباح الشريعه

 بن یعماد الدين محمد بن عل نگارنده المنتخب من مسائل الخالف) ٥٤٨م  (یحسن امين االسالم طبرس
 یقطب الدين سعيد بن هبة اهللا راوند  نيل الفضيلهینگارنده الوسيله ال) ٥٦٦در گذشته پس از  (یحمزه طوس

) ٥٧٦زنده در  (ی بيهقیقطب الدين محمد بن حسين آيدر بر نهايهنگارنده فقه القرآن و چند شرح ) ٥٧٣م (
نگارنده متشابه القرآن و ) ٥٨٨م  (ی مازندرانی بن شهر آشوب سرویرشيد الدين محمد بن عل نگارنده االصباح

 چند از فقهاء در ی او، تنی مطلق از فتاوایشيخ الطائفه و پيرو  يك قرن پس از درگذشت- دوره نقد . ٢ مختلفه
 خود ی به خودیبا اساس آار او برخاستند و با انكار حجيت احاديث مذهب نيمه دوم قرن ششم به مخالفت

آه در واقع ) ٢١٨( اين گرايش ی اصلیها شخصيت. طرح پيشين فقه مكتب متكلمان را احياء آردند) اخبار آحاد(
 :  نيافت عبارتند ازی بود و رواج و رونقی به فقه مفيد و مرتضیرجعت
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 ابو المكارم عز الدين حمزه - ٢) ٢١٩) (٥٧٣در گذشته پس از  (ی رازی حمصی سديد الدين محمود بن عل-  ١
نگارنده سرائر ) ٥٩٨م  (ی محمد بن ادريس حل-  ٣) ٢٢٠(نگارنده غنية النزوع ) ٥٨٥م  (ی بن زهره حلبیبن عل

بوده و با داخل آردن نكات و  اديب یترين چهره اين گرايش همين ابن ادريس است آه فقيه روشن) ٢٢١(
 او ی خاص بخشيد آه اثر مشهور فقهی، بدان رنگ و رونقی و انساب در فقه شيعی و رجالیتدقيقات لغو

 ی نقاد داشت و با آراء و انظار شيخ طوسیاو روح. السرائر خود بهترين نمونه اين گونه فقه اديبانه است
 آه خشونت او در اين یشدت مورد انتقاد قرار داد به طور را در فقه به یبه مقابله برخاست و روش و سخت

انتقادات ابن ادريس هر ) . ٢٢٢( گرديده است ی تلقیشكن  تجاوز از حد و سنتیمورد، در مآخذ متاخرتر نوع
 از جمود ی در راه خارج ساختن فقه شيعی نيافت ليكن چون حرآت و جنبشیچند چندان موفق نبود و هوادار

 روش او همان یمشخصه اصل.  فقه نمودی شايسته به اجتهاد و سير تكاملیوبه خود خدمتو تحجر بود به ن
هاست آه در ديباچه و خاتمه  روح نقد و ايراد، و اعتقاد به تفكر آزاد، و آسيب پذير دانستن اجتهادات و انديشه

 .  اوستی و روح نقد علمی آزاد انديشیو گويا) ٢٢٣(آتاب سرائر خود بدان اشاره آرده 
 

و ) ٢٢٤( داشته یهاي یاند آه نوآور  چند از فقيهان صاحب نظر وجود داشتهیدر نيمه اول و ميانه قرن هفتم تن
مشهورترين اين فقهاء آه در واقع پيروان نقاد مكتب شيخ . شود ی ذآر می فقهیها آراء و انظار آنان در آتاب

 : شوند عبارتند از یشمرده م
 

) ٦٢٩زنده در  (یمعين الدين سالم بن بدران مصر ، فقيه اوائل قرن هفتمیيلمهذب الدين حسين بن محمد ن
 ) ٦٦١زنده در  (ی نيشابوریزين الدين محمد بن قاسم برزه نگارنده تحرير الفرائض و المعونه

 
  ) ٦٤٥م (نجيب الدين محمد بن جعفر بن هبة اهللا بن نما 

  ) ٦٦٥زنده در  (یسديد الدين يوسف بن مطهر حل
 .  المحققينیمؤلف بشر) ٦٧٣م  (ی بن طاوس حلین موساحمد ب

 
زنده در  (ی طبرینگارنده جامع الشرايع و نزهة الناظرعماد الدين حسن بن عل) ٦٨٩م  (ی بن سعيد حلیيحي
 یتر گفته شد آه ميراث فقه  پيش- محقق و عالمه . ٣ نگارنده العمدة و الفصيح المنهج و نهج العرفان) ٦٩٨

 و انسجام الزم بود و اين مجموعه ی خود، پراآنده و فاقد پختگیرغم وسعت و غناء فرهنگشيخ الطائفه به 
 ی به فقه شيعی آه شيخ از فقه سنیا  از عناصر زندهیبسيار.  به ترتيب و تدوين داشتی نياز مبرمیحقوق

جديد هضم ، در اين سيستم ی ماندن در چهارچوب اصلی وباقی با فقه شيعیبه خاطر ناهمگون منتقل ساخت
 . نشد و جا نيافتاد

 
 سيستم، یبايست تمام ی شايسته استفاده آند طبعا می بتواند از اين عناصر به نحوی اين آه فقه شيعیبرا

.  مدون گردد تا مطالب تازه در قالب جديد هضم و جذب شودی اصولی جديد با نظمیتحول يافته و به شكل
نگارنده شرايع االسالم و معتبر و مختصر النافع و ) ٦٧٦م  (یمحقق ابو القاسم نجم الدين جعفر بن حسن حل

 .  تمام انجام دادی ديگر اين آار را به خوبینكت النهايه و تاليفات فقه
 

 متعدد او گرد ی را در مسائل مختلف از آتابهای تهذيب آرد و آراء و انظار ویاو فقه شيخ الطائفه را به درست
 مدون ساخت و اعتبار آن را آه با انتقادات ی پخته و منسجم و اصولی به شكل رایآورد و مرتب نمود، و فقه و

 ی مقابله آرد و از روش و مكتب فقهیاو با آن انتقادات به سخت. دار شده بود بدان باز گرداند ابن ادريس خدشه
 . شيخ الطائفه در برابر آن دفاع نمود

 
 یترتيب. ستن و پخته ساختن فقه شيخ الطائفه استنقش عمده محقق در فقه همين جمع و جور آردن و پيرا

شاگرد او .  داشتی اساسی نقشیآه او در فقه به وجود آورد در تكامل و به راه درست انداختن فقه شيع
او در چهار چوب فقه شيخ و ترتيب . نيز همين راه را پيمود) ٧٢٦م  (یعالمه حسن بن يوسف بن مطهر حل

 و ی و تفريعی در فقه تطبيقیتنقيح فقه مبذول داشت و تاليفات فراوان بسط و ی برایمحقق آوشش پيگر
 بوده و هست ی گذارد آه همه پس از او مرجع فقهاء و مآخذ اصيل و معتبر فقه شيعی به جای و تحقيقیتتبع

حكام  المطلب، قواعد االحكام، تحرير االیمختلف الشيعه، تبصرة المتعلمين، تذآرة الفقهاء، منته:و از آن جمله
 . الشرعية، ارشاد االذهان، نهاية االحكام و تلخيص المرام

 
نظير بخش معامالت بر  ی تبسيط و توسعه بیيك  دو چيز استینقش مهم عالمه در فقه و اثر بازمانده از و

 آامل یاساس استفاده از قواعد مشهور فن آه بيشتر از فقه اهل سنت گرفته شده و عالمه به خاطر آشناي
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 در آن ی شيعی، و شقوق و فروع فقهی به مباحث تفريعیا سابقه ی آنان توانست گسترش بی فقهیبا مبان
 بهره فراوان ی آامل با رياضيات، در مباحث مربوط فقه از قواعد رياضیديگر آن آه او به دليل آشناي. ابواب دهد

 خود و ی رجالیهمچنين با آارهااو ) . ٢٢٥(رياضيات را در فقه آورد   بود آهیبرد و نخستين فقيه مشهور شيع
.  مدد بسيار نمودی فقه شيعی بنيادیبه دقت و درست) ٢٢٦( روايات از نظر وضع وثاقت یبند تدوين و گروه

 و ی به تنقيح مبانی آه در اين فن نوشت آمك بسياری متعددیهمچنين با تهذيب اصول فقه از راه آتابها
 .  هموار ساختیمل فقه و اصول شيع استقالل آای آرد و راه را برایقواعد فقه

 
 یبه هر حال فقه شيخ الطائفه آه در ميانه قرن پنجم خود را به عنوان مكتب پيروز و غالب بر جامعه علم

شيعه قبوالند در نيمه دوم قرن هفتم و آغاز قرن هشتم با تهذيب و تنقيح محقق و آوشش و تبسيط عالمه به 
شاگردان و پيروان آن دو نيز همه در .  آردین در آثار اين دو دانشمند تجلحد آمال خود رسيد و بهترين صورت آ
 نقل یمشهورترين آنان آه نام و آراء ايشان در مآخذ فقه. اند آرده ی آار میهمين چهار چوب تكامل يافته فقه

 : شود عبارتند از یم
 

عميد الدين عبد ٦٧٢وز در  زينب، نگارنده آشف الرمی، ابن ابی آبی طالب يوسفیابو محمد حسن بن اب
 . نگارنده آنز الفوائد) ٧٥٤م  (ی اعرجیالمطلب بن محمد حسين

 
 . نگارنده ايضاح الفوائد و حاشيه ارشاد) ٧٧١م  (یفخر المحققين محمد بن حسن حل

 
 : مكتب شهيد اول) ٥

متون . ار شد پديدی مستقل از حديث در دوره دوم فقهیا  به مثابه مجموعهیتر ديديم آه فقه شيع پيش
 است آه شيخ الطائفه نيز آتاب النهايه ی شيعی بازمانده از آن دوره و دوره سوم نمودار سبك فقه سنتیفقه

 مبسوط و خالف آه به اسلوب یليكن پس از آن با ظهور آتابها. خود را چنان آه ديديم بر همان روال نگاشت
 .  پديد آمدی فقه شيعی در شكل ومحتوای اساسی و بر شالوده آن تدوين شده بود تغييراتیفقه سن

 
 یآتابها.  از دو سيستم درآمدی به هم خورد و به صورت مخلوطی فقه شيعیاز نظر شكل، بافت عموم

 طرح نموده و نخست انظار و ی از اين پس معموال مباحث را به روال مآخذ سنی فقهی و استداللیتفصيل
سپس .  بودیآردند آه معموال بر نقل آتاب الخالف مبتن ی را در آن مساله نقل میاستدالالت فقهاء سن

 از ی و نگارنده آشف الرموز گويا يكی شاگرد محقق حلیآب. رسيد ی میبه آراء و استدالالت فقهاء شيع نوبت
 در آتاب خود ی اين روش دست آشيد و از نقل آراء و استدالالت فقهاء سنینخستين آسان بود آه از پيرو

 به خصوص فخر المحققين فرزند او در ايضاح الفوائد اين راه را تعقيب یگردان عالمه حلشا.  آردیخوددار
 .  ساختندی را جايگزين آراء و استدالالت فقهاء سنی و انظار و استدالالت فقهاء شيعینمودند و نقل فتاو

 
ط انجام گرفته و  آه در مبسویتفريعات زياد.  بودی چشمگير و اساسیاز نظر محتوا نيز تغييرات فقه شيع

 آه بعدا در آثار عالمه در بخش معامالت افزوده شد نوعا ی شيعه گرديد، و تفريعات مشابهی فقه تفريعیالگو
از . شد ی تطبيق داده می و اصول آن فقه بود آه با فقه شيعی، و بر اساس قواعد و مبانیماخوذ از فقه سن

.  بودی اساسی گامی مآخذ فقه شيعی و تحقيقی اجتهادی بررسی برای فقه سنیاين رو آموختن مبان
 در آتاب ی فقه شيعیبا تنقيح قواعد و اصول بنياد) ٧٨٦م  (ی عاملیشهيد اول، شمس الدين محمد بن مك

، اين محتوا را نيز تغيير داد و ی آن در متن فقه شيعیالقواعد و الفوائد و ديگر آثار خود، و با به آار بستن عمل
 . مستقل بخشيدبدان شخصيت و هويت 

 
او .  آن گشودی را به رویا  را بسيار تبسيط نمود و آفاق تازهیشهيد به آمك همين قواعد و اصول، فقه شيع

 بسيار دارد آه فقه او را از پيشينيان خود به طور یها ی ابتكارات و نوآوری و ارزنده فقهیدر تفريعات تحقيق
ند الفيه، نفليه، القواعد و الفوائد، البيان، الدروس الشرعيه،  او مانیآثار فقه. سازد یآامل مشخص و ممتاز م

 ی و نمايانگر خصوصيات مكتب فقهی الشيعه و اللمعة الدمشقيه از مصادر ارزنده فقه شيعیغاية المراد، ذآر
 . اوست

 
ا در اساس آار اند ام  داشتهیتازه آوريهاي دانشمندان پس از او تا حدود يك قرن و نيم پيرو مكتب او بوده و گرچه

. اند  او پا فراتر ننهادهیاند و از چهار چوب ترسيم گماشته یبيشتر بر شرح و بيان آراء و افكار او همت م
 : مشهورترين اين دانشمندان عبارتند از
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 ) آغاز قرن نهم (ی بن حسن بن خازن حائریابن الخازن، زين الدين عل
 

فاضل مقداد، مقداد بن  نگارنده النهايه في تفسير الخمسائة آية) ٨٢٠م  (یابن المتوج، احمد بن عبد اهللا بحران
 یابن فهد، احمد بن محمد بن فهد اسد نگارنده آنز العرفان و التنقيح الرائع) ٨٢٦م  (ی حلیعبد اهللا سيور

 متعددشمس الدين محمد ی و رسائل فقهیو نگارنده المهذب البارع و المقتصر و الموجز الحاو) ٨٤١م  (یحل
 ) نيمه اول قرن نهم( فقه آل ياسين ی نگارنده معالم الدين فین شجاع قطان حلب
 

ابن  نگارنده غاية المرام و آشف االلتباس و جواهر الكلمات) ٨٧٨در گذشته پس از  (یمفلح بن حسين صيمر
 ) ٩٠٩در گذشته پس از  (ی بن محمد بن هالل جزائریهالل، عل

 
 بن یشهيد دوم، زين الدين بن عل نگارنده ايضاح النافع) ٩٤٥ه پس از در گذشت (یابراهيم بن سليمان قطيف

 . نگارنده الروضة البهيه و روض الجنان و مسالك االفهام) ٩٦٦م  (ی عاملیاحمد جبع
 
 : یفقه دوره صفو) ٦

لكه  آه در طول اين دو قرن و نيم بیهاي  حاآم بر آن و مكتبیها از نظر گرايش) ١١٣٥ - ٩٠٧ (یفقه دوره صفو
گردد آه گرچه از نظر  ی حكمفرما بود به سه بخش جدا تقسيم می شيعیتا نيم قرن پس از آن بر محيط علم

خويش را انجام  اند ليكن در سير زمان و در ادامه آار، در آنار يكديگر فعاليت  پس از يكديگر به وجود آمدهیتاريخ
 : اند نموده ی میداده و پيگير

 
 بزرگ یها از شخصيت) ٩٤٠م  (ی آرآی بن حسين بن عبد العالیق دوم عل محق- یمكتب محقق آرآ. ١

 فقه ی مهم داشته و به خصوص در استوار ساختن مبانی آن نقشیفقه شيعه است آه در سير تكامل
 .  نموده استی اساسیها آوشش

 
 فقه را یش مبان خويی آن آه او با قدرت علمیيك. تر فرق دارد  پيشیها  از دو نظر با فقه دورهیفقه آرآ

او هم داليل و براهين نظرات .  در هر مبحث استیمشخصه عمده فقه او استدالالت قو. مستحكم ساخت
 یمخالف را به نحو عميق و دقيق مطرح ساخته و هم نظر خود را در هر مورد با استدالل محكم به آرس

 آه چند یبه خصوص در موارد نبوده و ی چنين قویتر استدالالت فقه  پيشیها در مكتب. نشانده است
اين نكته . خورد ی، فراوان به چشم میشد استدالالت ضعيف و سطح ی يك مطلب آورده میاستدالل برا

 . آند ی جلب توجه می از فقهاء مشهور به خوبیمخصوصا در آثار برخ
 

 و به ی مسائل است آه تغيير سيستم حكومتیا ، بذل توجه خاص به پارهیفرق و مشخصه ديگر فقه آرآ
 از قبيل حدود اختيارات فقيه، نماز جمعه، خراج و یمسائل. قدرت رسيدن شيعه در ايران به وجود آورده بود

 در فقه نداشت اآنون مورد توجه ی مهمیمقاسمه و نظائر آن آه پيش از اين تغيير به خاطر عدم ابتالء، جا
خود مانند جامع المقاصد و تعليق االرشاد و  ی شخصا اين مسائل را در آثار فقهیآرآ. گرفت یبسيار قرار م

 .  مستقل نيز نوشته استی از آنها رسائلیفوائد الشرائع به تفصيل مورد بحث قرار داده و در برخ
 

اند چه مجموعه   او بودهی متاثر از روش فقهی تا پايان دوره صفویبيشتر فقهاء و مجتهدان شيعه پس از آرآ
مشهورترين اين فقيهان آه نام و . اند  و محكم در برابر خود داشتهیستدالالت قو عميق و متين او را با ایحقوق

 : شود عبارتند از ی نقل میآراء ايشان در مآخذ فقه
 

 بن ی بن علی ديگرعبد العالی و رسائل فقهینگارنده العقد الطهماسب) ٩٨٤م  (یحسين بن عبد الصمد عامل
نگارنده مشرق ) ١٠٣٠م  (یادبهاء الدين محمد بن حسين عاملنگارنده شرح ارش) ٩٩٣م  (ی آرآیعبد العال

 . ی عشريات و مجامع عباسیالشمسين و حبل المتين و اثن
 

سلطان العلماء،  نگارنده شارع النجاة) ١٠٤٠م  (یمير داماد، محمد باقر بن شمس الدين محمد استراباد
محقق حسين بن جمال  ر الروضة البهية بیا نگارنده حاشيه) ١٠٦٤م  (یحسين بن رفيع الدين محمد مرعش

م  (یجمال الدين محمد بن حسن خوانسار نگارنده مشارق الشموس) ١٠٩٨م  (یالدين محمد خوانسار
نگارنده آشف ) ١١٣٧م  (ی، محمد بن حسن اصفهانیفاضل هند  بر الروضة البهيةیا نگارنده حاشيه) ١١٢٥

نگارنده مجمع ) ٩٩٣م  (ی محقق احمد بن محمد اردبيل- یمكتب مقدس اردبيل. ٢ اللثام و المناهج السويه
 خاص به ی آامال مستقل و مخصوص به خود داشت آه مكتبیالفائدة و البرهان و زبدة البيان در فقه روش
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او .  بدون توجه به آراء و انظار پيشينيان بودی و تدقيقیمشخصه آار او اتكاء بر فكر و اجتهاد تحليل. وجود آورد
ها، و روش آزاد و  ی خاص و موشكافیها  به وجود نياورد ليكن دقتیساس فقه تغيير و تحولاگرچه در ا
 .  را آامال ممتاز ساختی او مكتب ویحقوق شجاعت

 
 : رو او هستند آه مشهورترين آنها اين چند نفرند  و دنبالهی از بهترين فقهاء اين دوره پيرو روش اردبيلیگروه

 
 یحسن بن زين الدين عامل نگارنده مدارك االحكام و هداية الطالبين) ١٠٠٩م  (ی عاملی موسویمحمد بن عل

 .  الجمانینگارنده معالم الدين و منتق) ١٠١١م (
 

، یمحمد باقر بن محمد مؤمن سبزوار) ٢٢٧(نگارنده جامع الفوائد ) ١٠٢١م  (یعبد اهللا بن حسين شوشتر
 ی، محمد بن مرتضیة المعادنام مال محسن فيض آاشاننگارنده آتاب آفاية االحكام و ذخير) ١٠٩٠م (محقق 

باال افزود چه او اگرچه پيرو   و معتصم الشيعه و مفاتيح الشرائع را نيز بايد به فهرستینگارنده الواف) ١٠٩٠م (
 خود از همين روش یاخبار پسنديد و در فقه ی را می بود ليكن روش آزاديخواهانه مقدس اردبيلیمكتب اخبار

 موارد آه مقدس با فقهاء پيشين شيعه اختالف نظر دارد او نيز یاز اين رو در بسيار. نمود ی میرو پيیحقوق
صاحب جواهر، محمد ) . ٢٢٨( همفكر است ی و صاحب مدارك با ویمانند پيروان مقدس به خصوص سبزوار

 آنان را به آراء یعتنائا ی آه روش متهورانه و آزاد اين فقيهان و بی، فقيه بزرگ شيعیحسن بن محمد باقر نجف
 . آند ی و صاحب مدارك به اتباع المقدس تعبير میپسندد از فيض و سبزوار یو افكار پيشينيان نم

 
نگارنده مرآت العقول و بحار االنوار نيز به آراء و بيانات ) ١١١٠م  (ی مجلسیعالمه محمد باقر بن محمد تق

 . در آثار خود بسيار نقل نموده است و صاحب مدارك عالقمند بوده و از آن دو یاردبيل
 
تر ديديم در اواخر قرن چهارم و اوائل قرن پنجم به دست   مكتب اهل الحديث چنان آه پيش- اخباريان . ٣

 ماندند آه ی از هواداران آن در گوشه و آنار باقیبا اين همه معدود.  در هم آوبيده شدیمتكلمان شيع
تا آن آه در اوائل قرن يازدهم بار ديگر .  به آار آنان نداشتی آاری آس نداشتند و به همين دليل نيزیفعاليت

 . با نگارش آتاب الفوائد المدنيه تجديد حيات يافت) ١٠٣٦م  (یاين مكتب به وسيله محمد امين استراباد
 

و شد مانند سلف خويش روش اجتهاد  ی شناخته میدار ديگر خود اخبار اين گرايش آه اين بار با نام سابقه
. آرد ی دعوت می از ظواهر احاديث مذهبینمود و به پيرو ی محكوم می را در فقه شيعی و تحليلیتفكر تعقل

 آشف حقائق مورد ترديد قرار داد و اصول فقه ی حجيت عقل را برای در آتاب مزبور با استدالالتیامين استراباد
 یاين گرايش از نظر مبان. به شدت رد آرد  بنا گرديده استی را آه بر اساس استدالالت و تحليالت عقلیشيع

 را معتبر ی احاديث مذهبیتر مكتب اهل الحديث آه تمام یو معتقدات تقريبا برابر بود با گرايش افراط
 ) . ٢٢٩( درست همان احاديث را نيز فاقد بود یپنداشت و قدرت نقاد یم
 

 مورد یبين النهرين نفوذ آرد و به زود یلم از دهه چهارم قرن يازدهم در نجف و ساير مراآز عیگرايش اخبار
سپس در ايران نيز به مرور از ميانه و نيمه دوم قرن مزبور ) . ٢٣٠(تر فقهاء آن سامان قرار گرفت   بيشیپيرو

حوزه اصفهان آه ) . ٢٣١( آردند ی مختلف از آن جانبداری از فقهاء در شهرستانهای يافت و بسياریهواداران
 اول متمايل به ی شيعه در آن ادوار بود بيشتر در دست اصوليان بود هر چند مجلسیترين مرآز علم بزرگ

 ميان اخباريان و اصوليان است یگويد آه روش او حد وسط ی دوم خود میو مجلس) ٢٣٢( بود یاخباريگر
 به اين گرايش را از ايران) ١٠٦٤م  (ی بحرانی بن سليمان بن درويش بن حاتم قدمیزين الدين عل) . ٢٣٣(

 ميان اخباريان یبا اين همه درگير. در آن ادوار آار اين گرايش هنوز به افراط زياد نرسيده بود) . ٢٣٤(بحرين برد 
 ) . ٢٣٥(و اصوليان از اواخر همين قرن پديدار گرديد 

 
دهه  شيعه در ايران و عراق غلبه آرد و چند ی نخستين قرن دوازدهم بر همه مراآز علمیها  از دههیاخباريگر
 -  بعد خواهيم ديد ی چنان آه اندآ- تا در نيمه دوم اين قرن .  خود داشتی را در تصرف انحصاریفقه شيع

 اين گرايش در اين یمرآز اصل. خورد و از ميدان بيرون رفت  شكستی به سختیمجددا در برابر گرايش اصول
 ماند آه تا به امروز در آن ی آن منطقه باق در ايران و عراق، همچنان دریدوره بحرين بود و پس از زوال اخباريگر

 . ديار مسلط و متبع است
 

 مخصوص به خود بوده و در فقه نام ی آه در نيمه دوم قرن يازدهم تا پايان قرن بعد صاحب انظاریفقهاء اخبار
 نگارنده ی و يوسف بن احمد بحرانی چند بيش نيستند آه از آن ميان مال محسن فيض آاشانیبردارند تن
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م  (یمحمد بن الحسن الحر العامل.  ارجمند دارندی معتدل مقامیبا داشتن روش) ١١٨٦م (لحدائق الناضرة ا
 . نگارنده وسائل الشيعه نيز از بزرگان پيروان اين روش است) ١١٠٤

 
نگارنده دو شرح بر ) ١٠٨٨م  (ی قزوينیخليل بن غاز: چنين استینام چند تن ديگر از سرآمدان گرايش اخبار

 ینگارنده غاية المرام و آشف االسرارسليمان بن عبد اهللا بحران) ١١١٢م  (ینعمت اهللا بن عبد اهللا جزائر یآاف
 ) ١١٢١م  (یماحوز

 
 ) ١١٣٥م  (ی بحرانیعبد اهللا بن صالح سماهيج

 
 : یمكتب وحيد بهبهان) ٧

يره شد و نظر به  شيعه چی در نيمه نخستين قرن دوازدهم بر مراآز علمیچنان آه ديديم مكتب اخبار
 متروك ی فقه شيعه به طور آلیها  آه آن مكتب با علم اصول فقه داشت اين دانش در حوزهی سختیدشمن
 ی از پيروان مكاتب فقهی مهمی در ميانه قرن مزبور به نام هيچ فقيه اصولی تاريخ فقه شيعیدر بررس. ماند
 ی دور از مراآز علمین رده در گوشه و آنار شهرها دو تن از ايیتنها يك. آنيم ی برخورد نمی يا اردبيلیآرآ
 . اند  داشتهی تدريس آوچك و گمنامیها اند آه معموال حوزه بوده

 
 ی خاص در استدالل و تحليل و تفكر عقالنی نبوغی آه دارایدر نيمه دوم قرن مزبور يك دانشمند بزرگ شيع

 در هم پيچيد و مكتب خاص خود را به ی فقه شيعبال منازع بر  را پس از سالها حكومتیبود بساط مكتب اخبار
است آه آثار و رسائل ) ١٢٠٥م (، محمد باقر بن محمد اآمل یاين دانشمند وحيد بهبهان.  آن نشاندیجا
 .  بر مفاتيح الشرايع فيضی از او در دست است از آن جمله الفوائد الحائرية و شرحی بسياریفقه

 
 اعمال شده و اين خود ی است آه قواعد اصول فقه در آن به درستی نخستين فقه شيعیفقه وحيد بهبهان
بسيار   و احياء علم اصول آوشش فراوان نمود و رنجیوحيد در تاسيس اين روش فقه.  آن استیمشخصه اصل

 و هماهنگ و استوار ی قوی پيشرفته، با سيستم حقوقی او آه نمونه يك حقوق منطقیبرد و مكتب علم
 . شين قابل مقايسه نيستبا هيچ مكتب پي است

 
 ی را به سوی حفظ آردند و فقه شيعی داشت آه روش او را به درستیا وحيد شاگردان و پيروان مبرز و نخبه

) ١٢١٢م (، بحر العلوم ی طباطبائی بن مرتضیمحمد مهد:مشهورترين آنان عبارتند از. تكامل به پيش بردند
، ی نجفیجعفر بن خضر جناج مؤلف مفتاح الكرامه) ١٢٢٦م ( ی عاملیجواد بن محمد حسين نگارنده المصابيح

نگارنده رياض ) ١٢٣١م  (ی آربالئی طباطبائی بن محمد علینگارنده آشف الغطاءعل) ١٢٢٨م (آاشف الغطاء 
نگارنده جامع الشتات و غنائم االيام و مناهج ) ١٢٣١م  (ی قمیابو القاسم بن حسن گيالن المسائل
 . نگارنده مقابس االنوار) ١٢٣٤م  (ی آاظمیسماعيل شوشتراسد اهللا بن ا االحكام

 
 . نگارنده المناهل و المفاتيح) ١٢٤٢م ( مجاهد ی طباطبائیمحمد بن عل

 
 یمحمد باقر بن محمد نق نگارنده مستند الشيعه مناهج االحكام) ١٢٤٥م  (ی نراقیاحمد بن محمد مهد

) ١٢٦٢م  (ی االنوارحسن بن جعفر آاشف الغطاء نجفنگارنده مطالع) ١٢٦٠م  (ی، حجة االسالم شفتیموسو
 نگارنده جواهر الكالم ) ١٢٦٦م  (یمحمد حسن بن محمد باقر نجف نگارنده انوار الفقاهة

 
 : یمكتب شيخ انصار) ٨

 و ی نو گرديد تحرير و تنقيح اصولی داده و موجب پيدايش مكتبی روی آه در فقه شيعیآخرين تحول اساس
بود آه چهره فقه شيعه را ) ١٢٨١م  (ی بن محمد امين انصاری شيخ مرتضیر دقيق علم، و روش بسيایفقه
 .  دگرگون ساختیبه آل

 
 یها ها و دقت ی شگرف تبسيط آرد و با موشكافی اصول فقه را به ميزانی مباحث اصول عملیشيخ انصار

سپس فقه را به . د نهاد مستحكم بنيای بسيار ظريف درآورد و بر اساس علمینظير آن را به شكل فن یب
 چنان ی به شكلی وینتيجتا مجموعه فقه.  تفريع نمودیخصوص در مبحث معامالت بر همان روش اصول

 ی بحثی آه از شيخ انصاریاز اين رو در بيشتر مباحث. و ظريف درآمد آه بالكل ناسخ ما سبق گرديد دقيق
 .  بالمره منسوخ استها و مآخذ پيشين در آن باب  مانده است نوشتهیمكتوب به جا
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 بزرگ یها  شيعه حكمفرماست و با وجود پيدايش شخصيتی تاآنون بر جوامع علمیمكتب شيخ انصار
 آرد تا به اين روزگار تغيير نكرده و همچنان اساس آار فقه ی پايه ريزی آه وی، طرح آلی در فقه شيعیحقوق

مكاسب و آتابها و رسائل گوناگون در فقه همواره  او مانند رسائل در اصول، یآتابها.  استیو اصول فقه شيع
 . مورد مراجعه و بحث و تدريس است

 
 : اند عبارتند از  آردهی را رهبری شيعی و حقوقیترين شاگردان و پيروان مكتب او آه تاآنون جريان فقه مهم

 
 ی، ميرزایمحمد حسن بن محمود حسين نگارنده االلتقاطات) ١٣١٢م  (ی رشتیحبيب اهللا بن محمد عل

 ) ١٣١٢م  (یشيراز
 

م (، آخوند یمحمد آاظم بن حسين خراسان نگارنده مصباح الفقيه) ١٣٢٢م  (ی همدانیرضا بن محمد هاد
نگارنده العروة ) ١٣٣٧م  (ی طباطبائیمحمد آاظم بن عبد العظيم يزد  بر مكاسبیا نگارنده حاشيه) ١٣٢٩
 بر یا نگارنده حاشيه) ١٣٣٨م  (ی شيرازی بن محب علیمحمد تق  بر مكاسبیا  و حاشيهیالوثق

محمد حسين بن عبد   بر مكاسبیا نگارنده حاشيه) ١٣٥٤م  (ی نجفی بن عبد الحسين ايروانیعل مكاسب
 ) ١٣٥٥م  (یالرحيم نائين

 
) ١٣٦١م  (یضياء الدين محمد عراق نگارنده آتاب الصالة) ١٣٥٥م  (ی يزدیعبد الكريم بن محمد جعفر حائر

 بر یا نگارنده حاشيه) ١٣٦١م  (ی آمپانیمحمد حسين بن محمد حسن اصفهان رح التبصرهنگارنده ش
 . مكاسب

 
 : ها نوشت یپ
 
 از مذاهب یبرخ. قرآن، سنت، اجماع و قياس:منابع مشترك فقه مذاهب چهارگانه اهل سنت عبارتند از. ١

عبد الوهاب خالف، علم اصول /٤٧ و ٣١ :١زرقاء (اند   منابع ديگر را نيز به اين ليست افزودهیا مزبور پاره
به موضوع مشابه بر اساس آشف و استنتاج  مقصود از قياس سرايت دادن حكم يك موضوع است) ٢٢:الفقه
 آه در یمنطق» تمثيل«با اين آار برابر است.  حكمی و قطعی بر علت واقعی علت، بدون دستيابیاحتمال

 علت، و در استدالالت ی آه آشف قطعیمنطق» قياس« با آن را حجت نميدانندی و فلسفیاستدالالت عقل
 قطع آور نيست در اصول فقه شيعه به صورت يك منبع یقياس به خاطر آن آه دليل.  معتبر و حجت استیعقل

  . شود یفقه شناخته نم
  همچنين به عنوان ابزار فكر، اساس آار و مورد استفادهیپس از اين خواهيم ديد آه عقل در حقوق شيع. ٢

  .  استی و شيوه تحليل منطقیاست آه البته مقصود از عقل در اين مورد، استدالل عقل
صاحب / و٣ -  پ ٢: مقداد، التنقيح الرائع/٢٥:همو، قواعد/٥:یشهيد اول، ذآر/٦:، المعتبریببينيد محقق حل. ٣

  . ١٣٠:، آشف الفوائدیقطيف/ ر١١ -  ر ٧:مدارك، هداية الطالبين
 است نه يك منبع ی فقه شيعی معتقدند آه عقل يك منبع بالقوه برایخر شيع دانشمندان متایبرخ. ٤

 را ی فقهیتواند حكم ی می آه اگر چه بر اساس ضوابط علم اصول فقه عقل به تنهايیبالفعل، به اين معن
 ی نمايد ليكن اين مطلب عمال در هيچ موردی راهنمايی از احكام و تكاليف مذهبیآشف آند و ما را به يك

 قابل آشف است در ی عقل مجرد انسانی آه بر اساس احكام قطعی احكام شرعیفاق نيافتاده و تمامات
ببينيد (بيان شده است ) یسمع (ی قرار گرفته و با دليل شرعیهمان حال در قرآن و سنت، مورد راهنماي

  ) ١:٩٨ الواضحه یمحمد باقر الصدر، الفتاو
  . ٦١ -  ١:٤٤ ی القاسم بن حسن يزدابو/٨١ - ٦٢:ببنيد شهيد دوم، الدراية. ٥
، طريق استنباط یآرآ/ ر٣:مقداد، تنقيح/ پ٢:ابن فهد، المهذب/٤:یببينيد شهيد اول، الذآر. ٦

صاحب مدارك، هداية /٥٦ -  ٢٠:حسين بن عبد الصمد، وصول االخيار/٦١ - ١٩:شهيد دوم، الدرايه/١٠:االحكام
ميرداماد، الرواشح /٢٦٩:همو، مشرق الشمسين/٥ -  ٤:، الوجيزهیبهاء الدين عامل/ ر٥:الطالبين
، یمامقان/٤٤ -  ١:٣ یابو القاسم بن حسن يزد/٩ - ٥:، تعقليقات منهج المقالیبهبهان/٢٠٤ -  ١١٥:السماوية

  . ١٠٥ -  ٣٥:مقباس الهداية
از م ديد آه يك گروه پس از اين خواهي. ٣١٢ -  ٣١٠:ببنيد تاسيس الشيعة لفنون االسالم از سيد حسن صدر. ٧

  . اند بسته ی به آار می استنباط احكام فقهی را برایدر اول و معاصر ائمه، قواعد اصول یفقهاء شيع
  . ٣:٣٧٢ یو يادنامه شيخ طوس) ٢ص (نيز ببينيد ديباچه عده شيخ . ١٩٤ - ١٨٦:آنز الفوائد. ٨
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، و نسخ ) آالم(قائد او در آتاب الذخيره خود نيز آه در اصول ع.  ش در دو مجلد٤٨/١٣٤٦ - چاپ تهران . ٩
آند آه  یخبر واحد از علم اصول را بسيار دقيق و محققانه طرح و بحث م  از آن در دست است مبحثیمتعدد

  . نيز نقل شده است) ٣٧ -  ٣٤ص  (یدر عده شيخ طوس
  . ١٨/١٣١٢ ی و بمبئ١٤/١٣١٣چاپ تهران . ١٠
  . ٥٤٩ -  ٥٢٣) :١٢٧٦ - تهران (چاپ شده در مجموعه الجوامع الفقهيه . ١١
  . ٢١:٩٥ذريعه . ١٢
  . ٤١٠ - ٤٠٩:السرائر. ١٣
  . ٥٤ -  ١٤:٥٢ج /١٧٠ -  ١٣:١٦٥ج /٥٥ -  ٥٤، ص ٦ج . ١٤
، و شرح التهذيب از ی الحسينی منية اللبيب از ضياء الدين عبد اهللا بن مجد الدين محمد االعرجیيعن. ١٥

 آه هر دو برادر از یاهر زادگان عالمه حل، خوی الحسينیعميد الدين عبد المطلب بن مجد الدين محمد االعرج
  ) . ١٣:١٦٨ذريعه (اند  دانشمندان ميانه قرن هشتم بوده

  . ٤٤ -  ٥:٤٣ذريعه . ١٦
  . ٥ -  ١:٤فيض، المحجة البيضاء /١:٣، احياء یغزال. ١٧
  . ٢:٣٣٢، حاشية فتح القريب یباجور/٥٩٨:، فتح القريبیغز/٣:٣٨٢مانند ال؟؟؟، حلية العلماء . ١٨
 ینيز ببينيد فلسفة التشريع في االسالم، صبح. ١٤٦:ی نفائس الفنون شمس الدين محمد بن محمود آمل.١٩

  . ٢٤ -  ٢٣:یمحمصان
ها  افعال و ترك: را در دو قسمی ر تكاليف شرع٩٦:او در تقريب المعارف. ٢ -  ١: الفقهی فی، الكافیالحلب. ٢٠

  .  ذآر نموده استی هر يك اقسامی آرده و برایدسته بند
  .  پ١٢٣:ابن البراج، مهذب. ٢١
  . ٢٨:سالر، مراسم. ٢٢
  . ١٤٣:ايضا. ٢٣
  . ١٣٥ و ٢:٥٣ و ١٦٣ و ١:١٩محقق، شرايع . ٢٤
  . ١:٣٣ ینيز رجوع شود به منية الطالب نائين. ١٢٣ و ٢:٥٢ و ١٥٨ و ١:٤ نمونه ببينيد عالمه، تحرير یبرا. ٢٥
  .  پ١:شرح قطرة البحرين/ ر٤ -  پ ٣:قيحمقداد، التن/٤:شهيد اول، القواعد و الفوائد. ٢٦
  .  ر٢:، شوارع الهدايهیآلباس/٧ - ٦:یشهيد اول، ذآر. ٢٧
  .  پ١:آاشف الغطاء، شرح القواعد. ٢٨
  . ٦ -  ٤:شهيد اول، قواعد. ٢٩
 و موافقات ی غزالیببينيد مستصف.  استیپايه اين روش دوم از مصادر سن.  ر٤:مقداد، التنقيح الرايع. ٣٠

  . ٦٧ -  ١:٦٤ و مدخل زرقاء ٤٥٥:ینيز ببينيد مسوده ابو العباس الحران. ١:٣٨ یشاطب
المحجة البيضاء «  آه وسيله فيض با نام-  در احياء علوم الدين ی از شيوه غزالیاين روش نيز تا حدود زياد. ٣١
  .  الهام گرفته شده است-تلخيص و تهذيب شده » تهذيب االحياءیف

  . ١:٣٣ ینيز نائين. ١:١٦ یواف/١:١٤ فيض ببينيد مفاتيح الشرايع. ٣٢
 است اعم از اشياء و یمفهوم» اموال«زيرا مقصود از. مانند مباحث ضمان، حواله، قرض، بيمه و مانند آن. ٣٣

  ) . تعهدات (ی، و اعتبارات و اموال فرضی واقعیاموال عين
  . ١٣٤ -  ١:١٣٢ الواضحه یمحمد باقر الصدر، الفتاو. ٣٤
شهيد دوم، / ر٨٨ -  پ ٨٧و /٨٥ - پ ٨٤:فصول خطر بالبال: اصطالح و وجه اين تسميه ببينيددرباره اين. ٣٥

  . ١:٢٦شرح لمعه 
 عبادات را با يك مفهوم -  ی در آافی با الهام گرفتن از روش ابو الصالح حلب-  خود یشهيد اول در آثار فقه. ٣٦

را در اين بخش مقدم » معامالت«و» احكام« مباحث از یا تر شامل همه واجبات قرار داده و از اين رو پاره وسيع
  . ١:٣٣ یدر اين مورد مخصوصا ببينيد نائين.  داده استیجا
  . ١:١٤ببينيد مفاتيح الشرايع او . گيرد ی پيش از معامالت قرار میجز در ترتيب فيض آه مباحث جزائ. ٣٧
  . ٢:٢ یاز باب نمونه ببينيد طحطاو. ٣٨
  . ٨٩:فصول خطر بالبال/١٤٦:ینفائس الفنون آمل. ٣٩
  .  ر٣٤رسالة في الطهارة و الصالة، برگ /١:تبصره عالمه/١:١٩شرايع . ٤٠
شيخ، /٨٩:نيز ببينيد فصول خطر بالبال. ١٢٤:همو، مهذب/٥٤:ابن البراج، شرح جمل العلم و العمل. ٤١

  . ٢٣٩:اقتصاد
  . ٦٦٢:ابن حمزه، وسيله. ٤٢
   . ر٢:، شوارع الهدايهیببينيد آلباس. ٤٣
  . ٥٤٩:ابن زهره، غنيه/٢٣٩:شيخ، اقتصاد. ٤٤
  . ٢٨:سالر، مراسم. ٤٥
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  . ١:١٩، شرايع یمحقق حل/٦٦٢:ابن حمزه، وسيله/ پ٢:یابو الصالح، آاف. ٤٦
  . ٧ -  ٦: بن سعيد، نزهة الناظریيحي. ٤٧
  . ٣:١٠٥ذريعه /٣:٤٩٨ یمستدرك نور. ٤٨
شيعه را به ده طبقه،   است آه در آن مشايخ حديثاين تقسيم جز تقسيم مربوط به روايت و علم الحديث. ٤٩

) . ٣:١٣٧ طبقات مشايخ االجازات به نقل ذريعه ی، بغية الوعات فیسيد حسن صدر عامل(اند  تقسيم نموده
  . مالآات تقسيم در علم الحديث نيز جز مالآات تقسيم در فقه است

  . ٢٠٩:یالنقض عبد الجليل راز/٧:، المعتبریمحقق حل. ٥٠
  . ٢:٧٣ببينيد شهيد دوم، شرح لمعه . شود یيخ خود جزء متقدمين شمرده مش. ٥١
  . ٤٣٨:نكت النهاية محقق/٦: بن سعيد، نزهة الناظرینمونه را يحي. ٥٢
  . ٢:٥، امل اآلمل یحر عامل/٢٦٥:ابن ادريس، سرائر. ٥٣
  . ٣:٤٣٩ به نقل ريحانة االدب یتنقيح المقال مامقان. ٥٤
.  مورد توجه بوده و نقل شده استی است آه آراء و انظار آنان در متون فقهیانمقصود تنها دانشمند. ٥٥

 هر مساله، اقوال گوناگون مجتهدان پيشين ی پيش از بررسیمعموال بر اساس سنت متداول فقه شيع
.  باز آردن زمينه تفكر بسيار مفيد و مدد آار استیگردد آه برا ی در آن باب نقل می سنی و گاه حتیشيع
اند نقل   بعد مؤثر بودهیها  از مجتهدان صاحب نظر و برجسته آه در افكار دانشمندان دورهیته آراء تنها تعدادالب
 اين ینام تمام) ١٩ -  ٤صفحات  (یدر مقدمه مقابس االنوار آاظم. گيرد یگردد و مورد توجه قرار م یم

  . ر يك مشخص شده استدانشمندان و اثر يا آثار مشهور و مورد استناد آنان ذآر، و دوره ه
 یرود آه بسيار ی به آار می فقهاء و مآخذ فقهی اسامی برای اصطالحات و اختصارات خاصیدر متون فقه. ٥٦

 و در مقدمه آتاب مقابس االنوار ١١٥ -  ٢:١١٤از اين اصطالحات و اختصارات در همان روضات الجنات 
  . ياد و شرح گرديده است) ٢ - ١٩:یآاظم
 -  ٢٩٣ و ٢٣٠ - ٦:٢٢٣ یقهپاي/٥٤٢ و ٥٣٨ و ٤٩٠ -  ٤٨٩ و ٤٨٦ -  ٤٨٤ و ٢٧٨ و ٢٦٨:یه آشرجوع شود ب. ٥٧
  . ١٧٢ - ١٧١:مفيد، تصحيح االعتقاد/١٧٤ - ١:١٦٩ یآاف/٣٠٧
  . ٧:الحق المبين فيض/١٨:٤١وسائل الشيعه /٤٧٧:یجامع بزنط» علينا القاء االصول و عليكم بالتقريع«. ٥٨
جامع احاديث الشيعه /٣٢٧: ١وسائل /٧٨ -  ١:٧٧استبصار /١:٣٦٣تهذيب /٣:٣٣ یاز باب نمونه ببينيد آاف. ٥٩

١١٨ -  ١:١١٦ .  
  . ٥٤٨ -  ٥٤٧ و ٥٤٦ و ٥٤٢ و ٥٣٩ -  ٢:٥٣٨وسائل /٨٨ -  ٣:٨٣ ی نمونه رجوع شود به آافیبرا. ٦٠
  . ٨٤ - ٧٥، عباس اقبال، به خصوص صفحات یرجوع شود به آتاب خاندان نوبخت. ٦١
 اوائل المقاالت ١٢١ -  ١١٩:الفصول المختاره مفيد/١٠٤ -  ٩٧:نيد توحيد صدوقاز جمله ببي. ٦٢
، ضيافة ی الدين قزوينیرض/٦:٨ یقهپائ/٥٤٤ -  ٥٤٠ و ٤٩٠ و ٢٨٥ - ٢٨٤ و ٢٧٥ و ٢٦٨:یآش/١٣١:او

آشف القناع /٨:یتعليقات منهج المقال بهبهان/٣٠٥ و ٣٠٣ و ٣٠٠ و ٣:٢٨٨بحار /١٨١ - ١٨٠:االخوان
 نگارنده مقابس آراء و یآاظم. ٢٠٩ - ٢٠٨:مقدمه:تنقيح المقال/٣٤٦ و ٤٥:یابو عل/٢٠٠ -  ١٩٨:یآاظم

، ینيز ببينيد صفائ) . ٧١:آشف القناع( با نام المناهج گرد آورده است ی اصحاب ائمه را در آتابیمعتقدات آالم
  . نيز آراء نوبختيان در اوائل المقاالت مفيد. ٦٨ -  ٣٦
 ١٤٢: ابطال العمل باخبار اآلحادی، رسالة فیمرتض/٧٧:اوائل المقاالت/٢٢١:يه مفيدببينيد المسائل السرو. ٦٣
 یجامع الروات اردبيل/١٢٦:ابن شهر آشوب، معالم العلماء/١٩٠:همو، فهرست/٥٥ -  ٥٤:شيخ، عده/ب

  . ٢٨٩:ینجاش/٥:١٧٧ یقهپاي/٤: ، تنزيه القميينیفتون/٣:٣٠٤بحار /٢:٢٣٤
  . ٣٤٦ و ٤٥:یابو عل. ٦٤
  . ٨٤ -  ٧١:آشف القناع/٣٠٧ و ٣:٢٩٤بحار /١٠٠:توحيد صدوق/٢٨٠ -  ٢٧٩:یشآ. ٦٥
  . ١٦١: منصوریبن اب آتاب درست. ٦٦
  . ٦:٣٨٥وسائل /٨:٢٨٥ یآاف/٤٩٩ -  ٤٩٨ و ٢٨٠ -  ٢٧٩:یآش. ٦٧
 ی هشام و يونس، از علی معنی، رسالة ف) ٣٣٨:ینجاش(رساله هشام در رد مؤمن الطاق :از باب نمونه. ٦٨

 هاشم ی بن ابراهيم بن هاشم في معنی علیو رسالة الرد عل) ١٩٧:ینجاش (یم بن هاشم القمبن ابراهي
  ) . ١٣٤:همان ماخذ (یو يونس، از سعد بن عبد اهللا االشعر

  .  ذيل شرح حال ابو جعفر محمد بن الخليل السكاك١٣٢:شيخ  نمونه رجوع شود به فهرستیبرا. ٦٩
آشف /٤٦٠ - ٤٥٨:نيز ببينيد توحيد صدوق.  از باب نمونه٤٩٩ - ٤٩٨ و ٤٩٦ و ٤٨٨ - ٤٨٧ و ٢٧٩:یآش. ٧٠

  . ٤٥٩ -  ١١:٤٥٧وسائل /١٩ -  ١٨:المحجة
  . ٤٩٩ -  ٤٩٨:یآش. ٧١
  . ٤٨٨:همان ماخذ. ٧٢
  . ٢٨:یابو عل/٢:٣٥٧، ١:٤٥٩ یجامع الروات، اردبيل) /٥٠٦ و ٤٨٣نيز  (٤٨٩:ايضا. ٧٣
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، یبرق/٥٤٤ -  ٥٤٠ و ٤٩٦ -  ٤٩١:ين ماخذ از اين روايات همیهاي  نمونهی و برا٤٩٧:یآش. ٧٤
  . ٤٧٨:، جامعیبزنط/٣٥:رجال
  ) . ١٣٤:ینجاش (ی القمیاز باب نمونه آتاب مثالب هشام و يونس از سعد بن عبد اهللا االشعر. ٧٥
  . ٣٤٨ - ٣٤٤:ینجاش/٥٠٦ و ٤٨٥ -  ٤٨٣:یآش. ٧٦
  . ٤٨٩:یآش. ٧٧
  . ٤٩٩:یآش. ٧٨
  . ٤٣٠ -  ١١:٤٢٩وسائل /٣٥٤: نيز خصال٢٢٠ -  ٣:٢١٩بحر العلوم . ٧٩
  . ١٤٣:عالمه، خالصة االقوال. ٨٠
  . ٣٠٥:آشف القناع. ٨١
رسد در  ی به نظر می شيعی ديگر از عقايد اين دانشمند آه مخالف بينش سنتیبرخ. ٢٠٠:آشف القناع. ٨٢

  ) . ١٠٠:یبه عنوان يك نمونه شاف( نقل شده است یموارد مختلف اثار شريف مرتض
  . ١٤٣:خالصه عالمه/٨٥:معالم العلماء ابن شهر آشوب/١٣٢:شيخ، فهرست. ٨٣
  . ٢١٩ - ٢١٨:تصحيح االعتقاد مفيد. ٨٤
  . ٨٤ و ٨٠ و ٧٩ و ٧٨رجوع شود به عقايد آنان در اوائل المقاالت مفيد، از جمله ص . ٨٥
ع احاديث جام/٣٠١:بصائر الدرجات/٢٢٤: المسائل السرويه او٢٧٤: نيز اختصاص مفيد- ٣:٢٢٠بحر العلوم . ٨٦

  . ١:٢٧٣الشيعه 
  . ٨٣:آشف القناع. ٨٧
  . ٢١٩:تصحيح االعتقاد. ٨٨
  . ٧:٤٥١ یقاموس الرجال تستر/٢٣٨:یآش. ٨٩
  . ٢:٣٤جامع الروات /٥:٨٣ یقهپاي/١٧٠ و ١٣٧ -  ١٣٦:یآش. ٩٠
  . یسه تن ديگر عبارتند از زراره، محمد بن مسلم و بريد بن معاويه العجل. ٢٣٩ -  ٢٣٨:یآش. ٩١
.  ديگر از صحابه ائمه نيز نقل شده استیمشابه اين سخنان از برخ. ٨٥ -  ٥:٨٤ یقهپاي/١٧٢:یآش. ٩٢

  . ١٥٨ و ١٤٨ - ١٤٧:یببينيد آش
  . ٧٢ -  ٧١:آشف القناع. ٩٣
  . ٧٢:همان ماخذ. ٩٤
استبصار /٦٢ -  ١:٦١تهذيب /٢٦٥ - ١:٢٦٤علل الشرايع /٥٧ - ١:٥٦من ال يحضر /٣:٣٠ ینمونه را ببينيد آاف. ٩٥

  . ٢:٩٨٠، ١:٢٩١وسائل /٦٣ - ١:٦٢
  . ١:٥٥٥مستدرك /٤١١ - ١:٤٠٩ یآاف. ٩٦
  . ٥٣٩:یآش/٢:٢٨٤ یاحتجاج ابو منصور طبرس. ٩٧
  . ٥:همو، ملخص ابطال القياس/٧:١٧٧ابن حزم، االحكام . ٩٨
. اند شمردهاخباريان متاخر نيز همه اين گونه استدالالت را از نوع قياس . ١٧:، طريق استنباط االحكامیآرآ. ٩٩

  . ، فصل هشتمی و هداية االخيار حسين بن شهاب الدين آرآیببينيد فوائد المدنيه امين استراباد
 ٨٥:، تحقيق في القياسینيز ببينيد وحيد بهبهان. ٣:٦٥شهيد دوم، شرح لمعه / ر٩٢:المسائل المهنائيه. ١٠٠
  . ر

  .  پ٨٥: القياسی، تحقيق فیوحيد بهبهان/ ر٣:مقداد، تنقيح/ ر٩٢:المسائل المهنائيه. ١٠١
  . ١٢٧:معارج محقق/١٨٩:یببينيد رجال آش. ١٠٢
 -  ٧٦١ و ٧٢٢ و ٦٨٩: ی اصول الدين، ابو الحسين البصریبه عنوان نمونه رجوع شود به المعتمد ف. ١٠٣
 یاختالف اصول المذاهب، قاض/٦٨: الفصول المختاره مفيد/٧٩٥ -  ٧٩٢ و ٦٧٣ -  ٦٧٢:یذريعه مرتض/٧٦٦
  . ١:٥٥ علم االصول صدر یدروس ف/٣:١٠٢٦ ینيز ببينيد دائرة المعارف اسالم. ٢٢٨ -  ٢٠٣:نعمان
الذريعه /٩٦ - ٩٥:ینيز تفسير نعمان. ٦٩ -  ٦٦:الفصول المختاره او/١٢٧:از باب نمونه اوائل المقاالت مفيد. ١٠٤
  . ٥٩ -  ١:٥٦ علم االصول یدروس ف/٩٨:االنتصار او/٧٩٥ -  ٧٩٢:یمرتض
  . ، و مصادر آن١٢٠ و ١١٨ -  ١١٧ و ٩٤:، عباس اقبالینوبختخاندان . ١٠٥
  . ٥٧ - ١:٥٦ علم االصول ی نيز ببينيد دروس ف٢٠٣:ینجاش. ١٠٦
وسائل /٢٧٥: اختصاص مفيد/٢٣٩:یآش/٢١٥ - ١:٢١٢، محاسن یبرق/١٦٥: منصوریبن اب آتاب درست. ١٠٧

  . ٢٧٦ - ١:٢٧٤الشيعه جامع احاديث /١٥٧: قرب االسناد١٧٧ -  ٣:١٧٦مستدرك /٣٨ و ١٨:٣٣
  . ١٥٧ - ١٥٦:ی آش٢١٥ -  ١:٢١٢ یمحاسن برق. ١٠٨
 و ١٤٢ و ١٢١ - ١٢٠ و ١١٨ -  ١١٦ و ١٠٨ -  ١٠٥ و ٩٩ -  ٩٨ و ٩٦ - ٩٥ و ٩٠ -  ٧:٨٨، ٩٦ -  ٦:٩٣ یآاف. ١٠٩
الفصول /١٧٦ -  ١٧٥ و ٧٠:مقنع صدوق/٤:١٩٧من ال يحضر /١٦٨ و ١٦٢ -  ١٦١ و ١٤٩ -  ١٤٨ و ١٤٦ -  ١٤٥

قواعد / ر٢٣٤ -  پ ٢٣٣:مثالب النواصب ابن شهر آشوب/٢٨٦:یانتصار مرتض/١٢٤ -  ١٢٣:هالمختار
  . ١٦:٩٠جواهر /٢٦٣:دروس او/٣١٦:شهيد
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  : ١مختلف عالمه /٧٨ -  ٧٧:یانتصار مرتض/١٧٥:مقنع/١٢٥ -  ١٢١ و ١١٦ -  ١١٥ و ٨٤ - ٧:٨٣ یآاف. ١١٠
  . ٩٧:ه صالة الجمعی، رسالة فیتون/٥٧:دروس او/٣٢٥:قواعد شهيد/١٣٦
  . ١٠١ -  ١٠٠ و ٧:٩٧ ی او در آافی آراء فقهیبرخ. ١١١
  . ٣٧٥:یآش. ١١٢
  . ٣٤٥:همان ماخذ. ١١٣
، تنزيه القميين من یفتون/ ب١٤٢: ابطال العمل باخبار اآلحادی، رسالة فیمرتض/٤:١٩٧من ال يحضر . ١١٤

  . ٥١:نيز ببينيد عده شيخ. ٨٣:آشف القناع/٢١٩ و ٣:٢١٥بحر العلوم /٤٤:المطاعن
ببينيد هداية االخيار حسين .  از قياس متهم شده استی نيز گويا بر همين اساس به پيرویشيخ طوس. ١١٥

  . ، فصل هشتمیبن شهاب الدين آرآ
  .  از جمله٢٤٤ و ١٩٨ و ٨٣ -  ٨٢:آشف القناع. ١١٦
   .١٢٨ - ١٢٥:، رسالة في االجتهاد و التقليدیدر اين مورد به خصوص ببينيد امام خمين. ١١٧
  . ٢٧٢:رجال ابو ابو داود/٥٢:شيخ فهرست) /٤٨٤نيز  (٥٥٦ و ٣٧٥ و ٢٣٨:یاز باب نمونه آش. ١١٨
نيز ببينيد تاسيس الشيعه سيد حسن . ١٢٨: اصحاب العددیبه عنوان يك نمونه مفيد، رسالة في الرد عل. ١١٩
  . ٣٠٢ - ٢٩٨:صدر
  . ٢٧٩ -  ٢٧٥:فهرست ابن نديم. ١٢٠
گويد در آن آتاب آراء پنج تن از فقهاء آن دوره نقل شده  ی آه میاچه معتبر محقق حلنمونه را ببينيد ديب. ١٢١

 آه از شش تن نام ینيز ديباچه مقابس االنوار آاظم.  پ٤:نيز هداية الطالبين صاحب مدارك) . ٧ص (است 
  ) . ٢٣ص (برد  یم

  . ٣:شيخ تغيب/١٧١ - ١٦٩:نيز ببينيد تصحيح االعتقاد مفيد. ٧٤:اعتقادات صدوق. ١٢٢
 ی، ابن قدامه موفق الدين عبد اهللا بن احمد جماعيلیدانشمند حنبل. ٢٠٥:، مناقب احمدیابن الجوز. ١٢٣

 ٥:٩٠ابن العماد، شذرات الذهب  (ی آالمی دارد در تحريم مطالعه آتابهایا رساله) ٦٢٠م  (ی دمشقیمقدس
  . آه به چاپ رسيده است) ٩١ - 

  . ٢٤٨:عده شيخ. ١٢٤
  . ٩٧:، رسالة في صالة الجمعهیتون/٢١٤ -  ٢٠٧:قناعآشف ال. ١٢٥
  . ١:٢مبسوط شيخ . ١٢٦
  ) .  همين ماخذ٢ص :ر ك(از باب نمونه مقنع صدوق . ١٢٧
  . ٨٧:ینيز ببينيد رسائل شيخ انصار. ٩:ی سهو النبی، رسالة فیتستر/١٥٧ و ١٥٦ و ١٣٥:شيخ فهرست. ١٢٨
  . ٢٠٢:آشف القناع/٢٤٨:عده شيخ. ١٢٩
  . ٤٦:یتبصرة العوام راز/٦٥:اوائل المقاالت همو/٧٧: مفيدافصاح. ١٣٠
 و ٢٧٢ و ٢٣٦ و ٣:النقض/١١٤: جواب اهل الحائر همو/٨٦:اوائل المقاالت او/ ر٥٩:المسائل العكبريه مفيد. ١٣١
  . ٦١: و از آنجا در االصول االصيلة فيض٦:نيز معتبر. ٥٢٩ و ٢٨٥
  . ٥٤:عده شيخ/١١٢:جواب اهل الحائر. ١٣٢
 ٨٨ و ٨٧ و ٨١ و ٨٠:اوائل المقاالت او/١٢٤: اصحاب العدد مفيدیببينيد رسالة في الرد عل.  و مشابهات آن.١٣٣

الموصلية الثالثة /٢٢٣ و ٢٢٢:سرويه او/٢٢٢ و ١٨٦:تصحيح االعتقاد او/١١٨ و ١٠٨ و ١٠١ و ٩٢ و ٨٩و 
 و ٥:سرائر/١٣٠:صحاب العدد همو ایرسالة في الرد عل/١١٠:الطرابلسيات او/٢: التبانيات او/ الف٤٠:یمرتض
  ) . ١:٢نيز مبسوط از همو  (٣:غيبت او/٢٤٨:عده شيخ/٢٤٩
نيز .  پ٢٠٠:عالمه، نهاية الوصول/٥٦٩ - ٥٦٨ و ٥٢٩ و ٤٥٨ و ٢٨٥ و ٢٧٢ و ٢٣٦ و ٣:النقض. ١٣٤

) ٢٠٣:به نقل آشف القناع (یمحصول فخر راز/١٧٨ و ٦٢٩:سيد شريف، شرح مواقف/١٧٨ و ١٦٩:یشهرستان
.   

  . ٤:٢٣٣ یقهپاي/٨٩:شيخ فهرست. ١٣٥
 ٤٠:جوابات المسائل الموصلية الثالثة/٢:التبانيات او/ ب١٣٠:ی اصحاب العدد، مرتضیرسالة في الرد عل. ١٣٦
  . الف
  . ٢٣:یمقابس آاظم/ پ٤:هداية الطالبين صاحب مدارك/٧:یمعتبر محقق حل. ١٣٧
نيز ببينيد . ٤:، تنزيه القميينیفتون/ ب١٤٢:یرسالة في ابطال العمل باخبار اآلحاد، مرتض. ١٣٨

  . ١٥٧:شيخ فهرست
  .  پ٢٠٠:عالمه، نهاية الوصول/٢٤٨:عدة شيخ. ١٣٩
  . ٥٦٨:النقض. ١٤٠
جواب اهل الحاير / ر٥٩:عكبريه او/٢٢٢:تصحيح االعتقاد او/٢٢٣ و ٢٢٢:رجوع شود به سرويه مفيد. ١٤١
تبانيات / الف١٤٠:یالموصلية الثالثة مرتض/١٢٤: اصحاب العدد اویرسالة في الرد عل/١١٦ و ١١٢:همو



 )۴ (فرقه هاِی اسالمی           

http://xalvat.com  xalvat@xalvat.com  http://xalvat.com/xalvat7/Nasher-eDigaran 

 

 

 362

نيز شيخ، .  ب١٤٢:رسالة في ابطال العمل باخبار اآلحاد/ ب١٣٠: اصحاب العدد اویرسالة في الرد عل/٢:او
  . ٥٦٨ و ٥٢٩:النقض/١:٢مبسوط /٣: غيبت او/٢٤٨ و ٥٤:عده
  . ٢:٢١٨بحر العلوم . ١٤٢
ببينيد المهذب البارع . ابداع شده است) ٨٤١م ( قرن نهم ی فقيه شيعیاين اصطالح وسيله ابن فهد حل. ١٤٣
  .  و ساير مآخذ متاخر از آن٤٦٣:سپس مدارك.  ر٢:نيز المقتصر.  ر٣:یو

 اجازه داد آه تاليفات او را روايت آند یبه و نوشت) ٣٦٩م ( آه به جعفر بن محمد بن قولويه یا او در نامه. ١٤٤
  . نيمه اول اين قرن خواهد بودپس خود از دانشمندان ) . ٣٨:ینجاش(

  . ١٩:٦٩ذريعه /٣٨:ینجاش. ١٤٥
  .  از موارد و در آثار شهيد اولیو مختلف عالمه در بسيار) ٣٩٨نيز ببينيد صفحه  (١٠٢:از جمله سرائر. ١٤٦
ر در جزء آثا) . ١٧:صاغانيه مفيد( آن شهر قرار داشت ی در نيشابور بوده و مورد توجه اهال٣٤٠او در سال . ١٤٧

بنابر اين ) . ٣٠١:ینجاش(ياد شده است ) ٣٥٦م  (ی در پاسخ سؤاالت معز الدوله ديلمیاين دانشمند از آتاب
 چهارم تا یها  معز الدوله است آه مصادف با دههی او برابر با دوره فرمانروايی و مذهبیروزگار مرجعيت علم
  ) . ٣:٢٢٢بحر العلوم (ششم اين قرن بود 

  . ت اين آتاب عينا در مختلف عالمه و آثار شهيد اول هست از عبارایبسيار. ١٤٨
  . ٢:٢١٨بحر العلوم . ١٤٩
  . ١١١:ابن داود/١٩٤ و ٥٤:شيخ فهرست/٣٨:ینجاش. ١٥٠
  . ٣:١٩٨ یقاموس الرجال تستر. ١٥١
  . ٢١٩:ببينيد مدارك. ١٥٢
  .  پ٨٨:تنقيح مقداد/١٦٧ و ٢:١٥٧مختلف عالمه . ١٥٣
  . ٣٩٨ و ٢٩٧ و ١٠٢ و ٩٩:سرائر/٣٨:ینجاش. ١٥٤
  . ٣٠٢ -  ٣٠١:ینجاش/١٣٤:شيخ فهرست. ١٥٥
  . ٣٠١:ینجاش. ١٥٦
  . ٢٢٣:المسائل السرويه مفيد. ١٥٧
  . ٣٠٢:تاسيس الشيعه سيد حسن صدر. ١٥٨
  . ١١:٩٤قاموس الرجال /٣:٢١٤بحر العلوم . ١٥٩
 حكم با یس آن علت قطع در ادوار اخير آه بر اسای فقه شيعی حقوقی از مبانیبايد انصاف داد آه برخ. ١٦٠
اند فرق بسيار  نموده ی میگردد با آنچه اهل سنت عمال به عنوان قياس پيرو ی آشف می تحليل عقلینوع
و تناسب حكم و موضوع » تنقيح مناط« ی المثل، اساس حقوقیف.  آسان نيستی دارد آه درك آن آاریظريف

 مخصوص استنباط و آشف یخاص در مورد ی بسيار وسيع از حكمی با اعمال آن يك قاعده آلیآه گاه
ها و ارآان  و اآنون از پايه) ٤٠ -  ٣:٢٩ يك نمونه ديده شود فقه االمام جعفر الصادق مغنيه یعجالتا برا(شود  یم

  .  استی فقه شيعیاساس
معالم /٣٠٢:ینجاش/١٣٤: شيخ فهرست/٢٢٣ -  ٢٢٢:المسائل السرويه او/١٩:المسائل الصاغانيه مفيد. ١٦١
امين استر /٣٤٦:یابو عل/٣:٢٠٧بحر العلوم /٢٩٢:ابن داود/١٤٥:خالصه عالمه/٨٧:ء ابن شهر آشوبالعلما
  . ، هداية االخيار، فصل هشتمیحسين بن شهاب الدين آرآ/٣٠٦:ی البحرانیيحي/٣٠:یاباد
  . ٢٢٣:المسائل السرويه مفيد/٢٣٨:یانتصار مرتض. ١٦٢
  . ٢٩٢:رجال ابن داود/١٣٤:شيخ فهرست/١٩:المسائل الصاغانيه مفيد. ١٦٣
  . ٢٩٨ -  ٢٩٧:آشف القناع/١٩:المسائل الصاغانيه مفيد. ١٦٤
  . ٣٠١:ینجاش. ١٦٥
  . ٢٢٤:المسائل السرويه. ١٦٦
  . ١٣٤:شيخ فهرست. ١٦٧
  . ١٩ -  ١٨:المسائل الصاغانية. ١٦٨
  . ٢٢ -  ١٧:ايضا. ١٦٩
  . ٢٢٤ -  ٢٢٢:المسائل السرويه. ١٧٠
  . ٢٢٤:ه مفيدالمسائل السروي/٣١٢:ینجاش. ١٧١
  . ٣١٥:ینجاش. ١٧٢
همو، /٢٤٦ و ٢٤٤ و ٢٤٣ -  ٢٣٧ و ٢٢٧ و ٢١٧ و ٨٣ و ٨١ - ٨٠ و - ٧٨ -  ٧٧: در انتصاریاز جمله مرتض. ١٧٣

  . ٢٥١ و ٢٤٤:ابن البراج، شرح جمل العلم و العمل/ الف٣٤:المسائل الموصلية الثانية
  . ١١:٩٤ یقاموس الرجال تستر. ١٧٤
  . ٩٩:سرائر. ١٧٥
  . ٢٠:١٧٧ و ٥١٠: ٤ذريعه /٢٠٦ -  ٣:٢٠٥نيز ببينيد بحر العلوم . ٨٩ -  ٨٨:ايضاح االشتباه عالمه. ١٧٦
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  . ٨٩:ايضاح االشتباه همو/١٤٥:خالصه او. ١٧٧
  . ٢:٢٢٢مسالك . ١٧٨
  . ٢٢٢:نيز ديده شود المسائل السرويه مفيد. ٢:٢١٨بحر العلوم . ١٧٩
  .  پ٤:مداركهداية الطالبين صاحب /٧:یالمعتبر محقق حل. ١٨٠
  . ٢٣٨ - ٥:٢٣٦ و ذريعه ١٣٩:نيز آشف القناع. ٦:ببينيد به خصوص اقبال سيد بن طاوس. ١٨١
  . ٣٠:یامين استر اباد. ١٨٢
  . ١٥٧ و ١٣٦ و ١٣٤ و ٩٠ -  ٨٩:شيخ فهرست/ به نقل از لمح البرهان خود مفيد٥:اقبال سيد بن طاوس. ١٨٣
  . ٢٤٠ و ٥:٨٤، ٢١٢:، مقدمهیببينيد تنقيح المقال مامقان. ١٨٤
 هم نسبت ی آه آن را به آلين٤٥٢ - ٢:٤٥١روضة المتقين /٢٣٥ -  ١:٢٣٤صدوق، من ال يحضره الفقيه . ١٨٥

  . داده است
.  نگارنده مجمع البيان هوادار اين نظر استیدر مجتهدان متقدم، طبرس. ٤٠ -  ٤:٣٥، ٣:١٣١انوار نعمانيه . ١٨٦

 اول در اين مسئله مردد یدر متاخران، مجلس. ٤٥:ی، نيز ابو عل) ٤:٣١٧نيز ببينيد  (١٨١:ببينيد مجمع البيان
  ) . ٢:٤٥٣روضة المتقين (است 
  . ١٥٧:شيخ فهرست. ١٨٧
  . ١:١٧٠حدائق . ١٨٨
  . ٢٢٢:المسائل السرويه. ١٨٩
 - ١:٢١٨ ی و آشكول بحران٣٥ -  ٤:٣٤نيز انوار نعمانيه . ١٢٠ و ١١٨ و ١١٦ و ١١٢ببينيد از جمله صفحات . ١٩٠
٢١٩ .  
  . ٤١ ، ص Macdermottنيز ببينيد . ١:١٠٠در المنثور . ١٩١
  . ٢١٩ -  ١:٢١٨، آشكول یبحران/٤:٣٤انوار نعمانيه . ١٩٢
  . ٥:١٧٦ذريعه . ١٩٣
  . ١٦٧ و ١٦٥: ١١٠ و ١٧:١٢٣نيز ببينيد بحار . ٢:ی سهو النبی، رسالة فیتستر/٢١١:آشف القناع. ١٩٤
  .  ديده شود٢٢٢ و ٢١١ و ١٨٦ و ١٨٣ - ١٨٢ و ١٧٨ و ١٦٠  و١٥٦:تصحيح االعتقاد مفيد. ١٩٥
  .  ر٥٩:از جمله در المسائل العكبريه. ١٩٦
  . ٢١١ و ٢٠٥:آشف القناع. ١٩٧
  . ٢١:٣٧٥ذريعه /٣١٥:ینجاش. ١٩٨
  .  الف٤٠:جوابات المسائل الموصلية الثالثة. ١٩٩
  .  ب١٣٠: اصحاب العددی الرد علیرسالة ف. ٢٠٠
  .  ب١٤٢:ال العمل باخبار اآلحاد ابطیرسالة ف. ٢٠١
  . همان ماخذ. ٢٠٢
  . ٥٦٨:النقض. ٢٠٣
) ١٢قرن (جالب است آه صاحب حدائق از اخباريان دوره ششم . ١٧٨:یاز جمله ملل و نحل شهرستان. ٢٠٤

اده  ندی رویآرد آه در قرون اوليه با آن آه مملو از اخباريان و مجتهدان بود ميان آنان برخورد و تعارض یتصور م
  ) . ١:١٦٩حدائق (بود 
 به نقل آشف یمحصول فخر راز/٦٢٩:شرح مواقف سيد شريف/١٧٨ و ١٦٩:، ملل و نحلیشهرستان. ٢٠٥
  . ٢٠٣:القناع
  . ٢:یالتبانيات مرتض/٩٨:اوائل المقاالت مفيد. ٢٠٦
 -  ٤١٥ و ٢٨٤ و ٢٨٢ و ٢٨١ و ٢٧٢ و ٢٤٠ و ٢٣٧ - ٢٣٥ و ٢٣١ و ١٧٩ و ١٧٨ و ٣:ببينيد از جمله النقض. ٢٠٧
  .  پ٢٠٠:نهاية الوصول عالمه/٥٦٩ و ٥٢٨ و ٥٠٦ و ٥٠٤ و ٤٨١ و ٤٥٩ و ٤١٦
  . ٩٥:ینجاش. ٢٠٨
  . ٣٨:همان ماخذ. ٢٠٩
 آه متكلمان دوره یبا نظر اين نظر برابر است. ١:٤ ینيز فقه القرآن راوند. یببينيد تاليفات مفيد و مرتض. ٢١٠

 در رد یا  آه خود طرفدار حجيت اخبار آحاد است رسالهیوسشيخ ط. اند حضور مانند فضل بن شاذان داشته
  ) . ٢٤:٢٨٧ذريعه /٢؟٣:٢بحر العلوم (فضل بن شاذان در اين مورد نوشته است 

المسائل /١٩٣: التذآرة باصول الفقه/٢٢٩ -  ٢٢٧ و ٢١٢ و ١٧٩:رجوع شود به تصحيح االعتقاد او. ٢١١
  . ١٢٧:معارج محقق/٤٠٩: نيز سرائر. ١١٦ و ١١٢:جواب مسائل اهل الحائز/٢٢٥ -  ٢٢٣:السرويه

 اصول یالذريعه ال/ الف٤٠به عنوان نمونه جوابات المسائل الموصلية الثالثه .  از مؤلفاتشیدر بسيار. ٢١٢
  . ٥٥٥ -  ٥٢٨:الشريعه

 و ١٧٧ و ١٧٠:ابن براج، شرح جمل العلم و العمل/ ر٩١:، تقريب المعارفیاز جمله ابو الصالح حلب. ٢١٣
  . ٤٤٢: آشف القناع/٦:ینيز ببينيد وجيزه بهائ. ٢٩٦:، آنز الفوائدیراجكآ/٢٥٦
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 مساله ٩٥ نوشته است ی مفيد و مرتضی آه در اختالفات فكریا  در رسالهیبه عنوان مثال قطب راوند. ٢١٤
ر  اين اختالفات را ذآی آه ميان آن دو بر سر آن اختالف نظر است گردآورده و گفته است آه اگر تمامیآالم

  ) . ٢٠:آشف المحجة. (آند آتاب به درازا خواهد آشيد
  .  ديده شود٦٣ -  ٢٥:یبحث اخبار آحاد در عده االصول و. ٢١٥
  . ٤٤٢:ببينيد آشف القناع. ٢١٦
معالم الدين، ص /٣٣: یوصول االخيار حسين بن عبد الصمد عامل/١٢٧:آشف المحجه سيد بن طاوس. ٢١٧
  . ٧:١٦١روضات الجنات /١:٢٠ یسم بن حسن يزدابو القا/ در پايان مبحث اجماع١٧٩
توان به اعتبار نظر آنان در مساله خبر واحد  ی دو تن از دانشمندان را آه جزء پيروان شيخ نام برديم میيك. ٢١٨

رجوع شود به نظر او در باب خبر واحد در فقه  (یاز هواداران اين گرايش شناخت از جمله قطب الدين راوند
  ) . ١٥٤ -  ٢:١٥٣نظر او در همين مورد در متشابه القرآن (و ابن شهر آشوب ) ١:٤ یالقرآن و
توان  ی به نقل از آتاب المصادر خود او م٤١٠ -  ٤٠٩:نظر او را در مساله خبر واحد در سرائر ابن ادريس. ٢١٩
  . ديد
اين فقيه معموال در آراء با اين همه . ٥٣٩ -  ٥٣٧:ی در بحث اخبار آحاد ببينيد آتاب الغنيه وی عقيده ویبرا. ٢٢٠
  .  خود پيرو شيخ استیفقه
  . ٤:ینظر او درباره خبر واحد در سرائر و. ٢٢١
  . ١٩:٣٧بعنوان يك نمونه جواهر الكالم . ٢٢٢
  . ٤٩٤ و ٤:سرائر. ٢٢٣
  . ٤: عالمهیببينيد منته. ٢٢٤
 در خصوص مبحث یاض از قواعد ريی نصير الدين طوسی و سپس شاگرد ویپيش از او معين الدين مصر. ٢٢٥

  .  عالمه در آن مورد هموار ساخته بودندیارث بهره گرفته و راه را برا
  .  تحكيم شد و شيوع يافتیاين ترتيب در اصل از استاد عالمه، ابن طاوس است آه سپس به وسيله و. ٢٢٦
  . ١:٢٠ببينيد روضة المتقين . دانسته است یاين فقيه خبر واحد را حجت نم. ٢٧٧
  . ١٦:٧١ عنوان يك نمونه رجوع شود به جواهر الكالم به. ٢٢٨
  . ١٣٠ - ١:١٢٧روضات /٤٣٨ -  ٤٣٦:یببينيد الفوائد العتيقه بهبهان. ٢٢٩
  . ١:١٣٧روضات /١:١٦ یببينيد لوامع صاحبقران. ٢٣٠
  . ١:٢١ببينيد روضة المتقين . ٢٣١
  . ٢:١١٩ و ١٣٧ - ١:١٣٦روضات /٣٠ و ١:١٦ یلوامع صاحبقران. ٢٣٢
 ذيل سخن از خمس و انفال ٥٥٨ -  ٥٥٧:نيز ببينيد زاد المعاد.  ر٥٣: دومیرساله سير و سلوك مجلس. ٢٣٣

  ) .  آه همين عبارت مورد استناد را از زاد المعاد ترجمه و نقل آرده است١٢:٢٦٨نيز حدائق (
  . م اين نام استمقصود از بحرين طبعا مدلول قدي. ١٥:٧٦ذريعه /٢٧٧:قصص العلماء/١٣:لؤلؤة البحرين. ٢٣٤

  . ی شبه جزيره عربیمرآب از جزيره بحرين و منطقه قطيف و احساء در شمال شرق
  .  ر١٠ -  پ ٧: نواده شهيد دومینيز رساله السهام المارقه شيخ عل. ١٣٥ -  ١:١٣٤ببينيد روضات . ٢٣٥

  
  

  
 
 

 تشيع در جهان امروز
 

 ٣٩٥، ص ٤دايرة المعارف تشيع، ج : آتاب
  ياسعد يمرتض: نويسنده

 
چهاردهم هجری قمری بنابر آمارهايی آه / عده آل مسلمانان جهان در نخستين سالهای قرن بيستم ميالدی 

؛ با توجه به نو پديد )٢٨٩زوئيمر و ديگران، . (شده است  ميليون نفر برآورده می٢٣٣اند، حدود  بيگانگان گرفته
 بعد از جنگ جهانی دوم بخشهای وسيعی از جهان بودن امر آمارگيری، و نيز با توجه به اين آه تا سالهای

اسالم تحت سلطه و سيطره غير مسلمين بوده است، آمارهای مربوط به عده آل مسلمانان سرزمينهای 
مختلف، و مآال آمارهای مربوط به عده آل مسلمانان جهان، بويژه در سالهای پيش از استقالل بسياری از 

متكی يا منحصر بر همان تخمينهای اجمالی، و گاه آمارگيريهای آشورهای آنونی جهان اسالم، اساسا 
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تری بوده است آه آارگزاران آن قدرتهای غير مسلمان غالب، با سبق نظرها و نيات مختلف، اعالم  جدی
/ اند؛ از همين رو، منابع مختلف عده آل مسلمين جهان را در آخرين سالهای قرن نوزدهم ميالدی  آرده می

بنابر . اند  م تخمين زده١٩٠٣ ميليون نفر در سال ٣٠٠ م تا ١٨٩٤ ميليون نفر در سال ١٥٧از سيزدهم قمری، 
 ميليونی مسلمين جهان را شيعيان تشكيل ٢٣٣ ميليون نفر از جمعيت تخمينا ١٢همان گونه تخمينها، 

 ١٦شافعی، ميليون ٥٨ ميليون حنفی، ١٤٠ ميليون نفر مسلمين اهل سنت، از ٢٢١اند؛ بنابراين  داده می
مهمترين آشور شيعه يا ) . ٢٩٢همان، دياگرام ( ميليون حنبلی تشكيل يافته بوده است ٧ميليون مالكی، و 

 ميليون آن مسلمان و چهار ٨/٨ ميليون جمعيت داشته آه ٥/٩نشين جهان، يعنی ايران، در آن سالها  شيعه
 ١٩٠٠بنابر منبع ديگری نيز ايران در سال ) . تابهمان، دو جدول آخر آ(اند  پنجم از اين مسلمين نيز شيعه بوده

قابل توجه است آه در آن سالها ) . ١٥٣اطلس تاريخ جمعيت جهان، (م ده ميليون نفر جمعيت داشته است 
و ( ميليون شيعه ٥اند، و هند  بحرين شيعه بوده)  هزار مسلمان٦٠٠شامل ( هزار نفری ٦١٠نيمی از جمعيت 

اينك، در اواخر قرن بيستم ميالدی علی رغم آن آه . داشته است) نفر جمعيت ميليون ٣٦/٢٨٤آال حدود 
گذرد، هنوز آمارهای متقن و  دست آم حدود يك قرن از آشنايی جهان اسالم با امر آمارگيری و ضرورت آن می

به ويژه سرزمينهای تحت حكومت غير (مطمئن و يكدستی درباره عده مسلمانان سرزمينهای مختلف 
و به طريق اولی درباره عده شيعيان اين سرزمينها، و مآال درباره عده مسلمانان و شيعيان جهان، . ) مسلمين

آه تا )  ش١٣٥٠ارديبهشت  / ١٩٧١تأسيس م (بنابر آمارهای سازمان آنفرانس اسالمی : در دست نيست
مان است، آل عده آنون، به ويژه از نقطه نظر سياسی، تنها سازمان فراگير بين الدول االسالمی يا مسل

 نفر بوده آه ٠٠٠،٤٢٧،٠٢٩،١ ش ١٣٦١/  م١٩٨٢جمعيت مسلمان جهان در سراسر پنج قاره، در سال 
 نفر از ٠٠٠،٧٠٧،٣٩٢، و )به عنوان اآثريت( نفر از ايشان در آشورهای تحت حكومت مسلمين ٠٠٠،٧٢٠،٦٣٦

اقليتهای (اند،  آرده زندگی می) ليتبه صورت اق(ايشان در آشورها و سرزمينهای تحت استيالی غير مسلمين 
رفته متقن و قابل اطمينان  بنابر آمارهای ديگری آه علی القاعده انتظار می) . ٢٨٧مسلمان در جهان امروز، 

 درصد از ٩٧/١٧يعنی ( نفر ٨٠٥٢٨٦١٥٠ ش ١٣٦٣/ م١٩٨٤باشند، آل عده مسلمانان جهان در حوالی سال 
باالخره ) . ٢٦خريطة انتشار المسلمين فی العالم، (بوده است )  نفری جهان٠٠٠،٩٠٧،٤٨٠،٤آل جمعيت 

جديدی به دست داده، آل عده ) حسب االدعا(آمارهای » اديان زنده جهان«بنابر منبع ديگری آه درباره 
منبع ) . ٢٢٠، ١٥، ٣اديان زنده جهان، ( ميليون نفر بوده است ٤٢٠ ش ١٣٣٨/ م١٩٥٩مسلمانان جهان در سال 

» اند اند آه از چندين منبع تلفيق شده بهترين ارقام دستيابی بوده«وده است آه اين آمارها اخير مدعی ب
بنابر يكی از . با توجه به اين مقدمات، وضع آمارهای مربوط به تشيع در جهان، خود معلوم است) . ١٥همان، (

در آشورهايی آه )  تسننشيعه و اهل(عده مسلمانان ) ٧٧٩ـ ٧٧٨بريتانكا، ١٩٩٠سالنامه (جديدترين منابع 
 ش از اين قرار بوده ١٣٦٨/  م ١٩٨٩اند در سال  ای از جمعيتشان مسلمان اآثريت يا نسبت قابل مالحظه

 : است
 

 سايرين /ها عده سنی/عده شيعيان/آشورها
 

  ١٦٣٠٠٠٠/ ٢٢٢٠٠٠٠/١٠٩٧٠٠٠٠/افغانستان
  ٢٥٤٠٠٠٠) / جمع (٦٦٠٠٠٠/آلبانی
  ١٧٠٠٠) / جمع (٢٤٣٦٠٠٠٠/الجزاير
  ٨٠٠٠/ ٢٩٠٠٠٠/١٢٠٠٠٠/بحرين

  ١٤٧٢٠٠٠٠) / جمع (٩٥٥٧٠٠٠٠/بنگالدش
  ٣٨٩٠٠٠٠) / جمع (٧٠٠٠٠٠) /داهومی(بنين 
  ٩٢٠٠٠) / جمع (١٥٩٠٠٠/برونی

  ٨٣٢٠٠٠٠) / جمع (٦٧٠٠٠٠/بلغارستان
  ٤٩٦٠٠٠٠) / جمع (٣٧٥٠٠٠٠) /ولتای عليای سابق(بورآينافاسو 

  ٨٨٩٠) / جمع (٢٥١٠٠٠٠/آامرون
  ٢٦٠٨٠٠٠٠) / جمع (١١٠٠٠٠/آانادا
  ٣١٠٠٠٠٠) / جمع (٢٤٤٠٠٠٠/چاد

  ١٠٧٤٨٠٠٠٠٠) / جمع (٢٦٠٠٠٠٠٠/چين آمونيست
  ١٠٠٠) / جمع (٤٠٠/جزيره آريسمس

  ٢٦٠) / جمع (٣٤٠) /آيلينگ(جزاير آوآو 
  ) فقط مسيحی (١٠٠٠) /فقط سنی (٤٤٧٠٠٠/آومور

  ٩٩٠٠٠٠٠) / جمع (٢٤٠٠٠٠٠/ساحل عاج
  ٥٦٢٠٠٠) / جمع (١٧٠٠٠٠/قبرس
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  ) فقط مسيحی (٣١٠٠٠) /فقط سنی (٤٨١٠٠٠/يبوتیج
  ٣٠٥٠٠٠٠) / فقط سنی (٤٨٧٠٠٠٠٠/مصر

  ٣٣٥٥٠٠٠٠) / اآثرا سنی (١٥٣٥٠٠٠٠/اتيوپی
  ٦٧٧٠٠٠) / جمع (٥٧٠٠٠/فيجی
  ٥٤٤٣٠٠٠٠) / جمع (١٦٨٠٠٠٠/فرانسه
  ٣٨٠٠٠) / اآثرا سنی (٧٩٧٠٠٠/گامبيا

  ٦٠٠٠) / اآثرا سنی (٥٨٢٠٠٠/نوار غزه
  ٥٩٦٦٠٠٠٠) / جمع (١٤٧٠٠٠٠) /ل از ادغامقب(آلمان غربی 

  ١٢٢٨٠٠٠٠) / جمع (٢٢٩٠٠٠٠/غنا
  ٩٩٤٠٠٠٠) / جمع (١٥٠٠٠٠/يونان
  ١٠١٠٠٠٠) / جمع (٥٧٠٠٠٠٠/گينه

  ٦٧٠٠٠٠) / جمع (٢٩٠٠٠٠/گينه بيسائو
  ٦٨٨٠٠٠) / جمع (٦٦٠٠٠/گويان
  ٦٩٩٧٠٠٠٠٠) / جمع (٩٢١١٠٠٠٠/هند

  ٢٣١٦٠٠٠٠) / جمع (١٥٣٣٩٠٠٠٠/اندونزی
  ٦٤٠٠٠٠/ ٤٩٤٤٠٠٠٠/٤٢٤٠٠٠٠/نايرا

  ٥٢٠٠٠٠/ ١٠٧٩٠٠٠٠/٥٩٤٠٠٠٠/عراق
  ٣٩٤٠٠٠٠) / اآثرا سنی (٦٣٠٠٠٠/اسرائيل

  ٢٢٠٠٠٠) / سنی (٢٨٤٠٠٠٠/اردن
  ٢٢١٠٠٠٠٠) / جمع (١٤١٠٠٠٠/آنيا
  ٥١٠٠٠٠/ ٦١٠٠٠٠/٩٢٠٠٠٠/آويت
  ) نفر دروز٢٠٠٠٠٠شامل  (٩٣٠٠٠٠/٦١٠٠٠٠/١٣٧٠٠٠٠/لبنان
  ٢١٦٠٠٠٠) / جمع (٣٥٠٠٠٠/ليبريا
  ١٢٠٠٠٠) / سنی (٣٩٦٠٠٠٠/ليبی
  ٧١٣٠٠٠٠) / جمع (١٣٨٠٠٠٠/ماالوی
  ٨٢٠٠٠٠٠) / جمع (٩٢٢٠٠٠٠/مالزی
  ) سنی (٢٠٩٠٠٠/مالديو
  ٧٩٠٠٠٠) / جمع (٧١٢٠٠٠٠/مالی

  ١٠٠٠٠) / سنی (١٩٣٠٠٠٠/موريتانی
  ٩٢٠٠٠٠) / جمع (١٤٠٠٠٠/موريس
  ٢٠٠٠) / سنی (٧٦٠٠٠/مايوت
  ٣٢٠٠٠٠) / اآثرا سنی (٢٤٢١٠٠٠٠/مراآش
  ١٣٣٠٠٠٠٠/ ١٩٩٠٠٠٠/موزامبيك
  ٣٩٢٥٠٠٠٠) / جمع (١٥٦٠٠٠٠) /برمه سابق(ميانمار 
  ١٧٩٥٠٠٠٠) / جمع (٥٠٠٠٠٠/نپال
  ١٤٣٠٠٠٠) / سنی (٥٧٢٠٠٠٠/نيجر

  ٦٣٧٧٠٠٠٠) / جمع (٥٢١٩٠٠٠٠/نيجريه
  ١٩٠٠٠٠) / جمع (١٢٢٠٠٠٠/عمان

  ٣٨٠٠٠٠٠) / اآثرا سنی (١١٥٠٢٠٠٠٠/پاآستان
  ٥٧٣٣٠٠٠٠) / معج (٢٥٨٠٠٠٠/فيليپين
  ٣٢٠٠٠) / اآثرا سنی (٣٩٥٠٠٠/قطر
  ٦٣٦٠٠٠٠) / جمع (٦٣٠٠٠٠/رواندا

  ١٦٠٠٠٠) / سنی (١٣٤٣٠٠٠٠/عربستان سعودی
  ٦٧٠٠٠٠) / سنی (٦٧٣٠٠٠٠/سنگال

  ٢٣٩٧٠٠٠) / سنی (١٥٦٠٠٠٠/سيرالئون
  ٢٢٤٦٠٠٠) / جمع (٤٢٨٠٠٠/سنگاپور
  ١٤٠٠٠) / سنی (٧٣٢٤٠٠٠/سومالی

  ٢٩٨٣٠٠٠٠) / جمع (٤١٠٠٠٠/افريقای جنوبی
  ١٥٥٨٠٠٠٠) / جمع (١٢٧٠٠٠٠/النكا سری
  ٧٣٦٠٠٠٠) / سنی (١٩٩١٠٠٠٠/سودان
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  ٣٥٠٠٠٠) / جمع (٨٥٠٠٠/سورينام
  ١٢٣٠٠٠٠) / اآثرا سنی (١٠٥٠٠٠٠٠/سوريه
  ١٥٩٠٠٠٠٠) / جمع (٧٨٣٠٠٠٠/تانزانيا
  ٥٣١٦٠٠٠٠) / جمع (٢١٢٠٠٠٠/تايلند
  ٣١٨٠٠٠٠) / سنی (٤٤٠٠٠٠/توگو
  ٥٠٠٠٠) / سنی (٧٩٣٠٠٠٠/تونس
  ٤٤٠٠٠٠) / سنی (٥٥١٠٠٠٠٠/ترآيه
  ١٥٣٦٠٠٠٠) / اآثرا سنی (١٠٩٠٠٠٠/اوگاندا

  ٢٥٣٤٧٠٠٠٠) / جمع (٣٤٣٣٠٠٠٠/اتحاد شوروی سابق
  ٧٠٠٠٠/ ٢٩٠٠٠٠/١٤٦٠٠٠٠/امارات متحده عربی

  ٥٦٤٢٠٠٠٠) / جمع (٨٠٠٠٠/انگليس
  ٢٤٤٠٥٠٠٠٠) / جمع (٤٧٣٠٠٠٠/امريكا

  ١٨٠٠٠٠) اآثرا سنی (٧١٠٠٠٠/ساحل غربی رود اردن
  ) اآثرا سنی (١٩٥٠٠٠) /افريقا(صحرای غربی 

  ١٢٠٠٠٠) / اآثرا سنی (٢٣٩٤٠٠٠) /قبل از وحدت(يمن جنوبی 
  ٣٥٣٠٠٠٠/ ٥٣٠٠٠٠٠) /قبل از وحدت(يمن شمالی 

 ٢١٢٤٠٠٠٠) / جمع (٢٤٧٠٠٠٠) /قبل از تقسيم(يوگسالوی 
 

وارد متفاوت منابع ديگر ارقام آما بيش متفاوتی به دست البته اين ارقام آامال دقيق و قطعی نيستند، و در م
 ش و اوايل دهه ١٣٥٤/ م١٩٧٥اند؛ برای مثال، درباره عده شيعيان، اهل تسنن، و دروزيهای لبنان در سال  داده
، ٣٤٨٠٠٠، ٦٩٠٠٠٠، ٩٧٠٠٠٠ ش، از سوی برخی منابع محلی به ترتيب دو گروه ارقام ١٣٦٠/ م١٩٨٠

قطع نظر از اين آه به هر ) ٢٦٨موجان مؤمن، ( نفر اعالم شده بوده است ٠٠٠،٢٠٠، و ٧٥٠٠٠٠، ١١٠٠٠٠٠
فرهنگ (توان دروزيها را جزو شيعيان اسماعيلی، و مآال جزو شيعيان به معنای موسع تلقی آرد  حال، می

با (ين بنابر آمار فوق، تنها رقم آل شيعيان آشورهای ايران و عراق و آويت و لبنان و بحر) . ١١٢اديان، 
زده است، در حالی آه شيعيان   نفر سر می٦٧٩٥٠٠٠٠به )  نفر دروزهای لبنان٣٠٠٠٠٠احتساب حدود 

بسياری از آشورهای مسلمان ديگر، مثل ترآيه، آلبانی، اتيوپی، عربستان سعودی، سوريه، يمن، يا فرانسه و 
ينها هند و پاآستان و افريقای و چين آمونيست و امريكا و انگليس، و يا مهمتر از همه ا) سابق(شوروی 

امروز شمار شيعيان به ويژه در ايران و عراق و شبه قاره هند و پاآستان و يمن . اند شرقی محاسبه نشده
چشمگير است، اما شمار معتنابهی از شيعيان نيز در ترآيه و سوريه و لبنان و سواحل شرقی افريقا و نواحی 

در مجموع، ) . ١١، ١٩٩٠؛ خاورميانه و شمال افريقا ٢٩٦نگ اديان، فره(آنند  شرقی جزيرة العرب زندگی می
دهد، و روی هم رفته دست آم   درصد آل عده مسلمانان جهان را تشكيل می٢٠امروزه عده شيعيان بالغ بر 

البته منابع شيعی نسبت عده ) . ١١، ١٩٩٠خاورميانه و شمال افريقا، (شود  به دويست ميليون نفر بالغ می
) . ٢٧٢تاريخ الشيعة، مظفر، (اند   درصد نيز دانسته٣٠ به آل عده مسلمين جهان را تا يك سوم يا شيعيان

عده آل شيعيان )  ش تأليف آرده بود١٣١٤آه در سال (مرحوم سيد محسن امين عاملی در اعيان الشيعة 
طه نظر تاريخی، آسانی از نق) . ١/٢٦اعيان الشيعة، ( ميليون دانسته است ٧٥جهان را به طور آلی بالغ بر 

عده شيعيان يا اهل تسنن را در ) يا در واقع، آم يا زياد نمودن(همچون محمد جواد مغنيه علت آم يا زياد شدن 
شيعی يا سنی ) تر بويژه متعصب(سرزمينهای مختلف اسالمی، همانا استيالی خاندانهای حكومتگر 

آميز بدانيم، منكر اين نكته   نظر را آما بيش مبالغهولو آن آه اين) . ٢١٢الشيعة و التشيع، (اند  دانسته
به اين ) اگر چه به تشبه و تقرب(توانيم شد آه اقتدار سياسی تشيع به هر حال به نحوی با توجه جدی  نمی

شاهد نيرومند اين مدعا اين اعتراف هانس مولر، استاد دانشگاه فرايبورگ آلمان . مذهب متناسب بوده است
 ١٣٥٧/ م١٩٧٨است آه تا زمان وقوع انقالب اسالمی ايران در سال ) ده و نمونه يك نوع رويكردبه عنوان نماين(

های شيعی متكی و مبتنی و به استفاده از نمادهای شيعی  ش، آه اساسا بر مفاهيم و اصول و انديشه
به هر حال شناختند و  مستظهر بود، همه غربيان و حتی شرق شناسان ايشان، تنها وجه سنی اسالم را می

يوزف شاخت در مقدمه آتاب ميراث اسالم ) . ٨٥بازشناسی تشيع، (تنها به وجه سنی اسالم توجه داشتند 
مرآز مطالعات «. در اين آتاب همانا اسالم سنی بوده است» اسالم«صريحا گفته است آه مراد از ) ٨ص (

 ١٩٨٣ جهان را بر اساس آمارهای سال عالی آسيا و افريقای جديد در پاريس، آه خريطه انتشار مسلمانان در
آه دارای ( ش بانك جهانی تهيه و منتشر آرده، عده و نسبت شيعيان آشورهای مختلف جهان را ١٣٦٢/م

 ١٩٨٠نسبت به آل عده مسلمين ساآن آن آشورها در اوايل دهه ) اند سكنه شيعه قابل توجهی بوده
جز در مورد معدودی از آشورهای ) . ١٧ص (محاسبه و اعالم آرده است ) گاهی تخمينا( ش ١٣٦٠/م

شان  در مورد عده پيروان مذاهب مختلف مردم) تری يا بالنسبة دقيق(مسلمان آه آمارهای تفصيلی دقيقی 
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اند، تحديد و برآورد عده شيعيان بسياری از اين آشورها امری بسيار مشكل بوده، و  آرده تهيه و منتشر می
 . اند بخش بوده  فايده داشته و اطمينانگاهی در همان حد تخمين اجمالی

 
 نسبت شيعيان به آل مسلمين /عده شيعيان/عده مسلمين/آشورها

 
  درصد ١٦١٨٥٠٠٠/٣٢٦٩٠٠٠/٢٠٫٢/افغانستان
  )  درصد آل سكنه١٫٣يا ( درصد ٩٫٣) /دروزيها (٥٦٦٠٠٠/٥٢٦٠٠/اسرائيل

   درصد ٤٤٦١٨٠٠٠/٩١٠٢٠٠٠/٢٠٫٤) /سابق(اتحاد شوروی 
   درصد ١٠٠٣٠٠٠/١٦٣٠٠٠/١٦٫٣/ عربیامارات متحده

   درصد ٣٩٢٩٣٠٠٠/٣٥٣٦٣٠٠٠/٩٠/ايران
   درصد ٣٤٦٠٠٠/١٨٠٠٠٠/٥٢/بحرين

   درصد ٨١٩٦٦٠٠٠/١٦٨٨٥٠٠٠/٢٠٫٦/پاآستان
  درصد ٤٤٦١٨٠٠٠/٩١٠٢٠٠٠/٢٠٫٤/ترآيه
 درصدشان شيعيان سوريه را تشكيل ٧٢ علوی آه ١٠٤١٠٠٠ درصد شامل ٨١٠٣٠٠٠/١٤٥٨٠٠٠/١٨/سوريه
  )  دروزی٢٧٩٠٠٠ دهند، می

   درصد ٨٨٣٩٠٠٠/٢٧٨٠٠٠/٣٫١٥/عربستان سعودی
   درصد ١٢٨٦٤٠٠٠/٦٥٦٠٠٠٠/٥١/عراق
   درصد ٩١٩٠٠٠/٦٤٣٠٠٠/٧٠/عمان
  درصد ٢٣٦٠٠٠/٣٥٠٠٠/١٥/قطر

 
   درصد ١٣٦١٠٠٠/٤٣٨٠٠٠/٣٢٫٢/آويت
 تشكيل  درصد آل سكنه اين آشور را١٤ دروزی آه خود ١٩٤٠٠٠منهای ( درصد ١٣٨٥٠٠٠/٦٠٩٠٠٠/٤٤/لبنان
  ) دهند می
   درصد ٨٢٠٨٠٠٠٠/١٧٠٧٢٠٠٠/٢٠٫٨/هند

  درصد ٧١٤٨٠٠٠/٢٨٨٧٠٠٠/٤٠٫٤) /قبل از وحدت(يمن شمالی 
 

ای آه مولود   نقل شد، قطع نظر از افزايش طبيعی١٩٩٠مقايسه اين ارقام با ارقامی آه از سالنامه بريتانيكا، 
است، در عين حال حاآی از )  درصد٤و گاهی  ٥/٣تا حدود (نرخ رشدهای بسيار باالی متعلق به مسلمين 

، يا )٢٧١ـ ٢٦٧ص (مقايسه اين آمارها با آنچه در اطلس فرهنگی اسالم . ها نيز هست تفاوت تخمينها و تلقی
، يا تاريخ الشيعه مرحوم شيخ محمد حسين مظفر، و يا )٣٨ص (اطلس آيمبريج خاورميانه و شمال افريقا 

درباره عده مسلمين و شيعيان آشورهای مختلف ) ٢٢٦ـ ٢١٢ص ( جواد مغنيه باالخره الشيعه و التشيع محمد
به هر حال، به قول جان چيتهام در اطلس آيمبريج خاورميانه و شمال . عرضه شده است، مؤيد اين مدعا است

ص (» ...آمارها و ارقام عده پيروان مذاهب مختلف در خاورميانه و شمال افريقا جدلی الطرفين است و«افريقا، 
، يا علی ای حال، دريغ است آه يكی از اخيرترين ارقام و تخمينها درباره عده شيعيان امامی يا اثنی )٣٩

بر ) به عالوه عده آل مسلمين اين آشورها(عشری و نسبت عده آنان به عده آل جمعيت آشورهای مختلف 
 ش در اينجا ١٣٥٩/ م١٩٨٠ر سال ، د)Encyclopaedia, World Christian(اساس دايرة المعارف مسيحی جهان 

 : نقل نشود
 

نسبت عده شيعيان امامی به آل /عده شيعيان امامی/آل عده مسلمين/آل جمعيت/آشورها
 جمعيت 

 
   درصد ٣٨٤٩٢٠٠٠/٣٧٦٩٤٣٠٠/٣٤٠٠٠٠٠٠/٨٨٫٣/ايران
   درصد ١٣١٤٥٠٠٠/١٢٥٨٩٠٠٠/٧٥٠٠٠٠٠/٥٧٫١/عراق
   درصد ٢٩٤٠٠٠/٢٧٩٣١٠/١٦٠٠٠٠/٥٤٫٤/بحرين
   درصد ٣٣٦٠٠٠٠/٢٠٠٠٠٠٠/١٠٠٠٠٠٠/٢٩٫٨/لبنان
   درصد ١٤٣٩٠٠٠/١٣٦٨٦٠٠/٢٧٠٠٠٠/١٨٫٨/آويت

   درصد ٨٢٩٥٢٠٠٠/٨٠٣٢٠٣٥٠/١٢٠٠٠٠٠/١٤٫٥/پاآستان
   درصد ٢٢٠٣٨٠٠٠/٢١٨٨٥٢٨٠/١٣٠٠٠٠٠/٥٫٩/افغانستان

   درصد ٤٥٣٦٣٠٠٠/٤٥٠١٨٠٠٠/١٥٠٠٠٠٠/٣٫٣/ترآيه
   درصد ١٠٩٠٠٠٠٠/١٠٧٦٨٠٠٠/٢٥٠٠٠٠/٢٫٣/عربستان سعودی
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   درصد ٥٤٧١٢٣٠٠٠/٨٠٥٤٠٠٠٠/١٠٠٠٠٠٠٠/١٫٨/دهن
   درصد ٢٦٨١١٥٠٠٠/٣٠٢٩٧٠٠٠/٤٠٠٠٠٠٠/١٫٥) /سابق(شوروی 
   درصد ٨٥٣٦٠٠٠/٧٦٤٥٨٥٠/٥٠٠٠٠/٠٫٦/سوريه

  
 ٣٠٠٠٠٠/ ساير آشورهای آسيا

 
 ٢٧٠٠٠٠/ قاره امريكا

 
 ١٠٠٠٠٠/ اروپا

 
 ٤٠٠٠٠/ قاره افريقا

 
 ١٠٠٠٠/ استراليا

 
  درصد ٤٣٧٤٠٠٠٠٠٠/٧٢٣٠٠٠٠٠٠/٧٢٧٥٠٠٠٠/١٫٧/آل آشورهای جهان

 
بحث تفصيلی درباره شيعيان آشورها و سرزمينهای مختلف مسلمانان و غير مسلمان جهان را به مقاالت 

در اينجا شايد همين اندازه آافی باشد آه . آنيم مستقل مربوط به خود آن آشورها و سرزمينها موآول می
روز همچنان با آنچه آه در قرن اول هجری قمری شكل گرفته و بگوييم پراآندگی جغرافيايی تشيع در جهان ام

اين جغرافيای تاريخی تشيع ). ٣٩اطلس آيمبريج خاورميانه و شمال افريقا، (تثبيت گرديده بوده، مطابقت دارد 
عمدتا با گرايش آلی آمارها و ارقامی آه در مورد سرزمينهای مختلف مسلمان ذآر شد، مطابق است؛ طرحی 

ين جغرافيای تاريخی، يا پراآندگی جغرافيايی در جهان امروز، در اطلس تاريخی اديان ويراسته مرحوم آلی از ا
 ) . ٢٦١(اسماعيل فاروقی عرضه شده است 

 
 : منابع

 ؛ ٥٩ـ ٤٧به جز آنچه در متن آمده است، الشيعه فی مصر، عثمان مرغی، 
 
» ~.s Living Religions, Robert Hume, 1959' , 1984; The World.(ed) 1906; Muslim Minorities in the 

World today, M,Ali Kettani 1986; The Panguin Dictionary, john R.Hinnells (and others eds) Legacy 
of Islam, joseph schacht and Bosworth C.E. 1979; Middle East and north Africa 1990; The 

Muhmmadan World today, S.M.zwemer 'Faruqi and David E . north 1974 ـ Faruqi, 1986; Historial 
Atlas of the Religions, al ـ i Islam, Moojan Momen, 1985; Atlas of World populatoin History, Colin 

McEveday, 1980; Britannica World Data, 1990; The Cambridge Atlas of the Middle East and of 
World Africa, 1987; cultural Atlas of Islam, Ismael Ragi World al' An Introduction to shi~ «  

  
  

  
 ها و منابع مذهب شيعهي ويژگ

  
  زمين در فقه اسالمی : آتاب

 حسين مدرسی طباطبايی : نويسنده
 

تشيع به مثابه يك مكتب عقيدتی در اسالم، گرايشی خاص بر اساس يك سلسله نظرات و تحليالت آالمی و 
شده و وی بر اساس آن  آه وسيله محدثان شيعی و سنی از پيامبر روايت» ثقلين« حديث. تاريخی است

مسلمانان را پس از خود به پيروی از قرآن و خاندان خويش فرا خوانده بود همراه تعدادی ديگر از روايات نبوی، 
 . ادد ريشه اصلی اين گرايش را آه بعدا با استدالالت آالمی و فلسفی و تاريخی تقويت گرديد تشكيل می

 
در مباحث مذهبی، مكتب شيعی نظرات خود را عموما از رهنمودهای بزرگان و ائمه اهل بيت پيامبر الهام 

. اختالف اصلی دو مكتب فقهی سنی و شيعی در آيفيت تلقی سنت نبوی و منابع فقه است. گرفته است
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عه اين حديث را از طريق خاندان اند در حالی آه شي اهل سنت، حديث نبوی را از طريق صحابه پيامبر اخذ نموده
از سوی ديگر مذاهب فقهی اهل سنت دنباله رو نظرات فقهی چند تن از فقهاء مدينه . آورده است وی به دست

اند ليكن مذاهب فقهی شيعی تابع نظرات امامان اهل بيت هستند آه از آن ميان مكتب شيعی دوازده  و عراق
آراء امامان دوازده گانه مشهور خود به خصوص امام ششم ابو عبد ترين نحله شيعی است از  امامی آه عمده

قرآن، حديث، اجماع و . نيز شهرت دارد» جعفری« به آند و به همين جهت اهللا جعفر بن محمد الصادق پيروی می
 ) : ١(دهند  عقل منابع فقه شيعه را تشكيل می

 
 . حاآم بر فقه شيعی استقرآن در همين شكل و مفاد ظاهری خود حجت، و شكل دهنده روح 

 
يعنی گفتار و آردار و تقرير پيامبر يا امام، بايد با وسائط موثق و معتبر رسيده باشد آه البته در اين مورد  حديث

حديثی آه وسيله يك غير شيعی راستگو نقل شده باشد به همان اندازه . وضع مذهبی راوی تاثيری ندارد
 . راستگوشيعی  معتبر و مورد عمل است آه حديث

 
اجماع يعنی وحدت نظر همه دانشمندان شيعی در يك موضوع، به خودی خود حجت نيست ليكن گاه به 

 . رسد به اثبات می» سنت« تفصيلی آه در آتابهای اصول فقه هست از راه آن
 

حكم قطعی عقل مجرد انسانی است چنان آه در ) ٢(مراد از عقل به عنوان يك منبع برای حقوق شيعی 
ای است آه به مقتضای آن هر آنچه عقل بدان حكم  در تعاليم اسالمی قاعده) . ٣( عدالت و بدی ستم خوبی

قاعده « آند شرع نيز برابر آن حكم خواهد نمود و از اين رو، در اين گونه موارد بر حكم اين قاعده آه
 تالزم ميان وجوب ) .٤(شود حكم شرعی از حكم عقلی ناشی و استنتاج خواهد شد  خوانده می» مالزمه

چيزی با وجوب مقدمات آن، يا ميان امر به چيزی با نهی از ضد آن، همچنين اين آه امر و نهی در يك مورد 
همه از قبيل همين ) آه همه از مسائل علم اصول فقه و منشاء آثار و احكام فقهی است(تواند جمع شود  نمی

 . احكام عقلی است
 

ترين منبع فقهی شيعی است در  اديث وارده از پيامبر و امامان اهل بيت آه مهماز اين ميان، منبع دوم يعنی اح
 : مجاميعی خاص گردآوری شده آه مشهورترين آنها آه مرجع فقهاء است عبارت است از

 
  ) ٣٢٩م (آتاب الكافی، از محمد بن يعقوب آلينی ) ١
  ) . ٣٨١م (وق آتاب من ال يحضره الفقيه، از محمد بن علی بن بابويه قمی، صد) ٢
  ) . ٤٦٠م (تهذيب االحكام، از محمد بن حسن طوسی، شيخ الطائفه ) ٣
  . االستبصار، از همو) ٤
  ) . ١٠٩٠م (الوافی، از محمد محسن فيض آاشانی ) ٥
  ) . ١١٠٤م (وسائل الشيعه، از محمد بن حسن حر عاملی ) ٦
  . ) ١١١٠م (بحار االنوار، از محمد باقر بن محمد تقی مجلسی ) ٧
 ) . ١٣٢٠. م(مستدرك الوسائل، از حسين بن محمد تقی نوری ) ٨
 

شيعی از اهميتی  شناخته شده و در فن حديث» آتب اربعه« به عنوان از اين جمله، چهار آتاب نخست
باال در  ترين آتاب از فهرست متداول. برخوردار است به مجاميع حديثی اهل سنت نسبت» صحاح ستة«همانند

و بسياری از ) آتب اربعه( آتاب وسائل الشيعه است آه جامع احاديث چهار آتاب نخست مراجعات فقهی،
آتابهای حديث ديگر است و چون منحصر به رواياتی است آه در مباحث فقهی رسيده است آتاب دستی 

 . برای مراجعه هر فقيهی است
 

و راستگويی همه راويان سلسله وثاقت ) . ٥(استناد به روايات اين مجاميع تابع وجود شرايط خاصی است 
دانشی خاص به نام علم رجال آه درباره روات حديث و شرح حال . بايد به ثبوت رسيده باشد سنديك حديث
بر اساس ضوابط مخصوصی آه در  احاديث از نظر مقدار اعتبار و سنديت. آند متكفل اين آار است آنان بحث می

شود و بر همين  های مختلفی تقسيم می به انواع ورده است ر گرفتهعلمی ديگر به نام علم درايه مورد بحث قرا
 . اساس، بسياری از روايات متون ذآر شده از نظر فقهاء ضعيف و غير قابل استناد است

 
 : نوشتها پی
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برخی از مذاهب . قرآن، سنت، اجماع و قياس:منابع مشترك فقه مذاهب چهارگانه اهل سنت عبارتند از. ١
عبد الوهاب خالف، علم اصول /٤٧ و ٣١: ١زرقاء (اند  ی منابع ديگر را نيز به اين ليست افزودها مزبور پاره

به موضوع مشابه بر اساس آشف و استنتاج  مقصود از قياس سرايت دادن حكم يك موضوع است) ٢٢:الفقه
نطقی آه در م» تمثيل«با اين آار برابر است. احتمالی علت، بدون دستيابی بر علت واقعی و قطعی حكم

منطقی آه آشف قطعی علت، و در استدالالت » قياس«استدالالت عقلی و فلسفی آن را حجت نميدانند با
قياس به خاطر آن آه دليلی قطع آور نيست در اصول فقه شيعه به صورت يك منبع . عقلی معتبر و حجت است

  . شود فقه شناخته نمی
ی همچنين به عنوان ابزار فكر، اساس آار و مورد استفاده پس از اين خواهيم ديد آه عقل در حقوق شيع. ٢

  . است آه البته مقصود از عقل در اين مورد، استدالل عقلی و شيوه تحليل منطقی است
صاحب / و٣ -  پ ٢: مقداد، التنقيح الرائع/٢٥:همو، قواعد/٥:شهيد اول، ذآری/٦:ببينيد محقق حلی، المعتبر. ٣

  . ١٣٠:قطيفی، آشف الفوائد/ ر١١ -  ر ٧:مدارك، هداية الطالبين
برخی دانشمندان متاخر شيعی معتقدند آه عقل يك منبع بالقوه برای فقه شيعی است نه يك منبع . ٤

تواند حكمی فقهی را  بالفعل، به اين معنی آه اگر چه بر اساس ضوابط علم اصول فقه عقل به تنهايی می
بی راهنمايی نمايد ليكن اين مطلب عمال در هيچ موردی آشف آند و ما را به يكی از احكام و تكاليف مذه

اتفاق نيافتاده و تمامی احكام شرعی آه بر اساس احكام قطعی عقل مجرد انسانی قابل آشف است در 
ببينيد (بيان شده است ) سمعی(همان حال در قرآن و سنت، مورد راهنمايی قرار گرفته و با دليل شرعی 

  ) ١:٩٨لواضحه محمد باقر الصدر، الفتاوی ا
 . ٦١ -  ١:٤٤ابو القاسم بن حسن يزدی /٨١ - ٦٢:ببنيد شهيد دوم، الدراية. ٥
 

  
  
  

  اخباريان
 

  ١٥٧، ص ٧دائرة المعارف بزرگ اسالمی، ج : آتاب
 احسان قيصری 

 
 ١٥ـ١٧٦٥ مه ١٢/ ق١٢٣٢ ربيع االول ٢٨ـمق ١١٧٨ ذيقعده ٢١(اخباری، ميرزا محمد، ابو احمد جمال الدين 

، فرزند عبدالنبی بن عبد الصانع نيشابوری استرآبادی، فقيه، محدث و از پايه گذاران مكتب )  م١٨١٧فوريه 
 . اخباريه

 
درباره نسب او اختالف بسيار است، يكی از نوادگان وی به نام ابراهيم بن ميرزا احمد، در مقدمه آتاب ايقاظ 

نسبش را به حسين پسر موسی المبرقع از ميرزا محمد را از سادات رضوی دانسته، و ) ٣١٣ص (النبيه 
، آه از حسين نامی در ميان فرزندان موسی ياد ٢٠١ابن عنبه، : قس(رسانده است ) ع(فرزندان امام جواد 

در جايی نيز به نقل از آتاب ضياء المتقين ميرزا محمد، نسب او به شمس الدين محمد جوينی ). نكرده است
شايد به جهت همين اختالف است آه برخی، ). ١٤/٢٢٢آقا بزرگ، (ت وزير و صاحب ديوان رسانده شده اس

 ). ٧/١٢٧خوانساری، (شمارند  سلسله نسب او را فقط تا عبدالصانع بر می
 

در سرزمين هند، ) ٣١٤ابراهيم، (يا فرخ آباد ) ٥٨١؛ شيروانی، ١/١٨٣معصوم عليشاه، (ميرزا محمد در اآبر آباد 
جدش عبدالصانع از مردم استرآباد و پدرش عبدالنبی . متولد شد) ١٤/٢٢١، آقا بزرگ(از مادری استرآبادی 

او را از مردم بحرين ) ١٧٧ص (اينكه تنكابنی ). ٩/١٧٣امين، (مقيم نيشابور بود آه بعدها به هند مهاجرت آرد 
 . دانسته است، صحت ندارد

 
 سالگی برای گزاردن حج، ٢٠ در حدود ميرزا محمد تحصيالت مقدماتی خود را در هندوستان به انجام رسانيد و

پس از اتمام مناسك، راه ). ٣١٥ـ٣١٤ابراهيم، (با خانواده راهی حجاز شد و در ميانه راه، پدرش را از دست داد 
عراق را در پيش گرفت و چندی در نجف و سپس در آربال ماند و سرانجام در آاظمين سكنی گزيد، در اين 
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برجسته، مانند آقا محمد علی بهبهانی، ميرزا مهدی شهرستانی و شيخ شهرها، محضر چند تن از علمای 
او در آنار علوم . موسی بحرينی را درك آرد و ديری نپاييد آه در علوم معقول و منقول صاحب بصيرت شد

متداول دينی، در علم غريبه از قبيل طلسمات و نيرنجات و جفر و اعداد مطالعاتی آرد و در بحث و جدل نيز 
 ). شيروانی، همانجا(ت يافت مهار

 
از آنجا آه وی سلوك اخباری را در پيش گرفته بود، با فقها و مجتهدان اصولی از جمله شيخ جعفر نجفی، سيد 
علی طباطبايی، سيد محمد باقر حجت االسالم اصفهانی و محمد ابراهيم آلباسی، سخت درگير شد و ميان 

فشار اصوليان سبب شد تا ميرزا محمد، ) . ه د، اخباريه: ؛نيز نك١٨٠ـ١٧٨تنكابنی، : نك(آنان دشمنی درگرفت 
وی مدتی را در مشهد و ديگر شهرهای ايران گذراند و با استقبال . عراق را ترك گويد و راهی ايران شود

حضور او در تهران ). شيروانی، همانجا( سال در تهران اقامت آرد ٤دستگاه حكومتی فتحعلی شاه، مدت 
 . بوده است)  ق١٢٢٨ـ١٢١٨(وع دوره اول جنگهای ايران و روسيه مصادف با شر

 
گذرانيد و از آنجا آه  وی در تمام اين مدت مورد توجه و احترام شاه قاجار بود و روزگار را به تصنيف و تدريس می

راماتی يكی از آ). ابراهيم، همانجا(ملقب شد » صاحب الكرامات«از او آراماتی در ميان عامه شهرت يافت، به 
فرمانده سپاه روسيه در منطقه قفقاز ) ١(آه بدو منتسب شد، داستان پيشگويی در خصوص قتل تسيتسيانف 

ميرزا محمد به فتحعلی شاه پيشنهاد آرد آه حاضر است برای نابودی اين فرمانده روسی چله بنشيند با : بود
، حكومت قاجار متعهد گردد آه حقيقت  روز، سر تسيتسيانف را برای شاه بياورند و در عوض٤٠پس از گذشت 

به دنبال اين گفت و گو، ميرزا محمد به مزار حضرت عبدالعظيم در . ماجرا را آشكار، و از اخباريگری حمايت آند
درباره اعمال غريب او در اين (ای در به روی خود بست و با اعمالی خاص چله نشست  ری رفت و در حجره

 روز، سر سردار روس توسط سواری به ٤٠پس از گذشت ). ٨٣ـ١/٨٢پهر، ؛ س٢٥٢ـ١/٢٥١نفيسی، : چله، نك
به هر تقدير با فشار و سعايت رجال متنفذ، شاه قاجار دست از حمايت ميرزا . درگاه فتحعلی شاه آورده شد

در اين ميان نقش علمای اصولی، به ويژه ). تنكابنی، همانجا: نك(محمد برداشت و او را روانه عراق ساخت 
 جعفر نجفی را آه آتابی با عنوان آشف الغطاء در ذم ميرزا محمد تصنيف آرد و برای شاه فرستاد، نبايد شيخ

 ). ٢/٢٠٢خوانساری، (ناديده گرفت 
 

و باز از ابراز مخالفت علنی با ) ٥٨١شيروانی، (ميرزا محمد پس از ترك تهران در آاظمين رحل اقامت افكند 
شتارـخودداری نكرد و همين امر سبب شد آه حكم قتل او توسط علما و اصوليانـچه در گفتار و چه در نو

، شيخ موسی، سيد عبداهللا شبر و ) ٣/١٦٧صنيع الدوله، (مجتهدان بنام آن زمان، همچون سيد محمد مجاهد 
البته جنگ قدرتی آه ميان دو تن از عوامل حكومت . صادر شود) ٣/٩٤٣معلم، : نك(شيخ اسد اهللا آاظمينی 

 آه داعيه حكمرانی بغداد را داشتند، يعنی اسعد پاشا آه مصلحت خويش را در حمايت از ميرزا محمد عثمانی
: نك(ديد، و داوود پاشا آه در صدد جلب حمايت علمای اصولی و مجتهدان بود، بر آتش اين اختالف دامن زد  می

ردند و او را به همراه فرزندش در پی صدور حكم قتل ميرزا محمد، گروهی به خانه او هجوم ب). ١/٨٣سپهر، 
پيكر ميرزا محمد را با ) . ٣/٩٤٤معلم، : ؛ نك٣٢٣ـ٣٢٢ابراهيم، (احمد و يكی از شاگردانش به قتل رساندند 

بر زبانها چنان بود آه ميرزا محمد ). شيروانی، همانجا(بستن ريسمان به پای وی، در آوچه و بازار گردانيدند 
صدوق «: بينی آرده بود ای تاريخ آشته شدن خود را اينگونه پيش  رسالهچند سالی پيش از آشته شدنش در

حتی . دهد  ق را نشان می١٢٣٢به حساب ابجد » صدوق غلب«آه عبارت ) معلم، همانجا(» غلب، صار تاريخنا
برخی مدعيند آه او شب قبل از حادثه، به صراحت گفته بود آه چند ساعتی بيش، از زندگانی وی باقی 

 ). سپهر، همانجا(ست نمانده ا
 

 پسر به نامهای محمد، احمد و علی داشت و دختر وی همسر مال هادی سبزواری ٣ميرزا محمد يك دختر و 
با وجود تقابل انديشه ميان او و مجتهدان مشهور، همگان آمابيش به فضل و جامعيت او ). معلم، همانجا(بود 

 ). ؛ شيروانی، همانجا٧/١٢٧خوانساری، (در علوم معقول و منقول اذعان داشتند 
 

، محمد ابراهيم ) ١٦/٣٤٤آقا بزرگ، (فتحعلی خان شيرازی : توان اين آسان را نام برد از جمله شاگردان او می
، محمد باقر بن محمد علی الری دشتی آه الكلمات الحقانية را در ) ١٤/٢٢١همو، (بن محمد علی طبسی 

آقا (، محمد رضا بن محمد جعفر دوانی ) ٣/٩٤١معلم، (ده است شرح آتاب البرهانيه ميرزا محمد تأليف آر
، مصطفی بن اسماعيل موسوی، صاحب اللوامع ) ٨/٢٦٧همو، (محمد جواد سياه پوش ). ١٥/١٢٩بزرگ، 

 ). ١٦/٣٣٦همو، (و عبدالصاحب بن محمد جعفر دوانی ) ١٨/٣٧٠همو، (المحمديه 
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 نوشته است، صاحب بستان السياحه، در طريقت، سلسله او را هايی بر عقايد صوفيه با آنكه ميرزا محمد رديه
برخی ديگر نيز عقايدی . ای ناشناخته است  آه البته طريقه) ٥٨١شيروانی، (رساند  می» مهديه«به طريقه 

اند و گفته ميرزا محمد در آتاب ومضة النور را  نزديك به عقيده عرفانی شيخ احمد احسايی را بدو نسبت داده
ستوده » استادنا فی علم اليقين احمد بن زين الدين«اند آه وی شيخ احمد احسايی را با تعبير  دهشاهد آور

 ). ٥٨٥ـ٩/٥٨٤شورا، : نك(است 
 
ميرزا محمد آتابهای متعددی نوشته آه غالبا در فقه، آالم و در دفاع از تعاليم اخباريه و مخالفت با تعاليم : آثار

 ٣٠ آتاب و رساله است آه ابراهيم بن ميرزا احمد مجموعا ٨٠مد، بالغ بر های ميرزا مح نوشته. اصوليان است
بيشتر آثار وی به عربی، و برخی ). ٣٢١ـ٣١٦ص ( ديوان شعر او را فهرست آرده است ٢ رساله و ٥٦آتاب و 

 . نيز به فارسی است
 

 : الفـ چاپی
اين آتاب به . ست شده است آيينه عباسی در نمايش حق شناسی، آه به نام امالی عباسی نيز فهر١.

آقا (فارسی است و به دستور عباس ميرزا در رد عقايد يهود، نصاری و مجوس و اثبات نبوت نوشته شده است 
  ). ٥/٥٨٨(مشار از چاپ آتاب گزارش آرده است ). ٢/٣١٨، ١/٥٣بزرگ، 

آرده، و جزء اول آتاب را همراه با  ايقاظ النبيه، در فقه آه ميرزا ابراهيم از نوادگان ميرزا محمد آن را تصحيح ٢.
  .  م در مصر به چاپ رسانده است١٩٣٧/ ق١٣٥٦ای در  مقدمه

هايی گرد آورده، و فهرست آنها  مؤلف در اين آتاب مطالب خود را از دانشهای گوناگون در دايره.  دوائر العلوم٣.
 ١٤٠٢، در ) ٨/٢٦٧آقا بزرگ، (ان است اين آتاب آه نام ديگر آن تحفة الخاق. را در آغاز آتاب يادآور شده است
  . ق در قم به چاپ رسيده است

 البرهان فی التكليف و البيان، در بيان تكليف و اسباب آن و تشييد مسلك اخباری و در مجتهدان آه علی ٤.
 به اين اعتراضات، توسط. محمد باب آن را حاشيه آرده، و برخی از مطالب آن را مورد اعتراض قرار داده است

يكی از شاگردان ميرزا محمد به نام ميرزا محمد باقر الری دشتی در الكلمات الحقانيه آه شرحی بر آتاب 
 ق در ١٣٤١البرهان آه البرهانيه نيز خوانده شده، در ). ٣/٩٣٦معلم، (البرهان است، پاسخ گفته شده است 

  . بغداد به چاپ رسيده است 
همو، ( يكی از شاگردانش به نام مال عبدالحسين تأليف آرده است  فتح الباب، آه ميرزا محمد آن را برای٥.
  .  ق به اهتمام جمال الدين ميرزا احمد اخباری به چاپ رسيده است١٣٤٢اين آتاب در ). ٣/٩٣٨
 .  ق در نجف انتشار يافته است١٣٤٢ ق در بغداد و در ١٣٤١ مصادر االنوار فی االجتهاد و االخبار، آه در٦.
 
 :  خطی-  ب
با توجه به وجود . ای است در عقايد آه مؤلف در آن به استدالل نپرداخته است   اصول دين و فروع آن، رساله١.

رود آه ميرزا محمد، اين آتاب را به دو زبان فارسی و عربی  دو تحرير فارسی و عربی از اين آتاب، احتمال می
  ). ٢/٨٨٧منزوی، خطی، : نك(نگاشته باشد 

 پرسش محمد امين خان همدانی نوشته شده است ١٢ ثمين، اين رساله در پاسخ  تحفه امين، يا در٢.
  ). ٢/٩٤١همان، (
به استناد ادله عقلی و نقلی است ) ع( تحفه جهانبانی، اين آتاب به فارسی و در اثبات امامت حضرت علی ٣.

 پسر فتحعلی شاه قاجار مؤلف اين اثر را به محمد علی ميرزا. شود و مباحثی ديگر در اصول دين را شامل می
  ). ٩٠٩ـ٢/٩٠٨همان، (اهدا آرده است 

) ٢/١٠٥٧همو، خطی مشترك، (و مختصر الريه ) ٢/٩١١همان، (ها به نامهای الريه   تحفه الريه، آه در نسخه٤.
  . نيز آمده است

 دليل ١٢ر آن  حجر ملقم، در تاريخ پيدايش روش اجتهاد و عمل به اخبار و اثبات امامت به روش اخباری آه د٥.
  ) . ٢/٩٣٣همو، خطی، (عقلی و نقلی برای ابطال اجتهاد نيز اقامه شده است 

ای از احاديث و روايتهاست آه مؤلف در اثبات حرمت استعمال   حرمة التنباك و القهوة، اين آتاب مجموعه٦.
  ). ٦٤ـ١٥/٦٣مرعشی، : برای نسخه خطی آن، نك(تنباآو و نوشيدن قهوه به آنها استناد آرده است 

ها و جدولهايی همانند   باب آه در آن دانشهای گوناگون را در دايره٢٣ ذخيرة االلباب و بغية االصحاب، در ٧.
باب اول اين آتاب درباره حروف و باب آخر آن شامل مباحثی از فقه است . آتاب ديگرش دوائر العلوم آورده است

  ). ١٠/١٤آقا بزرگ، : نك(
  ). ١٠/١٦٨٥مرآزی، (صوفيه  رساله در رد عقايد ٨.
  ). ١٠/١٦٨٦همان، ( رساله در رد وحدت وجود و توجه صوفيان در نماز و دعا به مرشد ٩.
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 رساله شهادت بر واليت در اذان، آه در پاسخ پرسش فتحعلی شاه در خصوص شهادت بر واليت به هنگام ١٠.
  ). ٧٣ـ١٠/٧٢شورا، (اذان نوشته شده است 

آه مؤلف آن را به » سيفی«، معروف به دعای »الحرز اليمانی«ح االمين، در سند دعای  فالح المؤمن و صال١١.
آقا : نك( فصل و يك خاتمه است ٥نام سيد محمد خان بن ميرزا معصوم خان طباطبايی تأليف آرده، و دارای 

  ). ١٢/٢٠٩بزرگ، 
  ) . ١٤/٢٢١ همو، :نك(تأليف شده است » شمس «٣٤ شمس الحقيقة، در تعاليم اخباريه آه در ١٢.
: ؛ نيز نك٣٩١آستان، (ق در آاظمين نوشته است ١٢٢٨ ضياء المتقين، در رد اصوليه آه مؤلف آن را در ١٣.

  ). ٣/٩٣٨معلم، 
به زبان فارسی آه در اخبار و اصول و رد بر عقايد اصوليه ). يا منية الفحول( قبسة العجول و منبهة الفحول ١٤.

  ). ٤٤١؛ آستان، ٣٦ـ١٧/٣٥آقا بزرگ، : نك(اسخ سؤال سيد بحر العلوم بوده است نوشته شده، و تأليف آن در پ
 القسورة، در بيان اعتراضهايی بر مجتهدان آه مؤلف، آن را برای ميرزای قمی فرستاده، و ميرزا نيز آتابی ١٥.

  ). ١٧/٨٣آقا بزرگ، : نك(در رد آن نوشته بوده است 
همو، (آه نام ديگر آن معاول العقول فی قلع االساس االصول است  قلع االساس، در رد اساس االصول، ١٦.

١٧/١٦٦ .(  
ای از مطالب مربوط به فقهای  و پاره) ع( المبين و النهج المستبين، در فضايل بنی هاشم و ائمه طاهرين ١٧.

 شده، و سبعه و امامان چهار گانه اهل سنت و عشره مبشره آه بيشتر روايتهای آن از منابع اهل سنت گرفته
  ). ٩/٧٠، ٢٥٥ـ٥/٢٥٤مرعشی، (از آثار شيعه آمتر روايت شده است 

 معراج التوحيد و الدر الفريد، در اسماء صفات و صحت حمل و اطالق آنها بر ذات الهی آه با استناد به اخبار ١٨.
  ). ٨/٣٣٤همو، : نك(و احاديث نوشته شده است 

حثی از علم آالم و عرفان آه الحجة البالغة نيز ناميده شده است  ميزان التمييز فی العلم العزيز، شامل مبا١٩.
  ). ٢/١٤٣٣منزوی، همان، (
 الميزان لمعرفة الفرقان، در پاسخ سؤال شيخ عبداهللا ابن شيخ مبارك بن علی بن حميدان آه در آن به ٢٠.

  ). ٢٣/٣١٧آقا بزرگ، : نك(شود  ادله علمای اخباری در خصوص چگونگی قرائت تسبيحات اشاره می
آوشيده، و اشكالی رسم آرده ) ع(مؤلف در اين آتاب در تطبيق اسماء اهللا و اسماء ائمه .  ومضة النور٢١.

شورا، (از ميرزا محمد نيز در اين آتاب آمده است » مثلث االسماء الحسنی«مثنوی فارسی . است
  ). ٥٨٦ـ٩/٥٨٤
يكی از .  ق به اتمام رسيده است ١٢٢١در  مجالی المجالی، در رد بر مال علی نوری آه تأليف آن ٢٢.

شاگردان ميرزا محمد به نام محمد ابراهيم بن علی طبسی، اين آتاب را به نام مرآت آگاهی يا آيينه شاهی 
، برای اطالع از ديگر آثار وی، نيز ٣/٩٤٠معلم، : نك(به فارسی ترجمه آرده آه نسخه اصلی آن باقی است 

 ). ٩٤٠ـ٣/٩٣٥: نك
 

 : مآخذ
، همراه »ترجمة ميرزا محمد االخباری«تان قدس ف، فهرست؛ آقا بزرگ، الذريعة؛ ابراهيم بن ميرزا احمد، آس

 ١٣٨٠ م، ابن عنبه، احمد، عمدة الطالب، نجف، ١٩٣٧/ ق١٣٥٦ايقاظ النبيه ميرزا محمد اخباری، قاهره، 
حمد، قصص العلماء، تهران،  م، تنكابنی، م١٩٨٣/ ق١٤٠٣ م؛ امين، محسن، اعيان الشيعه، بيروت، ١٩٦١/ق

 ق؛ سپهر، محمد تقی، ناسخ التواريخ، به ١٣٩٠ ش؛ خوانساری محمد باقر، روضات الجنات، تهران، ١٣٦٤
 ش؛ شورا، خطی؛شيروانی، زين العابدين، بستان السياحة، ١٣٣٧آوشش جهانگير قائم مقامی، تهران، 

 ق؛ مرعشی، خطی؛ مرآزی، ١٣٠٣ان،  ق؛صنيع الدوله، محمد حسن، مطلع الشمس، تهر١٣١٥تهران، 
 ش؛ معصوم عليشاه، محمد ١٣٤٤ـ١٣٤٠خطی؛ مشار، خانبابا، مؤلفين آتب چاپی فارسی و عربی، تهران، 

 ش؛ ١٣٥١ ق؛ معلم حبيب آبادی، محمد علی، مكارم اآلثار، اصفهان، ١٣١٨معصوم، طرائق الحقائق، تهران، 
 .  ش١٣٦١اريخ اجتماعی و سياسی ايران، تهران، منزوی، خطی؛ همو، خطی مشترك؛ نفيسی، سعيد، ت

 
  يرضا شكر

 
 اخباريان 

در فقه متأخر امامی گروهی آه به پيروی از اخبار و احاديث اعتقاد دارند و روشهای اجتهادی و اصول فقه را 
. شوند شناخته می» اصولی«گيرند آه با عنوان  در مقابل آنان فقيهان هوادار اجتهاد قرار می. پسندند نمی

های نخستين  تقابل اين دو گونه نگرش به فقه امامی در سده» اصولی«و » اخباری«بدون لحاظ عنوانهای 
توان جناحهايی را   قرن آغازين می٣در مطالعه جناح بنديهای مكاتب فقهی اماميه در . اسالمی ريشه دارد

 . اند يازيده  استنباط دست میهايی از اجتهاد و بازشناخت آه در برابر پيروان متون روايت به گونه
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ای آه فقيهان اهل  توان اوج قدرت مكتب حديث گرای قم محسوب داشت، به گونه  م را می١٠/ ق٤سده 

از برجستگان فقيهان . گرفتند استنباط چون ابن ابی عقيل عمانی و ابن جنيد اسكافی در اقليت قرار می
، علی ) م٩٤١ يا ٩٤٠/ ق٣٢٩ يا ٣٢٨د ( بن يعقوب آلينی توان آسانی همچون محمد حديثگرا در اين دوره، می

 ٩٩١/ ق٣٨١د (و محمد ابن بابويه قمی )  م٩٧٩/  ق ٣٦٩ يا ٣٦٨د (، ابن قولويه )  ق٣٢٨د (ابن بابويه قمی 
ه د، اجتهاد؛ : نك(اند  ای ايفا نموده های فقهيـحديثی نقش عمده ترين مجموعه را برشمرد آه در تأليف آهن) م

و در پی او سيد )  م١٠٢٢/ ق٤١٣د (از سوی ديگر با ظهور شيخ مفيد ).  به بعد٣٤رسی طباطبايی، نيز مد
و تأليف نخستين آثار در اصول فقه اماميه، )  م١٠٦٨/ ق٤٦٠د (و شيخ طوسی )  م١٠٤٤/ ق٤٣٦د (مرتضی 

به هر . ايی برتری داد حرآتی نوين در فقه امامی رخ داد آه تا قرنها گرايش فقها به استنباط را بر حديث گر
در اوائل المقاالت شيخ مفيد از . خورد روی تقابل اين دو گرايش در جای جای آثار عالمان ياد شده، به چشم می

و » اصحاب اآلثار«، » اهل النقل«و از حديث گرايان با تعبيرهای » فقها«فقيهان اهل استنباط با تعبير مطلق 
ای از سيد مرتضی، تعبير فقيهان  در رساله). ، جم٢٣:�&، ١٩ص : نك(تعبيرهای مشابه بارها ياد شده است 

اند  در مقابل فقيهانی به آار رفته است آه روش اصولی داشته، و مورد حمايت مؤلف بوده» اصحاب حديث«
 ). ١٨ص (
 

در ملل و  م ١٢/ ق٦آاربرد اصطالح اخباری برای پيروان متون روايات و اخبار، نخستين بار در نيمه نخست سده 
و به دنبال آن در آتاب نقض عبدالجليل قزوينی رازی، عالم امامی ) ١/١٤٧(آيد  نحل شهرستانی به چشم می

مكتب فقيهان اهل ). ٣٠١ـ٣٠٠، ٢٥٦ص (اند   ق دو اصطالح اخباری و اصولی در برابر يكديگر قرار گرفته٦سده 
هان اصول گرا ضعيف گرديد، وجود محدود  ق با آوشش فقي٥ و نيمه نخست سده ٤حديث آه در اواخر سده 

 م بار ديگر به وسيله محمد امين ١٧/ ق١١خود را در مجامع فقهی اماميه حفظ نمود، تا آنكه در اوايل سده 
آه ) ٥٧مدرسی طباطبايی، : نك(در قالبی نو مطرح شد )  م١٦٢٧ يا ١٦٢٤/ ق ١٠٣٦ يا ١٠٣٣د (استرآبادی 

بايد به اين . وان گرايش غالب در فقه امامی، يعنی جناح اصول گرايان ساختلبه تيز حمالت خود را متوجه پير
از جمله آسانی بود )  م١٤٩٩/ ق٩٠٤زنده در (نكته نيز اشاره آرد آه برخی معتقدند ابن ابی جمهور احسايی 

ای در اين زمينه  ه ادلهای با عنوان العمل باخبار اصحابنا، به اقام او در رساله. آه راه را بر اخباريان هموار گردانيد
 ). ٧/٣٣؛ خوانساری، ٢/٢٥٣، . . . حر عاملی، امل: نك(پرداخته بوده است 

 
با عنايت به پيشينه تاريخی اخباريگری، در واقع رواج و اطالق عنوان اخباری بر گروهی خاص و با معنی و 

 يعنی محمد امين  ق و با ظهور پيشوای حرآت نوين اخباری،١١اصطالح مشخص امروزی آن از سده 
درباره وی . ، آغاز شده است) ١١٧بحرانی، (اند  وصف آرده» اخباری صلب«استرآبادی آه برخی او را با صفت 

او نخستين آسی بوده است آه باب طعن : اند  به عنوان مؤسس مكتب اخباری در ميان شيعيان متأخر گفته
؛ ٤١آشميری، (منقسم گردانيد ) اصوليان( مجتهدان بر مجتهدان را گشود و اماميه را به دو بخش اخباريان و

 ). ؛ بحرانی، همانجا٣٢١تنكابنی 
 

استرآبادی نخست در سلك مجتهدان بود و از صاحب مدارك و صاحب معالم اجازه أخذ آرد و مدتی خود از 
هدان آرد، اما ديری نگذشت آه از روش استادانش روی برتافت و بر ضد گروه مجت طريقه ايشان تبعيت می

پندارند آه آليه گامهايی آه او  برخی چنان می). ١/١٢٠؛ نيز خوانساری، ٢استرآبادی، : نك(برخاست 
، ١١استرآبادی، : همانجا؛ نيز نك(برداشت، نتيجه تأثير افكار استادش ميرزا محمد استرآبادی بر وی بوده است 

 ). جم
 

مدنية تدوين آرده آه در ميان آثار او، اثری شاخص است محمد امين تعاليم خود را در آتابی با عنوان الفوائد ال
 . گردد ترين منابع در باب نظرات او و به طور آلی اخباريان محسوب می و از مهم

 
 ق بايد از عبداهللا بن صالح ١١عالوه بر محمد امين استرآبادی، از پيروان تندرو و متعصب مكتب اخباری در سده 

منية الممارسين، نام برد آه به آثرت طعن بر مجتهدان شهره بود بن جمعه سماهيجی بحرانی صاحب 
شيخ يوسف بحرانی او را از اخباريان شمرده، و افزوده است آه وی به ). ٣١٠؛تنكابنی، ٤/٢٤٧خوانساری، (

 ). ٩٨ص (گفت، در حالی آه پدرش مال صالح اهل اجتهاد بود  اهل اجتهاد بسيار ناسزا می
 

مق (اخباريان، ابو احمد جمال الدين محمد بن عبدالنبی، محدث نيشابوری استرآبادی از ديگر رهبران تندرو 
، معروف به ميرزا محمد اخباری بود آه از مجتهدان نامدار اصولی مانند ميرزا ابوالقاسم )  م١٨١٧/ ق١٢٣٢

انی و قمی، شيخ جعفر نجفی آاشف الغطاء، ميرسيد علی طباطبايی، سيد محمد باقر حجت االسالم اصفه
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 به بعد؛ ٧/١٢٧خوانساری، (آرد و با آنان دشمنی آشكار داشت  محمد ابراهيم آلباسی به زشتی ياد می
 ). ٢٥٠نفيسی، 

 
آرد و  ميرزا محمد هرگز از ابراز مخالفت آشكار با علمای اصول، چه در گفتار و چه در نوشتار، خودداری نمی

هدان بنام آن زمان از جمله سيد محمد مجاهد، پسر مير همين امر سبب شد تا حكم قتل او توسط علما و مجت
سيد علی طباطبايی و شيخ موسی، پسر شيخ جعفر آاشف الغطاء و سيد عبداهللا شبر و نيز شيخ اسد اهللا 

 ). ه د، اخباری: نك(آاظمينی امضاء گردد 
 

پيدا آردند، فقيهان در ميان آسانی آه شيوه محمد امين استرآبادی را پسنديدند و به اخباريگری گرايش 
روی بودند و از شدت  توان يافت آه در عين اعتقاد داشتن به مكتب اخباری، دارای اعتدال و ميانه بزرگی را می

)  م١٧٧٢/ ق١١٨٦د (آردند آه از آن جمله شيخ يوسف بحرانی  لحن و ستيزه جويی اخباريان تندرو پرهيز می
شهرت دارد، به اتفاق » صاحب حدائق«لحدائق الناضره به او آه به سبب تأليف آتاب ا. شايسته ذآر است

منابع گر چه ظاهرا اخباری بود، اما تعصب و تندروی نداشت و شيوه فقهی او روشی ميانه بين اخباريان و 
بحرانی خود مدعی بود آه در شيوه فقهی بر ). ٣/٣٦٠؛ مدرس، ٢٧١؛ تنكابنی، ٢٧٩آشميری، (اصوليان بود 

در ). ٢٨٣آشميری، : نك(سی است آه حد وسط ميان اخباريگری و اصوليگری است مسلك محمد تقی مجل
اين ميان وحيد بهبهانی از مخالفت با شيخ يوسف بحرانی پرهيز نداشت و مردم را از خواندن نماز جماعت با او 

چون . آرد؛ در حالی آه صاحب حدائق حكم آرد آه نماز خواندن به امامت وحيد بهبهانی صحيح است نهی می
تكليف شرعی وی همان است «گويد، اظهار داشت آه  شيخ يوسف را خبر دادند آه وحيد درباره وی چنين می

گويد و تكليف شرعی من نيز اين است آه بيان داشتم و هر يك از ما بر آنچه خداوند بر آن مكلفمان  آه او می
 ) . ٢/٨٥مامقانی، : نك(» آنيم ساخته است، عمل می

 
ولی نجف اشرف و ساير شهرهای عراق در زمان شيخ يوسف بحرانی، به سبب نفوذ اخباريان، از علمای اص

از ديگر سو اخباريان هم به قدری تندروی آرده بودند آه پيشوای آنان شيخ يوسف . شد آمتر نامی برده می
ان شيعيان و نزاع ديد، آنان را از ادامه اين روش ناپسند آه موجب بروز شكاف مي بحرانی هر جا آه مناسب می

 . داشت شد، برحذر می ميان علمای اصولی و اخباری می
 

است آه گفته شده، با اينكه )  م١٧٠٠/ ق١١١٢د (رو، سيد نعمت اهللا جزايری شوشتری  از ديگر اخباريان ميانه
م داشته است اخباری بوده، در تأييد و نصرت مجتهدان و هواداران ايشان و ارج نهادن به اقوال آنان اهتمام تما

 ). ٣/١١٣مدرس، (
 

اند  را نيز در عداد اخباريان نام برده)  م١٦٨٠/ ق١٠٩١د(گفتنی است آه برخی، مال محسن فيض آاشانی 
مقلد قرآن و حديثم و نسبت به غير از قرآن و حديث : فيض آاشانی خود گويد). ٦/٨٥خوانساری، : مثال(

او همچنين معتقد . ض را نمايانگر تمايل او به اخباريگری دانستشايد بتوان اين سخنان في). ١٩٦ص (ام  بيگانه
 ). ١٧٠ـ١٦٩فيض آاشانی، (بوده است آه عقول مردم عادی ناقص و غير قابل اعتماد و فاقد حجيت است 

 
رو و متعادل مكتب اخباری بوده، و چنانكه گفته  نيز از پيروان ميانه)  م١٦٦٠/ ق١٠٧٠د (محمد تقی مجلسی 

 ). EI2,S ,57(آرده است  شهای محمد امين استرآبادی را صريحا تأييد میشده، آموز
 

آه از )  م١٦٧٨/ ق١٠٨٩د (مال خليل بن غازی قزوينی : توان ذآر آرد رو اينان را می از ديگر اخباريان ميانه
معاصران شيخ حر عاملی، محمد باقر مجلسی و مال محسن فيض آاشانی و از شاگردان شيخ بهايی و 

؛ )٢٦٣؛ تنكابنی، ٣/٢٧٠خوانساری، (آرد  ورزيد و آن را انكار می اماد بود و با اجتهاد آامال مخالفت میميرد
آه در خاتمه )  م١٦٩٣/ ق١١٠٤د (؛ شيخ حر عاملی )٤/٤٨٩مدرس، ) ( م١٦٨٧/ ق١٠٩٨د (محمد طاهر قمی 

اين زمينه اقامه نموده است ای در  آتاب معروفش وسائل الشيعه به اخباری بودن خود اشاره آرده، و ادله
 ). ١١٢ـ٢٠/١٠٥(
 

 ق آغاز گرديد و با تندرويهای اخباريان ادامه يافت، در نهايت از سوی ١١مبارزه اصوليان و اخباريان آه از سده 
ای جدی و منسجم بر ضد  به مبارزه)  م١٧٩١/ ق١٢٠٥د (مجتهدان و در رأس ايشان آقای وحيد بهبهانی 

در زمان وحيد بهبهانی، شهرهای عراق به ) . ٦٠؛ مدرسی طباطبايی ١/٢٥صالحی، (اخباريگری تبديل شد 
در . ويژه آربال و نجف، پايگاه اخباريان بود و رياست ايشان را در آن زمان شيخ يوسف بحرانی بر عهده داشت

 مهاجرت آرد همان حال طرفداران اصول و اجتهاد شديدا در انزوا قرار گرفته بودند، تا اينكه وحيد به آربال
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او در آنار بحثها و استداللهای . ای جدی و شديد بر ضد اخباريگری پرداخت و به مبارزه) ٩٥، ٢/٩٤خوانساری، (
علمی خود در رد اخباريگری و اثبات طريقه اجتهاد و ضرورت به آارگيری اصول در استنباط احكام شرعی، از 

رويگردان نبود، و چنانكه گفته شد، نمازگزاردن به امامت شيخ برخوردهای عملی نيز در راه مبارزه با اخباريگری 
 ). مامقانی، همانجا: نك(يوسف بحرانی پيشوای اخباريان را تحريم آرد 

 
در پی اقدامات وحيد بهبهانی و ديگر فقيهان اصولی برجسته آن زمان، اصوليان از انزوا به در آمدند و در برابر 

له آتب وحيد آه در رد اخباريان و دفاع از مجتهدان به رشته تحرير در آمده، اخباريان به قدرت رسيدند، از جم
وحيد بهبهانی را به سبب مبارزه نظری و عملی شديد و طوالنيش با اخباريان، . رساله االجتهاد و االخبار است

قه اجتهاد  ق و نيز مجدد مذهب و مروج طري١٣مروج مذهب و رآن طايفه شيعه و پايه استوار شريعت در سده 
 ). ٢/٩٤خوانساری، : نك (اند  دانسته

 
از . را بايد بنيان گذار علم اصول فقه دانست)  م١٨٦٤/ ق ١٢٨١د (پس از وحيد بهبهانی، شيخ مرتضی انصاری 

؛ ١٣٧اعتماد السلطنه، (پذيرفت  او نقل شده آه گفته است اگر امين استرآبادی زنده بود، اين اصول را می
 ). ٦١ مدرسی طباطبايی، ؛١٩٢ـ١/١٩١مدرس، 

 
است )  م١٨١٣ يا ١٨١٢/ ق١٢٢٨ يا ١٢٢٧د (از ديگر مبارزان بر ضد اخباريان، شيخ جعفر نجفی آاشف الغطاء 
ای با عنوان آشف الغطاء عن معائب ميرزا محمد  آه از مخالفان ميرزا محمد اخباری بود و در همين راستا رساله

 را برای فتحعلی شاه قاجار فرستاد تا از حمايت ميرزا محمد دست بردارد او اين رساله. عدو العلماء تأليف آرد
 ) . ، نيز ه د، اخباری٢/٢٠٢خوانساری، (
 

 ق بيشتر در شهرهای مذهبی ايران و عراق و نيز در بحرين و هندوستان ١٣ تا ١١های  رواج اخباريگری در سده
يگاه مهمی برای پيروان اين مكتب به شمار ، از جمله شهرهايی آه در ايران پا)٨٦حائری، (بوده است 

رفت، قزوين بود، زيرا در عصر رواج اخباريگری بيشتر بخش غربی اين شهر، جايگاه اخباريان بود آه از  می
، اما پس از مبارزات ) ١/٢٦صالحی، (آمدند  به شمار می)  ق١٠٨٩د (شاگردان و مريدان مال خليل قزوينی 

امروزه تنها . روز افزون اخباريگری، دامنه نفوذ اين مكتب نيز بسيار محدود گرديداصوليان با اخباريان و ضعف 
به ويژه خرمشهر و (شود، برخی از مناطق خوزستان  جايی آه آثار اخباريگری به شكل آشكار در آنجا ديده می

 . است) آبادان
 

اختالفات عمده ميان اخباريان و سيد نعمت اهللا جزايری در منبع الحياة و مال رضی قزوينی در لسان الخواص 
 فرق ميان ٤٠همچنين عبداهللا بن صالح سماهيجی بحرانی در منية الممارسين . اند اصوليان را ذآر آرده

شيخ جعفر آاشف الغطاء نيز در الحق المبين فرقهای ميان اخباريان و . اخباريان و اصوليان را بر شمرده است
 فرق اشاره آرده ٥٩ نيز ميرزا محمد اخباری در آتاب الطهر الفاصل به اصوليان را مورد بررسی قرار داده، و

 از ٩٢ رسانيده است و حر عاملی نيز در فائده ٨٦سيد محمد دزفولی در فاروق الحق اختالفات را به . است
 . الفوائد الطوسيه، به ذآر اختالفات اين دو گروه پرداخته است

 
دانند، اما اصوليان آن را  اخباريان اجتهاد را حرام می: شود ات اشاره میترين اين اختالف اينك به برخی از عمده

دانند، چنانكه مال محمد امين استرابادی در آتاب الفوائد  واجب آفايی و حتی برخی از آنان واجب عينی می
ادله ؛ اخباريان )٤٠ص (المدنيه منكر اجتهاد شده، و گفته است آه روش علمای پيشين اجتهادی نبوده است 

شمارند؛ اخباريان تحصيل  دانند و بر خالف اصوليان، اجماع و عقل را حجت نمی را به آتاب و سنت منحصر می
دانند؛ احاديث نزد اخباريان بر دو  را حجت نمی» علم«را منع آرده، بر خالف مجتهدان جز » ظن«احكام از طريق 

وع صحيح، موثق، حسن و ضعيف تقسيم  ن٤نوع صحيح و ضعيف است، اما در آثار مجتهدان اخبار بر 
آنند، اما اخباريان همه مردم را مقلد معصوم  شود؛اصوليان مردم را به دو گروه مجتهد و مقلد تقسيم می می
دانند و آن را بر ظاهر خبر  دانند؛ اصوليان ظاهر قرآن را حجت می شمارند و تقليد از غير معصوم را مجاز نمی می

اريان تمسك به ظاهر آتاب را تنها در صورت وجود تفسيری از معصوم مجاز دهند، اما اخب ترجيح می
دانند، اما اصوليان همه اين احاديث را  شمارند؛ اخباريان آليه اخبار آتب اربعه را صحيح و قطعی الصدور می می

عقلی را پذيرند، اما بر خالف اصوليان، احكام مستقل  دانند؛ اخباريان حسن و قبح عقلی را می صحيح نمی
شمارند؛ اصوليان هم در شبهه حكميه تحريميه و هم در شبهه حكميه وجوبيه اصالت  حجت شرعی نمی
دانند، اما اخباريان تنها در مورد دوم با آنان موافقند؛ اخباريان بر خالف اصوليان در هنگام  البرائه را جاری می

مارند، چنانكه استرابادی در فوائد المدنيه ش تعارض اخبار، ترجيح را با تمسك به برائت اصليه جايز نمی
من معتقدم آه تمسك به برائت اصليه به طور آلی، تا پيش از اآمال دين صحيح بود، ليكن پس از : گويد می



 )۴ (فرقه هاِی اسالمی           

http://xalvat.com  xalvat@xalvat.com  http://xalvat.com/xalvat7/Nasher-eDigaran 

 

 

 378

ای  آنكه دين به سر حد آمال رسيد، برای برائت مزبور محلی باقی نماند، زيرا اخبار متواتر از ائمه در هر واقعه
بدان هستند، رسيده و تا روز قيامت حقايق موضوعات ثابت گرديده و نيز برای هر گونه آه مردم نيازمند 

هايی از قياس چون قياس  ؛ اخباريان گونه)١٠٦ص (اختالفی آه دو نفر با هم دارند، حكمی تعيين شده است 
 شمار قياسهای نهی شمارند، در اولويت، قياس منصوص العله و نيز تنقيح مناط را آه اصوليان آنها را معتبر می

امين، : ؛ نيز نك١٣٠ـ١/١٢٧ به بعد؛ خوانساری، ٣دزفولی، (انگارند  اند و آن را باطل می شده در احاديث شمرده
٣/٢٢٣ .( 
 

گرچه بزرگان شيخيه خود منكر هر گونه . درباره ارتباط مسلك شيخيان با اخباريان نظرات گوناگونی وجود دارد
اند و  ای ميان شيخيه و اخباريه ما مخالفان ايشان قائل به نوعی ارتباط ريشهارتباط با اخباريان هستند، ا

همچنين برخی ). ١/١٦٨رازی، (معتقدند آه پيدايی مسلك شيخيه متأثر از انديشه اخباريگری بوده است 
ی ميان اصولی اند و نه آامال پيرو اخباريان، بلكه مسلك آنان راه معتقدند آه شيخيان نه آامال پيرو اصوليان بوده

 ). ه د، شيخيه: نك(و اخباری بوده است 
 

 م تحقيقات درباره اخباريان بسيار فزونی يافت، ٢٠اين نكته قابل ذآر است آه در حوالی نيمه دوم سده 
ای با   م اسكارچا در مقاله١٩٥٨در . اخباريان و در آنار آن اصوليه مورد توجه پژوهشگران اروپايی قرار گرفتند 

به تفصيل آراء و نظرات آنان را نقد و بررسی ) ٢(» درباره مباحثات ميان اخباريان و اصوليان اماميه ايران«عنوان 
دائرة «ای در ذيل   م طی مقاله١٩٨٠پس از وی مادلونگ در . آرد و به بيان برخی اختالفات ميان ايشان پرداخت

 م ١٩٨٥آولبرگ نيز در ). » ~EI2,S~ «: نك(ضمن تحقيق، به شناساندن اين فرقه پرداخت » المعارف اسالم
 ). ايرانيكا(تأليف آرد » اخباريان«ای با عنوان  مقاله

 
استرآبادی، محمد امين، الفوائد المدنية، چ سنگی؛ امين، محسن، اعيان الشيعة، به آوشش محسن : مآخذ

ابخانه سنائی؛ بحرانی،  ق؛ اعتماد السلطنة، محمد حسن، المآثر و اآلثار، چ سنگی، آت١٤٠٣امين، بيروت، 
يوسف، لؤلؤة البحرين، به آوشش محمد صادق بحرالعلوم، قم، مؤسسه آل البيت؛ تنكابنی، محمد، قصص 

 ش؛ حر عاملی، محمد، ١٣٦٠ ق؛ حائری، عبدالهادی، تشيع و مشروطيت ايران، تهران، ١٣٦٩العلماء، تهران، 
 ق؛ خوانساری، ١٣٨٩سائل الشيعة، بيروت،  ق؛ همو، و١٣٨٥امل اآلمل، به آوشش احمد حسينی، نجف، 

، در حاشيه حق المبين؛ رازی، » فاروق الحق« ق؛ دزفولی، فرج اهللا، ١٣٩١محمد باقر، روضات الجنات، قم، 
، رسائل الشريف » رسالة فی الرد علی اصحاب العدد« ق؛ سيد مرتضی، علی، ١٣٣٢محمد، آثار الحجة، قم، 

ستانی، محمد، الملل و النحل، به آوشش محمد بن فتح اهللا بدرانی، ؛ شهر٢ ق، ج ١٤٠٥المرتضی، قم، 
) موسوعة( م؛ صالحی، عبدالحسين، مقدمه بر غنيمة المعاد فی شرح االرشاد ١٩٣٦/ ق١٣٥٧قاهره، 

برغانی، تهران، مطبعة احمدی؛ فيض آاشانی، محسن، ده رساله، به آوشش رسول جعفريان، اصفهان، 
 ق؛ آشميری، ١٣٣١دالجليل، نقض، به آوشش جالل الدين محدث ارموی، تهران،  ش؛ قزوينی رازی، عب١٣٧١

 ق؛ ١٣٥٠ ق؛مامقانی، عبداهللا، تنقيح المقال، نجف، ١٣٠٣محمد علی، نجوم السماء، چاپخانه جعفری، 
ای بر فقه شيعه،   ق؛مدرسی طباطبائی، حسين، مقدمه١٣٤٦مدرس، محمد علی، ريحانة االدب، تبريز، 

 ق؛نفيسی، سعيد، ١٤١٣ ش؛ مفيد، محمد، اوائل المقاالت، قم، ١٣٦٨ آصف فكرت، مشهد، ترجمه محمد
 » ~EI2 ,S;Iranica~ «: ش؛نيز١٣٣٥تاريخ اجتماعی و سياسی ايران در دوره معاصر، تهران، 

 
 : نوشتها پی

 
» ~ .١ .Tsitsianov~ «  
  » ~ROS,XXXIII,<<. . . Intornoalle controversietra Ahbarioe Usuli>>,. 2. Scarcia ,G/٢١١ـ٢٥٠.~ «
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  ساير فرق

  
  زيديه
  

  ٢١٧فرهنگ فرق اسالمی، ص : آتاب
  دآتر محمد جواد مشكور: نويسنده

  
و حسن بن زيد بن محمد ملقب به امام الداعی .)  ه١٦١درگذشته در (از علمای معروف زيدی حسن بن صالح 

آرد، و قاسم بن ابراهيم علوی و نوه او الهادی  لطنت می در طبرستان س٢٧٠ تا ٢٥٠الی الحق آه از سال 
 . باشند يحيی می

 
مجموع «است آه آن دو را »  مجموع الفقه«و »  مجموع الحديث«آتب »  فقه«ترين آتابهای ايشان در  از قديمی

اين آتاب، گويند و آنها محتوی بر اخبار و فتواهايی است آه از زيد بن علی بن الحسين رسيده است، » الكبير
ابو خالد از اصحاب زيد . به روايت ابوخالد عمر بن خالد واسطی است آه در ربع دوم قرن دوم هجری وفات يافت

 . بن علی بود
 

چند سال پيش مجمع علمی ميالنو اين آتاب فقه را منتشر آرد و اگر نسبت اين آتاب به واسطی صحيح 
 .  ما رسيده استباشد آن نخستين آتاب فقه اسالمی است آه به دست

 
نگويند و مسح علی »  حی علی خير العمل«با بقيه شيعه مشترك است جز اين آه در نماز »  زيديه«مذهب 

»  زواج«الخفين و نماز را به امامت هر صالح و فاجری جايز دانند، و اآل ذبايح اهل آتاب را روا شمرند، و قايل به 
 . متعه نيستند

 
اآثر محدثين، مانند سفيان بن عينيه و سفيان ثوری : نويسد می»  الفهرست«تاب محمد بن اسحاق النديم در آ

 . و صالح بن حی و پسرش بر مذهب زيدی بودند
 

وی در : درباره مرتكب گناه آبيره گويند آه. اعتقادی ندارند و در انتظار امام غايبی نيستند»  مهدويت«زيديه، به 
 . به اندازه گناهی آه آرده است عذاب خواهد ديدآخرت در دوزخ جاودان نخواهد ماند ولی 

 
 . ايشان برای ائمه خود قايل به معجزات و آراماتی نيستند

 
زيديه مانند ابو حنيفه قايل به . آردن قايل نيستند»  تقيه«دانند و به  امر به معروف و نهی از منكر را واجب می

. دانند»  عقلی«حسن و قبح رامانند معتزله «شان اي. را درست دانند»  استصحاب«شدند و عمل به »  قياس«
صفات . بر خالف آيسانيه و اماميه بدا و رجعت را جايز نشمارند. فتوی را برای مفتی جايز ندانند» اجتهاد«بدون 

 . خداوند را چيزی جز ذات نشمارند
 

اند آه بعضی گمان  زيدهاساس آراء شرعی را بر اجماع علمای امت اسالم دانند و چنان در اين امر اصرار ور
  .اند اند زيديه اجماع را بر آتاب و سنت مقدم دانسته آرده

  
  

   فرقه زيديهيروش و منهج فقه
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  ٧٣٦ تا ص ٧٢٨برگرفته از آتاب مناهج االجتهاد فی االسالم از ص 
 دآتر محمد سالم مذآور : تاليف

 
 : مقدمه

های  د، تحوالت و سير تاريخی آن در قسمت فرقهدرباره پيدايش اين فرقه و مؤسس و بنيانگذار آن و عقاي
 . شود و در اينجا به جنبه فقهی اين فرقه اشاره می. آالمی توضيحات الزم داده شده است

 
منسوب به زيد است آه » المجموع الكبير«، آتاب »زيد بن علی، مؤسس فرقه زيديه«منبع اطالعات ما از فقه 

 . آوری و تدوين شده است  او جمعشاگرد و مالزم» ابو خالد واسطی«توسط 
 

 . روش زيد، دوری از غلو و هماهنگی با فقه مدينه مخصوصا فقه آل البيت است
 

  توان گفت آه اين آتاب مشتمل بر سه مطلب است  می» المجموع«با نگاهی به آتاب 
  . نقل آرده است) ع(آه از طريق امام علی ) ص(احاديثی از رسول اآرم ) الف
  . آورده است) ع(آه از خود امام علی رواياتی ) ب
 . اجتهادات و استنباطات خود زيد آه در بسياری از موارد موافق با فقهاء اهل سنت است ) ج
 

 . در نزد فرقه زيديه آثار زيد به عنوان اصولی هستند آه فروعات را بايد از آنها استنباط نمود
 

 منابع و مصادر فقهی در نزد فرقه زيديه 
توان گفت آه منابع و مصادر فقهی در نزد اين فرقه ده تاست البته اين منابع از نظر قوت  ع بندی میبا يك جم

استدالل نزد زيديه يكسان نيستند بلكه دارای مراتب هستند و اينك اين ده منبع را با توجه به مرتبه و درجه 
 دهيم  اهميت آنها توضيح می

 
اولين منبع شناخت از حيث رتبه است چون اگر بخواهيم به » عقل قطعی«در نظر اين فرقه : ـعقل قطعی١

 . قرآن و سنت، تمسك و احتجاج نمائيم
 

نازل شده ) ص(اول بايد خداوند سبحان را بشناسيم و نيز بايد اثبات آنيم آه قرآن از جانب خداوند بر پيامبر 
 منابع شناخت مقدمتر است است پس رتبه او از همه» عقل قطعی«است، و اثبات اين دو مطلب بر عهده 

رود؛ همانطوريكه بيان خواهيم  است آه در شناخت فروعات فقهی بكار می» عقل غير قطعی«البته اين، غير از 
 . آرد

 
دومين منبع از حيث رتبه، اجماع قطعی است؛ منظور از اجماع قطعی همان ضروريات اسالم : ـاجماع قطعی٢

اند و همه تابعين، و تابعين تابعين تا اآلن، بر  نقل آرده) ص(ل اآرم است؛ يعنی، امری آه همه صحابه از رسو
 . روز پنج تاست، يا نماز ظهر چهار رآعت است آن اتفاق دارند؛ مثل اينكه نماز واجب در شبانه

 
در نزد اينها قرآن با سنت قطعی در يك رتبه هستند لذا يكی . ـمرتبه سوم آتاب و سنت متواتر و قطعی است٣

 . اند مخصص يا ناسخ ديگری باشدتو می
 

 : دو نكته
آتاب و سنت گاهی نص و صريح هستند و گاهی ظاهر، نص هم يا نص جلی است يعنی به ضرورت ) الف

آند يا نص خفی آه با نظر و فكر تحمل معنای ديگری ندارد؛ ظاهر يعنی  وضع، معنای ديگری را تحمل نمی
در نظر اينها . دهد آند گرچه احتمال معنای مرجوح هم می ادر میلفظی آه يك معنای راجحی از او به ذهن تب

داريم آه نصی اقوی بر خالف داشته  در يك رتبه هستند چون در صورتی دست از ظاهر برمی» نص و ظاهر«
 . باشيم و اال از حيث حجيت هر دو حجت هستند

 
 : »اخبار آحاد«ـمرتبه چهارم ٤
 

 . دل وثقه باشد؛ و در صورتيكه از آل البيت باشد بر ديگران مقدم استـراوی عا١شرائط احتجاج به خبر واحد
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 . ـمورد خبر عام البلوی نباشد، چون در موارد عام البلوی، خبر بين مردم مستفيض خواهد بود ٢
 
 . باشند، و مفهوم موافق مقدم بر مفهوم مخالف است مفاهيم می: ـمرتبه چهارم٥
 
 : ـمرتبه ششم اجماع غير قطعی٦
 

 : مراتب اجماع
  . اجماع قطعی آه همان ضروری دين است و قبال گذشت) الف
  . اجماع صحابه بعد از انقراض آنها) ب
  . اجماع صحابه قبل از انقراض آنها) ج
  اجماع صحابه بعد از اختالف در آن ) د
  اتفاق تابعين بعد از اختالف صحابه ) و
  يكی دو نفر اجماع سكوتی يعنی اتفاق مجتهدين يك عصر مگر) ز
 
باشند،  می) ع(و حسين ) ع(و حسن ) س(و سيده فاطمه ) ع(مراد از صحابی فقط امام علی : ـقول صحابی٧

 . آه قول اينها فقط حجت است
 
گويند هر چند قياس مفيد ظن است ولی شارع امر به اخذ آن در مواردی مثل معرفت قبله و  می: ـقياس٨

دانند؛ و در اين  ت، استحسان و مصالح مرسله را هم نوعی قياس مینموده است و لذا حجت اس. . . وقت
 . جهت با مالكيه توافق تام دارند

 
ـاستصحاب برائت اصليه ١: دانند به چهار قسم تقسيم نمودند استصحاب را دليل مستقل نمی: ـاستصحاب٩
شته و در آن شك نموده ـاستصحاب وضوء در مورد آسيكه يقين بوضوء دا٣ـاستصحاب ملك و استمرار ملكيت ٢

ـاستصحاب حال يا وصف مثل استصحاب حيات برای آسيكه مفقود شده است تا اثبات ارث برای او ٤است 
 . بشود

 
توضيح عقل غير . رسد در صورتی آه هيچ يك از ادله نباشد نوبت به عقل غير قطعی می: ـعقل غير قطعی١٠

گويند اصل اشياء اباحه يا خطر است و بعضی نيز  ن میقطعی در مواردی آه هيچ دليلی نداشته باشيم ديگرا
آنند ولی در نظر زيديه اينجا عقل است آه چون حسن و قبح اشياء و افعال را درك  استصحاب اباحه اصليه می

  .آند آند از راه نفع يا ضرر داشتن اشياء در اين موارد حكم به اباحه يا منع می می
  
  

  اباضيه
  
  ي فقهياصول و مبان
 

  ٣٢٦، ص ٢دائرة المعارف بزرگ اسالمی، ج : بآتا
 مسعود جاللی مقدم : نويسنده

 
دانند  دانند، اما در فروع و مسائل فقهی فقط در مواردی آن را جايز می اباضيان تقليد را در اصول عقايد جايز نمی

در ). ٢٢٩) /٢( ٢معمر، : ؛ قس١/٢٥٧جيطالی، (آه دليلی از آتاب، سنت، اجماع امت يا عقل در دست نباشد 
طلب دليل و برهان؛ و در جايی آه  گويند آه حقيقت تقليد، پذيرفتن سخن آسی است بی توجيه اين نظر می

 ). ١/٢٥٨جيطالی، (معنی است  دليلی از آتاب، سنت، اجماع امت يا عقل موجود باشد، تقليد بی
 

و استنباط احكام ) . ٧٢ـ١/٧١معمر، : نك(دانند  تر فرق اسالمی باب اجتهاد را بسته نمی اباضيه بر خالف بيش
و معتقدند آه مجتهد بايد ) جيطالی، همانجا(شمارند  را بر مبنای آتاب، سنت، اجماع امت و عقل جايز می
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اما در باب تجزی اجتهاد، ميان . باشد) آتاب، سنت و اجماع(عالم در لغت، اصول دين، اصول فقه و مصادر ادله 
 ). ٧٣ـ١/٧٢معمر، (جود دارد علمای اباضی اختالف نظر و

 
شيخ ابو محمد عبد اهللا بن ). ٣/٥٧موسوعة، (علمای اباضی به امكان وقوع اجماع ميان اهل حل و عقد قائلند 

اجماع در عرف علمای اصول و فقها و عموم مسلمانان عبارت است «: گويد حميد سالمی در تعريف اجماع می
است در يك دوره بر امری؛ و ) ص(اتفاق امت محمد : اند ، و گفتهاز اتفاق علمای امت بر حكمی در يك دوره

، به نقل از طلعة ٣/٥٣همان، (» اند آه خالف مستمری قبل از آن وجود نداشته باشد بعضی اين شرط را افزوده
نتيجه خالف در تعريف اجماع اين است آه هرآس : گويد سالمی در باب حجيت اجماع می). الشمس سالمی

بنابراين، آن آسی آه تنها . از اجماع را بپذيرد، بر مبنای همان تعريف، اجماع بر او حجت خواهد بودهر تعريفی 
اجماع مجتهدين را معتبر شمارد، اجماع آنان بر او حجت خواهد بود، خواه ديگران موافق باشند، خواه نباشند؛ و 

ر بداند، اجماع مجتهدان مؤمن بر او هر آس اجماع مجتهدان مؤمن، نه مجتهدان فاسق و بدعتگذار، را معتب
به هر حال حجيت اجماع در هر يك از اقوال، ظنی ... حجت خواهد بود، گر چه اهل اهواء با آنان مخالف باشند

سالمی تنها در يك حالت فرضی، حجيت اجماع را با جمع شروط بسيار ). ٦٥ـ٣/٦٤همان، (است، نه قطعی 
 ). همانجا(داند  میآه امكان تحقق آنها نادر است، قطعی 

 
از ميان فرق خوارج فقط اباضيه، فقهی مدون دارند، چنانكه تنها مذاهب فقهی موجود در عالم اسالمی، 

 ). ٣٥ـ٣٤، ٣٢همان، (مذاهب اهل سنت، شيعه و اباضيه است 
 

 : بعضی احكام فقهی
، زآات ) ارآان و مناسك(، حج ) اوقات و شمار رآعات(مذهب اباضی در بسياری از احكام فقهی همچون نماز 

با مذاهب چهارگانه اهل سنت چندان تفاوتی ندارد ) تر شروط صحت و مبطالت بيش(و روزه ) نصاب و مصارف(
به اين جهت تفصيل در شرعيات و احكام فقهی آن ضرورتی ندارد، تنها به ذآر برخی از احكام ). ٧٨بارونی، (

 : شود فقهی آنان بسنده می
 

الخيرات آه در واقع قناطر االسالم است، هفت قنطره را به واجبات عينی شرع اختصاص جيطالی در قناطر 
علم، ايمان، نماز، روزه، زآات، حج و توبه؛ و پس از آنها به بيان فرايض بسيار مهم، امر به معروف، و : داده است

 زآات، حج، توبه، امر به علم و ايمان از مباحث آالمی است و نماز، روزه،. پردازد نهی از منكر و جهاد می
 . روند معروف، نهی از منكر و جهاد از ارآان اسالم به شمار می

 
جيطالی، (نخستين رآن، نماز است و به اعتقاد آنان چنان اهميتی دارد آه تبرآش موجب آفر است 

اتحة الكتاب و بر اباضيان واجب است آه در نماز صبح و دو رآعت اول از نمازهای مغرب و عشاء، ف). ٣٥٣ـ١/٣٥٢
يك سوره يا سه آيه از قرآن را جهر بخوانند و در نماز ظهر و عصر و رآعت سوم مغرب و دو رآعت آخر عشاء آه 

؛ موسوعة، ٣٨١، ١/٣٧٥همان، (توانند فقط به فاتحة الكتاب اآتفا آنند  خوانده شود، می) اخفات(بايد به سر 
ای از  را آيه» بسم اهللا الرحمن الرحيم«. آنند  در نماز منع میقنوت، باال بردن دستها و حرآت سبابه را). ١/٩٩

، و اگر در نمازی تعمدا ساقط شود، نماز را ) ٧٧بارونی، (دانند  آيات هر سوره و ذآر آن را در نماز واجب می
ه اباضيه به قصر نماز مسافرـهر قدر سفر طول بكشدـقائلند؛ به شرط آنك). موسوعة، همانجا(آنند  اعاده می

نماز جمعه را همواره ). ٧٦بارونی، (در آنجا نكند و آن را وطن خود نگيرد ) حداقل چهار روز(مسافر قصد اقامت 
 ) . ٦٧طعيمه، (دانند، حتی اگر امام جائر باشد  واجب می

 
 قاضی با وجود) . ٨٨الفرق، (دانند  به گفته بغدادی اباضيه قطع يد را در مورد سرقت آوچك يا بزرگ واجب می

در فقه اباضی، شهادت زنان در آنچه بر آن حد ). ٧٨ـ٧٧بارونی، (تواند در دعاوی مالی حكم بدهد  دو شاهد می
بعضی از فقهای اباضی . شود شود، پذيرفته نيست، اما شهادتشان در امور مختص زنان پذيرفته می جاری می

 ). ٢/١٥٧موسوعة، (پذيرند  شهادت يك زن را مانند شهادت يك مرد می
 

در نكاح، وليـگرچه پدر ). ١١٣ـ١/١١٢؛ معمر، ٧٦بارونی، (در مذهب اباضی، نكاح زانی با زانيه ممنوع است 
تزويج دوشيزه . را به پذيرفتن عقد مجبور سازد و بايد با او مشورت آند) دوشيزه يا بيوه(تواند زن  باشدـنمی

آنان ). ٧٧بارونی، (ند تزويج ولی را رد آند توا نابالغ توسط ولی جايز است، ليكن با رسيدن به سن بلوغ می
تواند برای مرتد ارث  برد و نمی مسلمان از مشرك و آافر و مرتد ارث نمی: دانند  اختالف ملل را از موانع ارث می

 ). ٤/٩٩موسوعة، (بگذارد 
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قطب اعظم «ا جيطالی آنها ر. نزد اباضيه امر به معروف، نهی از منكر و جهاد از اهميت خاص برخوردار است
آنان در اهميت فريضه امر به معروف و نهی از منكر و فضل ادای آلمه حق نزد امام ). ٢/١٢٩(خواند  می» دين

اند، اما به شرطی  اند آه حتی با امكان خطر آشته شدن نيز به استحباب آن رأی داده جائر، تا آنجا پيش رفته
اد، بر هر فرد واجب است آه به صف آفار هجوم برد و با علم در جه) . ٢/١٦٥همو، (آه در اين آار تأثيری باشد 

اما اگر پدر و مادر به علت آبر سن يا بيماری يا فقر به پسر محتاج باشند، ) . همانجا(به آشته شدن بجنگد 
اگر پدر حربی و . بماندنش نزد پدر و مادر افضل از جهاد است، به شرط آنكه به شرآت او در جنگ نياز نباشد

 باشد، به نظر اباضيه، بهتر است آه پسر جنگ با پدر و يا آشتن او را به ديگری واگذار آند، ولی اگر او را باغی
  ).٢٢٣، ١/١٤٦موسوعة، (آشت مجازاتی ندارد 

  
  

  آراميه
 

  ٣٦٣فرهنگ فرق اسالمی، ص : آتاب
  دآتر محمد جواد مشكور : نويسنده

 
در گذشته ( عبد اهللا محمد بن آرام بن عراف بن خزامة بن براء بودند و از ابو از فرق سنت و جماعت»  آراميه«

 . آردند پيروی می)  ه٢٥٥در 
 

معروف »  ابن آرام«به  از اين جهت: او مردی سيستانی و پدرش رزبان بود و چون رزبان را به پارسی آرام گويند
 . شد

 
 عبد اهللا او را به زندان افكند و پس از سال در مكه مجاور بود و پس از آن به نيشابور رفت و طاهر بن وی پنج

 رهايی يافت و ٢٥١رهايی به شام رفت و ديگر باره به نيشابور بازگشت، محمد بن طاهر بندش آرد و در سال 
 . به بيت المقدس رفت و بدانجا در گذشت

 
 : ابو الفتح بستی درباره او چنين گفته است

 
ير آرام الرای رای ابی حنيفة وحده والدين، دين محمد بن آرام ان الذين بجهلهم لم يقتدوا بمحمد بن آرام غ

)١ ( 
 

 . آند نشيند و حرآت می خداوند را جسم و اعضاست و می: گفت بود و می»  مجسمه«محمد بن آرام از 
 

 . آرد ابن آرام بعضی از آيات قرآن را آه در توصيف خداوند به معنی ظاهری آن گرفت و در صفات خداوند غلو می
 

نمود، سلطان محمود غزنوی فاتح هند از پيروان او بود،  به رد فعل تمثيل می»  معتزله«وی حرآت را بر خالف 
در بيت »  آراميه« هنوز خانقاهها و مجالس ٣٧٥تا روزگار وی يعنی سال : نويسد چنان آه مقدسی می
 . المقدس بر پا بوده است

 
هايش در اصطالحات فنی تصوف و آالم تجديد نظر  ر نوشتهابن آرام ظاهرا هم صوفی بود و هم متكلم، وی د

آه آامال از »  معتزله«حكمت الهی ميان مكتب سنت گرای آه بكلی مخالف آالم خرد گرای بود و  آرد او از يث
ماتريدی مشاهده «آردند، قرار گفت و نفوذ او بيش از همه در مذاهب  خرد گرايانه حمايت می برداشت

آورده آه ملخص »  الفرق بين الفرق«را عبد القاهر بغدادی به نحو مستوفی در آتاب »  اميهآر«عقايد . شود می
پنداشت آه او جسم  خواند و می ابن آرام پيروانش را به جسمانی دانستن پروردگار خويش می: آن اين است

آه گفتند »  ويهثن«خورد حد و نهايت دارد و اين مانند گفتار  است و از زير و از آنسوی به عرش بر می
آران و  سوی ديگر بی باشد اگرچه از پنج پروردگارشان نوری است از آن سو آه بتاريكی پيوندد متناهی می

 . متناهی است
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ابن آرام در برخی از آتابهای خويش پروردگارش را مانند نصاری جوهر دانست و در خطبه آتاب خود آه معروف 
خدای تعالی :  تعالی ذاتی يكتا و گوهری يگانه است و نيز گويدخدای: است گويد» عذاب القبر«به آتاب 

 : باشد، زيرا در قرآن آمده خويش است و عرش جايگاه وی می مماس يعنی چسبيده بر تخت
 
 . ٥/طه»  الرحمن علی العرش استوی«
 

تهای او از شنيدنيها ابن آرام و پيروانش پنداشتند آه پروردگارشان جايگاه حوادث است و گفتارها و اراده و درياف
 . گشتند و او جايگاه اين حوادث است»  حادث«و برخورد او با صفحه باال از جهان عرضهايی هستند آه در او 

 
يعنی باش را بر چيزی، آفرينش آفريدگان و پديد آمدن پديد آمدگان و نابود آردن چيزی آه پس از »  آن«خطاب 

 . اند شود ناميده پديد آمدن نابود می
 
نان پنداشتند آه در جهان جسمی و عرضی نيايد، مگر پس از پديد آمدن عرضهای بسيار در ذات پروردگارشان آ

باش بدانگونه آه بر پديد آمدن آن داناست و »  آن«آه يكی از آنها اراده حدوث آن حادث است و از جمله آلمه 
 پديد آمده باشد از آن جمله است اين گفته بخودی خود حرفهای بسيارست و هر حرفی عرضی است آه در او

 : اراده ناپديد آردنش آه گويد
 

هرگاه خدا اراده ناپديدی چيزی آند ناپديد باش يا نابود شو، اين گفتار بخودی خود حرف است و هر حرف آن 
 . عرضی است آه در او پديد آمده است

 
 . ادث جسمها و عرضهای جهان استآنان پنداشتند حوادثی آه در ذات خدای تعالی پديد آيد چند برابر حو

 
آراميه در ميان . پنداشتند آه خداوند به نيست آردن هيچ جسمی در هيچ حال توانا نيست»  آراميه«برخی از 

خدای تعالی همواره متكلم و قايل بوده : گذارند بدينگونه آه گويند دو آلمه متكلم و قايل و آالم و قول فرق می
او همواره متكلم به آالمی آه توانايی : گفتند م در معنی فرقها نهاده و میسپس در ميان اين دو نا است
بر قول و قول او حروفی  به قايليتی نه به سبب قول و قايليت توانايی اوست بر قول و پيوسته قايل است اوست

الم و آ»  حادث«است، پس قول خداوند در نزد ايشان »  قديم«شده است و سخنش »  حادث«است آه در او 
 . باشد می»  قديم«او 
 

 . خدای عز و جل باب در آيفريت: بابی آورده آه ترجمه شگفتی دارد و گويد» عذاب القبر«ابن آرام در آتابش 
 

نخستين : اند از آن جمله گفته. تعبير آرده است»  حيثوثيت«در برخی از آتابهايش جايگاه پروردگارش را به 
 بايد جسمی زنده باشد آه تواند عبرت گيرد و اگر او نخست جمادات را چيزی آه خدای تعالی آفريده ناگزير

 . بود آفريد حكيم نمی می
 

نابود آردن آودآی آه اگر تا زمان بلوغ بماند به او گرود و نيز نابود ساختن آافری آه اگر تا مدتی : آنان گفتند
هر گناهی آه عدل : پيغمبران گفته»  تعصم«درباره . خدای تعالی روا نيست زندگی آند به او گرود، از حكمت

ايمان در آغاز اقرار تنهاست و اگر : و داد را بر دارد و حد را واجب آند ايشان از آن بر آنارند و درباره ايمان گويد
 . مكرر آند ايمان نيست مگر از مرتد آه پس از ارتدادش خود بدان اقرار آند

 
سجود  رآوع و بی بی او را گفتن دو تكبير آافی است: ماز مسافر گويداو در علم فقه نيز دخالت آرده و در باره ن

غسل ميت و نماز بر او دو سنت غير واجبند و آار واجب آفن و : تشهد و سالم و گويد قيام و قعود و بی و بی
 . نيت درست است بی نماز و روزه حج: دفن اوست و گفت

 
 : منابع

  . ١٣٧ -١٣٠الفرق بين الفرق، ص 
  . ٦٥ فی الدين، ص التبصير

  . ٨٤تلبيس ابليس، ص 
 . ٥٠٥مقاالت االسالميين، ص 
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 : نوشت پی
 

 ٤٠٠وفات بستی در (زيسته  شود آه مذهب آراميه در قرن چهارم آه بستی می از اين شعر استفاده می
بوده  يتدر سجستان آه محمد بن آرام از آن ديار بوده رواج داشته و بستی آه نيز از آن وال) هجری بوده است

  .است گرايش بدين مذهب داشته است
  
  

  
  
  
  
  

   در باره آراميانيپژوهش
 

 . ٢مجله هفت آسمان، شماره : منبع
  محمد آاظم رحمتی 

 
تحقيق در باره بعضی از فرق اسالمی آه امروزه در قالب يك گروه از آنها اثری باقی نمانده است، از مباحث 

 . قابل توجه و تامل است
 

 : قه شناسی اسالمی عمدتا چهار ويژگی را بايد مدنظر قرار داددر مطالعات فر
 

  ; حيات فرهنگی اجتماعی هر فرقه) الف
  ; های ديگر ميزان تاثير يك فرقه در تكوين فرقه) ب
  ; تفسير هر فرقه از اسالم) ج
 . عوامل ضعف و اضمحالل يك فرقه) د
 

ز فرق، به شواهد و داليل اندك و گاه ناآافی متاسفانه پژوهشگران فرق و مذاهب هنگام شناساندن بعضی ا
ورزی و تحريف حقيقت همراه است و نكته مهمتر اين آه گاه از  اين داليل نيز با غرض; اند تمسك جسته

برای مثال، در مورد ; اند اند آه در زمان خودشان نيز اثر قابل توجهی نداشته هايی سخن به ميان رانده فرقه
های عمده قرن اول و  شناسان آنها را از فرقه ای از فرقه عده; ای متفاوتی وجود داردفرقه آيسانيه اظهارنظره

بازان و  سياست در حالی آه گروهی ديگر اين فرقه را خيالی و ساخته و پرداخته دست; دانند دوم هجری می
وان درباره وجود يا عدم ت حال با توجه به اين دو نظريه، چگونه می) . ١(اند  نويسان قرون بعدی معرفی آرده فرقه

شناسی نيازمند  فرقه آيسانيه يا فرق ديگری از اين قبيل اظهار نظر نمود؟ در نتيجه، پژوهش در فرقه
 . بررسيهای مختلف است و برای اثبات وجود يك فرقه، نياز به مدارك و شواهد آافی است

 
اما در استفاده از آنها و ; نظر نمود صرفشناسی  توان به طور آلی از آتابهای فرقه با وجود مسائل فوق، نمی

هايی است آه وجود آن از نظر  با اين وجود، فرقه آراميه از گروه. استناد به آنها بايد دقت فراوانی ملحوظ داشت
تاريخی مورد ترديد نيست و از اين نظر منابع متعددی به حيات و نقش آن در عرصه فرهنگ و ادب اسالمی 

ه در بررسی آراميه نيز بايد به اين نكته توجه داشت آه غالب منابع ملل و نحل را البت. اند اشاره آرده
نزاعهای ) حديث اهل(اهميت مساله در اين است آه آراميان با شافعيان . اند نويسندگان شافعی پديد آورده

به عنوان ) افعیش(اند آه در آن از ابن ادريس  و حديثی نيز جهت اين نزاع جعل نموده) ٢(اند  خونينی داشته
های شافعيان در مورد  بنابراين به نوشته) ٣. (ياد شده است»  سراج امت«ابليس و از ابوحنيفه به عنوان 
 ) ٤. (آراميه بايد با احتياط نظر آرد

 
 فرهنگی آراميه، تاثير آنها در گسترش اسالم در نواحی شرق ايران - از نكات مهم در بررسی حيات اجتماعی 

يكی از داليل . ژه مردم نواحی روستايی خراسان، هرات، غور و نواحی آن و آسيای ميانه استاسالمی به وي
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آراميان، مومن را فقط شخصی ; گسترش اسالم در اين مناطق، اعتقاد آراميه به مفهوم خاصی از ايمان بود
 و آن را از فرائض دانستند دانستند آه به شهادتين اقرار آند و عمل به احكام شريعت را از ايمان نمی می
گردد، اما  هر چند آنان معتقد نبودند آه اين مفهوم از ايمان موجب رستگاری در آخرت می) ٥(; شمردند می

به همين دليل نيز در برخی ) ٦(; قائل بودند آه در اين دنيا به چنين اشخاصی اطالق لفظ مؤمن صادق است
 ) ٧. (ای مرجئه ياد شده استه شناسی از آنان به عنوان يكی از گروه منابع فرقه

 
ای آه مورد تاييد متون آرامی نيز هست،  عبد القاهر بغدادی در مورد مساله ايمان نزد آراميه با اشاره به نكته

در منتخب رونق ) ١×.(دانند آرامی را در آتش دوزخ جاودان می) مرتدان(نوشته است آه آراميان، تباه آيشان 
به . ی است، حكايتهای متعددی درباره ارتداد افراد آرامی آورده شده استالمجالس آه يك متن ادبی آرام

رسد آه اين حكم آراميه درباره ايمان، راهی برای مقابله با وضعيت ناپايدار برخی از افراد نو مسلمان  نظر می
 ) ٢×.(در اين نواحی بوده است

 
گاه  هادهای اجتماعی مسلمين و تاسيس خانهاز لحاظ فرهنگی نيز نبايد از نقش آراميان در پيدايش و تحول ن

ابتدا اين آه به وسيله جدا شدن ; ساخت مدارس از چند نظر مهم است. توسط آنها غافل بود) مدرسه(
 . مدرسه از مسجد و تشكيل يك نهاد مستقل، تحول مهمی در نهادهای اجتماعی مسلمين به وجود آمد

 
اند  س و وقف مدارس دينی و اعطای موقوفات جهت آنها آوشيدههمچنين در اين برهه همواره حاآمان با تاسي
خاصی در ميان مردم به دست آورند آه اوج اين مساله را در ساخت  تا ارتباط نزديكی با فقها داشته و مقبوليت

 ) ٨. (توان مشاهده آرد مدارس نظاميه می
 

. دايی از جريان تصوف در خراسان استتاثير ديگر آراميه تالش آنها برای ايجاد و گسترش سلوك عرفانی و ج
به طور نمونه، در ادبيات گفتاری، آراميه ; آنها در اين زمينه حتی ادبيات گفتاری خاصی برای خود داشتند

و در مورد خود آراميه نيز تعبير ) ٩(دادند،  يا دوست دوستان مورد خطاب قرار می همديگر را با عنوان دوست
در اين مقاله ضمن بررسی مطالب ياد شده، دو نسخه خطی ) ١٠. (ه شده استخاص ولی و اوليا به آار برد

 . نويافته در مورد آراميه را معرفی خواهيم آرد
 

 َآّراميه، ِآراميه يا َآراميه 
در حالی آه ) ١١(; است»  آراميه«ترين تلفظ نام اين فرقه بر اساس ضبط منتقدان آرامی،  مشهورترين و رايج

ضبط اين آلمه را به صورت آراميه آورده ) ١٢(فصيحی از قول نووی، . است»  آراميه«يا »  هآرامي«تلفظ صحيح 
متكلم مشهور آراميه، دو .)  ه٤٠٩. م) (١٤(از قول محمد بن هيصم .)  ه٧٤٨. م(همچنين ذهبی ) ١٣. (است

ان مشايخ آرامی آراميه و آراميه، آه صورت نخست را تلفظ رايج مي: آند وجه برای نام اين فرقه ذآر می
اشعاری نيز از ابو الفتح ) ١٥. (است) آرام جمع آريم(داند و صورت دوم با توجه به گويش سجستانی  می

شاعر دربار محمود غزنوی وجود دارد آه در اوج قدرت سياسی آراميه سروده شده .)  ه ٤٠٠ ٣٣٠(بستی 
 ) ٣×) (١٧. (و در آنها قرائت اين آلمه به دو صورت آمده است) ١٦(
 

آرده  زندگی می) ١٩) (از ناحيه باب الطعام(به نام ختك ) ١٨(آرام بن عراف، در يكی از روستاهای زرنگ، 
پدر او را «. آرام هنگامی آه با همسر خود به مكه رفته بود، صاحب فرزندی شد آه او را محمد نام نهاد. است

. » جد الحرام برد و ايشان او را دعای خير آردنددر خرقه پيچيد و در آعبه طواف داد و پيش زهاد و معتكفان مس
پدر او به سجستان بازگشت و محمدبن آرام در همان جا به تحصيل علم مشغول گرديد و پس از مدتی ) ٢٠(

در سمرقند همراه با ابومحمد عبد اهللا بن . به هرات و نيشابور و ديگر مناطق برای آسب علم سفر آرد
آلبی را نزد علی بن اسحاق حنظلی  تفسير ابن)  و دوست ابن آرامجانشين(محمدبن سليمان سجزی 

.)  ه٢٣٤. م(با احمدبن حرب  در نيشابور اآثر اوقات خود را به مصاحبت) ٢١. (فرا گرفت.)  ه٢٣٧. م(سمرقندی 
-٥٠٦(سمعانی ) ٢٣. (سال در آن جا بود گذرانيد و در مساله را از او فرا گرفت و بعد از آن به مكه رفت و پنج

 . شرح آاملی از احوال اساتيد ابن آرام را آورده است.)  ه٥٦٢
 

در بلخ نزد ابراهيم بن يوسف ماآيانی بلخی، در مرو نزد علی بن حجر مروزی، در هرات نزد عبداهللا بن مالك بن 
ر سمعانی متذآر گرديده است آه ابن آرام اآث. سليمان هروی و در نيشابور نزد احمد بن حرب، تلمذ نمود

 ) ٢٤. (روايات خود را از طريق احمد بن عبد اهللا جويباری و محمد بن تميم فاريابی نقل آرده است
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بعد از بازگشت از مكه به نيشابور رفت، و در اين هنگام عمش درگذشت و او به سيستان رفت و آنچه را آه به 
ليتهای او باعث گرديد تا بعضی از فعا) ٢٥. (وی ارث رسيده بود، فروخت و پول آن را ميان فقرا تقسيم آرد

بن حصين، عامل  با او برخاستند و به تحريك اينان، ابراهيم به مخالفت.)  ه٣١١- ٢٢٣(فقيهان چون ابن خزيمه 
پس از آن ابن آرام به مناطق غور، شورمين و غرچستان رفت و به . طاهری در سيستان، او را از آن جا راند

 . ل اين فعاليتها، اسالم آوردن گروهی آثير بودو حاص) ٢٦(تبليغ اسالم پرداخت 
 

اقدامات او در آن جا نيز مخالفت فقيه شافعی ) ٢٧. (يازيد دست) مدرسه(گاه  خانه در هرات او به ساخت
بعد از آن او با پيروانش به ) ٢٨. (را برانگيخت و ابن آرام را از هرات بيرون راند.)  ه٢٨٠ ٢٠٠(ابوسعيد دارمی 

ای آه حكومت طاهريان را فردی از  شمار مريدان او و همچنين مطرح شدن شايعه تعداد بی. گشتنيشابور باز
هر چند زهد و ورع وی باعث آزاديش ; سجستان بر خواهد انداخت، موجب گرديد تا مدتی را در زندان بگذراند

 ) ٢٩. (گرديد
 

هايی بنا آرد و  گاه  در نواحی جبل عامل خانهالمقدس رفت و بعد از رهايی از زندان همراه با پيروان خود، به بيت
و پس از مدتی به نيشابور بازگشت و باز هم به زندان افتاد و ) ٣٠(در آنجا به تعليم و تربيت پيروان خود پرداخت 

تنها با اين شرط آه ديگر به خراسان بازنگردد، از زندان .  ه٢٥١مدتی طوالنی در زندان به سر برد و در سال 
به موازات فعاليتهای وی در مناطق غرچستان، شورمين و بالد ) ٣١. (فت و به بيت المقدس بازگشترهايی يا

نكته قابل توجه ) ٣٢. (غور، احتماال او به تالشهايی در بلخ، سمرقند، فرغانه و آسيای ميانه نيز پرداخته است
نزاع آشكار آراميه و ماتريديه . سيطره ماتريديان درآمد اين است آه مناطق ذآر شده، به فاصله آوتاهی تحت

بنيانگذار ماتريديه، تنها به نوشتن .)  ه٣٣٣. م(چرا آه ابومنصور ماتريدی ; در قرون بعد حالت تندی به خود گرفت
از طرف ديگر، حتی يكی از ) ٣٣. (رديه بر معتزله مشغول بود و در موارد معدودی به آراميه اشاره آرده است

. م(، يعنی ابومطيع مكحول بن فضل نسفی .) ه٥٠٨ -٤١٨(يدی، ابومعين نسفی اعقاب متكلم مشهور ماتر
بعد از اقامت در بيت المقدس، در آن جا نيز به سبب عقايدش ) ٣٤. (نزد ابن آرام، آالم فرا گرفته بود.)  ه٣١٨

 آرام در ماه صفر ابن. تبعيد شد و آتابهايش را سوزاندند» زغر«مورد آزار قرار گرفت و به ناحيه بد آب و هوای 
در آن جا درگذشت و پيروانش جسد وی را به بيت المقدس آوردند و در مقبره انبيا به خاك .  ه٢٥٥سال 
توان به مامون بن احمد سلمی هروی، ابو محمد صفار و ابو محمد عبد  از شاگردان ابن آرام می) ٣٥. (سپردند

ن ابو اسحاق ابراهيم بن محمد بن سفيان، ابراهيم همچني) ٣٦. (اهللا بن محمد بن سليمان سجزی اشاره آرد
احمد بن محمد بن يحيی بن معاويه دهان ) ٣٧(بن حجاج نيشابوری، عبد اهللا بن محمد قيراطی نيشابوری، 

عمار ) ٤٠(ابو الحسين عبد اهللا بن مامون هروی، ) ٣٩(محمدبن اسماعيل بن اسحاق بن جمع، ) ٣٨(سلمی، 
از وی حديث ) a 270پيشين، (و ابی بكر ارباآنی ) a 338زين الفتی، ( خميرويه بن عبد المجيد، سليمان بن

 . اند نقل آرده
 

 برخی از آرای خاص آراميه 
وگوها و مناظراتی از ابن آرام با  اند، گفت در ميان آتابهايی آه هر آدام به داليلی به ذآر آراميان پرداخته

ای از آرای خاص ابن آرام  توان به پاره الب نقل شده میاز خالل برخی مط. توان يافت بزرگان عصرش می
آرد، از سوی هم عصرانش به عنوان زهد آاذب مورد انتقاد بوده  زهدی آه ابن آرام آن را ترويج می. يافت دست
ابن آرام توآل را . بنابراين، برای ما مهم است آه بدانيم وجه تمايز اين زهدگرايی چه بوده است) ٤١. (است
دست آوردن رزق  يعنی عدم تالش برای به(ای آه به انكار آسب  گونه آرده است، به ه خاصی تفسير میبه نحو
رسد آه او مخالف مطلق هر گونه تالش و جهد برای  هر چند به نظر می) ٤٢. (شده است منتهی می) و روزی

 و اقوالی از ابن آرام در اثری تفسيری آه حاوی آرا و نظرگاهها. نبوده باشد) آسب(دست آوردن معاش  به
ان آانت االرزاق مقسومة فالكد و : و سئل ابو عبد اهللا«: باشد، از قول وی در اين باره اين گونه آمده است می

ای آه ابن آرام آن را طرح  هرچند اين مساله در دوره) ٤٣. (»  انها ايضا مقسومة: العناء و التعب لما ذا؟ فقال
، شقيق بلخی و احمد حلوانی نيز از انكار آسب دفاع )ابن راوندی(بن ريوندی ا. آرده، مساله بديعی نبود می
در اثر فارسی ) ٤٤. (تمايل نبوده است آردند و حتی استاد ابن آرام، احمدبن حرب نيز به اين امر بی می

ا تواند مفهوم خاص اين تفسير ر آرامی، منتخب رونق المجالس، در باب توآل حكايتی نقل شده است آه می
اما آنان در ارائه تعريف ) ٤٥(گرچه مفهوم توآل تنها نزد آراميان دارای چنين مفهومی نبوده است، . نشان دهد

 : تر آند تواند، مطلب را روشن ذآر متن اين حكايت می. اند خاص از توآل ممتاز بوده
 
آن مرد، . آردند و تعبد میآن اوليا را ديد به جمع نشسته و تعليم . گاه شد وقتی به سمرقند مردی در خانه«

از : گفت. مرا بايد آه بدانم: ترا با اين حديث چه آار است؟ گفت: خادم را پرسيد آه شما از آجا خوريد؟ گفت
ناچار بگوی تا اين همه از آجا خورند؟ خادم را : آن مرد الحاح آرد، گفت. آنجا آه خدای عزوجل روزی آرده باشد
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بسياری گرسنگی به ) خوردن(اگر شما از اين جا خواهيد آردن :  مرد گفتآن. از دندان تو: خشم آمد، گفت
هيچ حيلتی . در ساعت دندان آن مرد به درد خاست. اين بگفت و از آنجا بازگشت. شما خواهد رسيدن

چون ما را چنين حالی : از مردمان سمرقند پرسيد آه چون شما را دندان درد آند، چه آند؟ گفتند. نداشت
گوسفندی . شد طاقت آن مرد بی. گاه بريم، تا اينان دعا آنند، به باشيم لختی نان خريم و بدين خانهپيش آيد، 

بر آنجايگه برد، خادم نستد، بسياری الحاح آرد تا به جايی رسيد . حمالی نهاد نان بر پشت) ی ه(خريد و سفر 
 ) ٤٦. (» ...خورند من میبستان و به ايشان ده تا بخورند، آه از اين دندان ! يا خادم: آه گفت

 
 ٢٤٣. م(ابو حارث محاسبی . مورد نقد قرار گرفته بود) تحريم آسب و آار و ناسازگار ديدن آن با تقوا(اين عقيده 

دست  القلوب اين موضوع را رد آرده بودند و از آسب و تالش برای به ، محمد شيبانی و ابوطالب مكی در قوه.)ه
 ) . ٤٧(رضای خدا و از طريق حالل باشد دفاع آرده بودند آوردن رزق مادامی آه در جهت 

 
) وحی(گرچه آنان حسن و قبح را قبل از حكم الهی . نكته مهم ديگر، تلقی خاص آراميان از عقل است

همچنين آراميان با تعقل ) ٤×.(پذيرفتند، اما به هيچ وجه نظريه اصلح و قاعده لطف معتزله را قبول نداشتند می
قطعاتی از آتاب السر ابن آرام موجود است و اين عقيده يعنی اصلح ) ٥×.(شديدی داشتند تفلسفی مخالف

 ) ٤٨. (دهد نبودن نظام آفرينش را به خوبی نشان می
 

برابری (گرايی خاص آراميان است، اعتقاد آنان به تكافو ادله  نكته قابل تامل ديگر آه حاآی از نوعی عقل
. توان دريافت ه به شكل تحريف شده، از يك عبارت مؤلف تبصرة العوام نيز میاين مطلب را البت. است) براهين

. م(به نقل از استاد خود ابوالحسن علی بن ابی طيب .)  ه٤٩٤. م(حاآم جشمی، محسن بن آرامه ) ٤٩(
. نقل آرده است آه محمد بن هيصم، متكلم مشهور آرامی، به برابری براهين اعتقاد داشته است.)  ه٤٥٧

البته . شناسی يا عدم امكان شناخت است  بحث از برابری براهين در حقيقت نتيجه شكاآيت در معرفت)٥٠(
به اين پرسش آه آيا هر آدام از پيروان اديان مختلف  جواب مثبت) ٥١. (اين بحث نتيجه عملی نيز داشت

اين بحث در عراق، . ادله استتوانند به دين خود پايبند بمانند و رستگار گردند، نتيجه منطقی قبول تكافو  می
ای خاتمه يافته،  گرايی به زودی مساله اما در آنجا در نتيجه غلبه عقل; مرآز فعاليت معتزله، مطرح شده بود

 ) ٥٢. (تلقی گرديد
 

نكته جالب اين است آه بحث تكافو ادله . اند با اين وجود، آراميان در دعوت ديگران به اسالم بسيار آوشا بوده
اين مناطق بخشهايی بود آه ) ٥٣. ( خاصی مطرح بود و متكلمان به رد يا قبول آن مشغول بودنددر مناطق

 . گرايی ظاهر نشد حتی اسالم در اين مناطق در لباس عقل. آردند گروههای مذهبی گوناگون در آن زندگی می
 

آنها معتقد بودند آه خدا ) ٥٤. (از ديگر عقايد ضد معتزلی آراميه، اعتقاد به عدم خلود دائم در جهنم است
نكته جالب ديگر آه حاآم جشمی در تعريض به آراميان، بدان . تواند آفار را از آتش جهنم نجات بخشد می

احتماال آثار اين متفكر ضد معتزلی برای آراميان ) ٥٥. (اشاره آرد، عالقه آنان به خواندن آثار ابن ريوندی است
 بر خالف معتزله، به آرامات اوليا، از جمله به طی االرض معتقد همچنين آراميان. جالب توجه بوده است

مساله ديگر شايسته بررسی، عقيده آراميان در باب توحيد است، آه مورد انتقاد بوده و آنان ) ٥٦. (اند بوده
 اين اتهام حتی در زمان خود آنان نيز مطرح بوده. ای تشبيهی دارند اند آه در باب توحيد، عقيده متهم شده

. م(و ابوعالء صاعد بن بن محمد .)  ه٤٢١. م(در نزاعی آه ميان ابوبكر محمدبن اسحاق بن محمشاد . است
در مقابل ابوعالء نيز . رخ داده بود، ابو بكر محمدبن اسحاق، ابو عالء را به بدعت اعتزال متهم آرده بود.)  ه٤٢١

 ) ٥٧. (او را به داشتن عقيده تشبيه متهم آرده بود
 

قبل از بيان هر مطلبی بايد اين نكته را اشاره آرد آه . اند انديشيده  راستی آراميه در اين باره چه میاما به
آند، گرچه برخی در ارائه  هيچ يك از فرق اسالمی قائل به تشبيه نيست و داشتن چنين اعتقادی را نفی می

متكلم ماتريدی، در اين باره .)  ه٥٠٨. م(ابو معين نسفی ) ٥٨. (افتند تفسير اين مطلب به دام تشبيه می
. نظرشان اين است آه وی قائم بالذات است... گويند آراميه وقتی سخن از جسم بودن حق می: گويد می

خود ابن آرام در آتاب . بردند، در اين معنی بوده است آه آراميان به آار می»  جسم ال آاالجسام«مفهوم 
هرچند بعدها پيروانش در به آارگيری اين الفاظ .  به آار برده بوداش، عذاب القبر، اين مفهوم را مفقود شده

اش، المقاالت، آه تنها منقوالتی از آن باقی  محمد بن هيصم در اثر مفقود شده) ٥٩. (تجديدنظرهايی آردند
گونه آه اظهار  گرچه آن. درباره اين مساله سخن گفته و اعتقاد تشبيهی را رد آرده است) ٦٠(مانده است، 

گرايی آنان به  اند، اما اينكه اين نص بوده) ظاهرگرا(گرا  گردد آه آنان در اين مساله نص ظر آرده، مشخص مین
در مورد عصمت انبيا آنها نظرهايی متفاوت با ) ٦١. (گردد، ابن هيصم آن را رد آرده است تشبيه منجر می



 )۴ (فرقه هاِی اسالمی           

http://xalvat.com  xalvat@xalvat.com  http://xalvat.com/xalvat7/Nasher-eDigaran 

 

 

 389

و دروغ گفتن را از سوی ) آباير(نجام گناه حاآم جشمی اشاره آرده آه آراميان ا; اند معتزله و اشاعره داشته
آند آه گروهی از آراميه  نيز در اين باره نقل می.)  ه٤٢٩. م(عبد القاهر بغدادی ) ٦٢. (دانند پيامبران جايز می

يا اجرا شدن حد گردد، انبيا از آن بری هستند اما در غير آن،  هر گناهی آه موجب ساقط شدن عدالت: اند گفته
آند، اما  پيامبر در امر ابالغ وحی نيز خطا نمی: اند گروهی ديگر از آنها گفته. تكب خطا گردندممكن است مر

در تاييد اين ) ٦٣. (اند گروهی از آنان با پذيرش افسانه غرانيق، به طور ضمنی خطا در ابالغ وحی را پذيرفته
نوان تاييدی بر ترتيب خاصی از را صحيح دانسته و به ع) ٦٤(الفتی، افسانه غرانيق  مطلب، عاصمی در زين

 ) . b 19برگ (آند  ها بدان استناد می نزول سوره
 

  آراميان و شيعيان
 

آغاز . توانيم در طول حيات آراميه بررسی آنيم، نزاعهای آنان با شيعيان است يكی ديگر از موضوعاتی آه می
مقدسی، ) ٦٥. (بوده است.)  ه٢٦٠. م(اين نزاعها با نقد آرای ابن آرام توسط فضل بن شاذان نيشابوری 

به تاليف اثر خود مشغول بوده، از نزاع ميان آراميان و شيعيان آه خود .  ه٣٧٥نگار مشهور آه در سال  جغرافی
يكی از افراد مشهور آرامی .)  ه٤٢١. م(محمد بن اسحاق بن محمشاد ) ٦٦. (شاهد آن بوده، خبر داده است

اما فراسوی اين نمود خارجی، در ) ٦٧. (شيعيان را در نيشابور خراب آرددر زمان قدرت خود، مسجد نو ساخته 
عبيد اهللا بن عبد اهللا بن احمد، مشهور به حسكانی، در . اند مسايل ديگری نيز آنان با يكديگر در ستيز بوده

ف بر سر های ديگر اين نزاعها اشاره آرده است و آن، اختال مقدمه آتاب خود شواهدالتنزيل به برخی از جنبه
در مجلسی آه در آن بزرگان و تعداد آثيری از «: نويسد او می. بيت است شان نزول آياتی از قرآن در حق اهل

مردم و نقيب علوی شهر و فردی از آراميان حضور داشت، فرد آرامی در نزاع با نقيب، نزول سوره هل اتی در 
 نزاع به اين محدوده ختم نشد و به اتهامی بر ضد يا هر آيه ديگر در شان آنان را منكر شد و بيت منزلت اهل

اين مساله باعث گرديد تا يكی از رجال آراميه به نام ابو محمد، احمد ) ٦٩. (بدل شد بيت آراميان در مورد اهل
بن محمد بن علی عاصمی به تاليف آتابی در اين مورد بپردازد تا به تعبير خودش اين اتهام را از آراميان دفع 

آراميان منبر تدريس ابن البيع . رسد آه اين اتهام تا حدی نيز صحت داشته است هرچند به نظر می) ٧٠. (آند
را به خاطر عدم نقل حديثی در فضيلت معاويه شكسته و مانع خروج او از .)  ه٤٠٥. م(حاآم نيشابوری 

ند، آثاری در رد همچنين حسكانی و حاآم جشمی آه در اين مناطق ساآن بود) ٧١. (اش شده بودند خانه
الفتی فی شرح سوره هل اتی، به نحو تلويحی اين  خود عاصمی نيز در آتابش زين) ٧٢. (نواصب نگاشته بودند

و قياس نادرست آنان در اين مورد بيان ) ع(به فضايل علی  پذيرد، اما علت آن را جهل آراميان نسبت اتهام را می
ای به سال تولد و برخی از آثارش در ادبيات و علم   يك منبع اشارهدرباره اين فرد آرامی تنها در) ٧٣. (آند می

در مورد اساتيد و . و احتماال در نيشابور متولد شده است.  ه٣٧٨او در سال ) ٦×.(شده است... بالغت و
بر اساس همين منابع، او نحو و . مشايخش جز در دو اثر نو يافته از او، در منابع ديگر اطالعی در دست نيست

آن گونه آه خود به آرات در زين ) ٧٤. (دبيات را نزد استاد ابوبكر احمد بن علی بن منصور نحوی فرا گرفتا
 . الفتی اشاره آرده، جدش ابو عبد اهللا احمد بن محمد بن مهاجر بن وليد است

 
 )a 4 (ندآ در جای ديگر به ابراهيم بن احمد بن مهاجر اشاره آرده و او را عموی مادرش معرفی می ) .b 202 (

داماد احمد بن مهاجربن ) b 3( توان گفت آه پدر او ابو رجاء احمد بن محمدبن علی عاصمی  به اين ترتيب می
، استاد ابوبكر )a 4( به موازات استنادهای مكرر او به جدش از ابوبكر محمدبن احمد جالب . وليد بوده است

شايد وی همان عبداهللا ) [ b 9(  بن احمدبن نصر ، عبداهللا)٩محمدبن اسحق بن محمشاد، شيخ ابوالقاسم 
احمدبن محمدبن اسحاق ] ٨٩٣منتخب من السياق، رقم : ك.باشد ر.  ه٤٢٥. بن احمدبن نصربن شهاب بری م

، )a 71( ، ابو عبد اهللا حسين بن محمد بستی ازغندی )b 17( ، ابو عبد اهللا محمد بن هيصم )a 10( بن جمع 
، حسن بن )b 198( ، شيخ ابوبكر احمد بن محمد بن حفص )b 129( وب طرماحی ابراهيم بن محمد بن اي
منتخب من : ك.در مورد وی ر) [ a 93( ، شيخ محمدبن قاسم فارسی )a 201( محمد بن احمد زيادی 

، احمد بن محمد بن سهل زاوهی اديب )a 15( ابو القاسم عبد اهللا بن محمشاد بن اسحاق ] ٤٣السياق، رقم 
 )a 62( ابوبكر احمد بن محمد سابق دوغی ، )a 73( ابونصر بن ابی سعد ، )a 227( محمد بن يحيی ، )b 

، عبداهللا بن )b 270( ، ابوحنيفه عبدالملك بن علی قزوينی )a 264( ، ابوبكر محمد بن علی آرمانی )244
در مورد او ) [ b 267 ،a 331( ، ابوالحسن علی بن محمد بن عبد اهللا فارسی مغربی )a 272( محمد بسری 

: ك.در مورد او ر) [ a 315( ، ابونعيم عبدالملك بن حسن اسفراينی ]١٢٧٠منتخب من السياق، رقم : ك.ر
) زين الفتی(در آتاب خود . حديث نقل آرده است) b 343( و ابومحمد يونس بن محمد رازی ] ١٠٧٤همان، رقم 

ای  نسخه. است»  المبانی لنظم المعانی« آثار آتاب يكی از اين. به برخی از آثار ديگرش اشاره آرده است
وی در ) ٧٥. (خطی از اين آتاب در آتابخانه برلين موجود است و بر مبنای آن بخشی نيز به چاپ رسيده است
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آند آه  در زين الفتی او اشاره می.) .  ه٤٢٥(مقدمه آتاب خود المبانی، اشاره به سال تاليف آتاب خود دارد 
نظری به اين دو اثر او به . دهد از المبانی نوشته است و در چند جا خواننده را به آنجا ارجاع میاثرش را بعد 

 . دهد اش را نشان می گرايی خوبی مشرب حديث
 

در المبانی ) ٧٦. (گيرد خرده می) در آنار رافضيان(الفتی و المبانی او با نقل احاديثی، بر معتزله و زيديه  در زين
اظهار نظرهای ) ٧٧. (تازد آند و به اعتقاد وجود امام غائب می در تفسير قرآن و فهم آن، رد میاو نظر شيعه را 

»  فساق بنی اميه«او درباره خلفای اموی به جز معاويه آه از او نامی نبرده است، بسيار تند است و از آنان به 
شعار ابن زبعری توسط يزيد بعد از شهادت خواند و بعد از اشاره به خواندن ا او يزيد را ح فاسق می. آند ياد می

اگر اين نكته، يعنی خواندن اشعار ابن زبعری : آند آه گفته ، از قول محمدبن هيصم نقل می)ع(امام حسين 
 ) . b 63زين الفتی (توان داشت  باشد، شكی در آفر يزيد نمی توسط يزيد بعد از حادثه آربال، درست

 
نسبت داده ) ع(ای به نام خطبه مالحم است آه آن را به علی  ه، نقل خطبهنكته جالب ديگر آه او عنوان آرد

آند آه  خود او عنوان می. های محمود به هند و ديلم وجود دارد است و در آن تاييدی ضمنی بر لشكرآشی
 بيان در جای ديگر در) . b 139زين الفتی . (معنی اين روايت را درك نكرده بود تا آنكه محمود به ری حمله آرد

) a 321 ٣١٥ص (به پيامبر با روايتهای گوناگونی سعی در تثبيت ايمان نياوردن ابوطالب دارد ) ع(مشابهت علی 
) a 223( اند  وی در بحث از بغی و خوارج به طلحه و زبير و عايشه اشاره آرده و بيان نموده آه آنها توبه آرده. 

تن آن را بيان داشته و احاديث ديگری نيز در تاييد زبير و و بعد از آن به حديث عشره مبشره اشاره آرده و م
 ) . b 234( گردد  يادآور می قريشی بودن ائمه و امام را با آوردن چند حديث) . ٢٢٤ -٢٢٣ص (طلحه آورده است 

 
 آل يوم ندعوا«در متن ديگری از آراميه، يعنی تفسيرالفصول، در بيان شرايط امام از ديدگاه آراميه در ذيل آيه 

 : اين گونه آمده است) ٧×(» اناس بامامهم
 
و ... اولها العلم بامور الدين من علم التوحيد و الفقه ; فقيل يحتاج االمام الی عشر خصال يستحق بها االمامة«

و السادسة ... و الخامسة التواضع... و الرابعة لين الجانب... و الثالثة الوفاء بحقوق اهللا... الثانية الصبر 
و التاسعة السخاء و ... و الثامنة ان يكون فصيح اللسان حسن البيان... و السابعة احتمال االذی... يحةالنص
و اجتمعت هذه االشياء آلها فی نبينا عليه السالم و فی الخلفاء الراشدين و فی ... و العاشرة الزهد... البذل

 ) . ٨×(»  رحمه اهللا)محمد بن آرام(اآثر ائمة الدين خاصة فی االمام ابی عبد اهللا 
 

اند، نه به نص و  دانسته نگاشته است، آنها امامت را به اجماع امت می.)  ه٥٤٨. م(گونه آه شهرستانی  همان
به موازات ) ١٠×.(آند خدا در آخرت را تاييد می عاصمی رؤيت) ٩×.(تعيين شدن شخص خاص از سوی پيامبر

 ) ٧٨. (اند  داشتهبه اين مساله اعتقاد آراميه، ماتريديه نيز سخت
 

 آراميان و نقش آنها در تحول نهادهای آموزشی مسلمانان 
اين امر را خود محمدبن آرا م آغاز آرده . گاه اشاره آنيم توانيم به تاسيس خانه از تاثيرات مهم ديگر آراميه می

اآز آموزشی مسلمين مر) ٧٩. (گاهی تاسيس نموده بود و در هرات يكی از مراآز مهم آراميه در قرون بعد خانه
اما به تدريج محلهای . شدند هايی گرد هم جمع می در ابتدا درون مساجد بود آه در آنها افراد به صورت حلقه

رسد آه آراميان در اين امر پيشتاز  به نظر می. خاصی جدای از مسجد برای امر آموزش در نظر گرفته شد
 . اند بوده

 
اين زمان قرن چهارم و . گاه، واژه مدرسه را برگزيده است لمه خانهمترجم عربی رونق المجالس در ترجمه آ

ای است آه مفهوم مدرسه به معنی آامال متمايز،  برهه پنجم، هم زمان با شكل گيری مدارس نظاميه درست
گاه عالوه بر تعبد و زهدورزی، به تعليم نيز  در اين خانه) ٨٠. (رفته است برای يك نهاد آموزشی به آار می

نيشابور را برای هميشه ترك .  ه٢٥١ابن آرام در سال ) ٨١. (شيوه آنان دفترخوانی بوده است. پرداختند می
رسد آه اين مدت زمان  گرچه به نظر می) ٨٢. (مدت اقامت ابن آرام در نيشابور، چهارده سال بوده است. آرد

 يا حتی پيشتر از ٢٣٧ - ٢٣٦ل از سالهای گاه خود را قب با در نظر گرفتن اين نكته او خانه. پيوسته نبوده است
به صورت يك امر رايج در بين آراميان در آمد و بعد از  سازی به سرعت گاه خانه. اين تاريخ در هرات بنياد نهاده بود

جانشين او ابومحمد سجزی نيز ) ٨٣. (گاهی بر سر مزار او بنا آردند فوت ابن آرام، پيروان همراهش، خانه
گاههای موجود در جبل العامل در  در مباحث قبل نيز به خانه. ای آراميان سمرقند، بنا آرده بودگاههايی بر خانه

 . زمان حيات ابو عبد اهللا محمدبن آرام اشاره شد
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بر مراآز تجمع صوفيان اطالق شده است و اگر اين »  گاه خانه«اآنون اين سوال را بايد طرح آرد آه از چه زمانی 
گرديده است؟ اين نكته مسلم  يار آراميه بوده، چه نامی بر تجمع گاه صوفيان اطالق مینهاد منحصرا در اخت

به جای آن »  رباط«يا »  دويره«نهادند، بلكه از تعابير  گاه نمی است آه در خراسان بر مراآز صوفيه، نام خانه
ر آرده و آنجا آه از صوفيان نام مقدسی در اثر خود واژه خانقاه را تنها برای تجمع آراميه ذآ. آردند استفاده می

گاه در مورد اقامتگاه  رسد آه تعبير خانه به نظر می) ٨٤. (برد، از تعبير دويره يا رباط استفاده آرده است می
بر همين اساس، نظر داده شده است آه از اثری ) ٨٥. (صوفيان تنها از قرن چهارم به بعد متداول گرديده است

ق آه در قرن چهارم نوشته شده بود، زمانی دو تلخيص صورت گرفت آه، در قرون در باب تراجم، يعنی السيا
 ) ٨٦. (گاه تبديل شده است پنجم و ششم، تعبيرهای دويره به خانه

 
  فرهنگی آراميه -تاثيرات اجتماعی 

 نخست تالش آنها در خصوص ايجاد تحول در نهادهای آموزشی: تاثيرات آراميه از دو جهت قابل بررسی است
آه بدان اشاره شد، سپس تالش اين گروه برای گسترش اسالم در مناطق روستايی خراسان، غور و 

. خود را آغاز آرد، توانست در مناطق ذآر شده، طرفدارانی بيابد زمانی آه ابن آرام فعاليت... . غرچستان و
ای آراميان، اسالم آرامی در آنجا و تنها در نتيجه تالشه) ٨٧. (منطقه غور تا قرن چهارم به دارالكفر مشهور بود

ابن آرام و اصحابش از سجستان بيرون رانده : فخر الدين رازی در اين مورد نوشته است) ٨٨. (گسترش يافت
شدند و به غرچستان رفتند، در آنجا اعتقادات خود را بر مردم عرضه آردند و آنها نيز پذيرفتند و تا اين زمان نيز 

در منابع . در اين مناطق هنوز اسالم به طور آامل نفوذ پيدا نكرده بود) ٨٩. (ی هستنددر آن ناحيه مردمان آرام
به طور مثال ابن آرام زمانی آه احتماال در هرات بود، افرادی را در . آرامی نيز اشاراتی بر اين نكته وجود دارد

يمينی . دين پدر محمود غزنوی بودنقطه اوج آنها در به اسالم آوردن امير ناصر ال) ١١×.(آنجا مسلمان آرده بود
اسحاق (و امير ناصر الدين چون تعفف و تقشف و ترهب و تزهد اصحاب او ديد به «: در اين باره نوشته است

 ) ١٢×.(»  محمشاد پيوست) بن
 

دهد،  ذهبی نقلی از تاريخ نسف آورده است آه نشان می) ١٣×.(اند اين مطلب را منابع ديگر نيز تاييد آرده
عالوه بر موفقيت ابو يعقوب اسحاق ) ١٤×.(ورزيده است به آراميان تعصب می لدين حتی تا چه حد نسبتناصرا

ابن اثير نيز ) ١٥×.(بن محمشاد در به اسالم درآوردن سبكتكين، او افراد زياد ديگری را نيز به اسالم درآورده بود
در اين سال غياث الدين امير غوری، دل از . آند آرامی بودن غوريان را تاييد می.  ه٥٩٥در ذيل حوادث سال 

در مورد ادله حيات آراميه در غور، باسورث بر اساس نقل زمنچی آه ) ١٦×.(آراميان بريد و شافعی گشت
به حيات ) قرن هشتم(گيرد آه احتماال هنوز آراميان تا آن زمان  غوريان را بدمذهب خوانده است، نتيجه می

 ) ٩٠. (اند خود در غور ادامه داده
 

 چرا آراميه از بين رفت؟ 
ای را  قبل از هر چيز بايد نكته. اآنون بايد به پرسش مهم يعنی دليل يا داليل اضمحالل آراميه پاسخ داد

اند وجود  گرچه امروزه فرق اسالمی، به تمامی آن گونه آه اصحاب ملل و نحل ياد آرده. خاطرنشان آرد
توان  بنابراين، نمی. توان در ديگر گروهها يافت فرق از ميان رفته را میخارجی ندارند، اما بسياری از اعتقادات 

 . ادعا آرد آه اثر يك فرقه با مضمحل شدنش پايان يافته است
 

نخست آنكه، آراميان در حفظ قدرت سياسی : به حيات مستقل خود ادامه دهد آراميه به چند دليل نتوانست
زيستند آه بعد از قرن ششم دائما مورد  افيايی آراميه در مناطقی میديگر آنكه از نظر جغر. خود ناموفق بودند

عامل سوم، تعصبهای ديگر فرق در . اين حمالت احتماال عامل مهمی در اضمحالل آنها بود. حمله قرار گرفته بود
ی پيشين با اين حال حتی امروزه نيز برخی مناطق آرام. مورد آراميه بود آه روند اضمحالل آنها را تسريع نمود
 . گذشته، در سيطره تفكری نزديك به آراميه قرار دارد

 
 : ها نوشت پی

 
  ، تصحيح محيی الدين عبد الحميد ٢٢٨ص ; بغدادی، الفرق بين الفرق. ١×
   ٣٧-٤٤ص ; رونق المجالس. ٢×
  ) ق. ه٢٥٥- ١٦٨(محمد بن آرام ; حيات ابو عبد اهللا. ٣×
   ١٦٨، ص ١الملل و النحل، ج . ٤×
   ١٥٢-١٥١، ص ١٢ثير، الكامل، ج ابن ا. ٥×
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   ١٣٣، ص ١، ج ١٩٥٠قفطی، ابناه الرواه علی انباه النحاة، تصحيح ابو الفضل ابراهيم، . ٦×
   ٧١سوره اسراء، آيه . ٧×
   ٩٨، ص ٢نامه ايرج، ج  ارج. ٨×
   ١٦٨، ص ١الملل و النحل، ج . ٩×
   a 43 ،a 58زين الفتی، . ١٠×
   ٥٦منتخب رونق المجالس، ص . ١١×
   ٣٩٢ترجمه تاريخ يمينی، ص . ١٢×
   ٣٣٩تاريخ سيستان، ص . ١٣×
   ١٦٨، ص )٤٠٠- ٣٨١(ذهبی، تاريخ االسالم، . ١٤×
   ٦١ و ٦٠همان، ص . ١٥×
  ١٥٢، ص ١٢الكامل، ج . ١٦×
 
وداد قاضی، الكيسانية ; . ه١٣٩٣عبد الواحد انصاری، مذاهب ابتدعتها السياسة فی االسالم، بيروت، : ك.ر. ١

  . م١٩٧٤تاريخ و االدب، بيروت، فی ال
برای نمونه، جهت آگاهی از دو مورد از خصومتهای بين آراميه و شافعيان آه منجر به قتل افراد آثيری از هر . ٢

نيز درباره قتل يك فقيه شافعی به دست ; ٢٥١، ص ١٠الكامل، ج ; ٢٦٨ ٩تاريخ بيهق، ص : ك. دو طرف شد، ر
آراميان همچنين متهم به مسموم آردن فقيه شافعی ابن . ٨٦، ص ٨ كبری، جطبقات الشافعية ال: ك.آراميه ر

  . دائرة المعارف بزرگ اسالمی، مدخل ابن فورك: ك.ر. اند فورك نيز شده
حاآم نيشابوری، تاريخ نيشابور، ترجمه محمد بن حسين نيشابوری، تصحيح شفيعی آدآنی، نشر آگاه، . ٣

 ابن حجر، لسان الميزان، تحقيق محمد بن عبد الرحمن المرعشيلی، :ك.همچنين ر. ١٢٤ ، ص١٣٧٥چاپ اول، 
اين حديث را مامون بن احمد سلمی، شاگرد ابن آرام نقل ; ٧٤٧١، شماره ١٣٩، ص ٦ج .  ه ١٤١٦چاپ اول، 
هرچند اين نزاعها تنها منحصر به آراميه و . ٦٨٦٧، شماره ٥٨٦، ص ٥لسان الميزان، ج : ك.ر. آرده است
سازيها نيز در ادامه  ود و تنفر و ستيز آشكار ميان حنفيان و شافعيان هم وجود داشت و اين حديثشافعيان نب
خوشبختانه يك . (شدند اين نكته شايان ذآر است آه آراميه از نظر فقهی، حنفی محسوب می. آن نزاعها بود

لحسن علی بن حسين سغدی، ابو ا: ك.ر. دوره آامل از آرای فقهی آراميه، در يك اثر فقهی باقی مانده است
در اين آتاب از آراميان تنها ) . ١٩٧٧ - ١٩٧٥(صالح الدين الناهی، بغداد : تحقيق.  ه٤٦١. النتف فی الفتاوی، م

يكی از . به عنوان اصحاب ابو عبد اهللا ياد شده است، گرچه مصحح در شناخت اين ابو عبد اهللا ناتوان بوده است
من رفع يديه فی الصلوة فال «: مامون بن احمد سلمی نقل آرده بود آه. ماز بودموارد مهم نزاع، رفع يدين در ن

اين احاديث آه سلمی . ٤٥ ، ص٣ابن حبان، المجروحين، ج . » ء فوه نارا صالة له، و من قرا خلف االمام، ملی
: نويسد یمادلونگ در اين مورد م. نقل آرده است، ناظر به نزاعهای سهمگين ميان حنفيان و شافعيان است

ای بود در باب احكام عملی آه برخی از علمای حنفی  تهديدی بزرگ برای وحدت جامعه اهل سنت، نظريه
گزارش داده است آه بر اساس فتوايی .)  م٩٣٠. /  ه٣١٨. م(مكحول بن فضل نسفی . دادند شرقی تعليم می

ويلفرد مادلونگ، : ك.ر. (آند ز را باطل میاز ابو حنيفه باال بردن دستها در رآوع و بلند آردن سر در نماز، نما
های ميانه، ترجمه جواد  های اسالمی در سده مكتبها و فرقه: ، در آتاب»  ترآها و اشاعه ماتريديه«مقاله 

  ) . ٤٦ و ٤٤، ص ١٣٧٥قاسمی، آستان قدس رضوی، چاپ اول، 
الء علی اصحاب الحديث و وصب الب«:  اشاره آرده است آه٤٢، ص ١شهرستانی در الملل و النحل، ج . ٤

اين نكته را بايد اشاره آرد آه عبارت اهل حديث در خراسان اشاره به ) . يعنی آراميان(»  الشيعة من جهتهم
المنتخب من السياق، ترجمه حاآم : ك.در مورد استعمال اين لفظ بر ائمه شافعی ر. شافعيان نيز دارد

 و ص ٣، ترجمه ٨همچنين، ص .  در عصرش ياد شده است، از وی به عنوان امام اهل حديث٥نيشابوری، ص 
  .  و شواهد ديگر در همان آتاب١٥٤، ترجمه ٨١
، ابن حبان از قول مامون بن احمد سلمی اين ١٢٩التمهيد لقواعد التوحيد، ص ; ٣٢٠انس التائبين، ص . ٥

شيخ احمد جام يكی از ; ) ٤٥، ص ٣المجروحين، ج (»  االيمان قول و العمل شرائعه«: حديث را نقل آرده است
روابط شيخ : ك.برای توضيح بيشتر ر. آسانی است آه در برخی از عقايد خود از آراميه تاثير پذيرفته است

احمد جام با آراميان عصر خويش، مجله دانشكده ادبيات و علوم انسانی، دانشگاه تربيت معلم تهران، شماره 
 ديگرش در تعريف ايمان دقيقا همين شاخصهای آرامی را برای شيخ احمد جام در اثر. ٧٤ -٧٣، سال ٨، ٧، ٦

  ) . ٢٧روضة المذنبين و جنة المشتاقين، ص . (تعريف ايمان استفاده آرده است
  . ١٦٨، ص ١شهرستانی، الملل و النحل، ج . ٦
   .١٨٧، ترجمه سواد االعظم، ص ١٤١، ص ١٩٨٠ابو الحسن اشعری، مقاالت االسالميين، تصحيح ريتر، . ٧
٨ .see : Richard Bulliet : The Political - Religious History of Nishapur, ed :D.S. Richards Islamic 

civilization : 950 -1150 (oxford 8.1973) pp. 71 -93 .  
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  . ١٧٦ ١٧٧، ص ١، ج ١٣٧٢باسورث، تاريخ غزنويان، ترجمه حسن انوشه، امير آبير، : ك.و ر
جشن نامه دآتر (، درخت معرفت »  های شعر عرفانی در زبان پارسی ستين تجربهنخ«شفيعی آدآنی، . ٩

: ٦٨- ٦٧تبصرة العوام، ص ; ٤٤٥، ص ١٣٧٦، به آوشش علی اصغر محمدخانی، انتشارات سخن، )آوب زرين
اين مساله يعنی خطاب قرار دادن ديگران به تعبير دوست، ريشه در تعاليم محمد بن آرام، موسس فقه آراميه 

پس در هر حال . شيطان خواهد بود خدا نباشد پس دوست زيرا او معتقد بوده است آه شخص اگر دوست; اردد
لم يكن ) ان(فقال » ! يا دوست«فحكی انه آان يقول لجميع من خاطبه «; خطاب آرد توان او را دوست می

  . ٩٠، ص ٢نامه ايرج، ج  ، ارج»  حبيب اهللا فحبيب الشيطان
  .  به بعد٤٤٦ درخت معرفت، ص. ١٠
توضيح مشروح فان اس، در مقاله : ك.نيز ر; ٤٣، ص ٥سمعانی، االنساب، ج ; ١٦٤، ص ٧االآمال، ج . ١١
  . ٣٨ ٣٥، ص ١٣٧١ها، نشريه معارف، دوره نهم، فروردين تير،  ، ترجمه احمد شفيعی»  متونی درباره آراميه«
  . ٣٩٥، ص ٨طبقات الشافعية الكبری، ج : ك.در مورد او ر. ١٢
  . ٣٣٤ و ٢٣٤، ص ١مجمل فصيحی، ج . ١٣
سمعانی، التحبير فی المعجم : ك.همچنين ر. ٨٣ ٧٤فان اس، پيشين، ص : ك.اش ر در مورد او و خانواده. ١٤

، سلسله نسب او را تا دو نسل شناسانده ٥٧٢ ، ص١، ج ١٣٩٥الكبير، تصحيح منيره ناجی سالم، بغداد، 
  . ) هيصم بن طاهر بن مردانشاه. (است
در تاريخ سيستان به صورت گرامی ذآر شده است آه احتماال با توجه . ٢٢ و ٢١، ص ٤ميزان االعتدال، ج . ١٥

القند فی ذآر علماء سمرقند، : ، مقايسه آنيد با٣٣٩تاريخ سيستان، ص . به اين قول بايد آرامی خوانده شود
  . ١٨٦ص 
در مورد . شهر نيشابور در قرن چهارم است تاوج قدرت سياسی آراميه در به دست گيری منصب رياس. ١٦

، ٦٧، آذر اسفند ٣مجله معارف، دوره پنجم، شماره : ك.اهميت منصب رياست و توضيحات بيشتر در اين باره ر
گرچه ; ، نوشته ادموند بوزورث، ترجمه اسماعيل سعادت»  ظهور آراميه در خراسان«:  به بعد، مقاله١٣١ص 
  . ١٣منتخب من السياق، رقم : ك.ر. رباره ابوبكر محمدبن اسحاق قابل قبول نيستگيری نهايی باسورث د نتيجه
  . ٣٠٥، ص ٢، طبقات الشافعية الكبری، ج ٣٩٤ يمينی، ص جرباذقانی، ترجمه تاريخ: ك.ر. ١٧
  . بخشی در سيستان. ١٨
  ) . ٣٠٦م، ص احسن التقاسي(» ...و باب الطعام ناحيه واسعه ذات قری جليله، نحو سوسكن و ملكان«. ١٩
  . ٣٣٤، ص ١مجمل، ج . ٢٠
» اليسير«، آلمه ٣١٠، ص )٢٥١-٢٦٠(ذهبی، تاريخ االسالم، ; ١٨٦القند فی ذآر علماء سمرقند، ص . ٢١

احتماال نقلهای ابن آلبی از طريق ابن عباس آه فيروزآبادی در تنوير المقباس جمع . است» التفسير«تصحيف 
، رجال آرامی وجود ٣ و ٢در دو سند ذآر شده در صفحات . ی شده استنموده، از يك تفسير آرامی، گردآور

اخبرنا ابی : قال) عبد اهللا بن مامون الهروی الثقة(اخبرنا عبد اهللا الثقه بن مامون المروی «: سنداول. دارد
حمود رازی اخبرنا ابو عبيد اهللا م: قال) محمد بن آرام(اخبرنا ابو عبد اهللا : قال) مامون بن احمد سلمی هروی(

السدی (اخبرنا علی بن اسحاق سمرقندی عن محمد بن مروان : اخبرنا عمار بن عبد المجيد الهروی قال: قال
دينوری، صاحب تفسير (عبد اهللا بن مبارك «: سند دوم. »  عن الكلبی عن ابی صالح عن ابن عباس) الصغير

 اسحاق سمرقندی عن محمد بن مروان قال حدثنا علی بن) ٢٤٤، ص ١طبقات المفسرين، ج : ك.الواضح، ر
، در مورد تفسير ٦٣فان اس، پيشين، ص : مقايسه آنيد با. »  عن الكلبی عن ابی صالح عن ابن عباس

نكته جالب توجه اين است آه اين طريق شيعی . ٢١٣ و ٢١٢ های ص نوشت ، پی٦٦پيشين، ص : ك.الواضح، ر
. است.)  ه١٨١. م(دينوری غير از عبداهللا بن مبارك مروزی عبداهللا بن مبارك . باشد روايت از ابن آلبی می

احتماال عبد اهللا بن مبارك مذآور در تاريخ نيشابور آه در مقبره حيره مدفون شده است، همان عبد اهللا بن 
تهذيب : ك.در مورد سدی صغير نيز ر; ٣٠٠ و مقايسه آنيد با ص ٢٢٧تاريخ نيشابور، ص . مبارك دينوری باشد

  . ٣٩٢، ص ٢٦ج الكمال، 
به معنی سخت گذرانيدن و جامه خشن پوشيدن آمده به اعلی مراتب زهد اطالق  آه در لغت»  تقشف«. ٢٢

  . شود
  . ٩٨، ص ١٢ابن جوزی، المنتظم، ج . ٢٣
  ، و ١٢٧، ص ٥٥ابن عساآر، تاريخ دمشق، ج ; ٤٤، ص ٥سمعانی، االنساب، ج . ٢٤

encyclopaedia of Islam new edition 1986 Vol : 4 p . 997 .  
، ارج نامه ايرج، به آوشش محسن »  چهره ديگر محمد بن آرام سجستانی«شفيعی آدآنی، مقاله . ٢٥

  . ٩٠، ص ٢باقرزاده، نشر طوس، ج 
  . ١١١التبصير فی الدين، ص ; ٢٢٧الفرق بين الفرق، ص . ٢٦
تلخيصی فارسی از اين اثر به . ت، آه از متن آرامی رونق المجالس نقل آرده اس٥٠فان اس، پيشين، ص . ٢٧

چاپ رسيده است تحت عنوان منتخب رونق المجالس، به آوشش رجايی بخارايی، انتشارات دانشگاه تهران، 
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. م(، بر خالف آنچه آه مصحح در مقدمه اشاره آرده، اين اثر از آن ابوحفص عمر بن حسن سمرقندی ١٣٥٤
آتاب خود را .  ه٤٤٠می به همين نام است آه بعد از سال نيست، بلكه از يك فقيه آرا.)  ه٣٧٥يا .  ه٣٧٣

چرا آه در يك جا از ابو سعيد ابو الخير به وجه ماضی ياد شده و حاآی از اين است آه آتاب ; نگاشته است
، جهت توضيحات بيشتر در مورد اين ٥٨منتخب رونق المجالس، ص . بعد از وفات ابو الخير تاليف شده است

  . ٥٨ ٤٩س، پيشين، ص فان ا: ك.آتاب ر
، البته با توجه به تاريخ تولد وی و سن او در آن تاريخ، صحت اين ٣٠٤، ص ٢ج ; طبقات الشافعية الكبری. ٢٨

  . ادعا مورد ترديد است
حاآم جشمی، شرح عيون المسائل، منقول ; ٣٣٤، ص ١ مجمل، ج: اند به اين شايعه دو منبع اشاره آرده. ٢٩

  . ٤٥ن، ص در مقاله فان اس، پيشي
فان اس، : ك.ر. اين آتاب تلخيصی از ترجمه عربی رونق المجالس است. ٢٢مختصر رونق المجالس، ص . ٣٠

  . ٥٨پيشين، ص 
اما تعيين تاريخ دقيق زندانی شدن . دانيم آه در بار دوم، مدت زندانی شدن او طوالنی بوده است تنها می. ٣١

  . ٥٦ ٥٥نوشت  ، پی٩٢ و ٩١فان اس، پيشين، ص : ك.ر. او ممكن نيست
او . قيمتی ارائه آرده است گاههای آراميه اطالعات ذی مقدسی در مورد پراآندگی جغرافيايی خانه. ٣٢
وللكراميه جبله بهراه و غرج النشار و لهم خوانق بفرغانه و الختل و جوزجان و بمروالروذ خانقه و «: نويسد می

هايی را در  گاه و محمد سجزی نيز به نوشته نسفی خانه، اب)٣٢٣احسن التقاسيم، ص . (» اخری بسمرقند
های آراميه در سمرقند  گاه در مورد خانه. ١٨٦القند فی ذآر علماء سمرقند، ص : سمرقند برای آراميه بنا آرد

، در مورد نقش آراميه در ٢٨، ٢٣، مختصر رونق المجالس، ص ٧٦، ٥٥، ٣٩منتخب رونق المجالس، ص : ك.ر
  : ك.آسيای ميانه ر

Vadet Jean - Clavde Le Karramisme de la haute - asic au carrefour de trois sectes rirals Revuede 
Etudes Islamques Vol : XLVIII, Fascicule1 (1980) 23 -50 .  

در مورد زندگی و آثار . ابو منصور ماتريدی، آتاب التوحيد، تصحيح فتح اهللا خليف، بيروت، ذيل آراميه. ٣٣
 به ٣٦٨، ص ١، ج ١٣٦٢شريف، تاريخ فلسفه در اسالم، مرآز نشر دانشگاهی، تهران، . م. م: ك.ماتريدی ر

در آتاب خود گزارش داده است آه در .)  ه٤٨٢. م(يكی از متكلمان ماتريدی به نام ابو الحسن بزدوی . بعد
ابواليسير . از خوف مرگ علنا رد آردندماوراء النهر يك فرقه از آراميه يعنی هيصميه در زمان او عقايد خود را 

، پيشين، ص »  ترآها و اشاعه ماتريديه«: ، به نقل از مقاله٧٦ ص H.Linssبزدوی اصول الدين، بزدوی، تصحيح 
چون دسترسی به اصل آتاب ممكن نشد، برای من مشخص نشد آه آيا اين فتوای . ١، پی نوشت ٤٢

  . اند  فشار گروهی ديگر چنين آردهماتريديه در مورد آراميه بود يا آنان تحت
  . ٤٦، ص ٥، ج ١٣٧٠قيس آل قيس، االيرانيون و االدب العربی، رجال فقه الحنفية، تهران، . ٣٤
  . ، به نقل از حاآم نيشابوری١٣٠، ص ٥٥تاريخ دمشق، ج . ٣٥
 b 35نق القلوب رو(، در مورد ابومحمد صفار ٩٨، ص ١٢المنتظم، ج : ك.ر: در مورد مامون بن احمد سلمی. ٣٦

آتاب : ك.، در مورد ابو محمد سجزی، ر٢٢مختصر رونق المجالس، ص ) ٥٠به نقل از فان اس، پيشين، ص 
  . ١٨٦القند، ص 

  . ١٢٨، ص ٥٥، تاريخ دمشق، ج ٤٤، ص ٥، االنساب، ج ٤٨٠، ص ٦لسان الميزان، ج . ٣٧
در نقل نخست، صورت سند و خود . ر دارددر سلسله اسناد، ابن آرام قرا) a 268 و a 5( در زين الفتی . ٣٨

بنابراين در اينجا آن را به طور  هايی مهم است حديث آه هر دو در متن چاپ شده، حذف شده است از جنبه
  : آوريم آامل می

اخبرنی شيخی االمام ابو رجاء محمد بن علی بن احمد العاصمی رحمه اهللا قال حدثنا الشيخ الصالح الثقة ابو «
، )٣٨٠ -٣٥١(تاريخ االسالم : ك.در مورد او ر(لرحمن بن محمد بن محبور التميمی الدهان رحمه اهللا محمد عبد ا

قال حدثنا احمد بن محمد بن يحيی بن معاويه ) ٢٠منتخب من السياق، رقم : ك.در مورد پسر او ر; ٣٦١ص 
لسجزی القرشی رحمه اهللا قال ا] آذا[الدهان السلمی رحمه اهللا عن االمام ابی عبد اهللا محمد بن آرام يحيی 

حدثنا عثمان بن عفان السجزی عن يزيد بن هارون الواسطی عن عتبة بن ضمرة عن ابيه ضمرة عن عمر بن 
بالمشرق مدينة يقال لها سجستان ذات سنامين الدخول فيها سخطة و : خطاب عن النبی صلی اهللا عليه قال

قال هكذا و . ثنی بالكرامة ان شهداءها لتراهم شهداء بدر و احدالخروج منها رحمه و ما عفا اهللا اآثر و الذی بع
بابی انت و امی يا : شهيد منهم شفاعة مثل ربيعة و مضر قال عمر) a 5( جمع من السبابة و الوسطی و يكون 

فقال . الن الوسطی و السبابه اقرب من االبهام و الوسطی: بين الوسطی و االبهام فقال رسول اهللا لو جمعت
و لم يشهدوا بدرا و ال حديبية، انه سيخرج منها : فقال. يا رسول اهللا و لم يشهدوا ال بدرا و ال حديبية) رعم(

اذ ما لقيتموهم فاقتلوهم فانهم شر قتلی . اقوام يسمون الخوارج يدعون الناس الی البراءة من علی و عثمان
يی است آه در آن از ابن آرام به لقب قريشی اين تنها جا; ) b 5( »  تحت ظل السماء و خير القتلی من قتلوه

اند آه در آن، هجرت او را  در مورد هجرت او از نيشابور به بيت المقدس نيز حديثی ساخته. ياد شده است
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الآللی ; ٣٥٦، ص ١ابن جوزی، الموضوعات، ج : ك.ر. (اند همپای هجرت پيامبر از مكه به مدينه تلقی آرده
  ) . ٣٠ ، ص٢يه الشريعه، ج تنز; ٤٥٨، ص ١المصنوعة، ج 

  . ١٨٢، ص ٣١٠منتخب من السياق، رقم : ك.ر. پسر او نوه محمد بن هيصم بوده است. ٣٩
   a 142 ،a 190 ،a 251 ،b 306زين الفتی، . ٤٠
سلم بن حسن باروسی، شيخ مالمتيان نيشابور، در گفت و گوی خود با ابن آرام به اين نكته اشاره آرده . ٤١

اشعار سيد ابو محمد : ك.، به نقل از تاريخ الصوفيه، سلمی، همچنين ر٢٥٦ و ٢٥٥، ص ١ ج االنساب،. است
آسانی چون . ٥٠٠، ص ٢لباب االنساب، ج .) :  ه٣٨٣. م(يحيی در نقد زهدگرايی اسحاق بن محمشاد آرامی 

 و ابن آرام علی بساط الفقر بساط الزهد«: ابن معاذ درباره ابن آرام گفته است. اند يحيی بن معاذ او را ستوده
وگو بين سلم بن  يكی از محققان درباره صحت اين گفت. ٣١٢، ص )٢٦٠ -٢٥١(تاريخ االسالم . »  الزاهدين

، مجله » منبعی آهن درباره مالمتيان نيشابور«نصراهللا پورجوادی : ك.ر. حسن و ابن آرام ترديد نموده است
  . ٢٥ ٢٢، ص ١٣٧٧، فروردين آبان ٢ - ١معارف، دوره پانزدهم، ش 

 و ١٨٩، ترجمه سواد االعظم، ص ٢٢، مختصر رونق المجالس، ص ٥٥ ٦منتخب رونق المجالس، ص . ٤٢
  : مقايسه آنيد با

Wilferd Madelung Religous Trendsin Early Islamic Iran p : 43 .  
CL.CAHEN   

مون مشروعيت آسب در ميان شبهاتی پيرا نيز در مقاله خود درباره مفهوم اقتصادی آسب، مدعی شده است
  : ك.ر. مسلمانان مطرح بوده است

Encyclopaedia of Islam second impression 1990 Vol :4, P : 690 -692 .  
، ١٩٨٥: البير نصری نادر، دار المشرق، بيروت: ابن المرتضی، القالئد فی تصحيح العقائد، تحقيق: ك.همچنين ر

  . ٩٩ص 
. ، مقاله دآتر آدآنی بر مبنای تفسيری نو يافته از آراميه به نام الفصول است١٠٠، ص ٢نامه ايرج، ج  ارج. ٤٣

رسد تحريم المكاسب آراميه و اين اتهام به  گرچه به نظر می. اند جا آورده توضيحات آافی را ايشان در همان
  . آنها اختالفی در بحث آالمی جواز آسب بوده باشد

٤٤ .The Politics of Hersy in Medieval Khurasn : The Karramiyyain Nishapur Margart Malamod 
Iranian Studies, Vol :27 1 -4 1994 P : 44 .  

، مقايسه آنيد ٥٠، اصول لنحل، ص ١٤٣، ص ٤، البدء و التاريخ، ج ٤٦٨مقاالت االسالميين، ص : ك.همچنين ر
  : با

IBN AR - REWANDI OR The MAKING of AN IMAGE AL - abhath Vol : 27, 1978 -79, p : 23 .  
، ابن ٨٠، ص ١٣٦٨مهدی محقق، فيلسوف ری، نشر نی، چاپ سوم، : ك.همچنين در مورد انكار آسب ر

: ك.ر. ريوندی نيز در آتاب خود فضيحه المعتزله برخی از معتزله را به داشتن چنين نظری متهم آرده است
  . ١٦٠االنتصار، ص 

، دآتر آدآنی در توضيحی ١٤٨ -١٤٧، ص ٧، ذيل احياء علوم الدين، ج دائرة المعارف بزرگ اسالمی. ٤٥
در مساله توآل دقيقا اين اثر روی غزالی مشخص . شفاهی گفتند آه غزالی از آراميه تاثيراتی پذيرفته است

  . است
، در اين مورد عبارتی از ٧٣ و ٧٢اس، پيشين، ص  فان: ك.، همچنين ر٥٥منتخب رونق المجالس، ص . ٤٦
  . حول بن فضل نقل شده استمك
٤٧ .Malamod op.cit pp : 44 -45 .  
شك بخشهای ذآر شده،  اين انتقادات به صراحت از معتزله است و بی; ٦٧، ٦٦، ٦٥تبصرة العوام، ص . ٤٨

اين نزاعها را بعدها ماتريدی دنبال . ها در خراسان است ترين اثر موجود از نزاع ميان معتزله و ديگر گروه قديمی
  . ٣٣نوشت  پی: ك.ر. ردآ
، ٦٨تبصره العوام، ص : ك.ر. دانسته است ابن آرام اعمال غير مسلمانان را بر طبق عقايدشان درست می. ٤٩

  .  و گويد لواط آودآان و بزرگان آفار و مشرآان و مجوسی و يهود و نصاری عبادت باشد١٨سطر 
  . ٤٨فان اس، پيشين، ص . ٥٠
٥١ .see : secpticism in Islamic Religous Thought Al - Abhath 31/1968 .  

  ) . به اين مقاله دسترسی حاصل نشد(
ابن نديم، . (گفته شده است آه ابو حفص حداد آتابی به نام الجاروف فی تكافو االدله نگاشته است. ٥٢

او اين . آورده استابو حيان توحيدی نيز قول يكی از متكلمان بغدادی را درباره تكافؤ ادله ) . ٢١٦الفهرست، ص 
بايستی تمام  گونه استدالل آرده است آه اگر خداوند، عادل، آريم، جواد، عليم، رئوف و رحيم است، پس می

آوشند و از خشم او  چرا آه آنان با وجود اختالفهايی آه دارند، در طلب رضای او می; ببرد خلقتش را به بهشت
اند  يزند و برخی نيز پيروی از امر او را رها آردند، چون فريب خوردهگر با دوری از گناه، به قدر علم و عقلشان می
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ای را به نزد  و باطل در لباس حق بر آنان جلوه نموده است و مثل آنها در اين مورد مثل فردی است آه هديه
. دهد میگر و مكار خود را به جای پادشاه جا زده و او هديه را به آنها  در راه گروهی حيله. برد پادشاهی می

حال اگر آن پادشاه آريم باشد، چون بر حال وی آگاه گردد، عذر او را خواهد پذيرفت و وی را مورد توجه قرار 
االمتاع و . (گيری بر اوست تر از غضب و خرده خود بر آن فرد خواهد افزود، و اين اولی خواهد داد و بر آرامت

آرمر، احيای فرهنگی در عهد آل .ل.جوئل: ك.افو ادله رهمچنين در مورد تك) . ١٩٣ و ١٩٢، ص ٣الموانسه، ج 
  . ٤٩٧، ص ١٣٧٥بويه، ترجمه محمد سعيد حنايی، مرآز نشر دانشگاهی، 

الفصل فی : ك.در ميان نويسندگان ملل و نحل تنها ابن حزم به طور مفصل به اين موضوع پرداخته است، ر. ٥٣
  . ٢٧٠ -٢٥٣، ص ٥، ج ١٤٠٥: الملل و االهواء و النحل، دار الجيل، بيروت

  . ٤٧پيشين، ص . فان اس. ٥٤
رساله ابليس الی اخوانه المناحيس، محسن بن آرامه، تحقيق حسين مدرسی، دار المنتخب العربی، . ٥٥

ابن ريوندی بعدها در آثار خود به نحوی از استداللهايی استفاده آرد آه محمد . ١٥٣ص . ق.  ه١٤١٥چاپ اول، 
به نظر می رسد .)  ه٢٥٥ - ١٦٨(با توجه به تاريخ تولد و وفات ابن آرام . خود آورده استبن آرام در آتاب السر 

هرچند ماهيت اين تاثير و . ابن ريوندی از ابن آرام الهام گرفته باشد، خصوصا زمانی آه بر ضد معتزله شوريد
آنجا آه از .)  ه٥٠٨. م (همفكريها هنوز چندان مشخص نيست، اما اين قابل توجه است آه ابو معين نسفی

، ٣٠٦ و ٨٠، ص ١تبصرة االدله، ج . آند گويد، ابن ريوندی را همراه با آنان ياد می آراميه و آرای آنان سخن می
  . Van ess Op.cit P : 8: ك.همچنين ر

خ شي: ك.همچنين ر. ، بخشهايی از آتاب در فضائل ابن آرام را آورده است٧٥، ص ٨المطالب العاليه، ج . ٥٦
  . ، مقدمه مصحح٨٤، ص ١٣٥٠احمد جام، انس التائبين، تصحيح علی فاضل، انتشارات بنياد فرهنگ، 

علت متهم شدن ابو عالء صاعد بن محمد به اعتزال آن بود آه دو تن از اساتيد او يعنی قاضی ابو الهيثم . ٥٧
  : ك.ر. اند هعتبه بن خيثمه و ابو نصر محمدبن محمد سهل از رهبران معتزله نيشابور بود
The Patricians of Nishapur Richard W.Bulliet Cambidge 1972, P : 201 .  

رسد با ضديتی آه ابوعالء با علم آالم داشته، معتزلی بوده  نظر نمی گونه آه مادلونگ اشاره آرده، به اما همان
مدخل آل «، ٤٠، ص ٢می، ج دائره المعارف بزرگ اسال: ك. ، همچنين ر٣٦مادلونگ، پيشين، ص : ك. ر. باشد
  . » صاعد
الكرامية بالنسبة الی : انه قال«: در اين باره خواندنی است.)  ه٦٣٢. م(سخن شهاب الدين سهروردی . ٥٨

الحنابلة مشبهة و الحنابلة بالنسبة الی االشعرية مشبهة و االشعرية بالنسبة الی المعتزلة مشبهة و المعتزلة 
 و الفالسفة بالنسبة الی من عنده العلم الذی هو ميراث االنبياء عليهم بالنسبة الی الفالسفة مشبهة

سهروردی، رشف النصائح االيمانية و آشف الفضائح اليونانية، تصحيح نجيب مايل هروی، (مشبهة : السالم
  ) . ٣٩١ ٣٩٠، ص ١٣٦٥چاپ و نشر بنياد، 

، تحقيق عبد المجيد ترآی، دار الغرب اسالمی، ابو الثناء محمود بن زيد الالمشی، التمهيد لقواعد التوحيد. ٥٩
  . ١٢٠، ص ١و تبصرة االدلة ج . ٦٠ و ٥٩، و رد آن در ص ٥٧، ص ١٩٩٥چاپ اول، 

  . ٤٤ و ٤٣، ص ٥، االنساب، ج ٢٢٨بغدادی، الفرق بين الفرق، تصحيح محيی الدين عبد الحميد، ص . ٦٠
  . ٣٧٢ و ٣٧١، ص ٦، ج ٢٣٣ و ٢٣٠، ص ٣البالغه، ج ابن ابی الحديد، شرح نهج : ك.در مورد اين بخشها ر. ٦١
، مقدسی نيز عبارت جالبی ١٧١، ص ٥صفدی، الوافی بالوفيات، ج ; ١٦٧ و ١٦٦، ص ١الملل و النحل، ج . ٦٢
فان قال قائل ا لم تقل انه ليس ببيار مبتدع ثم قلت ان بها آرامية، فقيل «: او در مورد آراميه نوشته است. دارد

زهد و تعبد ومرجعهم الی ابی حنيفة و آل من رجع الی ابی حنيفة او الی مالك او الی الشافعی آرامية اهل 
او الی ائمة الحديث الذين لم يغلوا فيه و لم يفرطوا فی حب معاوية و لم يشبهوا اهللا و يصفوه بصفات 

الدين محمود بن رآن : ، همچنين مقايسه آنيد با٣٦٥، احسن التقاسيم، ص »  المخلوقين، فليس بمبتدع
، ص ١٩٩١محمد مالحمی الخوارزمی، المعتمد فی اصول الدين، تحقيق مكدرمت و ماديلوغ، الهدی، لندن، 

٢٩٧ .  
  . ١٥٢رساله ابليس، ص . ٦٣
  . ٢٣٣الفرق بين الفرق، ص . ٦٤
، ج ١٣٧٠سيد مرتضی عسگری، نقش ائمه در احياء دين، انتشارات بعثت، : ك.در مورد افسانه غرانيق ر. ٦٥
  .  به بعد٣٦٥، ص ٤ -١
  . ١٥٤شيخ طوسی، فهرست، ص . ٦٦
مقدسی از . اند ، آنان همچنين با زيديه و اسماعيليه نيز درگيريهايی داشته٣٣٣احسن التقاسيم، ص . ٦٧

، در مورد درگيری آراميه با )٣٧١پيشين، ص : ك.ر. (درگيری آراميه با حسينيان جرجان نيز خبر داده است
ترجمه : ك.ر( شواهدی موجود است، مانند نقش آنان در اعدام تاهرتی، داعی اسماعيلی، اسماعيليه نيز

، )٣٣١النقض، ص : ك.ر(، فتوای محمد بن هيصم برای نبرد با اسماعيليه، ) به بعد٣٧٠تاريخ يمينی، ص 
فداييان يكی از  به دست.  ه٤٩٦گرفتند محمشاد مقدم آراميه در سال  اسماعيليه نيز متقابال انتقام می
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، در مورد ١٧١ابو القاسم آاشانی، زبدة التواريخ، بخش فاطميان و نزاريان، ص : ك.ر. اسماعيلی به قتل رسيد
، اين محمشاد مسلما محمشاد بن احمد بن محمد بن اسحاق ٩٨تاريخ نيشابور، ص : ك.نام محمشاد ر
  . ٣٢٩، ص ٢، التحبير، ج  و سمعانی١٥٦٦منتخب من السياق، رقم : ك.در مورد وی ر. محمشاد نيست

  . ١٣منتخب من السياق، رقم . ٦٨
  ) . اين نكته را حجة االسالم آاظم محمودی يادآور شدند(، ٢، ص ١شواهد التنزيل، ج . ٦٩
جالب توجه عبارتی است آه ابن حجر در شرح حال . اين اتهام در مورد آسانی ديگر نيز ذآر شده است. ٧٠

  . ١٥٩، ص ٤لسان الميزان، ج : ك. ر. ابن قتيبه آورده است
. موجود است) قم(ای عكسی از اين آتاب در مجمع احيای فرهنگ اسالمی  نسخه) b 3 ،a 4( زين الفتی . ٧١

تلخيصی از اين آتاب با عنوان العسل المصفی فی تهذيب زين الفتی به آوشش استاد محمد باقر محمودی به 
در . جانب تشكر نمايم شان برای در اختيار نهادن نسخه به ايندر اينجا جا دارد از لطف اي. چاپ رسيده است

  . ٢٠٨ و ٢٠٧اهل البيت فی المكتبه العربيه، ص : ك.مورد اين آتاب و ساير نسخ موجود از آن ر
، ص ١٧، سير اعالم النبالء، ج ١١٠، ص ١٥، المنتظم، ج ١٦٣، ص ٤طبقات الشافعية الكبری، ج : سبكی. ٧٢
  . ١١٠، ابن الوزير، فلك الدوار، ص ١٣٢، ص )٤٢٠ - ٤٠١(، تاريخ االسالم، ٣٢١، ص ٣ت، ج ، الوافی بالوفيا١٧٥
  .  و ذيل حسكانی در فهرست اعالم١٠٣اهل البيت فی المكتبة العربية، ص . ٧٣
٣ ،a 4 : (»ظن بعض الجهلة االغتام و الغفلة الذين هم فی بالدة االغنام بنا معاشر آل ... و اشد ما حدانی عليه
در جايی . »  لكرام و جماعة اهل السنة و الجماعة االحكام انا نستخير الوقيعة فی المرتضی رضوان اهللا عليها

و انما وقعوا الی هذا الظن الفاسد من جهلهم و قلة «: ديگر علت چنين گمانی را اين گونه عنوان آرده است
السنی الجزل و ذلك انهم راوا الخوارج يتولی و ) b 4( علمهم و سخافة عقلهم و عدم التمييز بين الردی الرذل 

الصديق ببغض المرتضی و السبطين و راوا الروافض يتولی المرتضی ببغض الشيخين الصهرين فقاسوا من يتولی 
الصديق رضوان اهللا عليه بالخوارج الذين هم آالب النار و لم يعلموا ان حب الصديق ال يصح اال بحب المرتضی و 

، همچنين برای يك خطبه زهد گونه از ابو يعقوب اسحاق بن )a 5( »  ح مع بغض الصديقال حب المرتضی يص
  . ٤٥ و ٤٤، ص ٥االنساب، ج : ك.محمشاد با اشاره به اهل بيت ر

اخبرنی االستاذ ابو بكر احمد بن علی بن منصور النحوی رحمه اهللا الذی ما مقلت عينای مثله علما و ادبا «. ٧٥
  ) . b 262زين الفتی، (» : ...فة و رواية سنة ثمان و تسعين و ثلثمائة، قالو نحوا و صرفا و ظرا

البته مصحح در . ١٩٥٤مقدمتان فی علوم القرآن، تصحيح آرثر جفری، مصر، : ك.در مورد بخش چاپ شده ر. ٧٦
ر برای بار نخست دآت. شناخت نويسنده المبانی ناموفق بوده است، چرا آه نسخه فاقد نام نويسنده است

ای نيز از آتاب المبانی در آتابخانه احيای  به لطف ايشان نسخه. شفيعی آدآنی به اين نكته اشاره آردند
اين بخش چاپ شده، خصوصا از لحاظ معرفی آردن عقايد آراميه درباره . تراث اسالمی در قم موجود است
  . قرآن دارای اهميت فراوانی است

ء جدال و يزعمون ان المشيئة و االستطاعة اليهم دون  هم اآثر شی«: از معتزله به قدريه ياد شده است. ٧٧
ء بقضاء من اهللا و قدر اال المعاصی فان اهللا لم يقضها و لم يقدرها علی  هم اقوام يزعمون ان آل شی... اهللا

لخوارج و فان ا«: آمده است) a 5( گيری بر شيعه در زين الفتی  در مورد خرده) . a 131زين الفتی، (» ...العباد
الروافض قد بائا باثمهما و تعرضا لسخط ربهما و رجعا بغضب من اهللا و ماواهم جهنم و بئس المصير ان لم 

ال يرون «: آند شيعيان را اين گونه معرفی می آورد و عالمت حديثی بر وجوب قتل شيعه می» b 5‹ در . » يتوبوا
بعد از پيامبر، زين ) ع( در رد آردن جانشينی علی سعی عاصمی. » جمعة و ال جماعة و يشتمون ابابكر و عمر

در ) . a 188( نقل اشعاری از ابو عبد اهللا مامون بن احمد سلمی در هجو رافضيان ) . b 218 ،a 219( الفتی 
اللهم ال تجعل الخالفة فی «: اند آند آه ايشان فرموده جايی ديگر با نقل حديثی به دروغ از قول پيامبر نقل می

  ) . b 174( »  ولد علی
  . ١٨٤مقدمتان فی علوم القرآن، ص . ٧٨
، ابو معين نسفی، تبصرة االدله، تحقيق آلود سالمه، دمشق، ٨١ و ٨٠التمهيد لقواعد التوحيد، ص . ٧٩

نصر اهللا پورجوادی، رؤيت ماه در آسمان، مرآز : ك.باری همچنين ر در مورد رؤيت.  به بعد٣٨٧، ص ١، ج ١٩٩٣
  . ١٣٧٥نشر دانشگاهی، 

  . ٥٦منتخب رونق المجالس، ص . ٨٠
  . ٥٨فان اس، پيشين، ص : ك.در مورد اين آتاب و ترجمه آن ر. ٨١
  . ٥٥، منتخب رونق المجالس، ص ١٨٢احسن التقاسيم، ص . ٨٢
  . ٩٨، ص ١٢ابن جوزی، المنتظم، ج . ٨٣
  . ١٣٩، ص ٥تاريخ، ج ، همچنين مقايسه آنيد با البدء و ال٣٠٤، ص ٢طبقات الشافعية الكبری، ج . ٨٤
، ٤٤، در مورد تعابير جدا برای صوفيان، همان، ص ٣٧٧، ٣٦٧، ٣٢٣، ٢٣٨، ١٨٢، ١٧٧احسن التقاسيم، ص . ٨٥
  : مقايسه آنيد با. ٤٣٠، و ٤١٥، ١١٨

Encylopaedia of Islam Vol : 5 P . 1025 .  
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  . ٢٧١، ص ٤مقريزی، الخطط، ج . ٨٦
  . ١٣١، ص ١نی، ج اسرار التوحيد، تصحيح شفيعی آدآ. ٨٧
  . ٤٤٤، ص ٢، ابن حوقل، صورة االرض، ج ١٦٩اشكال العالم، ص . ٨٨
٨٩ .The early Islamik history of Ghur C.E. Bosworth central Asiatik Journal Vo1 : 6 1961 P : 128 -

129 .  
  .٨٨اعتقادات فرق المسلمين و المشرآين، ص . ٩٠

  
  

 
 

  صوفيه
  

  کليات
  

 )١(تصوف و عرفان 
 
 

  ٤٦٧، ص ٨، ج يدائرة المعارف بزرگ اسالم: آتاب
  آوب  دآتر زرين: نويسنده

 
 

و هنوز ) ٢٩عبادی، (اند  ايراد تعريف دقيق جامع و مانعی از تصوف را اهل تحقيق از قديم امری دشوار شناخته
 حقيقت آن را تقريبا ، و بحث در)٢٥، » ) ٢. . . (عارفان«نيكلسن، (هم، گه گاه تصوف را امری تعريف ناپذير 

در آتب قدمای اهل تصوف هم، از جمله در آشف المحجوب و شرح . يابند می) ١٧شيمل، مقدمه، (غير ممكن 
: نك(تعرف، اقوال بسيار از زبان مشايخ آنها در وصف تصوف نقل شده آه شمار آنها به قولی بر هزار بالغ است 

ست و غالبا حداآثر آاشف از احوال يا خواطر شخصی و هيچ يك متضمن تعريف آن ني) ٥٧سهروردی، عمر، 
تعدد و تنوع اين اقوالـكه در بعضی موارد موهم وجود تضاد در آنها ). ٢٠٥ـ٢/١٩٧غنی، : نك(گويندگان آنهاست 

هم هستـنه فقط ممكن است حاآی از شعور گويندگان به صعويت ارائه تعريف جامع واحد از آنـيا مبتنی بر 
صوف امری واحد نيست و انواع متعدد داردـباشد، شايد ناشی از اين معنی نيز هست آه اعتقاد به آنكه ت

اند  گويندگان آن اقوال بعضی، رسوم تصوف را، بعضی، آداب تصوف را، و بعضی، حقيقت تصوف را در نظر داشته
جمع مجموعه اين اقوال با اينهمه، از ). ٤٧ـ٤٦ابو منصور، : نك(اند  و هر آدام از يك جنبه در باب آن سخن گفته

توان شماری اوصاف و رسوم تصوف را به دست آورد آه تا حدی آن را از آنچه با آن قابل التباس است، باز  می
 . شناخت

 
در باب اشتقاق نام صوفيه هم اختالف اقوال هست؛ تصور اشتقاق آن از سوفيا يا سوفوس يونانی آه به خاطر 

و اقوال ديگر هم )  به بعد٤٥نولدآه، (ين نقل و اشتقاق موافق نيست ، با مواز) ١٦ص (بيرونی آمده است 
، مبنايی ) ٨٢ـ٦٣همايی، : نك(مبنی بر اشتقاق آن از صفوت و صفا و صفه آه غالبا منقول از خود صوفيه است 

وجه اشتقاق مقبول، همان نسبت به لفظ صوف است آه وجهی برای شعار پشمينه . بر اشتقاق لفظ نيست
و ابو نصر سراج صاحب ) ١٢٦، . . . الرسالة(آند و از قدمای صوفيه ابوالقاسم قشيری  م بيان میپوشی قو

و بعضی ديگر از قدما آن را تأييد ) ٥٩ص (و شهاب الدين عمر سهرودی صاحب عوارف المعارف ) ٢١ص (اللمع 
تصوف به معنی پوشيدن . ندشمار تر می اند و امروز آن را بر ساير وجوه پيشنهادی برای اشتقاق مناسب آرده

صوف در واقع نوعی اعالم گرايش به زهد و اعراض از متاع دنيا بوده است و ظاهرا دليلهايی آه اين اشتقاق را 
و قدمای ) ع(اينكه لبس صوف را بعضی امامان . گذارد سازد، محلی برای قبول وجوه ديگر باقی نمی مرجح می

، و نيز اينكه در بعضی موارد اين امر به عنوان ) ٢٦٣ـ١٨/٢٦٢ابی الحديد، ابن (اند  آرده زهاد با آراهت تلقی می
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تشبه به رهبانان نصاری دستاويز اعتراض متشرعه بر صوفيه واقع بوده است، در جای خود مؤيد اين اشتقاق 
 . تواند بود

 
 : عرفان و رابطه آن با تصوف

رود و در قديم غالبا آن را تحت عنوان معرفت،  ه آار میدرباره عرفان هم آه در تداول امروز غالبا مرادف تصوف ب
اند، همچنان اقوال  آرده تلقی می) ٢٤٦، . . . عبد الرزاق، شرح منازل: قس(ای از مراتب نهايات سلوك  مرتبه

تعريف جامع عرفان البته دشوار است؛ آنچه در ). ١٤٥ـ٢/١٣٧مستملی، : مثال نك(مشايخ بسيار مختلف است 
همچنين تباين با بحث و .  در آاربرد آن غلبه دارد، استعمال عرفان در مقابل علم بحثی استلسان صوفيه

. اند، شايع است  آند، غالبا در آنچه در آن باب گفته برهان آه اشتمال آن را بر مفهوم آشف و وجدان الزام می
ء   از آن، احاطه بر عين شیدر تعريف آن هم غالبا به تصريح يا به طور ضمنی خاطر نشان شده است آه مراد

مستملی، : عبد الرزاق، همانجا؛ قس(ء آه علم در تعريف متداول عبارت از آن است  نه بر صورت شی. است
تواند بود، برای انسان هست، به  ء در تمام آنچه موضوع اين معرفت می اشكالی آه در احاطه بر شی). ٢/١٤٢

در ). ١٨٣، . . . شبستری، مجموعه: قس(اند  وف قائل شدهاينجا منجر شده است آه به وحدت عارف و معر
، وجود دارد، هر چند در ) ٢/٣٦مستملی، (» هو العارف و المعروف«ای نيز با قول جنيد،  اينجا جای مقايسه

شرح اين قول هم گويند آه جنيد آن را به معنی گفت، نه به حقيقت؛ از آنكه خدای را عارف گفتن روا باشد و 
اين سؤال هم به همين سبب بر اذهان گذشته ). ٢/٩٩٥تهانوی، : ؛ قس٢/١٣٨همو، ( روا نباشد عالم گفتن

. شبستری، گلشن(» چه سودا بر سر يك مشت خاك است«است آه اگر عارف و معروف ذات پاك است، پس 
»  خود آيست؟معروف ورای اوهام است، عارف با عرفان«: اند آه گفت از قول حالج نيز نقل آرده). ٨٤ـ٨٣، . . 

اند آه هر آس عرفان را برای عرفان برگزيند، به چيز فانی دل بسته  با اين حال، محققان گفته). ٤٣٤روزبهان، (
؛ ٣/٣٧٥ابن سينا، (يابد  است؛ فقط آن آس آه عرفان را برای معروف برگزيند، به لجه وصول، مجال خوض می

 ).  ذآر نام ابن سينا با تحسين ياد آرده است، آه اين قول را بدون٤٥ـ٣٢/٤٤فخر الدين، : نيز نك
 

آيد آه عرفان نه فقط در مقابل زهد اهل رسوم،  اند، بر می از اقوالی آه در تفاوت بين عالم و عارف تقرير آرده
از اين رو، بر خالف علم اهل رسوم آه مبنی بر طريقه برهان . بلكه در مقابل علم اهل رسوم هم قرار دارد

شود، علم اهل عرفان بر  آن از حس آه يك امر متعلق به متاع دنيا و امر جسمانی حاصل میاست و مقدمات 
 . طريقه آشف و وجدان واقع است

 
بر خالف علم اهل رسوم آه به تمرين و ممارست عقلی احتياج دارد، علم اهل عرفان به تزآيه و تصفيه و 

، اما اين حال از طريق بحث و برهان )  به بعد٣٤٦٧ ، بيت١مولوی، مثنوی، دفتر : نك(تخليه قلب نيازمند است 
شود، به حاصل آن آه تجرد روح از متعلقات، و حتی انسالخ از بدن و  آه علوم اهل رسم بدان متمسك می

توان يافت؛ در واقع  ، دست نمی) ٧٨٢ـ٧٨٠زرين آوب، سرنی، (اند  آنچه حكما نضو جلباب و خلع بدن خوانده
 تشبه به حق است در تجرد از ماده، و از همين جاست آه حكمای اشراقی و اتباع آمال مطلوب اهل عرفان

هم در حكمت خويش به تصوف در مفهوم مرادف يا الزم عرفان نزديك ) فلوطين، پلوتينوس(» شيخ يونانی«
د و اندـمثل بايزي اند و حتی بعضی از مشايخ صوفيه را آه در عين حال به عنوان عارف هم موصوف بوده بوده

به هر حال، بين ). ٥٠٣سهروردی، يحيی، (اند  حالج و سهل تستریـدر حكمت اشراقی، حكمای واقعی خوانده
تصوف و عرفان در نزد اهل تحقيق رابطه عموم و خصوص واقع است و تصوف اعم است، هر چند در تداول عام 

نند، اما نزد محققان بين آنها فرق خوا آنند، به نام آنها می آسانی را هم آه به حال صوفی و عارف تشبه می
عزالدين، (خوانند  و متعرف می) يا مستصوف(است، اين متشبهان را در مقابل صوفی و عارف غالبا متصوف 

 ). ١٧ـ١٢، . . . جامی، نفحات: ؛ قس٨١ـ٨٠
 

توان   می.رسند، حقيقت آنها متمايز است تصوف و عرفان هر چند در تداول الفاظ متالزم يا متقارب به نظر می
گفت آنها را بايد دو گونه يا دو جنبه متمايز از يك نوع حيات دينی تلقی آرد آه هر دو متضمن اعراض از متاع 
دنياست، اما تصوف روی در عمل دارد و شامل مجاهده با نفس برای استمرار در اين اعراض است، در صورتی 

از آنچه حاصل برهان است، اعراض .  و ذوق استآه عرفان روی در علم دارد و شامل اعتماد بر معطيات آشف
جامع هر دو معنی ) مثل موالنا و ابن عربی(و بعضی از متأخران آنها ) مثل بايزيد و حالج(دارد و قدمای مشايخ 

 . اند و هم به عنوان عارف اند؛ هم به عنوان صوفی مطرح شده بوده
 

 حفظ رابطه و عالقه آن با تصوف رسمی موجب تحول مفهوم عرفان در ادبيات صوفيه و استمرار عادت بر
توسعهايی در استعمال اين لفظ شد آه از جهت بررسی سير مفهوم تصوف در تاريخ قابل مالحظه است؛ 
خاصه آه در اين تحول، مفاهيم مربوط به عرفان محض بر احوال صوفيه بار شد و بعضی اقوال در باب عرفانـاما 
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اين اقوال . تداول بيشتر داشتـبه صوفيه و محققان اهل تصوف منسوب گشتتحت عنوان معرفت آه نزد صوفيه 
آرد؛ تعريف  ای اوصاف در باب عرفان بود آه البته از تلقی خاص گويندگان از اين معانی حكايت می شامل پاره

 . ساخت عرفان نبود، اما مفهوم عرفان و تصوف هر دو را تدريجا معروض تحول می
 

را از مقوله علوم تلقی آردند ) معرفت(حققان قوم تصوف را از مقوله اخالق، و عرفان از جمله آنكه بعضی م
؛ بعضی ديگر به عرفان علمی و عرفان آشفی قائل شدند و عرفان را مجرد عدم )٤٧٢، . . . قشيری، ترجمه(

م بحثی و و در همين راستا بعضی عرفان را شامل عل) ١/٣٠٢، . . . خوارزمی، شرح(شهود ماسوی خواندند 
برخی عرفان در معنی اخصـمعرفت خدای تعاليـرا صورت ). ٧الهيجی، (علم آشفی هر دو تلقی آردند 

و بعضی آن را اخير ادراآين و ) ٨٠عز الدين، (شود، شمردند  تفصيلی آنچه در علم به صورت اجمالی حاصل می
دی به قدرت بر تصرف بر اشياء حصول عرفان را غالبا مؤ). ٢/٩٩٥تهانوی، (علم مسبوق به جهل شمردند 

اند آه عارف به همت خود قادر به خلق موجود هم هست  و بعضی گفته) ٢٠٨، . . . جامی، نقد(اند  شمرده
اند  و با اين حال، خاطر نشان آرده) ٢٣٤ـ٢٣٣: ، در باب همت و تأثير آن، نك١٤٠، . . . عبدالرزاق، شرح فصوص(

 ) . ٢٩٤قيصری، (آيد  ز تصرف در عالم مانع میآه عارف واقعی را همان معرفت وی، ا
 

آيد آه بر وفق اصطالح قوم، تصوف، اخراج ماسوی  اند، بر می از آنچه اآثر محققان در تفاوت تصوف و عرفان گفته
از حساب عمل، و عرفان، اخراج ماسوی از حساب علم محسوب است و از همين تعريف اخير است آه قول 

 . اند جتناب ناپذير يافتهوحدت عارف و معروف را ا
 

اتصال و التزام تصوف رسمی با عرفان به معنی اخص، صوفيه را ملتزم به اقوالی آرده است آه جنبه 
آورد؛ از آن جمله است تجربه خلع بدن آه حكما  نوافالطونی و اشراقی دارد، يا لوازم آن تعاليم را به دنبال می

اند و آن عبارت است از  خوانده) ٥٥٧قطب الدين، (انسالخ از نواسيت ، و ) ٣/٣٦٣ابن سينا، (آن را نضو جلباب 
رهايی از جسم در مدتی محدود آه به بعضی صوفيه مثل سعد الدين حموی، شيخ حسن بلغاری و حتی به 

ابن عربی، (و به شيخ اوحد الدين آرمانی هم منسوب است ) ٧٨٠آوب، سرنی،  زرين(موالنا جالل الدين 
٢/٢٦١ .( 
 

گويد و ورود به  آه از بازمانده گل آدم ساخته شده است، می» ارض حقيقت«ين آنچه ابن عربی در باب همچن
، تمثيلی از همان تجربه نزد آامالن صوفيه )  به بعد٢/٢٥٧(داند  آن ارض را مشروط به انسالخ از جسم می

و در حكمة ) ٣٥ص (ت ی مأخوذ از فلوطين و منسوب به ارسطو هم هس» ائولوجيا«اين تجربه در . است
و بعضی ) ٦ـ٥قطب الدين، : نك(اند  االشراق و شروح آن هم آن را از شروط نيل به آمال در تجرد و تأله شمرده

قول به موت قبل از موت ). ٥٩٥شهر زوری، (اند  حضرت نبوی خوانده» لی مع اهللا«آن را تعبيری از مقام 
نيل به هر دو ). ٩٨٤، ٩٨٠ـ٩٧٩آوب، سرنی،  زرين: نك( است هم در واقع مقدمه يا صورتی از آن) ٢٧سنايی، (

و آن را تروحن يا تروح ) ٤١جندی، : قس(امر نزد صوفيه، مبنی بر انسالخ از جسمانيت و تعلقات آن است 
نمونه اتم مراتب آن ) ١٥٢قيصری، : نك(اند و در تقرير مكتب ابن عربی، ادريس نبی  خوانده) ١٩٨قونوی، (

  . محسوب است
نيكلسن، : نك(به عالوه، غرابتی آه در اقوال و احوال منقول از عارفان و از تصرفات آنها در اعيان آائنات است 

ص (، ضرورت اعتقاد به طور ماوراء عقل را بر آنها الزام آرده است آه غزالی در المنقذ ) ١٢٩ـ١٤٧، » عارفان«
اند و قول ابن سينا هم آه صدور نظير اين  ياد آردهاز آن ) ٣٣ـ٢٦ص (و عين القضات در زيدة الحقائق ) ٤٢ـ٤١

، تأييدی ضمنی بر اين ) ٣/٤١٨(گذارد  داند و آنها را در بقعه امكان می خوارق را از جانب عارفان قابل انكار نمی
است آه بدون عبور » طور نبوت«، ) ٣١همان، (طور ماوراء عقل چنانكه عين القضات هم تصريح دارد . معناست 

اند، از اشكال خالی  توان رسيد؛ با اينهمه، قبول آن بدان گونه آه صوفيه دعوی آرده بدان نمی» ور واليتط«از 
به هر حال، اينگونه مقوالت به عالوه آنچه صوفيه در باب ). ٢٥٢ـ٢٤٩، . . . زرين آوب، دنباله: قس(نيست 

ات خمس و مسأله فيض اقدس و فيض اند، و همچنين اقوال آنها در باب حضر تجليات افعالی و صفاتی گفته
مقدس آه از لوازم بحث وحدت وجود است، نمونه مباحث نظريی است آه در عرفان بحثی مطرح است و شرح 

 . هر يك احتياج به بحثی جداگانه دارد
 

ذآر اين نكته هم الزم است آه قسمتی از ادبيات تعليمی صوفيه متأخر اختصاص به اينگونه مباحث دارد و در 
آه صوفيه يا مدعيان تصوف را با نظر تأييد ) ٣٠ـ٢١، . . . آسر(ضی موارد آسانی مانند صدر الدين شيرازی بع

اند، اين نكته هم در خور يادآوری است آه صوفيه هم در مورد  اند، از عارفان با لحن تأييد ياد آرده ننگريسته
خوانند، آن  را مرشد و پيشوای خود می) ع(اسناد خرقه و هم در مورد مقامات عرفانی خويش، امام علی 

و بعضی مشايخ ايشان گويند هر آس از اوليا طريقه ) ٢٨١، » . . . زيدة«نسفی، (اند  حضرت را آدم اوليا خوانده
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هر چند روايات مروی از ). همانجا، به نقل از عالءالدوله سمنانی: نك(خود را به وی نرساند، قابل پيروی نيست 
نهج (رسد، ظاهرا اقوالی چون جواب به سؤال ذعلب يمانی  ؤيد اين انتساب به نظر نمیم) ع(امامان شيعه 
آه در مآخذ عديده آمده است » ما الحقيقة«و خبر آميل در جواب امام به سؤال ) ١٧٩ البالغة، خطبه

ال است ، نزد صوفيه مستند اين دعوی است و ابن ابی الحديد هم ظاهرا با توجه به اين اقو) ٢٩١الهيجی، (
اند، مأخوذ از آن حضرت است و او خود در عرفان به  گويد تمام آنچه اهل ملت اسالم در باب عرفان گفته آه می

درباره رابطه تشيع با عرفان اقوال حيدر آملی در ). ٧٣ـ١١/٧٢(اقصی الغايات و ابعد النهايات رسيده بوده است 
 ). به بعد»  ~III/ ١٤٩~ «، ) ٣(» . . . در اسالم«آربن، : نك(جامع االسرار قابل توجه است 

 
جالب است آه مقارن عهد مغول و بعد از آن برخی مشايخ صوفيه، هم در اسناد خرقه و هم در اقوال تعليمی، 

: اند ؛ از آن جمله)١/٢٦٣معصوم عليشاه، (اند  رسانده می) ع(نسبت ارشاد خود را به امام علی بن ابيطالب 
پيرو طريقه آن ) ع(صوفيه خود را از طريق امامان . نوربخشيه، ذهبيه و نعمة اللهيهسلسله آبرويه همدانيه، 

نسبت ) ع(اند؛ نيز بعضی مشايخ مولويه، بكتاشيه و خلوتيه طريقه خود را به امام علی  خوانده حضرت می
و به اوالد او اند  خوانده ای به نام شمسيه، منسوب به شمس تبريز خود را غالم علی می سلسله. اند داده می

، ٢٦٤ـ٢٦١، ٢٥٩، ٢٥٦ـ٢٥٤، ٢٤٤، ٢٣٦گولپينارلی، : های اخير، نك در مورد سلسله(اند  داده تولی نشان می
اند و تمام اوليای صوفيه را مستفيد از روحانيت  را آدم اوليايی خوانده) ع(بعضی از اين مشايخ امام علی ). ٢٨٠

هر يك از اوليا و مشايخ آه نسبت طريقه خود را به : دعی بوداند؛ عالء الدوله سمنانی م شمرده آن حضرت می
آرد آه آن حضرت را  ؛ و حسين خوارزمی خاطر نشان می)نسفی، همانجا: نك(وی نرساند، قابل پيروی نيست 

در حقايق و معارف سخنانی است آه هيچ آس پيش از وی نگفته است و پس از وی نيز آسی مثل آن 
 ). ١/٣٢ ، . . .جواهر(نياورده است 

 
رسد آه شهرت  با طريقه نيست، ليكن به نظر می) ع(مؤيد ارتباط حضرت علی ) ع(البته روايات مروی از امامان 

و ) ع(، معروف آرخی به امام رضا ) ع(، شقيق بلخی به امام آاظم )ع(انتساب بايزيد بسطامی به امام صادق 
 خود را به آن حضرت يا به آميل بن زياد نخعی از هايی از صوفيه آه تصور تشيع حسن بصری و وجود سلسله

اند، همچنين انتساب فتيان محترفه به سلمان فارسی از ارآان  داشته منسوب می) ع(صحابه معروف امام 
در افواه رايج بوده، و موجب ) ع(، به عالوه لطايف عرفانی آه در آن ايام از امامان شيعه ) ع(اربعه ياران امام 
آربن، : ؛ قس٦١ـ١٤٢، ) ٤(» . . . آبرويه«موله، : نك(يجی تصوف به تشيع ياد شده است نزديك شدن تدر

از اسباب عمده اهتمام اين مشايخ در اسناد طريقه خويش به آن حضرت باشد، افزون بر اين، شهرت ). همانجا
آورده است و به بيان ) ١٧٩نهج البالغة، خطبه (در جواب سؤال ذعلب يمانی ) ع(اقوالی چون آنچه امام 

آه هر (، داده » ما الحقيقة«در باب سؤال معروف ) ع(همچنين نقل مكرر خبر آميل بن زياد در جوابی آه امام 
؛ ١٧٠؛ آملی، ١٥٧جندی، : چند در نهج البالغه نيست، در اآثر مآخذ صوفيه اين عصر آمده است، مثال نك

 به ١٠٩، » . . . ادبيات«زرين آوب : د؛ نيز قس به بع٢٩١؛ الهيجی، ٤١ـ١/٣٤؛ خوارزمی، همان، ٢٢قيصری، 
هايی باشد آه قوم را به سعی در انتساب خويش به ارشاد  ، به احتمال قوی ممكن است از جمله انگيزه) بعد

 . آن حضرت واداشته باشد
 

اند و  خوانده) ع(اما بر خالف دعوی صوفيه آه بعضی از قدمای مشايخ خود را مستفيد از معارف امامان شيعه 
، محققان ) ١١٨ـ١/١١٤معصوم عليشاه، (اند  حتی بعضی از اآابر علمای شيعه را به تصوف منسوب داشته

و هر گونه ارتباط اآابر شيعه را با طريقه صوفيه به ) ع(علمای شيعه هر گونه ارتباط آنها را با امامان شيعه 
شيبی، سراسر : نك(و تصوف هر چه باشد با اينهمه، رابطه تشيع ). ٦٤ـ٢/٥٦قمی، (اند  شدت انكار آرده

موله، : نك(، تأثير تشيع در تصوف قابل انكار نيست و در اين باب شواهد و قراين بسيار در دست است ) آتاب
هايی از نفوذ تعاليم باطنی و آراء اخوان الصفا هم در اولين شكل گيريهای  نشانه). ٤٦ـ٥٠) ٥. (». . . عرفان«

 . ابل رديابی استتصوف و عرفان اسالمی ق
 

باری، عرفان آمال سلوك اهل تصوف در مقوله معرفت، و حاصل تصوف تدقيق در جنبه نظری تصوف است و 
 . شود و ترادف دو لفظ در عنوان اين مقال نيز از همين باب است تحول آن هم در ضمن تاريخ تصوف مطرح می

 
  

 : نگرشی بر تاريخ تصوف و عرفان
در آغاز آار، عمده .  مسير تحول خويش چندين مرحله را پشت سر گذاشته استتاريخ تصوف و عرفان در

سعی و تالش در تصوف و عرفان بر آن بود آه در جريان مذاهب اسالمی برای خود جايی باز آند و در واقع برای 
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ای بود آه با سعی در تلفيق بين طريقت خويش با  مرحله ديگر دوره. آوشيد تثبيت حق حيات خويش می
آردند، رها  شريعت آوشيد تا خود را از سوء ظن و اتهام آسانی آه آن را يك جريان مخالف شرع وانمود می

. سازد و حتی بعضی فقها مثل ابوثور، ابوحنيفه، شافعی و احمد بن حنبل را از سابقان طريقه خويش بنماياند
 و ايجاد آثار تعليمی و تمثيلی بديع و ها، بنای خانقاههای بزرگ سرانجام، آخرين مرحله سير آن ايجاد سلسله

عالی بود آه در نهايت، به سبب تكرار و تقليد مستمر و غلبه متشبهان و مترسمان، اعتبار خود را تدريجا از 
دست داد؛ اما ميراثی قابل مالحظه در حيات جامعه اسالمی و در فرهنگ اسالمی باقی گذاشت آه دوران 

داد و هنوز اين ميراث به همين نظر نگريسته  يی در معارف اسالمی نشان میانتشار تصوف را يك دوران شكوفا
البته جزئيات سير تحول آن در تاريخ، حتی به نحو ايجاز و اجمال هم در اين طرح گنجايی ندارد، با . شود می

 خالی اينهمه، طرح بعضی جريانهای عمده اين خط سير در طرح يك تصوير به هم پيوسته از مجموع اين جريان
 . از ضرورت نيست

 
 : های تصوف ريشه

حيات بود و اعراض از متاع دنيا » ما البد«تصوف در بين مسلمانان از زهد آغاز شد آه شامل پرهيز از زايد بر 
شد و بالفاصله در  در عهد صحابه، نشانی از گرايش به اينگونه اعراض از متاع دنيا ديده می. تعبيری از آن بود
ای   اسالمی و آسب غنايم، آثرت فوق العاده اموالی آه از آن فتوح عايد مسلمانان شد، عدهدنبال نشر فتوح

تصور آنكه احوال زهاد نصاری، صديقان . از صحابه و تابعين را به اعتراض بر تنعم و تجمل ناشی از آن واداشت
، جز بر حدس ) ٤٥ـ٨٠، ) ٦(» . . . رساله«ماسينيون، : نك(مانوی يا مرتاضان هند در نشر و توسعه آن مؤثر بود 

در قلوب تابعين و ) ص(و احتمال مبنی نيست و با وجود غلبه احساس قريب العهد دينی عهد رسول اآرم 
صحابه، و مخصوصا با وجود آيات مشتمل بر تخويف از عذاب و تشويق به نعيم اخروی آه در قرآن آريم بود، 

شد، از جانب زهاد مسلمين ممكن نبود و موارد   مربوط میتقليد عمدی از آنچه به خارج از حوزه اسالمی
 ). ٢٩ـ٢٨، . . . زرين آوب، ارزش(آيد  شباهت چيزی بيش از مجرد تشابه و توارد به نظر نمی

 
اصرار بعضی از محققان غربی در اسناد يك منشأ غير اسالمی برای تصوف، مبنی بر اين پندار آنهاست آه خود 

 پرورش تصوف نبوده است؛ بر خالف اين پندار، قراين بسيار زهد اسالمی را مبتنی اسالم حوزه مساعدی برای
و برخی صحابه، و ) ص(دهد، سيره نزديك به تقشف رسول اآرم  بر پيروی از سنت و سيرت نبوی نشان می

ای  وصيههمچنين اشارات متعدد در آتاب و حديث مبنی بر تحقير متاع دنيا و انذار از حساب اخروی، و توجه و ت
آه در حق اهل صفهـفقرای صحابه در مدينهـ صورت گرفته است، نيز آمادگی مسلمين را برای گرايش به 

بعضی اشارات قرآنی در باب آنكه مؤمنان به عالم . دهد اعراض از متاع دنيا الزمه حيات دينی آنها نشان می
، در باب آنكه ) ٥٠/١٦/ق(تر است  نسان نزديك، در باب آنكه خدا از رگ گردن به ا) ٢/٣/بقره(غيب ايمان دارند 

بر همه آائنات عرضه شد ] الهی[ ، در باب آنكه امانت) ٧٥/٢٢/قيامت(نگرند  روز حشر رويها به خدای خويش می
آه خداوند در حق ايشان محبت دارد و ) قومی(، در باب ) ٣٣/٧٢/احزاب(و از آن ميان انسان آن را پذيرفت 

، در باب آنكه انسان به هر جا روی آند، وجه خدا آنجاست ) ٥/٥٤/مائده(ورزند   میايشان هم به وی محبت
و بعضی احاديث معروف و شايع، مثل اين حديث آه قلب انسان در بين اصبعين رب است، ) ٢/١١٥/بقره(

در باب منشأ آنها، (حديث قدسی معروف به قرب النوافل، حديث قدسی مربوط به حضور حق در قلب مؤمن 
، نيز از جمله شواهدی است آه در باب انتساب زهد اسالمی و تصوف مبنی بر آن . . . )فروزانفر، احاديث: كن

 . گذارد به حوزه معارف اسالمی و مبانی تعليمی آن جای ترديد نمی
 

به ) ص(تلقی از رسول خدا . دارند خود صوفيه تمام حاالت و مقامات خويش را بر آيات و احاديث مستند می
ابه اسوه حسنه، و التزام سيرت او در اجتناب از جمع حطام دنيوی با احتراز از تجرد رهبانيت آه صوفيه اين مث

اند و حتی اسناد سابقه پشمينه پوشی به تابعين و بعضی  جمله را فقر محمدیـدر مقابل فقر عيسویـخوانده
 نصاری نوعی مكابره از مقوله صحابه، اصرار بعضی محققان غربی را در خصوص تقليد مسلمانان از زهد

اقوال آسانی هم آه زهد و تصوف اسالمی را مأخوذ از هندوان . دهد  نشان می» تفسير بما ال يرضی صاحبه«
اين قول هم آه به اعتقاد بعضی . نمايد اند، به همين اندازه واهی، و مبنی بر وهم می و ديگران نشان داده

يی در مقابل روح سامی بوده باشد، در صورت صحتـكه نداردـخود اين مستشرقان، تصوف بايد واآنش دفاع آريا
آند آه تصوف اسالمی فقط از ايران برخاسته است آه البته درست نيست؛ در  تصور پيش پرداخته را الزام می

اند، از اين  واقع آسانی آه در اين زمينه يك منشأ غير اسالمی را برای زهد و تصوف اسالمی جست و جو آرده
ای از تحول فرهنگ آن قوم  اند آه وقتی نظير اين اقوال در بين يك قوم ظهور و بروزش در مرحله كته غفلت آردهن

ای بيش و آم مشابه حصول آن ممكن نباشد و  ممكن يا واجب امكانی باشد، چرا بايد برای قوم ديگر در مرحله
 . اشدالجرم بايد اصل آن را در جای ديگر و نزد قوم ديگر اخذ آرده ب
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 م از جانب مستشرقان حاصل شد آه ١٩نكته جالب اين است آه اآثر اين توجيهات غير قابل قبول در قرن 
در باب اديان و السنه . فرهنگ آن قرن در آن ايام به شدت تحت تأثير نظريه داروين در باب اصل انواع واقع بود

يك اصل واحد معمول شده بود آه البته امروز ديگر عالم هم در همان اوقات به تقليد از داروين، سعی در ارائه 
مورد توجه اهل تحقيق نيست و آن هيجان شبه علمی آه از تقليد و تأييد نظريه تكامل داروينی در ساير 

 . شقوق و فنون معارف و علوم ناشی بود، ديگر چندان طرفدار جدی ندارد
 

فتار منقول از خلفای راشدين آه مبنی بر تقشف و ، ر) ص(در باب مأخذ زهد اسالمی غير از سنت رسول اآرم 
حداآثر قناعت در استفاده از متاع دنيا بود، همچنين آنچه از احوال ابوذر غفاری و حذيفة بن يمان، و نيز سلمان 

شد، و آنچه از زهد و خشوع ائمه  فارسی، خباب بن ارت، عامر بن عبد قيس و عثمان بن مظعون نقل می
شد، يا از زهاد ثمانيه مثل ربيع بن خيثم و حسن بصری و هرم بن حيان و  ه آنها روايت میو صحاب) ع(طاهرين 

: نك(شد  عامر بن عبد قيس و ابو مسلم خوالنی و اويس قرنی در روايات قرون نخستين اسالمی نقل می
راف و تبذير، و ، اين نكته را آه گرايش به زهد در عصر تابعين نوعی اعتراض بر اس) ٤٩ـ٤٦آوب، ارزش،  زرين

 . دهد تجمل و تنعم عهد اموی بوده باشد، امری عادی نشان می
  
  
  
 

 : نخستين تجلی تصوف و عرفان اسالمی
زهد و تقشف رايج در بين مسلمانان، از وقتی مبنای نخستين تجلی تصوف و عرفان واقع گشت آه از صورت 

اع دنيا به قصد تقرب به وجه مولی در آمد و خوف از جحيم و شوق به نعيم خارج شد و به صورت اعراض از مت
 بدين گونه با پديده محبت آه در قرآن آريم هم اشارت 

 
 ) ٥/٥٤/مائده(» . . . يحبهم و يحبونه. . . «
 

در بين نخستين نسل از زهاد اين عصر آه پشمينه پوشی به عنوان نوعی شعار . مربوط به آن بود، ارتباط يافت
داول بود، حسن بصری نماينده زهاد معترض بر تنعم عصر، و رابعه عدويه نماينده زهد ضد تجمل در بين آنها مت

عنصر محبتـعشق الهيـرا رابعه عدويه وارد : اند مبنی بر توجه به وجه حق به شمار آمد و از اينجاست آه گفته
صوفيه مجال ظهور تأآيد رابعه بر لزوم حصر عبادت حق به محبت معبود بود آه به عشق در آالم . تصوف آرد

شد، تدريجا از حالت معامله آه توقع اجر برای عمل و انتظار مثوبات  داد و آنچه اعراض از متاع دنيا خوانده می
، بيرون آمد و صوفيه آه عبادت و طاعت برای آنها مبنی بر عشق به ) ٣/٣٦٩ابن سينا، : نك(برای عبادت بود 

نوعی معامله نگريستند و طريق اهل تصوف از طريق اهل تقشف وجه اهللا شد، به عبادت زهاد رسمی به نظر 
بدين گونه، طريقت آه راه و روش صوفيه بود، از مجرد شريعت آه اهل تقشف فقط بر مبنای آن . جدا شد

 . آردند، تمايز پيدا آرد سلوك می
 

 طرح و بحث مسائل نخستين نسل زهاد صوفيه آه در عصر خويش يا اندآی بعد به نام صوفيه خوانده شدند، از
خاص اهل آالم هم آه مبنی بر برهان بودـو آنها را به هر نحوی درگير آشمكشهای سياسی و اعتقادی 

. آمد، دوری گزيدند آردـو از اعراض آلی از متاع دنيا و پرهيز از وسوسه بازگشت بدان مانع می عصری می
اعت، عبادت و عشق بود، نيز در تأمالت قلبی الجرم نيل به يقين در مورد خدايی را آه برای آنها موضوع ط

ای برای  جست و جو آردند و رهايی از وساوس و هواجس ناشی از تأثير رايج در علم عصر را هم وسيله
برای آنها عشق آه هيچ گونه چون و . رهايی از بازگشت به آشمكشهای مربوط به متاع دنيا تلقی آردند

شد، بيشتر مايه اعتماد بود و  جب تحريك وسوسه و شبهه و شك میتافت، بر عقل آه مو چرايی را بر نمی
برای آنكه سلوك آنها در طريقت، از هر گونه وسوسه در امان بماند، با امعان نظر در قرآن و حديث آوشيدند تا 
سلوك الی اهللا را آه هدف و غايت قلب و عشق آنها بود، بر اساس اموری آه بر خالف سلوك اهل علم به 

ز شائبه شك و ترديد خالی باشد، بنا نهند؛ اما هر چند آنها نيز مثل اهل علم غايت سلوك خود را نيل به آلی ا
حقيقت خواندند، بين آنها و ارباب علم رسوم اين تفاوت وجود داشت آه نزد آنها راه حقيقت از منازل زهد و 

 مجرد شريعت رايج بود، دچار گذشت و بر خالف آنچه نزد اهل علم و اصحاب عبادت و عشق و تسليم می
تر از راه علم  تر و مطمئن گشت و الجرم نزد آنها ايمن وسوسه دليل و برهان و سفسطه و مغالطه و جدل نمی

 . رسيد به نظر می
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 : طبقات صوفيه
نمودند و طالبان سلوك صوفيانه را ارشاد و هدايت  تا چندين قرن، مشايخ صوفيه آه راه طريقت را ممهد می

شد، آنچه را در تفسير و  های محدود و مجالس معدود خود آه غالبا در مساجد داير می ردند، در حلقهآ می
دانستند، به طريق وعظ و نقل به طالبان اين معانی عرضه  توجيه حقايق قرآنی طريق نيل به حقيقت می

 آمادگيشان در عزلتگاهها و نمودند، آنها را به اقتضای استعداد و آردند، نوعی اخوت بين آنها برقرار می می
آردند و  عبادتگاههای خالی از تزاحم به التزام مراتب توبه و انابه و عزلت و انقطاع و تسليم و توآل رهبری می

 تن از مشايخ قوم، ائمه تصوف ١٠در آن مدت دست آم . شدند مرشد و شيخ و مراد آنها محسوب می
ت و ارشاد آنها طالبان و پيروانی داشت و هر مذهب بر شدند، چنانكه مذاهب خاص و طرز تربي محسوب می

 . اساسی جداگانه مبنی بود
 

ها و طرايق رايج در خانقاهها به  تا قرنها بعد آه شمار مذاهب صوفيه بيشتر شد و در دنبال رواج تصوف سلسله
ت محدثان، وجود آمد، سلسله اين مشايخ به صورت توالی طبقات دنبال گرديد و طبقات صوفيه مثل طبقا

مراد از اين طبقات در اينگونه . طبقات مفسران، طبقات نحويان و جز آنها شكل گرفت و مورد توجه واقع شد
تعبيرها مجموع جماعتی بود آه در سن و سال، و در درك صحبت مشايخ و استادان با هم مشترك يا معاصر 

ای مربوط به طبقات صوفيه يا ساير آتابهای نخستين طبقه صوفيه چنانكه در آتابه). ١/٩١٧تهانوی، (شدند  می
خاص قوم آمده است، از جمله عبارت بودند از ابوهاشم صوفی، فضيل بن عياض، ابراهيم ادهم، ذوالنون 
مصری، بشر حافی، حارث محاسبی، بايزيد بسطامی، ابوسليمان دارانی، ابوحفص حداد، احمد بن خضرويه، 

شامل ابوالقاسم جنيد، ابوالحسين نوری، رويم بغدادی، عمرو بن طبقه دوم . حمدون قصار و معروف آرخی
نام ابومحمد جريری، . عثمان مكی، سهل بن عبداهللا تستری، محمد بن علی ترمذی و ابوسعيد خراز بود

ابوالعباس ابن عطا آدمی، ابوحمزه بغدادی، ممشاد دينوری، حسين بن منصور حالج و خير نساج جزو طبقه 
كر شبلی، مرتعش نيشابوری، ابوبكر آتانی، ابوبكر ابن يزدانيار، ابن سالم بصری و ابو يعقوب سوم، و نام ابوب

طبقه پنجم ابوالعباس سياری، ابوالقاسم نصرآبادی، ابو منصور معمر اصفهانی، . نهرجوری جزو طبقه چهارم بود
 ابوسعيد ابوالخير، آسانی چون ابوالعباس قصاب، ابوالحسن خرقانی،. شد و ابوعلی دقاق را شامل می

ابوالقاسم قشيری، خواجه عبداهللا انصاری، ابوعبداهللا خفيف، ابواسحاق آازرونی، ابو علی فارمدی، و شيخ 
شدند و از  احمد جام ژنده پيل به نسلهای بعد تعلق داشتند آه در طبقه ششم يا طبقه بعد محسوب می

 . قاهها و طرايق جداگانه به وجود آمدهمان ايام يا قدری ديرتر، سالسل صوفيه متشعب شد و خان
 

تر يا  های افزون گذاران فعاليت بيشتر و شعبه ها متعدد يا متنوع بود و بر حسب شخصيت بنيان اين سلسله
تاريخ تصوف در فاصله بين طبقه ششم تا عصر حاضر تقريبا تاريخ اين سالسل و طرايق است، هر . آمتر داشت

اند، يا در  ها منسوب نبوده اند آه به هيچ يك از اين سلسله وفيه هم بودهچند در اين ميان بعضی مشايخ ص
 . اند عين حال با چند سلسله از اين سالسل ارتباط داشته

 
شدند و اولين معاريف آنها به طبقه اول،  در مدت توالی طبقات اآابر صوفيه، آسانی آه ائمه صوفيه خوانده می

و پنجم تعلق داشتند، در تمهيد مبانی طريقت و در تحول آن از مجرد زهد يا دوم، و آخرين آنها به طبقات چهارم 
سلوك عاشقانه در سير الی اهللا به مباحث عرفان آه شامل تأمل در حقايق الهی و اسرار وجود بود، مساعی 

ا و رفع قابل مالحظه به آار بردند و در تلفيق و توفيق بين طريقت و شريعت و مخصوصا در رفع توهم تعارض آنه
، )  ق٢٣٤د(در بين ائمه تصوف نقش بايزيد بسطامی . سوء تفاهم بين صوفيه و متشرعه سعی بسيار ورزيدند

د (، و نيز ابوالقاسم جنيد )  ق٢٨٥د (و محمد بن علی ترمذی، معروف به حكيم )  ق٢٤٣د (حارث محاسبی 
در تكوين و )  ق٣٣١د ( ابو عبداهللا خفيف و)  ق٢٨٦د (، ابو سعيد خراز )  ق٢٩٥د (، ابوالحسين نوری )  ق٢٩٧

 . توسعه مبانی تصوف و عرفان قابل مالحظه بود
 

وی . رسيد از اين جمله بايزيد بسطامی اهل سكر بود و در اواخر عمر قبضی بر احوالش مستولی به نظر می
شت و شطحيات بسيار بدو منسوب گ. شد در عين حال، در سطح تفكر عوام مريدان خويش متوقف نمی

آه شايد )  به بعد٢١٠٢، بيت ٤مولوی، دفتر : از جمله، نك(حكايات غريب از حاالت سكر او شهرت داشت 
حارث محاسبی اهل . آميز مريدانه نباشد اسناد تمام يا اآثر آن حاالت يا حكايات به او خالی از باورهای مبالغه

از اين حال هشياری اوست و قول او در باب رضا آه ای  بود، و آتاب الرعاية لحقوق اهللا او نمونه) هشياری(صحو 
ای از غور و تأمل او در  ، نشانه) ٢١٩هجويری، (نزد اآثر مشايخ از زمره مقامات، و نزد وی از جمله حاالت است 

 . نظم احوال و مقامات اهل سلوك محسوب است
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 نيشابور ظاهر شده بودند و صوفيه محمد بن علی ترمذی، معروف به حكيم، در رد اهل مالمت آه در آن ايام در
در باب قلب و آنچه صوفيه اطوار سبعه قلب . آردند، سعی بسيار آرد را به عدم اخالص در عمل منسوب می

اند،  خوانند، اقوال وی تازگی داشت و آنچه ديگران، امثال غزالی و نجم الدين آبری در اين باب گفته می
سخنان او در باب مسأله واليت هم اهميت ). ٥٤، . . . جست و جو زرين آوب، : نك(مسبوق به اقوال اوست 

خاص دارد و از اعتقاد او به تفوق واليت بر نبوت حاآی است و در باب آن اعتقاد بعدها مناقشات بسيار بين 
ه ای سؤالها هم در اين باب مطرح آرده آه قرنها بعد از او مورد توجه ابن عربی واقع شد پاره. صوفيه پيش آمد

 . است
 

وی خواهرزاده سری . ابو القاسم جنيد، معروف به شيخ الطائفه، در عصر خود معلم و پيشوای صوفيه بغداد بود
مشايخ نسلهای بعد، او را . سقطی از مشايخ بزرگ صوفيه و در عين حال شاگرد حارث محاسبی نيز بود 

وی در عين التزام به ). ١١٤همان، (آردند آخرين نماينده تصوف خواندند و مرگ او را مرگ تصوف واقعی تلقی 
سلوك در طريقت، تصوف را با لطايف و دقايقی آه در آن باب گفت، تقريبا به صورت علم درآورد و آوشيد تا در 

چند رساله و مقاله آوتاه آه در اين زمينه از او . آنار علم فقه و علم آالم، جايی هم برای علم تصوف باز آند
در تعليم اوـكه در عين حال محتاطانه و . دهد شخصيت او را در نشر تصوف نشان میباقی است، اهميت 

، و در باب نهايت سير هم خاطر » مذآور«مبنی بر صحو و التزام شريعت بودـنهايت سلوك عبارت بود از فنا در 
؛ ١٢رح منازل، ؛ عبدالرزاق، ش٢٥٧سهروردی، عمر، : نك(» النهاية هی الرجوع الی البداية«آرد آه  نشان می

 ). ٧٤١الهيجی، : قس
 

. . بار خدای جنيد«خواند، نزد محققان نسلهای بعد  ابو سعيد خراز آه هر چند خود را مريد ابوالقاسم جنيد می
چند رساله . وی در تقرير لطايف تصوف، قدرت تفكر و تحليل نشان داد). ١٥٩خواجه عبداهللا، (بود » و از او مه. 

 است و از جمله شامل الصدق، المسائل و شماری رساله منتشر نشده اوست، او را در مختصر آه از او باقی
گذاران آنچه علم االشارات نام داردـو همان تصوف علمی و بحثی استـقرار  رديف جنيد و حكيم ترمذی از پايه

لخليل از متشرعه با آنكه در گرفتاری سختی آه در بغداد در اين ايام برای صوفيه پيدا شد و غالم ا. دهد می
آنها را نزد خليفه به الحاد متهم آرد و به محكمه آشاند و وی نيز مثل جنيد خود ) ١٧٣ـ١٧٢هجويری، (صوفيه 

 . را آنار آشيد، تأثير اقوال اين استاد و شاگرد در تبيين حقايق تصوف قابل مالحظه بود
 

 داد و به محكمه قاضی هم رفت، با وجود التزام ابوالحسين نوری آه بر خالف آنها در اين گرفتاری پايداری نشان
: نك(شد  ای هم به سكر داشت و از اصحاب درد محسوب می به متابعت ظاهر شريعت، گرايش گونه

. ، چيزی آه می تواند اوصاف شبلی از اصحاب جنيد را نيز تصوير آند)٥١، ») ٧. . . (مجموعه«ماسينيون، 
 . ج با او توافق داشت، اما بر خالف ابن عطا آن را اظهار نكردشبلی هم مانند ابن عطا در ماجرای حال

 
چنانكه ابو عبداهللا خفيف، معروف به شيخ آبير هم آه از جمله متأخران ائمه صوفيه است، با وجود تأييد حالج، 

  .در التزام صحو و اجتناب از طريقه اهل سكر باقی ماند
  
  

  :نقش حالج در تاريخ تصوف
 

ف، دو واقعه عمده، تأثيری قاطع گذاشت و بالمآل موجب نشر و توسعه بيشتر مباحث مربوط در سير تاريخ تصو
هر دو . و ظهور محيی الدين ابن عربی)  ق٣٠٩(ماجرای محاآمه و قتل حالج : به عرفان در بين صوفيه گشت

دی بعد از عامل خارج از حوزه تأثير سالسل صوفيه شكل گرفت، اما در بين سالسل و طرايق صوفيه آه چن
البته پيدايش . ای توسعه يافت، موجب پيدايش اقوال مخالف و موافق گشت واقعه حالج به نحو قابل مالحظه

مثنوی معنوی موالنا جالل الدين را هم بايد عاملی مؤثر در تحول تاريخ تصوف تلقی آرد، اما حوزه نفوذ آن 
 . داشتبيشتر ادبيات صوفيه بود و آنچه به ادبيات صوفيه ارتباط 

 
آرد، در عين حال موضع   قرن فاصله آه آنها را از هم جدا می٣ماجرای حالج و نيز ظهور ابن عربی با وجود 

انتقادی متشرعه را در مقابل صوفيه تقويت آرد و مخالفتهای منتقدان صوفيه را به شدت متوجه اقوال و احوال 
 . آنها ساخت
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شد،  گه گاه مثل جنيد و ابو سعيد خراز از ائمه تصوف محسوب میابوالمغيث حسين بن منصور حالج آه او نيز 
به علت آنكه نزد فقهای بغداد تكفير شد و صوفيه مكتب جنيد همـتقريبا جز ابن عطا آدميـاز وی اعراض آردند، 

با . اعتبار خود را به عنوان يك تن از ائمه تصوف از دست داد و معروض اختالف نظر يا توقف در حكم گشت
همه، او در تصوف يك پديده تازه و يك مقوله مجزا محسوب است، با آنكه مدتها با سهل تستری، ابو يعقوب اين

اقطع و ابو عثمان مكی محشور و مأنوس بود، و با آنكه قسمتی از عمر خود را صرف زهد و رياضت آرده، و 
خارج از حوزه تصوف انجام داد، يا بدو مقامات صوفيه را از مرتبه تبتل تا فنا طی آرده بود، فعاليتهايی آه در 

 . منسوب شد، او را مورد سوء ظن شديد متشرعه ساخت
 

ارتباط با شيعه اماميه و انتساب به قرامطهـكه در آن ايام موضع خالفت را به شدت دچار تزلزل آرده بودندـاو را 
عظ پر شور و مسافرتهای نزد دستگاه خالفت در مظنه اتهام قرار داد و موجب دغدغه خاطر ساخت و موا

شد،  نقل می» انا الحق«تبليغی آه طی آنها از وی آرامات توأم با دعوی و شطحيات غير قابل قبول مثل قول 
دعوی عشق الهی آه وی در اسواق بغداد و در . مشايخ صوفيه را هم نسبت به وی متردد يا بد گمان ساخت

خواندند و عوام   و قول به آنچه اتباع وی آن را عين الجمع میآرد اجتماعات ديگر با شور و هيجان از آن ياد می
د (ابن داوود . نگريستند، او را متهم به اعتقاد حلول و اتحاد ساخت آنها، به چشم مظهريت يا الوهيت در او می

، فقيه ظاهریـكه هم قول به عشق الهی و هم اعتقاد به حلول و اتحاد را در آنچه به حالج منسوب ) ق٢٩٧
اما نظر مخالف فقيه رقيب شافعی مذهب او، ابن سريج مانع . شد، متضمن آفر يافتـبه لزوم قتل او فتوا داد می

 . از تنفيذ آن فتوا گشت
 

هواداران وی نيز اسناد اينگونه گفتارها را به وی انكار آردند، با اينهمه، اينگونه دعاوی همچنان از وی نقل 
اينكه بعد از او شاگردش فارس . يافت  ه نحوی مجال انعكاس و تكرار میشد و در اشعار و مواعظ او هم ب می

دينوری هم آه حالجيان بدو منسوبند، همين سخنان را اظهار آرد و مورد تبری و طعن اآثر صوفيه واقع گشت 
د؛  به بع٢٤١بغدادی، : نك(رسد  ، نيز حاآی از اظهار چنين اقوالی از جانب حالج به نظر می) ١٦٤هجويری، (

پس اسناد قول به حلول و اتحاد به حالج قولی است آه سابقه ). ١٣٠، ») ٨. . . (انديشه«نيكلسن، : قس
توقيعی هم آه از ). ١١٦ـ١١٢اقبال، : نك(و نزد قدمای شيعه هم مذآور است ) ٧٩ـ٧٩قرطبی، (قديم دارد 
توجيه آن . اين اتهام در حق اوست ، مؤيد سابقه ) ٧٣٧مقدس اردبيلی، (در باب او ارائه شد ) ع(ناحيه امام 

اقوال هم سابقه قديم دارد و با وجود شهرت آن در عصر حالج و فارس دينوری، اصرار در انكار آن خالی از 
 ). به بعد»  ~I/ ٣٠٢~ «، ») ٩. . . (مصيبت«ماسينيون، : قس(تعسف نيست 

 
ند يك قطعه بسيار مشهور منسوب بدو را آه اند اين اسناد را از حالج دفع نماي از قدما هم آسانی آه خواسته

 ١٥٠، » ديوان«حالج، : نك(» . . . سرسنا الهوته الثاقب/سبحان من اظهر ناسوته«: متضمن اين معنی است
). ١٠١ديلمی، (اند  اند و بی ذآر دليلی انتساب آن را به حالج مردود شناخته ، به شدت تخطئه آرده) به بعد

اند،  اند و بعضی از مشايخ به سبب آن با او قطع رابطه آرده عصر از آن تبری جستهغير از اين قول آه صوفيه 
، در اعتذار ابليس و مقايسه حال او با حال حضرت » طاسين االزل«آنچه حالج در آتاب الطواسين مخصوصا در 

الی و عين ، و بعدها به صورت يك ميراث عرفانی نزد احمد غز) ٤١ص : نك(به بيان آورده است ) ص(محمد 
القضات همدانی هم تكرار شدهـ و حتی به صورتی شاعرانه و نوعی تأييد مختفی در يك قطعه منسوب به 

، ٢دفتر (و در يك حكايت تمثيلی از مثنوی موالنا جالل الدين ) ٦١٦خاقانی، : ؛ قس٨٧١ص (سنايی غزنوی 
الج و با تأآيد و تصريحی آه او در اين باب هم آمده است ـ از جمله اقوالی بود آه در آالم ح)  به بعد٢٦١٦بيت 

حالج به اتهام دعاوی آفر آميز و گرايشهای الحادی توقيف و . آرد، موجب مزيد انكار متشرعه در حق او گشت 
 ). ٣٠٩ذيقعده (و بعد از يك حبس طوالنی در بغداد محاآمه و آشته شد )  م٩١٤/ ق٣٠١(شكنجه شد 

 
هميت اقوالی آه از او در زمينه عرفان نقل شده است، جای ترديد نيست، اما با اينكه در تصوف حالج، و در ا

تر حاجت است و مخصوصا  تر و موثق داوری درباره عقايد و آراء او هنوز به آسانی ممكن نيست و به اسناد قاطع
بار از اسرار به اين هم آه بعضی ستايشگران او را به اخ. از استناد به ابيات منسوب به او بايد اجتناب آرد

آه ظاهرا بر مبنای ) ١٤٣ص (اشارت حافظ . ، نبايد با نظر تأييد نگريست) ٩٢اخبار الحالج، (اند  منسوب داشته
، معروف است و جالب آن » آرد جرمش اين بود آه اسرار هويدا می«: قول افشای سر الربوبيه او گفته است

 ). ١٩اخبار الحالج، (است آه از خود حالج هم سخنانی در اين باب نقل است 
 

 : شيوخ بزرگ ايران در خراسان
بعد از انقضای عصر طبقات و قبل از آنكه سالسل و طرايق صوفيه به صورت جدی و رسمی به وجود آيد، الاقل 

 شيخ بزرگ در عهد غزنوی به شهرت فوق العاده رسيدند و مانند پيشوايان قوم مورد تأييد و تكريم عام صوفيه ٣
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 شيخ ابو الحسن خرقانی و شيخ ابو سعيد ابو الخير ميهنه در خراسان، و شيخ مرشد ابو اسحاق :واقع شدند
ای هم به نام او به وجود آوردند آه سلسله  اصحاب اين شيخ اخير بعدها حتی سلسله. آازرونی در فارس

 . مرشديه خوانده شد
 

يج در مدارس عصر آشنايی نداشت، در ادراك با آنكه امی گونه بود و با علوم را)  ق٤٢٥د(ابو الحسن خرقانی 
وی وارث روحانيت بايزيد و . حقايق تصوف اين نكته را آه تصوف علم ورق نيست، علم خرق است، ثابت آرد 

گذشت، اما  آشی و خربندگی می در جوانی اوقاتش به هيزم. ظاهرا تربيت يافته منقوالت اقوال و احوال او بود
آند آه حق را در صحبت خر خويش  داد، سمعانی از قول وی نقل می ه نشان میدر سلوك طريقت دقت و عالق

، يعنی هنگام اشتغال به خربندگی، قصه مالقات سلطان محمود با او آه گويند به زحمت ) ٥/٩٣(يافتم 
ی ها هست، به احتمال قو سلطان را پذيرفت و نيز داستان مسافرت ابو علی سينا به قصد ديدار او آه در تذآره

 ). ٦٠ـ٥٦زرين آوب، جست و جو، : قس(از مبالغات مناقب نويسان است 
 

ای از احوال و اقوال خرقانی در آتابی به نام نور العلوم ضبط است آه هر چند از اينگونه مبالغات خالی  مجموعه
ولی به آنچه بر احوال او مست. دهد  نيست، شهرت و اهميت او را در حوزه اهل تصوف قابل مالحظه نشان می

رسيد، حالت قبض بود و اين درست مخالف حاالت دوست و شيخ بزرگ معاصرش ابو سعيد ابو الخير  نظر می
شد و در سراسر اقوال و احوالش نوعی خوش بينی و نشاط  بود آه طريقه او مبنی بر بسط محسوب می

 . رسيد روحانی حاآم به نظر می
 

در جوانی يك چند در سرخس به علم )  ق٤٤٠د (بو سعيد مهنه ابو سعيد ابو الخير، معروف به شيخ ميهنه و 
رسمی رايج نزد اهل مدرسه پرداخت و در فقه و آالم و تفسير و ادب تبحر پيدا آرد، اما جاذبه تصوف او را به 

قسمتی از اوقاتش مصروف عبادت و رياضت شد و در مجاهده با نفس و اعراض . ترك آردن علوم ظاهر واداشت
. نيا تا حد مبالغه پيش رفت و مجالس وعظ و تذآير او در ميهنه و نيشابور مريدان بسيار بر وی فراز آورداز متاع د
خواندنش در منابر و اقدامش در برگذاری مجالس سماع، مخالفت متشرعه را بر ضد وی » بيت«با آنكه 

ر اواخر عمر آنگونه آه از روايت د. برانگيخت، آثرت روز افزون مريدان، او را از لطمه مخالفان در امان داشت
 . زيست تا يك زاهد عوفی نقل است، او در بين اين مريدان انبوه، بيشتر مثل يك سلطان می

 
» الصدق مع اهللا و الرفق مع الخلق«طريقه او آه در آن بين سكر و صحو تلفيق آرده بود و تعليم او آه در عبارت 

چه پيرامون رقيبانش مثل ابو القاسم قشيری و ديگران جمع شده بود، شد، موجب بود تا پيروان او از آن بيان می
حاالت و مقامات او در دو . به نحو چشمگيری افزونی يابد و آنها را گه گاه بر ضد وی به تحريك و توطئه وادارد

ده آتاب معروف به نام حاالت و سخنان شيخ ابو سعيد و اسرار التوحيد فی مقامات الشيخ ابی سعيد جمع آم
 . ای از حكايات آرامات آميز آنها از مقوله مبالغات مريدانه است است آه بدون شك قسمت عمده

 
نيز تا حدی مانند ابوالحسن خرقانی در جوانی اوقاتش صرف )  ق٤٢٦د (شيخ مرشد ابو اسحاق آازرونی 

فيف بود، هر چند اواخر عمر های محقر بود و او نيز آه وارث روحانيت شيخ آبير ابو عبد اهللا خ اشتغال به پيشه
شد، آنچه در  آن شيخ را دريافت، بيشتر تربيت يافته مريدان او، و در واقع فقط وارث روحانيت او محسوب می

حاالت و مقامات او در آتاب فردوس المرشديه جمع آمده است، هر چند از مبالغات خالی نيست، تصوف او را 
دهد ـ امری آه در طريقه مرشديه  زه با مخالفان نشان میمتضمن سعی در نشر اسالم و مبنی بر مبار

 . های اسالمی دنبال گشت» ثغر«منسوب به او هم گه گاه با دقت و اصرار و در 
 

اين هر سه شيخ، در عصر خود از ائمه صوفيه بودند و شيخ االسالم خواجه عبداهللا انصاری، معروف به پير 
ال آنها به همان اندازه و با همان شور و شوق در نشر طريقت صوفيه هم، در دنب)  ق٤٨٣د (هرات و پير حاجات 

اهتمام آرد؛ هر چند اقوالش بيش از اعمالش با مبانی تصوف آه شامل اعراض از آشمكشهای عصری بود، 
منازل السايرين او، و تقريری آه از طبقات الصوفيه عبدالرحمان سلمی به فارسی هروی . سازگاری داشت
آيد و آنچه از اقوالش در تفسير  مق و تأمل خارق العاده او در تصوف به عنوان علم به نظر میآرد، معرف تع

آشف الحقائق ميبدی نقل است، نيز معرف احاطه او بر مسائل صوفيه و در عين حال استغراق شخصی او در 
اوست آه البته » المشيخ االس«آيد، الزمه عنوان  آنچه با اين احوال سازگار به نظر نمی. سلوك طريقت است

 . آرده است حفظ شريعت را در مقابل افراطهای اهل طريقت بر وی الزام می
 

هم با وجود اشتغال به امور )  ق٥٢٥د (و عين القضات همدانی )  ق٥٢٠د (در همان ايام، شيخ احمد غزالی 
 خواجه عبداهللا انصاری نقل اند آه احوال آنها با آنچه از مربوط به شريعت، در تقرير لطايف تصوف سعی داشته
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دارد تصوف را همواره يك جريان واحد، يكنواخت  است، تفاوت بارز دارد و اين نكته از مواردی است آه معلوم می
 . و همگون نبايد تلقی آرد

 
به هر حال، در توالی طبقات صوفيه و تعاليم مشايخ بعد از آن عصر آه قبل از پيدايش رسمی سالسل و 

معمول بود، تدريجا سكر و سماع و شطح و مالمت و احوال مشابه به اباحه در جريان تصوف راه طرايق صوفيه 
يافت و از يك سو تصوف را نزد متشرعه مورد سوء ظن بيشتر قرار داد و از سوی ديگر آن را به آنچه عرفان نام 

آه در )  ق٥٠٥د (الی فقط ظهور ابو حامد غز. تر آرد شد، نزديك يافت، و استغراق در معرفت محسوب می
تلفيق شريعت و طريقت سعی جدی آرد، موجب شد تا به رغم ماجرای حالج آه خاطره آن هنوز در اذهان 
باقی بود و تصوف را نزد متشرعه از اعتبار انداخته بود، دوباره مورد توجه و قبول بيشتر متشرعه فقها، خاصه 

 . عه اسالمی ممكن، و عاری از اشكال بسيار نمايداشعريه و شافعيه سازد و ادامه حيات آن را در جام
 

 : ساز ديگر در سير تصوف ابن عربی، عامل تاريخ
ابن عربی، محيی الدين محمد بن علی طائی اندلسی، معروف به شيخ اآبرـكه وارث تمام مواجيد و اذواق 

 متأخران عارفان عالم صوفيه در شرق و غرب دنيای اسالمی، تفسيرگر اسرار و لطايف منقول از متقدمان و
ای تازه در تقرير حقايق تصوف بر مبنای نوعی التقاط بين معرفت آشفی و معرفت بحثی  اسالم، و موجد طريقه

ترين مفهوم، و طرح مسأله  بودـبا طرح مجدد مسأله واليت و خاتميت، طرح مجدد مسأله وحدت وجود در وسيع
از صورت علم تصوف آه ابو القاسم جنيد اساس آن را وجود انسان آامل و شماری مسائل ديگر تصوف را 

توان خواند، در  تمهيد آرده بود، به صورت يك جهان بينی عرفانی آه آن را فلسفه تصوف يا حكمت صوفيه می
آورد و حتی برای آن طرز تعبير و زبان خاصی به وجود آورد آآنده از لطايف تلميحات مأخوذ از قرآن و حديث و 

 معارف موروث اسالمی آه در زمان او در شرق و غرب دنيای اسالمی به طور علنی يا سری در مبتنی بر زبده
شد و ايجاد ترآيب منسجم و به  بين متكلمان و پيروان اخوان الصفا و بعضی طالبان حكمت تعليم يا تقرير می

 . حوی تقريبا آامل عرضه آردای از آنها به نوعی نبوغ تحليلی و تطبيقی محتاج بود آه او آن را به ن هم پيوسته
 

نسبت داده شده، آه الاقل نيمی از آن موجود )  ق٦٣٨ـ٥٦٠( اثر بزرگ و آوچك به ابن عربی ٤٠٠نزديك به 
است و مجموع آنها مصالح بنايی است آه او برای ابداع حكمت صوفيانه اسالمی به آار برده، و عالوه بر نثر، 

 . شامل شعر و ديوانهای منظوم هم هست
 

توفيق ابن عربی در آن است آه جهان بينی عرفانی جامع و شامل وی ـ آه از حيث تنظيم مواد و تدوين 
مسائل يادآور رسائل اخوان الصفا، احياء العلوم غزالی و مجموعه حكمة االشراق سهروردی مقتول استـدر 

 آتاب عمده او الفتوحات المكيه و جهان بينی او بدان گونه آه در دو. تمام تاريخ تصوف اسالمی بی همانند ماند
فصوص الحكم تقرير يافت، به قدری عمق و تنوع و اصالت داشت آه تا قرنها بعد از او فهم درست حقايق و 
. اسرار اهل تصوف منحصر به مطالعه شرحهايی بود آه بر اين دو آتاب، خاصه بر فصوص او نوشته شده بود

ايی آه از آنها نشر شد، تقريبا همه عرصه فرهنگ اسالم را از روم و اين دو آتاب، با شرحها و احيانا تلخيصه
برای گفتار تفصيلی در باب او، (شام تا هند، و از فارس و عراق تا ماوراء النهر تسخير آرد و هنوز در تصرف دارد 

 ). ه د، ابن عربی: نك
 

ای ابن سينا در مسائل حكمت فتوحات مكيه آه در تقرير مسائل ويژه تصوف از حيث وسعت يادآور آتاب شف
آيد و البته تأثيرات مختلف در پيدايش مجموع  است، دائرة المعارف بزرگ تصوف و عرفان اسالمی به شمار می

به عالوه، بجز مآخذ غير اسالمی و آراء حكما و متكلمان، نه فقط شامل مذاهب مختلف . آن آشكار است
ه تأثير بعضی مبادی شيعه هم در آن قابل رديابی است اسالمی، حتی قرامطه و اسماعيليه هم هست، بلك

 ).  به بعد٣٧٦شيبی، : ، فهرست؛ قس» ) ١٠. . . (تخيل«آربن، (
 

های  توان ادعا آرد آه وی در آن تقريبا تمام آنچه را در نوشته ترين تأليف ابن عربی است و می فتوحات بزرگ
سين پاالسيوس محقق اسپانيايی آه در باب احوال و آثار آ. ديگر خود آورده، بازانديشی و بازنويسی آرده است

ای دارد، اين آتاب را به منزله انجيل تصوف تلقی آرده، و تحليل آن را به سبب اشتمالش  او تحقيقات پر دامنه
 ). ٣٧٩ـ٣٧٨گنثالث پالنثيا، : نك(بر مطالب متنوع متعدد امری متعذر يافته است 

 
ای مستقل و شامل لب فصوص از آن با عنوان نقش الفصوص تأليف  ی خالصهاما فصوص الحكم آه خود ابن عرب
ای تفسيری با عنوان فك  هم تلخيص گونه)  ق٦٧٢د (اش صدرالدين قونوی  آرده است و شاگرد دست پرورده

الفصوص در تقرير اجزاء مباحث آن پرداخته است، از معدود آتابهای صوفيه است آه به عنوان آتاب درسی در 
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آثرت اين . اند های علم رسمی معمول شده است و برای رفع مواضع مشكل آن شرحهای متعدد نوشته حوزه
شروح تازگی مطالب، تازگی طرز تقرير و پيچيدگی لطايف آن راـكه غموض آن تا حدی از جانب مؤلف عمدی به 

 . سازد رسدـقابل تصور می نظر می
 

انی، شرح داوود قيصری و شرح سيد حيدر آملی متضمن در بين شروح عمده اين آتاب شرح عبدالرزاق آاش
شرح مؤيد الدين جندی به عربی و حل الفصوص سيد علی همدانی به . تحليلهای دقيق و خواندنی است

آتاب نقد النصوص . فارسی و هم شرح خصوص الفصوص بابا رآنا شيرازی به فارسی نيز شامل فوايد است 
اند، هر دو بر همان   آرمانی با عنوان جواهر در شرح مباحث فصوص آوردهاهللا جامی و همچنين آنچه سيد نعمت

خالصه ابن عربی موسوم به نقش الفصوص تقرير شده است و توهم آنكه سيد نعمت اهللا در آن نظر به شرح 
، سهو مؤلف آن است، نقد النصوص جامی نيز با ) ١٥٠، . . . زرين آوب، دنباله(فصوص الحكم داشته است 

 . ات و فهرستهای مفيد در سالهای اخير در تهران نشر يافته استتعليق
 

اند، قابل  تأثير عظيم آراء ابن عربی در آثار آسانی آه بعد از او به تأليف آتابهايی در تصوف و عرفان دست زده
فخرالدين عراقی صاحب رساله لمعات، محمد شيرين مغربی تبريزی در اشعار و رسائل، و . مالحظه است

تأثير افكار ابن عربی در سعدالدين حموی، صائن . اند  محمود شبستری در منظومه گلشن راز از اينگونهشيخ
الدين ترآه اصفهانی، تاج الدين حسين خوارزمی، سيد علی همدانی و عبدالرحمان جامی و شيخ محمد 

 . الهيجی شارح گلشن راز هم قابل مالحظه است
 

. يل و پر مايه اگر اعتراضات منتقدان را هم به شدت برانگيزد، البته غرابت نداردآراء و عقايدی تا اين حد تازه، اص
ترين آنها نقدهای تندی است  از قديم. اند، بسيارند  از اين رو، آسانی هم آه بر آراء خاص ابن عربی انتقاد آرده

ی نموده، و در آتاب آه شيخ عالء الدوله سمنانی بر قول او در مسأله اطالق وجود و نظريه وحدت وجود و
مكاتبه معروف عبدالرزاق . العروة الهل الخلوة و الجلوه به تصريح يا آنايه به شدت از او انتقاد آرده است

بدون ذآر ) ٤٩١ـ٤٨٢ص (آاشانی با شيخ عالء الدوله در اين باب معروف است و متن آن را جامی در نفحات 
ر ملفوظات چهل مجلس، از تكفير و تخطئه ابن عربی هر چند عالءالدوله بعدها د. مأخذ نقل آرده است
، باز محققان اختالف نظر، و در واقع مناقشه بين آنها را لفظی و بيشتر مؤدی ) ١٩١ص (خودداری آرده است 

 ).  به بعد٢/٣٣٦صدرالدين شيرازی، االسفار، : ؛ قس٥٥٤جامی، همان، (اند  به نظريه واحد تلقی آرده
 

ن نيز عقايد مخالف و موافق را برانگيخت و به نقد مخالفان از آراء وی منجر شد، نظريه او يك قول ابن عربی آه آ
اين ). ٣٠٠ـ٢٩٨عفيفی، : نك(در باب ايمان فرعون در فرجام حال اوست آه از لوازم جهان بينی او هم هست 

وال مورد بحث و نقد قول آه با اعتقاد شايع نزد اهل تفسير غرابت و تفاوت داشت، سالها بعد به ضرورت اح
ای به نام ايمان فرعون تأليف  در تأييد آن رساله)  ق٩١٨د (الدين محمد دوانی  اهل نظر واقع شد و عالمه جالل

داد، اما چندی بعد يك تن از علمای حنفی ساآن مكه،  آرد آه اعتقاد ابن عربی را خالی از اشكال نشان می
ابی با نام فر العون من مدعی ايمان فرعون نوشت و قول موسوم به علی بن سلطان محمد قاری هروی آت

 ). ٢٠٨ـ٢٠١شفيعی، : نك(دوانی و ابن عربی را در اين مسأله رد آرد 
 

وی طی . هم در نقد و رد آراء ابن عربی اهتمام بسيار آرد)  ق٧٢٨د (ابن تيميه فقيه و محدث حنبلی معروف 
نهاد، قول او را وحدت وجود خواند، مخالف اسالم شمرد، و ای آه آن را حقيقة مذهب االتحاديين نام  رساله

را آفر تلقی آرد و حتی قول آنها )  ق٦٩٠د (عقايد پيروان او امثال صدر الدين قونوی و عفيف الدين تلمسانی 
 ). ه د، ابن تيميه: نك(را بيشتر از آنچه ديگران گفته بودند، در خور انتقاد يافت 

 
 همچنان تا عصر جامی و بعد از آن در آثار صوفيه بين موافق و مخالف مورد بحث واقع با اينهمه، آثار ابن عربی

بود و نقدها و اعتراضهايی آه بر آن شد، در مقابل استقبالی آه از آن آراء به عمل آمد، اهميت قابل 
 جالب و ابن عربی در مجموع آثار و مخصوصا در فتوحات مكيه و فصوص الحكم اصطالحات. ای نيافت مالحظه

ای به آار برد آه برای درك آنها مقايسه و مطابقه با ساير آثارش غالبا ضرورت  احيانا بی سابقه يا آم سابقه
در » اصطالحات الصوفيه«با اينهمه، رساله مختصر خود او در شرح اصطالحات واقع در فتوحات آه با عنوان . دارد

عبدالرزاق آاشانی » اصطالحات الصوفيه«و همچنين چاپ شده است )  به بعد١١٥ص (ذيل تعريفات جرجانی 
توانند در اين باره در فهم درست اشارات ابن  آه در هامش شرح منازل السايرين او به طبع رسيده است، می

 . عربی آمكی مؤثر باشند
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ت، های مندرج در فتوحات و ساير آثار اوس اشعار ابن عربی هم آه شامل ترجمان االشواق و ديوان و قطعه
متضمن لطايف بسيار است و بعضی از آنها تغزلی صرف است، مثل ترجمان االشواق آه وی بعدها به حكم 
ضرورت و با تعسف و تكلف بسيار آنها را از طريق تأويل به معانی عرفانی برگردانده است و اين نيز از مواردی 

تأثير ابن عربی به . لفان مواجه آرده استاست آه شعر صوفيه را مثل عقايد و اعمال آنها با نقد و اعتراض مخا
از جمله رامون لول حكيم . محيط شرق و عرفان اسالمی محدود نماند و در محيط مسيحی غرب هم ظاهر شد

، و نيز دانته شاعر ايتاليايی در طرح آمدی )  به بعد٤/١٩٨آارادو وو، : نك(و متكلم اسپانيايی در بعضی اقوال 
 . ودندالهی خويش از آن متأثر ب

 
 : نقش خانقاهها در سير تصوف

با آنكه از همان عهد طبقات اول صوفيهـدوره حسن بصری، ابراهيم ادهم و رابعه عدويهـخبرهايی حاآی از 
و ) غالبا در حواشی شهرها و مكانهای دور افتاده(، خانقاهها ) های خلوت شهرها در نقطه(ها  وجود زاويه

در متون صوفيه آمده است و در عهد شيخ ابو سعيد ابو الخير ) های اسالمیاآثر در نواحی مجاور ثغر(رباطها 
در شهرهايی چون نيشابور و ميهنه خانقاههايی برای صوفيه عصر وجود داشت و در آن ايام هم صوفيه و زهاد 

ايام عمر آردند و بعضی از آنها قسمتی از  به جا آوردن مراسم غزو با آفار را جزو لوازم عبادات واجب تلقی می
بردند، برخی از ثروتمندان  آمد، به سر می را در رباطها آه برای آمادگی جهت دفاع از ثغر اسالم به وجود می

اهل خير هم در شهرها و غالبا در مجاورت مقابر و بقاع منسوب به ائمه و اوليا عبادتگاههايی به نام خانقاه 
آردند و برای آنها و پيروانشان غذا و مسكن  ، بنا میبرای آسانی آه اوقاتشان مستغرق عبادت و رياضت بود

شمس : نك(ای نداشته باشند  آوردند تا اوقات آنها مصروف تهيه معاش نباشد و از اين بابت دغدغه فراهم می
با اينهمه، بنای خانقاههای وسيع آه شامل عبادتگاه خاص شيخ، جمع خانه صوفيان و ). ٦٢تبريزی، 
وت و عبادت طالبان و مبتديان سلوك باشد و لوازم سكنای صادر و وارد از ظرف و فرش های مجزا برای خل حجره

و چراغ و مطبخ و متوضا و اصطبل زير نظر يك شيخ مرشد و نظارت و معاونت خادم يا خادمان با اوقاف معين و 
: ظر صوفيه، نكدر باب فوايد خانقاه از ن(داشت  فتوح و نذور مرتب آه اداره و دوام خانقاه را ممكن می

، از وقتی توسعه و رواج پيدا آرد آه تصوف دوران مبارزه برای احراز حق حيات )  به بعد٨١سهروردی، عمر، 
طريقت در امتداد شريعت و با سعی در حفظ حداآثر . خويش در جامعه اسالمی را پشت سر گذاشته بود

فراط و تفريط بر آنار بود و با اهل سكر از صوفيه آرد و به همين سبب از هر گونه ا تقارن و توافق با آن سير می
 . آه تك رو بودند، و نيز با اهل مالمت آه به رسوم صوفيه مقيد نبودند، ارتباط خود را قطع آرده بود

 
از عهد خواجه نظام الملك طوسی آه به علما و صوفيه هر دو توجه داشت، به موازات اهتمام وی در بنای 

خانقاهها هم توجه شد و خانقاهها هم، مثل مدارس و ظاهرا به تقليد آنها دارای مدارس به سعی در بنای 
نوعی انضباط مبنی بر سلسله مراتب شد آه در رأس سازمان آن يك شيخ مرشد بود و طالبان سلوك بر 

آردند و هدايت و صحبت و تربيت سالكان  حسب طول ميزان اقامت و ارتباط با خانقاه مراتب مناسب پيدا می
ای از خانقاه با عين آداب و  شدند و هر گاه شعبه بعضی از آنها خليفه شيخ می. شد تازه به آنها واگذار می

آمد، آسانی آه خليفه شيخ در خانقاه اصلی بودند،  اصول آن در شهری ديگر يا در جای ديگر شهر به وجود می
 خود آنها و پيروانشان پيروان خانقاه شيخ شدند و آمدند، سرپرست خانقاه جديد می يا در رديف او به شمار می

با فرصتهايی آه برای بنا و توسعه اينگونه خانقاهها به وجود آمد، در هر خانقاه به اقتضای تجربه و . اصلی بودند
ای از رسوم  تربيت شخصی شيخ آن و رسوم و آدابی آه شيخ در ترتيب عبادات و رياضات قائل بود، مجموعه

آمد آه خالصه طرز   خلوت گزينی و طريقت خانقاه و آداب و عبادات و اوراد به وجود میتوبه و چله نشينی و
شد و به عنوان طريقه شيخ يا  تربيت و ارشاد شيخ را متضمن بود و در خانقاههای تابع نيز همچنان دنبال می

 . گشت تعليم وی به طالبان جديد تعليم می
 

توت نيز، خانقاههايی خاص خود داشتند آه غالبا لنگر خوانده های اهل ف پا به پای اين خانقاهها، سلسله
گرد هم خانقاههايی  مالمتيه و بعد از آنها قلندريه و جولقيه و درويشان جاللی و خاآساری و دوره. شد می

شده، گه گاه موجب سوء شهرت صوفيه  اند و آنچه از احوال بعضی از ايشان در افواه نقل می برای خود داشته
متشبهان به صوفيه آه از قديم متصوف يا مستصوف خوانده . گشته است ان مقبول و مشهور هم میو عارف
اين جماعت در . اند شدند، عامل عمده اين هرج و مرج در احوال صوفيه و خانقاههای واقعی و جدی بوده می

 شعار پشمين و لباس آبود اند و بدون آنكه حيات دينی آنها صوفيانه يا عارفانه باشد، واقع مترسمان قوم بوده
 . اند داده اند و خود را از روندگان طريقت نشان می آرده آنها را تقليد می

 
در باب اهل طريقت گفته شده است آه پيش از اين جمعی بودند به ) ٩٧ـ٩٦ص (اينكه در گلستان سعدی 

اآنده، تصويری از حال ظاهر پراآنده و به معنی جمع، و امروز جمعی هستند به ظاهر جمع و به معنی پر
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شكايت و انتقاد از مترسمان و متشبهان از سالها باز بعد از . دهد انحطاط طريقت را در عهد شيخ نشان می
موالنا هم در مثنوی از صوفيه عصر انتقاد . سعدی هنوز در مؤلفات صوفيه و اقوال منقول از مشايخ آنها هست

 آن است آه نزد قدمای قوم مثل غزالی، قشيری، هجويری، نيز طرفه). ٤٩ـ٩آوب، دنباله،  زرين: نك(آند  می
ترين اثر تصوف به زبان فارسی است، نيز بارها از انحطاط  مؤلف آتاب اللمع و حتی در شرح تعرف آه قديم

 . تصوف در عصر آنها سخن رفته است
 

ه و آمك اهل خير به وجود همراه با توسعه خانقاههای جديد آه زير نظر مشايخ عصر و با هزين: طرايق صوفيه
، طريقه خاص مشايخ در خانقاهها تا حدی متفاوت ) ٣٥٧ـ١/٣٥٦محمد بن منور، : برای نمونه، نك(آمد  می
گاه جدا جدا و گاه به صورت تلفيق و ترآيب اساس ) ١٦٤هجويری، (مذاهب ائمه دهگانه صوفيه . شد می

قايد اهل خانقاه مثل طرق عبادات و آداب متشرعه از شد و برای آنكه منشأ آداب و رسوم و ع تعليم واقع می
منتهی شود و طريقت از شريعت جدايی نگيرد، به همان گونه ) ص(طريق نوعی سنت موروث به تعليم پيامبر 

آه فقها و محدثان روايت و طرق مربوط به ارباع فقه را بر وفق اسانيد و سلسله روات به ائمه معصوم و تابعان و 
ندند، مشايخ خانقاه هم به همان گونه آداب و رسوم و اوراد خويش و حتی اجازه لبس خرقه و رسا صحابه می

ای از  آردند و بدين گونه زنجيره منتهی می) ص(ارشاد مبتديان را از طريق اسانيد خود به صحابه و رسول 
خويش، و او از شيخ شد آه شيخ حاضر از شيخ  روايات و احاديث مربوط به آداب طريقت در بين آنها نقل می

آداب خانقاههايی آه همه تابع شيخ . شد پيش دريافت داشته بود و به نام سلسله و سالسل خوانده می
شدند و تدريجا طرايق و سالسل با مرور زمان  واحد بودند و به سلسله او انتساب داشتند، طريقه خوانده می

 . گرفت فزونی می
 

 نشأت يافت و شمار طرايق آه روی هم رفته بعضی از آنها طرايق های فرعی هم های واحد شعبه از طريقه
اصلی و بيشترشان طرايق فرعی بود، در تمام دنيای اسالم از هند و ترآستان و فارس و عراق، تا شام و مصر 

اينك با آنكه در وضع .  طريقه متجاوز شد١٧٠های رسمی از  و شمال افريقا به قدری فراوان شد آه در احصائيه
 . عب آنها بررسيهای محققانه صورت گرفته است، هنوز در اين باب جای بررسی هستتش

 
از جمله . شود، قابل تأمل است سلسله اسناد اآثر آنها، مخصوصا در مواردی آه به تابعان و صحابه منجر می

تباط او با آه در اصل ار)  به بعد٢/١٣٧معصوم عليشاه، (رسد   سلسله از طرايق قديم به معروف آرخی می١٤
هايی هم به نام اويسيه منسوب به اويس قرنی، ادهميه منسوب به  طريقه. ائمه شيعه اتفاق نظر نيست

ابراهيم ادهم، و طيفوريه منسوب به بايزيد بسطامی ذآر شده است آه تسلسل طريقه آنها محل ترديد 
آرخی منسوب است، بعضی هايی آه بر وفق روايات صوفيه به معروف  به هر حال، در بين سلسله. است

های متعدد گشته، يا به نام مشايخ جديدتر  اند و بعضی منشعب به طريقه هنوز به نام قديم خويش باقی مانده
 . اند موسوم شده

 
از زهاد و وعاظ بغداد و از )  ق٥٦١د (از بين مجموع اين طرايق، طريقه قادريه منسوب به عبدالقادر گيالنی 

ه طريقه او هنوز در بسياری از اقطار اسالمی فعال است و با اين حال، طريقه صوفيه معروف عصر است آ
منشعب از آن است؛ طريقه شاذليه منسوب به ابوالحسن )  ق٥٧٨د (رفاعيه منسوب به سيدی احمد رفاعی 

آه در مغرب اسالمی با استقبالی گسترده رو به رو بوده است؛ طريقه سهرورديه )  ق٦٥٦د (علی شاذلی 
 شعبه از آن به وجود ٤آه در بغداد پديدار شد و الاقل )  ق٥٦٣د (ب به ضياء الدين ابوالنجيب سهروردی منسو
؛ سلسله آبرويه منسوب به شيخ نجم الدين خوارزمی، معروف به آبری آه بعدها دو )٢/١٣٨همو، (آمد 

و تقريبا مقارن عهد تيموريان اللهيه هر د طريقه جداگانه از آن به وجود آمد؛ سلسله نقشبنديه و سلسله نعمت
اند و هم اآنون در ترآيه و شام بقايای آنها  ای هم آه به نام مولويه موسوم شده سلسله. به وجود آمدند

گولپينارلی، سراسر : برای تفصيل، نك(اند  هستند، در واقع به وسيله احفاد موالنا، نه خود او به وجود آمده
 ). آتاب

 
ای ظاهرا متأثر از شيوه  ها بود، همه به شيوه آه مستقل يا منشعب از اين سلسلهطرايق بسيار متعدد ديگر 

) ع(اهل حديث، مستند اقوال و آداب خود را از خلف به سلف به ائمه هدی و غالبا به امام علی بن ابی طالب 
. رساندند  اول میرساندند، اما نقشبنديه، غير از آن، از يك طريق هم سلسله خرقه خود را به ابوبكر خليفه می

در بين آنچه تاآنون در اين باب انجام . ها هنوز محتاج بررسی است تحقيق در تعداد و در ارتباط اين سلسله
، و تحقيق اسپنسر تريمينگهام در خور يادآوری ») ١١(دائرة المعارف اسالم «يافته است، بررسی ماسينيون در 

  .آيند ظر هم به نظر میاست، هر چند هر دو محتاج به اصالح و تجديد ن
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  :سلوك و مقامات
 

آغاز ) قطع ارتباط با متاع دنيا(» تبتل«آنند، از مرحله  مراحل سلوك آه صوفيه در عرفان و طريقت طی می
آه » فناء«شود آه البته حالت يقظه و توبه هم غالبا مقدمه آن است و در سلسله توالی منازل تا مرتبه  می

اما سير الی اهللا البته نهايت . يابد  در مقامات سالك در سير الی اهللا است، ادامه میتقريبا آخرين مرحله ترقی
اند آه گويند  خوانند، نيز قائل شده دارد، جز آنكه مشايخ قوم در فراسوی سير الی اهللا به آنچه سير فی اهللا می

ه سير در النهايه است غيب هويت سالك و سير در اسماء و صفات حق است و اين سير نهايت ندارد، چرا آ
 ). ۴۶۴فرغانی، : ؛ قس١٣ـ١٢، . . . نسفی، االنسان(
 

شود آه  حاصل می)  به بعد۴٨٠هجويری، ) (حاالت(مقامات سلوك هم نزد صوفيه از توالی و تكرار احوال 
 به واردات غير ثابت و سريع الزوال غيبی و قلبی هستند، ليكن عروض مكرر آنها را برای سالك مستعد، تبديل

غنی، : برای تفاوت احوال و مقامات، نك(شود  آند و موجب ادامه سلوك و ترقی سالك در احوال می مقام می
در اين ميان سير الی اهللا از مقوله سير خاص اهل تصوف است؛ سير فی اهللا بيشتر جنبه عرفان ). ٢٠٨ـ٢/٢٠٧

قامات سلوك هم در سير الی اهللا شمار منازل و م. محض دارد و به مقوله سلوك اهل معرفت مربوط است
 ١٠٠٠اند، از بدايات تا نهايات، بعضی مواقف را شامل   منزل خوانده١٠٠محدود نيست؛ بعضی آن را شامل 

به هر حال، شمار منازل و مواقف بر حسب استعداد ).  به بعد٨۶، » اصطالحات«عبدالرزاق، (اند  مقام شمرده
اوت دارد و در بعضی اقوال از استمرار طی اين مقامات تعبير به سفر آرده، سالك و توالی احوال و واردات آنها تف
و عنوان اسفار اربعه صدر الدين ) ٢/۵٣۶، . . . فروزانفر، شرح مثنوی : نك(اند  و مراتب آن را اسفار اربعه خوانده

در مراتب عرفان نشان شيرازی در تقرير حكمت متعاليه وی مبنی بر آن است و اسفار اربعه او را بر مبنای سير 
 . دهد می

 
احوال مشايخ در سير اين اسفار و مقامات تفاوت دارد و در آنچه از اقوال و مقامات آنها در اين باب نقل است، 

از بسياری از اين مشايخ مقامات و مقاالت مستقلی هست، مثل . مبالغه و مسامحه مريدانه هم راه دارد
، فردوس المرشديه در ) سيرت شيخ الكبير(، مقامات ابن خفيف، ) التوحيداسرار(مقامات ابو سعيد ابو الخير 

مقامات ابو اسحاق آازرونی، نور العلوم در مقامات ابوالحسن خرقانی، مقامات شيخ احمد جام، مقامات اوحد 
ايخ نيز در الدين آرمانی و مناقب العارفين در احوال موالنا جالل الدين آه نظاير بسيار دارند و احوال بعضی مش

آتابهای طبقات صوفيه آمده است آه طبقات ابو عبدالرحمان سلمی، طبقات خواجه عبداهللا انصاری، تذآرة 
االولياء عطار، نفحات األنس جامی، رشحات عين الحيات و طرائق الحقائق از آن جمله است و تاريخ تصوف را در 

د مشايخ و طرز تلقی اهل اعصار را از اقوال و تعاليم بررسی مجموع اينگونه آثار، با توجه به رساالت و آتب خو
 . توان دنبال آرد آنها می

 
 : حكمای اسالمی و تصوف

اند، طرز تلقی فالسفه و اهل حكمت  در بين آنچه طبقات ممتاز غير صوفی اسباب تأييد يا انكار صوفيه دانسته
 در بين فالسفه و اهل حكمت، تصوف با .به نحو بارزی با طرز تلقی فقها و علمای اهل مدرسه تفاوت دارد

با آنكه . گيری تقريبا در شرق و غرب اسالمی همانند بود تأييد، يا الاقل تسامح مواجه شد و اين طرز موضع
و بعضی از ) ١٠۵ـ٢/١٠١مستملی، (اند  شناخته صوفيه عقل را در شناخت حقايق عاجز، موقوف يا مردود می

اند، حكمای اسالمی بی آنكه قول آنها را در حصر علم به علم آشفی تأييد  هآنها به طور ماوراء عقل قائل شد
 . اند آنند، حاصل مكاشفات آنها را غالبا در خور يافته

 
فارابی، هم از حيث طرز معيشت و هم از حيث طرز فكر به صوفيان عصر خويش بيشتر شبهات داشته است 

آند، در واقع نظر به نوعی   در باب اتصال به عقل فعال بيان میوی در آنچه). ٢٩٣ـ٢٨٣، . . . فروزانفر، مجموعه(
همچنين قول او در باب تجربه خلع بدن، از مقوله آن ). ۴٧مدآور، (دارد ) ١٢(» جذب«تجربه صوفيانه از مقوله 

در نظام ). ۴٣۵ـ۴٣۴: ، قس٩۶عبدالرزاق، شرح فصوص، (خوانند  چيزی است آه صوفيه موت ارادی می
، مواردی آه با طرز فكر صوفيانه مناسب باشد، آم نيست و حتی تجرد و رياضت او ) ٣١ص (ی فلسفی فاراب

 . دهد نوعی حكمت نو افالطونی را نزد وی با چيزی از تصوف هماهنگ نشان می
 

ابن سينا هم با آنكه حيات ظاهری عادی او با شيوه رايج بين اهل تصوف فاصله بسيار دارد، در اواخر آتاب 
قصيده عينيه او، و مخصوصا . آند  ترين تقرير از نظريه اهل عرفان را در زبان فلسفی عرضه می  عالیاشارات،

مسأله خلع بدن هم آه از . رسائل رمزی وی به نام حی بن يقظان و رسالة الطير از تأثير تصوف خالی نيست
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آيد و در اشارات  به بيان می) ٣۵ص (» اثولوجيا«تجارب صوفيه است، نزد او مثل فارابی ظاهرا از آنچه در آتاب 
شود و وقوع آن تجربه و ساير آرامات منسوب به عارفان در تعليم وی موقع  ابن سينا نضو جلباب خوانده می

؛ برای تفصيل در مسأله خلع بدن و ۴١٨، ٣/٣۶٣ابن سينا، (قبول دارد و در خور نفی و انكار قطعی نيست 
 ). ٧٨٢ـ٧٨٠ن آوب، سرنی، زري: مأخذ آن نزد صوفيه و حكما، نك

 
رسائل فارسی او . حكمت اشراقی شيخ شهاب الدين سهروردی با اقوال صوفيه همانندی مشهودی دارد

در آتابهای فلسفی عربی هم شيخ هر چند با طرح مباحث نظری آغاز . بيشتر رساالت عرفانی محسوبند
شيخ شهاب ). » ~II/ ١٩~ «،» اسالمدر «آربن، : نك(رسد  آند، غالبا به تجارب عرفانی شخصی می می

دهد، آمال حكمت را در نيل به انسالخ از نواسيت آه  الدين در تعليم خويش به علم آشفی اهميت بيشتر می
: نك(به عالوه، رسائل رمزی فارسی او ). ۵۵٧قطب الدين، (داند  همان تجربه مذآور در اثولوجياست، می

ء صوفيه متأثر است آه نوعی ارتباط بين حكمت اشراقی با تصوف را ، چنان از آرا) ٢۴٠ـ٢٣٠پورنامداريان، 
به خصوص تأآيد او در اينكه نيل به اين حكمت جز با اعراض از امور مادی حاصل نيست . دارد مسلم می

اينكه بعضی مشايخ . رسد ، نيز نشانی از توافق حكمت اشراقی با عرفان صوفيه به نظر می) ۵٧شهرزوری، (
سهروردی، يحيی، (خواند  بايزيد و حالج و سهل تستری را نيز وی در جايی، حكمای اسالمی میصوفيه، مثل 

نيل به اين حكمت، ) ١٩ابراهيمی، : نك(اين نيز آه بنا بر قول سهروردی . ، مؤيد اين دعوی است)۵٠٣ـ۵٠٢
 نااهل نگه داشت، مثل نيل به حقايق تصوف بدون نظارت و هدايت مرشد و معلم ممكن نيست و آن را بايد از

 . سازد  خويشاوندی اين تعليم را با مقاالت صوفيانه آن بيشتر غير قابل انكار می
 

از حكمای عرب اسالمی الاقل آثار ابن طفيل و ابن سبعين، و از ديگر حكمای شرقی رساالت افضل الدين 
ی است آه تأييد مبانی آاشانی، قبسات ميرداماد و طرح حكمت متعاليه صدر الدين شيرازی متضمن اقوال

 . آيد؛ هر چند آه شامل تأييد مشايخ قوم و بعضی شطحيات و غلبات احوال آنها نيست عرفانی به شمار می
 

 : متشرعه و مخالفت با صوفيه
نه فقط فقها و . اند  بر خالف حكما، اآثر متشرعه و فقها اقوال و دعاوی صوفيه را با نظر مخالف نگريسته

 صفويه، امثال مؤلف حديقة الشيعة، موال محمد طاهر قمی مؤلف رساله فوائد الدينيه، و مجتهدان شيعی عهد
شيخ علی عاملی مصنف آتاب السهام البارقه، شيخ يوسف بحرانی مؤلف نفحات الملكوتيه، و آقا محمد علی 

اند، بلكه   آردهصاحب رساله خيراتيه، مشايخ صوفيه، مدعيان تصوف و حتی اقوال و عقايد آنها را به شدت نفی
 . اند قبل از آنها مؤلف تبصرة العوام و بيان االديان هم در تخطئه آن آوشيده

 
اند، بسياريشان  از قدمای اهل مذاهب، حنابله در عين آنكه بعضی از آنها خود مدافع و طرفدار تصوف بوده

و ابن قيم جوزيه در رسائل از آن جمله ابن جوزی، ابن تيميه . اند تصوف و صوفيه را به شدت تخطئه آرده
اند و جالب آن است آه در بين خود صوفيه يا هواخواهان  مختلف به رد دعاوی و نقد اقوال و احوال آنها پرداخته

آنها آسانی چون غزالی و هجويری و شيخ احمد جام هم در نقد صوفيه ـ يا در نقد آسانی آه متشبهان به 
از جمله شيخ احمد جام مدعی است آه گاه ).  به بعد٢٣آوب، دنباله،  رينز: نك(اند  اندـاهتمام آرده آنها بوده

: ، قس١۵٩ص (دهد، تفاوت ندارد  رسد، با آنچه در خرابات روی می آنچه در مجالس سماع قوم به انجام می
١٨٩ . ( 

 
د؛ ان اشتغال به سماع از جمله اموری است آه صوفيه به سبب آن به شدت مورد نقد مخالفان واقع شده

همچنين عبادات و رياضات غريب و فوق العاده آنها نزد منتقدان از مقوله عبادت بما لم يشرع اهللا و حتی بدعت 
مشايخ صوفيه هم به شدت از آنكه در عبادات منسوب به بدعت شوند، محترز بودند و به . شد تلقی می

شد، ناظر  ن اآتفا به حد مشروع مقرر میدادند و عبادت متشرعه را آه در آ اينگونه اتهامات مخالفان پاسخ می
خواندند و اآتفا بدان را دون  به مجرد به جا آوردن تكليف، آسب مثوبات و از مقوله نوعی معامله با حق می

 ). ٣/٣٧٠ابن سينا، : ؛ قس١۵٨ـ١۵٧عبدالرزاق، شرح فصوص، : نك (شمردند  شأن عارف می
 

البته مشروط به ) ۴٧٣، آيميا، ٢/٢۶٨، . . . احياء: مثال نك( آن قول غزالی در دفاع از سماع و حكم وی به جواز
با اين حال، هر چند امثال ابو سعيد . اجتناب از مناهی همراه با آن است و الجرم متضمن جواز مطلق نيست 

ايت ابو الخير در خراسان اوايل عهد سلجوقی، و قرنها بعد از او موالنا جالل الدين بلخی رومی در قونيه با رع
ديدند، فقها و اآثر متشرعه از اظهار مخالفت با آن هرگز خودداری  شروط الزم در باب سماع اشكالی نمی

اينكه خانقاهها غالبا محل اجرای مراسم سماع بودـبا آنكه سماع صوفيه غير از خانقاه در منازل . نكردند
يز از اسباب مزيد شهرت سوء صوفيه و گرفتـن اشخاص و حتی در خانه حكام و احيانا خلفای وقت نيز صورت می
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اين خانقاهها آه از وجوه نذور و فتوح و صدقات و ساير ابواب البر اداره . مجالس آنها در نظر متشرعه شد
گرديد، هر چند در ضيافت خانه آنها از ابناء سبيل، و از صادر و وارد مسافران مجرد و غير مجرد پذيرايی  می
گشت و احيانا به علت فقدان مايه  ظ و ذآر، مجالس سماع هم در آنها داير میشد و عالوه بر مجالس وع می

، در بعضی )  به بعد١۵۶، بيت ٢حكايت بهيمه مسافر، مولوی، دفتر : قس(برای مخارج جاری دچار زحمت بود 
ی در آنها آمد و اجرای انضباط در آنها دشوار و ارتكاب مناه موارد به صورت نوعی مرآز تطفل و بيكارگی در می

 . شد  شايع می
 

رسيد، با وجود انضباط دقيق آه در اداره آنها اعمال  اما در مواقعی هم آه صدقات و نذور و فتوح به آنها می
گرديد، باز مجرد شيوع و رواج  شد، و به رغم تنبيهاتی آه از جانب شيخ و خادم در حق متخلفان اعمال می می

شد و رقص و اآل صوفی  ورد انتقاد و اعتراض طبقات مخالف واقع میرسم رقص و لوت در جريان سماع قوم م
به صورت طنز و استهزا ضرب المثل شد و مخالفان در نقد اين آداب اهل خانقاه، و در طعن بر حرص و شوق 

گفته . راندند ، بر سبيل استهزا و اعتراض در حق آنها سخنها می) ١٧۶ـ١٧۴ثعالبی، : نك(صوفيان به اآل 
ه اگر صوفيی در سمرقند بشنود آه در مصر خانقاهی وجود دارد آه در آنجا لوت و رقص بسيار شد آ می

مخالفان در بعضی موارد، به صوفيه قول به سقوط تكليف را هم منسوب . هست، به راه افتد و آهنگ مصر آند
 به وحدت وجود باشد، با اند و اين قول اگر از متشبهان قوم هم نقل شده باشد، يا الزمه اعتقاد اآابر دانسته

به عالوه، صوفيه حتی به سبب رياضتها و . اصل مبانی تصوف آه عبارت از زهد و تقشف است، موافق نيست
، . . . زرين آوب، ارزش: نك(نشينيها و عبادتهای افراط آميز خويش نيز مورد انتقاد و اعتراض متشرعه بودند  چله
١۶٣ .( 

 
ه وقتی از رجال قومـبه تعبير صوفيه رجال اهللا و اهل اللهـسخن به ميان در روايات صوفي: عارفات ناسكات

). ۶١۵جامی، نفحات، : نك(آند، احوال نساء قوم را نيز شامل است  آيد، چنانكه ابن عربی خاطر نشان می می
ه است؛ اند، در روايات صوفيه قابل مالحظ شمار آسانی از زنان قوم آه در طريقت صاحب مقامات و مقاالت بوده

 تن در ١٣۴ تن در طبقات شعرانی و ٣٣ تن در نفحات جامی، ١۶از جمله در ضمن طبقات صوفيه نام يا وصف 
ای جداگانه در باب  ابو عبدالرحمان سلمی مؤلف مشهورترين طبقات الصوفيه مجموعه. صفة الصفوه آمده است

منقوالت صفة الصفوه و حلية االولياء هايی از آن را در  آه نشانه) همانجا(طبقات زنان صوفی داشته است 
. اند  شمار زيادی از اين زنان به سائقه ذوق عبادت يا خوف خدا به اين طريق آشانده شده. توان يافت  می

از اين جمله خواهران بشر حافی، ام علی زوجه . اند برخی از آنها خواهران، دختران يا زنان مشايخ عصر بوده
ختر ابو علی دقاق، ام محمد عمه شيخ عبدالقادر گيالنی در روايات قوم با تكريم احمد خضرويه، حره دقاقيه د

. سنجيهای جالب در باب مقامات و مواجيد صوفيه نقل شده است از بعضی عارفات ناسكات نكته. اند ياد شده
ن و گفت و گفت و شنود سفيان ثوری با ام حسا. رابعه عدويه بارها بر زهاد و رجال عصر ايرادهای بجا گرفت

 ). ۶٢٠همان، (شنود ذوالنون مصری با فاطمه نيشابوريه نيز از همين مقوله است 
 

نقش رابعه عدويه در . اند در بسياری موارد عارفات ناسكات اقوال و احوال رجال صوفيه را نقد يا اصالح آرده
ز فاطمه بردعيه، حتی ا. تحول تصوف از زهد مبنی بر خوف به عشق مبنی بر انس و رجا قابل مالحظه است

 . شطحيات هم نقل شده است
 

از جمله گوماج خاتون زوجه سلطان رآن . در بين مريدان موالنا جالل الدين نام شماری از زنان عصر نيز هست
زوجه امين الدين ميكائيل . شدند  الدين، و گرجی خاتون زوجه معين الدين پروانه از صوفيان عصر محسوب می

شد و برای موالنا در خانه خود مجالس وعظ و   بين عارفات قونيه شيخ النساء خوانده مینايب سلطان هم در
 ). ۴٩١ـ١/۴٩٠افالآی، (آرد  سماع داير می

 
آند آه  در فتوحات بارها خاطر نشان می. گويد ابن عربی از عابدات عارفات با لحن تكريم و تحسين سخن می

طرز ياد آرد او از بعضی از اين زنان چون . لوك طی آرده استنزد شماری از آنها ارشاد يافته، و مراتب س
). ٢/٣۵: ، قس١/٢٧۴(فاطمه بنت ابن المثنی، شمس ام الفقرا و ام الزهرا حاآی از تحسين و اعجاب است 

زن و مرد در جميع . آند آه در سلوك طريقت بين مردان و زنان تفاوت نيست وی در جای ديگر خاطر نشان می
 ). ٣/٨٩(تی در نيل به مرتبه قطبيت با يكديگر برابرند مراتب ترقی ح

 
ناسكات عصر در حفظ و نقل حديث هم با نظر . اين همانندی در آن ايام منحصر به طريقه تصوف نبوده است

اند آه   تن از محدثات ياد شده۴٠٠در مشيخه يك تن از علمای اواخر عصر عباسی . اند شده اعتماد تلقی می
در آن ايام برای عابدات و محدثات عصر گه گاه خانقاههايی ). ٢٠۵ابن فوطی، (اند  ايت دادهبه وی اجازه رو
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فروزانفر، شرح مثنوی، : ؛ نيز نك٣٧۴همو، (اند  شده است آه شيوخ آن هم زنان بوده جداگانه ساخته می
٣/٨١۵ .( 
 

 : تصوف در ادبيات ملل اسالمی
غير از جنبه تعليمی آه نظم و نثر آنها اآثر به نوعی متضمن آن البته شعر و ادبيات صوفيه در فارسی و عربی 

است، شامل مضامين تغزلی، رمزی و تمثيلی هم هست آه گه گاه از آنها رايحه ادبيات غير صوفيانه هم به 
رسد و در بعضی از آنها الفاظ عاشقانه و تعبيرات معمول در غزل به صورت رمزی به آار رفته است،  مشام می
 .  اين حكم در همه موارد آن سخنان قابل تطبيق نيستهر چند

 
ای در انواع تعليمی، تمثيلی و تغزلی در تمام السنه  تصوف و عرفان به طور آلی، ادبيات وسيع قابل مالحظه

ترآی و اردو و ساير . ترين آنها البته عربی و فارسی است مهم اقوام اسالمی به وجود آورده است آه قديم
در مجموع اين ميراث ادبی آنچه جنبه تعليمی .  هم از حيث اهميت در مرتبه بعد قرار دارندالسنه اسالمی

دارد، آتابهايی چون الرسالة القشيريه تصنيف ابوالقاسم قشيری، آتاب اللمع فی التصوف تأليف ابو نصر سراج 
شهاب الدين عمر طوسی، منازل السايرين شيخ االسالم خواجه عبداهللا انصاری هروی، عوارف المعارف 

سهروردی به عربی، و آثاری چون آشف المحجوب هجويری، شرح تعرف ابوبكر مستملی بخاری، آيميای 
سعادت ابو حامد محمد غزالی، مرصاد العباد نجم الدين رازی و مصباح الهدايه عزالدين آاشانی را به فارسی 

وشته شده است و شامل اسرار التوحيد فی آنچه در مقامات مشايخ قوم ن. توان بر سبيل نمونه ياد آرد می
مقامات الشيخ ابی سعيد، فردوس المرشديه در مقامات شيخ ابو الحسن آازرونی، سيرت شيخ الكبير ابو 
عبداهللا ابن الخفيف الشيرازی، مقامات شيخ احمد جام، مقامات اوحد الدين آرمانی، رساله سپهساالر و 

شود و شامل   الدين بلخی رومی است، نيز به اينگونه آثار ملحق میمناقب العارفين در احوال موالنا جالل
 . مواعظ و مقاالت اآابر صوفيه و عارفان گذشته نيز هست

 
در زمينه تحقيق آه شامل مقاالت و رساالت شوق انگيز در الزام به زهد و توبه، و دعوت به اعراض از حيات دنيا 

خواجه عبداهللا انصاری، آثار شيخ احمد جام، سوانح شيخ و تشويق به عشق الهی است، رسائل منسوب به 
های برجسته  احمد غزالی، تمهيدات و نيز زبدة الحقايق عين القضات همدانی، و رسائل عزيز نسفی نمونه

 . ادبيات صوفيانه محسوبند
 

و دو مخصوصا قصيده خمريه ميميه او، )  ق۶٣٢د (در زمينه شعر صوفيه در عربی ديوان ابن فارض مصری 
در آنچه به زبان فارسی مربوط . اش معروف به آبری و صغری از غرر اشعار قوم محسوب است قصيده تائيه

ترين تعبيرات از تجارب و تعاليم  است، آثار تعليمی و تحقيقی سنايی، عطار و موالنا جالل الدين رومی عالی
 . آند صوفيانه را عرضه می

 
عشق الهی، و در هر دو تائيه خويش عالوه بر آن مسأله، اجمالی از اش، مسأله  ابن فارض در قصيده خمريه

آورد و هر چند در بعضی اشعار او جنبه تعليمی نيز آشكار است  تجارب شخصی را در مراتب سلوك به تقرير می
 هايی از تأثير اعتقاد به وحدت وجود پيداست، جنبه تمثيلی و تغزلی بر اآثر ابيات آن و به قولی حتی نشانه

اند آه اشاراتی بر غلبه جنبه ادبی بر  غالب است و در بين صوفيه از او به عنوان سلطان العاشقين ياد آرده
تائيه آبرای او مخصوصا به عنوان يك تغزل صوفيانه ). ۶٠ـ۶١، ١١٧ـ١٢٠، ) ١٣(قنواتی : قس(مجموع آثار اوست 

؛ و همين نكته است آه آن را قطع نظر شخصی بيشتر قابل درك است تا يك منظومه تعليمی مربوط به تصوف
شرحهايی هم آه بر قصيده . سازد از اشتمال بر تجارب صوفيانه از خصوص جنبه ادبی بيشتر قابل مالحظه می

 . دهد اش نشان نمی خمريه او نوشته شده است، اهميت ادبی اشعار او را آمتر از اهميت تجارب صوفيانه
 

در بين آثار ابن . های شعر صوفيانه در ادبيات عربی است  ترين نمونه عالیبعد از ابن فارض، اشعار ابن عربی 
عربی اشارتی به آتاب المعراج او خالی از فايده نيست آه ظاهرا در طرح آتاب آمدی الهی دانته تأثير داشته 

ت در اين باره شواهدی آورده است و تحقيقا) م. ه(ای است آه نخست آسين پاالسيوس  است و اين نكته
 ).  به بعد۴٩بدوی، : نك(جديدتر ترديدهايی را آه در آن باب اظهار شده، قابل رفع نشان داده است 

 
، )  ق٨٣٢د (سيمای بزرگ ديگر در تصوف عربيـ بعد از ابن عربی و تا حدی تحت تأثير تعليم اوـعبد الكريم جيلی 

. أثير اثولوجيا نيز در آتاب او مشهود استمصنف آتاب مهم االنسان الكامل است آه غير از تعليم ابن عربی، ت
جيلی در شعر صوفيانه، نماينده بزرگ شعر ابداعی در ادبيات صوفيانه عرب محسوب است و گفته شده آه او 

 ). ۶۶قنواتی، : نك(شايد در زبان عربی آخرين شاعر بسيار بزرگ در بين شاعران صوفی باشد 
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كه خود غالبا از صبغه مضمون تغزلی خالی نيستـدر ادبيات شعر تغزلی صوفيانه و حتی شعر تعليمی آنـ

ها به ابوزرعه بوزجانی، رابعه بنت آعب، و آسانی آه اشعار  ترين نمونه قديم. فارسی البته سابقه طوالنی دارد
به خود ابو سعيد هم مجموعه رباعيات نسبت داده شده . آنها در مجالس شيخ ابو سعيد آمده، منسوب است

توان در  با اين حال، در بحثی آوتاه از شعر تغزلی صوفيه نمی. نمايد ت انتساب آن مشكوك میاست آه صح
اين اجمال از اشارات به آثار سنايی، عطار و مولوی خودداری آرد، هر چند بعد از آنها آثار مغربی تبريزی و عبد 

 اشعارش به اشارات عرفانی، الرحمان جامی هم جالب است، چنانكه درباره حافظ هم با وجود اشتمال بعضی
 . ای است تلقی او به عنوان يك شاعر صوفی، سوء تفاهم گمراه آننده

 
سنايی غزنوی نه فقط شعر تغزلی صوفيانه را در ادبيات فارسی آغاز آرد، بلكه مثنويات تعليمی او از جمله 

ه با مضامين تمثيلی و تغزلی ترين تجربه در زمينه ابداع شعر تعليمی آميخت حديقة الحقيقه، اولين و جالب
اند، هر  در مثنوی آوتاه سير العباد الی المعاد هم او را بعضی محققان به عنوان پيشرو دانته تلقی آرده. است

افتد  چند سير علوی او در اين منظومه با تخلصی آه در مدح يك مقام عصر دارد، از رفعت و عظمت می
 ). ٢۵٩، . . . فروزانفر، سخن(
 

دين عطار آه بعد از سنايی شعر خود را وقف مباحث و تجارب مربوط به تصوف آرد، ظاهرا بيش از وی فريد ال
با اينهمه، شعر تغزلی او در زمينه تصوف به قدر مثنوياتش آه از مقوله . حيات دينی واقعی صوفيانه داشت

 عطار آه بعضی منتقدان به البته از شمار بسيار مثنويات منسوب به. تعليمی است، شهرت و قبول عام نيافت
 مثنویـبه ۴، جز معدودیـظاهرا فقط ) » ~I/ ٢٢٣~ «پيتسی، (اند  خوانده» لگام هنر«سبب آثرت آنها، او را فاقد 

 ٧٣، ص ٢حميدی، شم (اند  او قابل انتساب نيست، اما شعر او بر خالف آنچه بعضی منتقدان عصر ما پنداشته
به عالوه، وی در طی اين اشعار در تقرير . قد لطف و جمال شاعرانه نيست، فا)  به بعد١٩٠، ص ۴به بعد، شم 

 . ای تازه، ساده و تقليد ناپذير ارائه آرده آه خاص اوست لطايف و اسرار تصوف شيوه
 

سنايی است؛ ابواب آن با خطابات موعظه آميز  از مثنويهای چهارگانه او مثنوی اسرارنامه تا حدی يادآور حديقه
آيد آه بعضی از آنها شامل احوال  د و طی آنها حكايات جالب بر سبيل تمثيل به ميان میشو آغاز می

مثنوی ديگرش الهی نامه است آه . آميز است و برخی شامل حكايات آوتاه عبرت) مجانين عقال(شوريدگان 
نود حكايات  پسر وی را دارد و شاعر طی نقل اين گفت و ش۶صورت يك گفت و شنود طوالنی بين يك خليفه با 

يابد و  آورد و داستان آه بالتمام بر عنصر گفتار، تكيه دارد، صورت قصه در قصه می مناسب هم به تقرير می
در اين منظومه خليفه . آند شاعر به مناسبت در طی روايت نكات تعليمی جالب در سراسر آتاب مطرح می

پرسد و آنگاه  ترين چيزهاست، می  محبوبطی گفت و شنود با پسران، نظر آنها را در باب آنچه نزد آنها
جم، آب حيات، انگشتری سليمان، و علم  چيزهايی محبوب آنها را آه عبارت از دختر شاه پريان، جادويی، جام

نمايد و مظاهر آنها را به حقايق تأويل  آيمياست، در نظر آنها اموری آه شايسته دلبستگی نيست، فرا می
تواند محبوب و مطلوب واقعی انسان قرار گيرد، حب الهی است و  د آه آنچه میرس آند و به اين نتيجه می می

آيد و بدين گونه، مثنوی تعليمی با حكاياتی تمثيلی آه جای  آن با اعراض از متاع دنيا و التزام زهد حاصل می
 و تمثيلی گذارد و وی را به تأمل در معانی رمزی جای در آن هست، تأثير ادبی جالبی در ذهن خواننده می

 . آند قصه دعوت می
 

مثنوی ديگر عطار آه نيز از مقوله قصه در قصه است و در چارچوب حكايت اصلی به مناسبت حكايات ديگر به 
آند  آيد، مصيبت نامه نام دارد آه سير و جست و جوی سالك فكرت را در سلوك راه حقيقت تقرير می ميان می

دارد و حتی بر يك يك انبيا و بر عرش و فرش و تمام عوالم گذر  و پويه وامیو او را در تمام اطوار آاينات به سير 
يابد و سرانجام، هدايت و  سالك فكرت در طی اين جست و جو از هيچ جا نشان حقيقت را نمی. دهد می

آند و خود او و پير او را آه عقل يا قلب است، از حاصل اين جست و جو  ارشاد رسول خدا مشكل او را حل می
داستان مشحون از حكايات تمثيلی و اشارات تحقيقی است، اما منبع آن محل بحث . يابد راضی و قانع می

ريتر، (عطار آن داستان را از روی يك حديث نبویـحديث شفاعتـساخته است : اند بعضی محققان گفته. است 
نسوب به ابن سينا و غزالی و های تمثيلی و رمزی م نمايد آه آشنايی وی با قصه و به گمان ما چنان می) ٢۴

 . تأثير نباشد شيخ اشراق در ايجاد قالب آن بی
 

مثنوی ديگر عطار، منطق الطير آه از همه مشهورتر نيز هست، از يك قصه تمثيلی و رمزی غزالی به نام 
به نمايد آه گويند برادرش شيخ احمد آن را از عربی به فارسی نقل آرده بود و  مأخوذ می» رسالة الطير«

در آنجا نيز سير اهل طريقت در مراحل . احتمال قوی همين نقل فارسی مأخذ عطار در نظم آن بوده است
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شود آه هدهد راهنمای آنهاست و بعد از  سلوك به صورت پرواز مرغان در جست و جوی سيمرغ مطرح می
اند، خود را با حيرت  ردهوصول به نهايات سير، سی مرغ آه از مخاطر آن سير طوالنی و پر مشقت جان به در ب

 وادی سلوك خويشتن را در پيشگاه جالل ٧اينجا مرغان در پايان طی آردن . يابند در پيشگاه سيمرغ می
آورد و به  يابند، اما لطف حق آنها را از آن حيرت و نيستی بيرون می سيمرغ با استغنای آن حضرت مواجه می

ماند و به  ای عبور ناپذير آه بين حق و خلق است، باقی می هدهد؛ با اين حال، ورط مقام قرب مجال وصول می
خوانندـو تأمل در آن نزد بعضی عارفان توهم وحدت وجود را پيش  آنچه در سير الی اهللا مقام فنا و وحدت می

فروزانفر، شرح (گردد، مرتبه بقاء بعد الفناست  آنچه در اين سير برای آنها حاصل می. شود آوردـمنتهی نمی می
داند آه در  يابد و ادراك قصه را موقوف به سوز و درد می آه عطار آن را ورای شرح و بيان می) ٣٩٣، . . . حوالا

 . آيد گرو تجربه شخصی است و به وصف و بيان راست نمی
 

های فرعی نيز در اين مثنويها هست آه رمزی يا تعليمی است و خود صورت يك منظومه مستقل  بعضی قصه
زرين آوب، : نك(جمله است داستان شيخ صنعان در منطق الطير آه در باب مأخذ آن، اختالف است دارد، از آن 
حكايات «؛ داستان زن پاآدامن در الهی نامه آه يادآور قصه آنستانس در منظومه )٢٧۶ـ٢۶٨، . . . نه شرقی
های نادر جالب در   قصه، از) ٣٣١ ـ ٣٢٩، . . . همو، نقش : نك(تصنيف جعفری چاسر و مأخذ اوست » آنتربری

آميز عبرت آموز آه از قول مجانين  تمام ادبيات ايران محسوب است؛ چنانكه شمار بسياری حكايات و اقوال نكته
، نيز هم از جهت ) ۵۶فروزانفر، همان، (شود   حكايت می١١۵عقال در سراسر مثنويهای وی هست و بالغ بر 

آه بر احوال آنها قاهر است، در تاريخ ادبی ) ١۴(» های ثابت يشهاند«نگاه تصوف بر اين طايفه و هم از لحاظ 
 . ايران اهميت خاص دارد

 
ترين حادثه ادبی در  عظيم)  ق۶٧٢د (همتای موالنا جالل الدين محمد بلخی رومی  مثنوی معنوی اثر عظيم بی

عضی محققان تقريبا در تمام ترين اثر تعليمی تصوف در ادبيات ايران است آه به اعتقاد ب عرفان اسالمی و بزرگ
مجموع اشعار تغزلی صوفيانه موالنا هم آه به نام مرشد روحانی او . همانند است السنه و قرون عالم بی

رسد آه در شعر تغزلی صوفيانه  شمس الدين محمد تبريزی به ديوان شمس معروف شده است، به نظر می
آه منجر به ارادت و )  ق۶۴٢(والنا در قونيه تختگاه روم مالقات شمس تبريزی با م. همين مرتبه را داشته باشد

همتا و تقريبا تفسير ناپذير است، اما  ای بی عشق موالنا در حق شمس شد، در تاريخ تصوف و عرفان حادثه
تأثير عظيم آن اين شد آه از وجود موالنای واعظ، زاهد و مدرس و محقق و مفتی قونيه يك صوفی عارف شاعر 

شرح اين . بعد از آن تا پايان عمر، اآثر اوقاتش در شعر و سماع و تأمل و تفكر صوفيانه مصروف شدپديد آمد آه 
تبديل حال آه نوعی والدت ثانی را برای مولوی پيش آورد، و حتی ذآر ساير آثار وی و نام اصحاب و مريدان و 

ويهـگشت، نيز شرح جداگانه الزم خلفای او آه سالها بعد از وی منجر به ايجاد يك طريقه پايدارـسلسله مول
 . دارد

 
اند، فقط تصويری محدود از ارزش معنوی اين آتاب  ها انجام داده آنچه محققان ايرانی و غير ايرانی در اين زمينه

آورد؛ چنانكه شروح متعدد هم از همان دوران نزديك به عهد حيات موالنا تا امروز به السنه  عظيم را به بيان می
 و عربی در باب مثنوی تصنيف شده است آه هنوز تمام لطايف و اسرار آن را شامل نيست؛ فارسی، ترآی

توان  همانندی می همچنين ديوان شمس موالنا، معروف به ديوان آبير را در مجموع ادبيات اسالمی به نحو بی
 و از حيث مضمون اين دو اثر عظيم آه از حيث وسعت تأثير، همانند آثار ادبی،. شامل تجارب صوفيانه يافت

در عين حال همانند آثار ابن عربی عالوه بر تصوف زنده و تجربه شده، تقريبا . تعليم به آلی با آن آثار مغايرند
تمام معارف صوفيه و آثار و احوال مشايخ بزرگ قوم را در پرتو قرآن و حديث، و در عين حال تحت جاذبه ادراآات 

 و در جای خود و حتی به مراتب بيش از آثار ابن عربی صورت يك دائرة آنند و مواجيد شخصی موالنا تقرير می
دارند و البته مثل آنها و بيش از آنها تأمل در لطايف و اسرار آالم را از خواننده  المعارف تصوف را عرضه می

 . آنند مطالبه می
 

حمود شبستری از محققان منظومه تعليمی آوتاه تقريبا هزار و اند بيتی گلشن راز هم آه به وسيله شيخ م
رسد  صوفيه در جواب سؤاالت امير حسينی هروی به نظم آمده است، بنايی فوق العاده، اما آوچك به نظر می

آه متضمن دقايق بسيار است آه مخصوصا در عهد صفويه، چنانكه از قول بعضی جهانگردان آن عصر نقل 
 و مثل فصوص الحكم ابن عربی و تا حدی در همان آمده، است، يك مجموعه آامل در زمينه تصوف به شمار می

آثرت شروح متعدد آه برای اين آتاب آوچك . ميزان موضوع درس و بحث و شرح و تفسير واقع بوده است
 . اند، از وسعت دايره شهرت آن حاآی است نوشته
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ت آه تقريبا هر در دوران آالسيك ادبيات فارسی شعر به قدری تحت تأثير تعليم اهل تصوف واقع بوده اس
زرين آوب، (شد  شاعر بزرگ آن ادوار صوفی بود، يا هر صوفی آن ايام يك شاعر بزرگ عصر محسوب می

 ).  به بعد١١لويزن، : ؛ قس١٣۴ـ١۴٠
 

 : زبان صوفيه
در پی اين نظر اجمالی بر ادبيات آالسيك تصوف، نگاهی آوتاه بر زبان صوفيه آه شامل اصطالحات و رموز قوم 

اين زبان خاص آه متضمن آاربرد شماری الفاظ . تعليمی و تغزلی آنهاست، نيز خالی از ضرورت نيستدر آثار 
در غير موارد شايع در استعمال عام بود، الاقل از عهد طبقه دوم از مشايخ صوفيه در بين قوم شروع به توسعه 

 ويژه قوم از دسترس عام بود آه ضرورت استفاده از آن هم ناشی از لزوم حفظ عقايد و تعاليم. و انتشار آرد
 . های اسالمی عصر نيز تداول داشت نظير آن به همين جهات در نظر بعضی مذاهب و فرقه

 
شد آه عبارت در مفهوم شايع و  آردند، زيرا تصور می صوفيه از اين طرز بيان گه گاه به علم اشارت تعبير می
آيد و چون اشارات قوم در اين معانی تعبيری شخصی از  متداول آن از عهده تفهيم و القای آن معانی بر نمی

گشت، گه گاه از جانب مشايخ تأآيد  حاصل علوم شايع عصر بر وفق نوعی قرارداد اظهار نشده محسوب می
اما در بسياری ). ٣/٧٨مستملی، (شد آه اهل تصوف تا علمهای ديگر حاصل نكنند، به علم اشارت نرسند  می

از واردات و مواجيد صوفيه بود آه تلقی از آنها و همچنين دريافت آنها به علوم رسمی موارد علم اشارت تعبير 
 . رفت حاجت نداشت، حتی علوم رسمی حجاب آنها، و مانع از دريافت آنها هم به شمار می

 
اه البته در آنچه به ادبيات تعليمی قوم مربوط بود، اآثر الفاظ علم اشارات از قرآن و حديث مأخوذ بود آه گ

گون در تفسير قرآن آريم نيز در اين زمينه مأخذی  برداشتهای گونه. شد معانی تأويلی آنها در نظر گرفته می
بعدها شماری الفاظ و تعبيرات رايج در . يافت عمده بود آه بر حسب مكتبهای تفسيری نيز گه گاه تفاوت می

يق آنها با معانی مورد نظر قوم در علوم عصر، مثل فقه، آالم، منطق و حكمت الهی هم با سعی در تطب
شد، به  اينگونه اشارات مورد استفاده واقع گشت و بدين گونه بود آه بعدها آنچه اصطالحات صوفيه خوانده می

 . وجود آمد
 

با اينهمه، رواج و تداول اين اصطالحات در محاورات مشايخ قوم و در مجالس خاص صوفيه موجب پيدايش يا 
گيری به ابن عطا آدمی از مشايخ  در اين باره خرده: گويند. تشرعه در حق صوفيه گشتمزيد سوء ظن عوام م

آنيد آه اين با حق روا نيست، يا عيبی  عهد جنيد گفت آه شما صوفيان در استعمال اينگونه الفاظ يا تمويه می
الفاظ را در آالم صوفيه داريد، وی در پاسخ، استعمال اينگونه  در عقايدتان هست آه بدين طريق آن را پنهان می

به ). ٣/٨٧همو، (» ما فعلنا ذلك اال لغيرتنا عليه لعزته علينا آيال يشر به غير طائفتنا«: بدين گونه توجيه آرد آه
اند آه  هر حال، از مجموع قراين پيداست آه قوم با آاربرد اين الفاظ در آنگونه معانی بيشتر در پی آن لحظه

 . وء تعبير عوام دور نگهدارنداحوال و اقوال خود را از س
 

شد و با  اما با انتشار آتب و رساالت اهل تصوف آه در بين اهل علم هم مثل صوفيه دست به دست می
آمد، بعضی از اين اصطالحات آه شامل مبانی سلوك  ايمنی نسبی آه در بعضی فترتها برای آنها پيش می

ورت تعريف شد و آتابهايی چون شرح تعرف، آشف شد، در آتابهای تعليمی قوم به ضر طريقت محسوب می
ای از اينگونه اصطالحات را  المحجوب، رساله قشيريه، اللمع، منازل السايرين، و مصباح الهدايه و نظاير آنها پاره

بعدها هم آنچه به مكتب ابن عربی يا شيخ آبری و سعد الدين حموی و موالنا مربوط . تشريح يا تعريف آردند
 . های جداگانه به تعبير آمد حی آه بر آثار آنان نوشته شد، يا در رسالهبود، در شرو

 
های استادان، شاگردان و وابستگان او  آاربرد اصطالحات در مثنوی شريف، مخصوصا با توجه به آنچه در نوشته

و شك مثل معارف بهاء ولد، مقاالت شمس، معارف و مثنويات سلطان ولد متداول بود، بيشتر قابل فهم گشت 
نيست آه با وجود تعدد و تنوع رساالت آه در زمينه اصطالحات صوفيه تأليف شده است، به تأثير عوامل مربوط 

های زبان و ميزان تربيت و تهذيب اشخاص نيز بايد توجه داشت و ضرورت مقايسه تطبيقی اصطالحات  به گونه
 . از حيث زمان و مكان آاربرد آنها از اينجاست

 
 تغزلی آه در اشعار غنايی و در قلندريات صوفيه، و همچنين احيانا در بعضی آثار منثور آنها مثل در مورد الفاظ

سوانح احمد غزالی، لمعات عراقی، و لوايح جامی و نظاير آنها هست، بايد به سابقه رمزگرايی نزد صوفيه و 
ت شيخ ابو سعيد جای جای نه فقط در مقاما. شيوع رسم تأويل از معنی ظاهر به معانی باطنی توجه داشت
محمد بن : مثال نك(گرديد  شد، ابيات تأويل می به مناسبت اشعار و ابيات عاشقانه آه در مجالس او خوانده می
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ای از اينگونه تأويلها به بيان آمد آه مورد استفاده و  ، بلكه در آالم فخر الدين عراقی هم مجموعه) ١/٢٧١منور، 
دهد  ای دارد آه نشان می ابن عربی هم در شرح ترجمان االشواق خويش قطعه. تقليد ديگران نيز واقع گشت

اينگونه الفاظ عاشقانه را در آالم او به آنچه ورای اقتضای ظاهر آنهاست، بايد تعبير آرد و در اوراد االحباب 
 و ساقی و سيف الدين باخرزی و در متن گلشن راز هم در باب اينگونه الفاظ مثل بت، ترسا، خرابات، شاهد،

امثال آنها تفسيرهای تأويلی هست آه در شرح الهيجی و رساله مشواقيه فيض آاشانی و مراجع ديگر هم 
 . تكرار شده است

 
 : انحطاط تصوف

حتی قبل . تصوف به عنوان نيرويی مؤثر در فرهنگ اسالمی اآنون مدتهاست جاذبه خود را از دست داده است
های عرفانيـآنگونه آه در ادبيات قديم قوم  اط نهايی گرايد، از مدتها پيش با تجربهاز آنكه در دو قرن اخير به انحط

ای به  انعكاس داردـفاصله گرفته است و در اين قرن اخير حتی در ادب صوفيه هم لسان ابداع قابل مالحظه
ست، اما فعاليت البته در وضع حاضر توقع ظهور يك غزالی تازه يا يك ابن عربی ديگر مطرح ني. خورد چشم نمی

در حيات سياسی . رسد سالسل و طرايق صوفيه هم در حال حاضر بر مبنای تصوف واقعی به نظر نمی
نه فقط . اند، ديگر حائز اهميت نيست مسلمانان هم تأثيری آه اين طرايق در شمال افريقا، مصر و هند داشته

ز حوزه مباحث الهيات خارج شده است، آه مبانی عرفان صوفيه در دنبال طرح مسائل اجتماعی تازه تدريجا ا
آيد و البته غلبه  تصوف در جست و جوی احيای تفكر دينی هم، اآنون به عنوان يك عامل آارساز به شمار نمی
شد، به شدت  فكر تشرع هم در بسياری جوامع اسالمی، از رغبت محدودی آه در معدودی جوامع به آن می

 . آاسته است
 

 : مآخذ
 

 ش، ١٣۶٨ جامع االسرار و منبع االنوار، به آوشش هانری آربن و عثمان اسماعيل يحيی، تهران، آملی، حيدر،
م، ابن سينا، ١٩٩١ابن ابی الحديد، عبدالحميد، شرح نهج البالغة، به آوشش محمد ابوالفضل ابراهيم، قاهره، 

ه آوشش احمد امين و ديگران،  ق، ابن عبد ربه، احمد، العقد الفريد، ب١۴٠٣االشارات و التنبيهات، تهران، 
 ق، ابن عربی، محيی الدين، الفتوحات المكية، بيروت، دار صادر، ابن فوطی، الحوادث الجامعة، ١۴٠٢بيروت، 
، نصر اهللا پور » دو اثر آوتاه از ابو منصور اصفهانی«، » معانی التصوف« ق، ابو منصور اصفهانی، ١٣۵١بغداد، 

ابو نصر سراج، اللمع، به آوشش عبدالحليم محمود و طه : ٣ شم ،۶ ش، دوره ١٣۶٨جوادی، معارف، 
، منتخباتی از آثار حكمای الهی ايران، به آوشش هانری » ائولوجيا« م، ١٩۶٠بغداد، /عبدالباقی سرور، قاهره

، احمد جام، انس التائبين، به آوشش علی فاضل، تهران، ٣ش، ج ١٣۵۵آربن و جالل الدين آشتيانی، مشهد 
 م، افالآی، احمد، مناقب العارفين، به ١٩٣۶. آراوس، پاريس. ماسينيون و ب. بار الحالج به آوشش لتوس، اخ

 ش، بدوی، ١٣۴۵آوشش تحسين بازيجی، تهران، دنيای آتاب، اقبال آشتيانی، عباس خاندان نوبختی، تهران 
ی، عبدالقاهر، الفرق بين الفرق،  م، بغداد١٩٧٩عبدالرحمان، دور العرب فی تكوين الفكر االروبی، آويت ابيروت، 

 ق، بيرونی، ابو ريحان، تحقيق ماللهند، حيدرآباد دآن، ١٣۶٧به آوشش محمد زاهد بن حسن آوثری، بغداد، 
  م، پورنامداريان، تقی ١٩۵٨/ ق١٣٧٧

 
 : ها نوشت پی

 
 ٨.دائرة المعارف بزرگ اسالمی ج ) ١
٢(» ~ . . .The Mystics~ « 
٣(» ~ . . .En Islam~ « 
۴(» ~» . . .es KubrawiaL «~« 
۵(» ~ . . .Lesmystiques~ « 
۶(» ~ . . .Essai~ « 
٧(» ~ . . .Recueil~ « 
٨(» ~ . . .The Idea~ « 
٩(» ~ . . .La passion~ « 
١٠(» ~ . . .Creaytive~ « 
١١(» ~ .EI1~ « 
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١۴(» ~ideeficxe~ «  
  
  

  ه عرفان و تصوفآلياتي در بار
 

 عرفان و تصوف 
  . يكی از علومی آه در دامن فرهنگ اسالمی زاده شد و رشد يافت و تكامل پيدا آرد علم عرفان است

 . يكی از جنبه اجتماعی، و ديگر از جنبه فرهنگی: توان بحث و تحقيق آرد درباره عرفان از دو جنبه می
 

فسرين، محدثين، فقهاء، متكلمين، فالسفه، ادبا، شعرا، يك عرفا با ساير طبقات فرهنگی اسالمی از قبيل م
تفاوت مهم دارند و آن اينكه عالوه بر اينكه يك طبقه فرهنگی هستند و علمی به نام عرفان به وجود آوردند و 
دانشمندان بزرگی در ميان آنها ظهور آردند و آتب مهمی تاليف آردند، يك فرقه اجتماعی در جهان اسالم به 

آوردند با مختصاتی مخصوص به خود، برخالف ساير طبقات فرهنگی از قبيل فقهاء و حكماء و غيرهم آه وجود 
 . روند صرفا طبقه فرهنگی هستند و يك فرقه مجزا از ديگران به شمار نمی

 
با و هرگاه با عنوان اجتماعی شان ياد شوند غال» عرفا«اهل عرفان هرگاه با عنوان فرهنگی ياد شوند با عنوان 

 . شوند ياد می»  متصوفه«با عنوان 
 

شوند و خود نيز مدعی چنين انشعابی  عرفا و متصوفه هر چند يك انشعاب مذهبی در اسالم تلقی نمی
نيستند و در همه فرق و مذاهب اسالمی حضور دارند، در عين حال يك گروه وابسته و به هم پيوسته 

 حتی آداب مخصوص در معاشرتها و لباس پوشيدنها و يك سلسله افكار و انديشه ها و. اجتماعی هستند
احيانا آرايش سر و صورت و سكونت در خانقاهها و غيره، به آنها به عنوان يك فرقه مخصوص مذهبی و 

 . دهد اجتماعی رنگ مخصوص داده و می
 

ان ندارند و در  عرفائی بوده و هستند آه هيچ امتياز ظاهری با ديگر-  خصوصا در ميان شيعه -و البته همواره 
اند، نه گروههايی  و در حقيقت عرفای حقيقی اين طبقه. باشند عين حال عميقا اهل سير و سلوك عرفانی می

 . اند آه صدها آداب از خود اختراع آرده و بدعتها ايجاد آرده
 

رحقيقت به ای، و د آنيم، به جنبه اجتماعی و فرقه ما در اين درسها آه درباره آليات علوم اسالمی بحث می
شويم، يعنی به عرفان به عنوان يك  عرفان آاری نداريم، فقط از جنبه فرهنگی وارد بحث می»  تصوف«جنبه 

ای اجتماعی  های فرهنگ اسالمی نظر داريم نه به عنوان يك روش و طريقه آه فرقه علم و يك شاخه از شاخه
 . پيرو آن هستند

 
يا  يم ناچار بايد اين فرقه را از نظر علل و منشا و از نظر نقش مثبتشو اگر بخواهيم از جنبه اجتماعی وارد بحث

منفی، مفيد يا مضری آه در جامعه اسالمی داشته است، فعل و انفعالهائی آه ميان اين فرقه و ساير فرق 
اسالمی رخ داده است، رنگی آه به معارف اسالمی داده است، تاثيری آه در نشر اسالم در جهان داشته 

بحث ما فقط درباره عرفان به عنوان يك علم و . ما فعال به اين مطالب آاری نداريم. رد بحث قرار دهيماست مو
 . يك بخش فرهنگی است

 
 . بخش عملی و بخش نظری: عرفان به عنوان يك دستگاه علمی و فرهنگی دارای دو بخش است

 
آند و  و با جهان و با خدا بيان میبخش عملی عبارت است از آن قسمت آه روابط و وظايف انسان با خودش 

عملی است با تفاوتی آه بعدا بيان »  علم«عرفان در اين بخش مانند اخالق است، يعنی يك . دهد توضيح می
در اين بخش از عرفان توضيح داده . شود ناميده می»  سير و سلوك«اين بخش از عرفان علم . شود می
برسد از آجا بايد آغاز آند و چه منازل و » توحيد«ع انسانيت، يعنی برای اينكه به قله مني»  سالك«شود آه  می

دهد و چه وارداتی بر او وارد  مراحلی را بايد به ترتيب طی آند و در منازل بين راه چه احوالی برای او رخ می
ين راه را طی يك انسان آامل و پخته آه قبال ا و البته همه اين منازل و مراحل بايد با اشراف و مراقبت. شود می
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آرده و از رسم و راه منزلها آگاه است صورت گيرد و اگر همت انسان آاملی بدرقه راه نباشد خطر گمراهی 
 . است

 
» خضر«و گاهی به »  طاير قدسی«باشد گاهی به »  نوسفران«عرفا از انسان آاملی آه ضرورتا بايد همراه 

 : آنند تعبير می
 

ترك اين مرحله بی همرهی »  نوسفرم«آه دراز است ره مقصد و من »  طاير قدس«همتم بدرقه راه آن ای 
 خضر مكن ظلمات است بترس از خطر گمراهی 

 
رود و آخرين مقصد سير و سلوك عارف است، با  البته توحيد آه از نظر عارف، قله منيع انسانيت به شمار می

جود يكی است نه بيشتر، از زمين تا توحيد مردم عامی، و حتی با توحيد فيلسوف، يعنی اينكه واجب الو
 . آسمان متفاوت است

 
توحيد . »بود«است نه »نمود«توحيد عارف، يعنی موجود حقيقی منحصر به خدا است، جز خدا هر چه هست 

توحيد عارف، يعنی طی طريق آردن و رسيدن به مرحله جز خدا هيچ »  جز خدا هيچ نيست«عارف يعنی 
 . نديدن

 
خوانند ولی عرفا معتقدند آه  آنند و احيانا آن را آفر و الحاد می د را مخالفان عرفا تاييد نمیاين مرحله از توحي

ازنظر عرفا رسيدن به اين مرحله آار . توحيد حقيقی همين است و ساير مراتب توحيد خالی از شرك نيست
 . عقل و انديشه نيست، آار دل و مجاهده و سير و سلوك و تصفيه و تهذيب نفس است

 
چه «به هر حال اين بخش از عرفان، بخش عملی عرفان است از اين نظر مانند علم اخالق است آه درباره 

 : آند با اين تفاوت آه ها بحث می»بايد آرد
 

آند و عمده نظرش درباره روابط انسان با  اوال عرفان درباره روابط انسان با خودش و با جهان و با خدا بحث می
بينند آه درباره روابط انسان با خدا بحث آنند،  همه سيستمهای اخالقی ضرورتی نمیخدا است و حال آنكه 

 . دهند فقط سيستمهای اخالقی مذهبی اين جهت را مورد عنايت و توجه قرار می
 

 پويا و متحرك است، برخالف اخالق آه - همچنانكه از مفهوم اين دو آلمه پيداست -ثانيا سير و سلوك عرفانی 
يعنی در عرفان سخن از نقطه آغاز است و از مقصدی و از منازل و مراحلی آه به ترتيب سالك . ساآن است

 . بايد طی آند تا به سرمنزل نهايی برسد
 

وجود دارد و آن صراط را بايد بپيمايد و مرحله »  صراط«از نظر عارف واقعا و بدون هيچ شائبه مجاز، برای انسان 
 . يد و رسيدن به منزل بعدی بدون گدز آردن از منزل قبلی ناممكن استبه مرحله و منزل به منزل طی نما

 
لهذا از نظر عارف روح بشر مانند يك گياه و يا يك آودك است و آمالش در نمو و رشدی است آه طبق نظام 

ولی در اخالق صرفا سخن از يك سلسله فضائل است از قبيل راستی، درستی، . مخصوص بايد صورت گيرد
از نظر اخالق، روح انسان . ت، احسان، انصاف، ايثار و غيره آه روح بايد به آنها مزين و متجلی گرددعدالت، عف
ای است آه بايد با يك سلسله زيورها و زينتها و نقاشيها مزين گردد بدون اينكه ترتيبی در آار باشد  مانند خانه

د يا از ديوارها و از آدام ديوار؟ از باالی ديوار يا آه از آجا آغاز شود و به آجا انتها يابد؟ مثال از سقف شروع شو
 از پايين؟ 

 
 . شود اما به اصطالح به صورت ديالتيكی،يعنی متحرك و پويا در عرفان برعكس، عناصر اخالقی مطرح می

 
شناسد، اما عناصر روحی  ثالثا عناصر روحی و اخالقی محدود است به معانی و مفاهيمی آه غالبا آنها را می

در سير و سلوك عرفانی از يك سلسله احوال و واردات قلبی سخن . تر است انی بسی وسيعتر و گستردهعرغ
دهد و مردم ديگر از اين  در خالل مجاهدات و طی طريقها دست می»  سالك راه«رود آه منحصرا به يك  می

 . خبرند احوال و واردات بی
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عرفان در اين بخش مانند .سير خدا و جهان و انسانبخش ديگر عرفان مربوط است به تفسير هستی، يعنی تف
خواهد  خواهد هستی را تفسير نمايد، برخالف بخش اول آه مانند اخالق است و می فلسفه است و می

انسان را تغيير دهد همچنانكه در بخش اول، با اخالق تفاوتهايی داشت، در اين بخش با فلسفه تفاوتهايی 
 .  توضيح خواهيم داددر درس بعد اين مطلب را. دارد

 
 عرفان نظری 

پردازد،  عرفان نظری به تفسير هستی می. اآنون بايد به توضيح بخش دوم عرفان، يعنی عرفان نظری بپردازيم
 . نمايد درباره خدا و جهان و انسان بحث می

 
كه عرفان در اين بخش خود مانند فلسفه الهی است آه در مقام تفسير و توضيح هستی است و همچنان

ولی البته فلسفه در استدالالت خود تنها . نمايد فلسفه الهی برای خود موضوع، و مسائل و مبادی معرفی می
دهد  آند و عرفان مبادی و اصول به اصطالح آشفی را مايه استدالل قرار می به مبادی و اصول عقلی تكيه می

 . دهد و آنگاه آنها را با زبان عقل توضيح می
 

فلسفی مانند مطالبی است آه به زبانی نوشته شده باشد و با همان زبان اصلی مطالعه استدالالت عقلی 
يعنی عارف الاقل به . شود، ولی استدالالت عرفانی مانند مطالبی است آه از زبان ديگر ترجمه شده باشد

 . دهد یاست با زبان عقل توضيح م ادعای خودش آنچه را آه با ديده دل و با تمام وجود خود شهود آرده
 

جهان بينی عرفانی هستی، با تفسير فلسفه از هستی تفاوتهای : تفسير عرفان از هستی، و به عبارت ديگر
 . عميقی دارد

 
از نظر فيلسوف الهی، هم خدا اصالت دارد و هم غير خدا، اال اينكه خدا واجب الوجود و قائم بالذات است و غير 

ولی از نظر عارف، غير خدا به عنوان اشيايی آه در برابر . واجب الوجودخدا ممكن الوجود و قائم بالغير و معلول 
خدا قرار گرفته باشند، هر چند معلول او باشند، وجود ندارد، بلكه وجود خداوند همه اشياء را در بر گرفته 

 . است، يعنی همه اشياء، اسماء و صفات و شؤون و تجليات خداوندند، نه اموری در برابر او
 

خواهد تصويری  خواهد جهان را فهم آند، يعنی می فيلسوف می. ش فيلسوف با عارف متفاوت استنوع بين
از نظر فيلسوف حد اعالی آمال انسان به اين . صحيج و نسبتا جامع و آامل از جهان در ذهن خود داشته باشد

د عقالنی بيابد و او است آه جهان را آنچنانكه هست با عقل خود دريابد به طوری آه جهان در وجود او وجو
 : است لهذا در تعريف فلسفه گفته شده. جهانی شود عقالنی

 
يعنی فيلسوفی عبارت است از اينكه انسان جهانی »  صيرورة االنسان عالما عقليا مضاهيا للعالم العينی«

 . بشود عقلی شبيه جهان عينی
 

يقت هستی آه خدا است برسد و متصل خواهد به آنه و حق ولی عارف به عقل و فهم آاری ندارد، عارف می
 . گردد و آن را شهود نمايد

 
از نظر عارف آمال انسان به اين نيست آه صرفا در ذهن خود تصويری از هستی داشته باشد، بلكه به اين 
است آه با قدم سير و سلوك، به اصلی آه از آنجا آمده است باز گردد و دوری و فاصله را با ذات حق از بين 

 .  در بساط قرب از خود فانی و به او باقی گرددببرد و
 

ابزار آار فيلسوف، عقل و منطق و استدالل است، ولی ابزار آار عارف، دل و مجاهده و تصفيه و تهذيب و 
 . حرآت و تكاپو در باطن است

 
اهد خواهيم آرد، تفاوت آن با جهان بينی فلسفی روشن خو بعدا آنجا آه درباره جهان بينی عرفانی بحث

 . گشت
 

 عرفان و اسالم 
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آند، زيرا  عرفان، هم در بخش عملی و هم در بخش بصری، با دين مقدس اسالم تماس و اصطكاك پيدا می
اسالم مانند هر دين و مذهب ديگر و بيشتر از هر دين و مذهب ديگر روابط انسان را با خدا و جهان و خودش 

 . ه استبيان آرده و هم به تفسير و توضيح هستی پرداخت
 

دارد با آنچه اسالم بيان آرده است چه  شود آه ميان آنچه عرفان عرضه می قهرا اينجا اين مساله طرح می
 نسبتی برقرار است؟ 

 
البته عرفای اسالمی هرگز مدعی نيستند آه سخنی ماوراء اسالم دارند، و از چنين نسبتی سخت تبری 

اند و مسلمان واقعی  سالمی را بهتر از ديگران آشف آردهبرعكس، آنها مدعی هستند آه حقايق ا. جويند می
عرفا چه در بخش عملی و چه در بخش نظری همواره به آتاب و سنت و سيره نبوی و ائمه و . باشند آنها می

ها را ذآر  های ديگری دارند و ما به ترتيب آن نظريه ولی ديگران درباره آنها نظريه. آنند اآابر صحابه استناد می
 : نيمآ می

 
به عقيده اين گروه، عرفا عمال پايبند به اسالم نيستند و . نظريه گروهی از محدثان و فقهاء اسالمی. الف

استناد آنها به آتاب و سنت صرفا عوامفريبی و برای جلب قلوب مسلمانان است و عرفان اساسا ربطی به 
 . اسالم ندارد

 
ه با اسالم ميانه خوبی ندارند و از هر چيزی آه بوی اين گروه آ. نظريه گروهی ازمتجددان عصر حاضر. ب
بدهد و بتوان آن را به عنوان نهضت و قيامی در گذشته عليه اسالم و مقررات اسالمی قلمداد آرد »  اباحيت«

آنند، مانند گروه اول معتقدند آه عرفا عمال ايمان و اعتقادی به اسالم ندارند، بلكه  به شدت استقبال می
 . وف نهضتی بوده از ناحيه ملل غير عرب بر ضد اسالم و عرب، در زير سرپوشی از معنويتعرفان به تص

 
اين گروه با گروه اول در ضديت و مخالفت عرفان با اسالم وحدت نظر دارند، و اختالف نظرشان در اين است آه 

و تحقير » هو«فا را آنند و با تكيله به احساسات اسالمی توده مسلمان، عر گروه اول اسالم را تقديس می
خواهند به اين وسيله عرفان را از صحنه معارف اسالمی خارج نمايند، ولی گروه دوم با تكيه به  نمايند و می می

ای برای تبليغ عليه اسالم بيابند و اسالم  خواهند وسيله  می-  آه بعضی از آنها جهانی است - شخصيت عرفا 
 عرفانی در فرهنگ اسالمی با اسالم بيگانه است و اين عناصر از های ظريف و بلند آنند آه انديشه» هو«را 

ها  تر از اينگونه انديشه های اسالمی در سطحی پايين خارج وارد اين فرهنگ گشته است، اسالم و انديشه
 . است

 
 اند خواسته اين گروه مدعی هستند آه استناد عرفا به آتاب و سنت صرفا تقيه و از ترس عوام بوده است، می

 . به اين وسيله جان خود را حفظ آنند
 
از نظر اين گروه، در عرفان و تصوف خصوصا در عرفان عملی، و باالخص آنجا آه جنبه . طرفها نظريه گروه بی. ج

. دهد توان يافت آه با آتاب اهللا و با سنت معتبر وفق نمی آند بدعتها و انحرافات زيادی می ای پيدا می فرقه
خلوص نيت  ر طرقات فرهنگی اسالمی و مانند غالب فرق اسالمی نسبت به اسالم نهايتولی عرفا مانند ساي

ممكن است اشتباهاتی داشته . خواسته بر شد اسالم مطلبی گفته و آورده باشند اند و هرگز نمی را داشته
ولی ; ندا باشند همچنانكه ساير طبقات فرهنگی مثال متكلمين، فالسفه، مفسرين، فقهاء، اشتباهاتی داشته

 . هرگز سوء نيتی نسبت به اسالم در آار نبوده است
 

اگر . اند يا با عرفان و يا با اسالم مساله ضديت عرفا با اسالم از طرف افرادی طرح شده آه غرض خاص داشته
غرضانه آتب عرفا را مطاله آند، به شرط آنكه با زبان و اصطالحات آنها آشنا باشد،  طرفانه و بی آسی بی

هات زيادی ممكن است بيابد ولی ترديد هم نخواهد آرد آه آنها نسبت به اسالم صميميت و خلوص اشتبا
 . اند آامل داشته

 
اند، در عين حال الزم است افراد متخصص و  دهيم و معتقديم عرفا سوء نيت نداشته ما نظر سوم را ترجيح می

ائل عرفانی و انطباق آنها با اسالم بحث و طرفانه درباره مس وارد در عرفان و در معارف عميق اسالمی بی
 . تحقيق نمايند

 
 شريعت، طريقت، حقيقت
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يكی از موارد اختالف مهم ميان عرفا و غير عرفا، خصوصا فقهاء نظريه خاص عرفا درباره شريعت و طريقت و 
  . حقيقت است

يك سلسله حقايق و مصالح اند آه شريعت، يعنی مقررات و احكام اسالمی مبنی بر  عرفا و فقها متفق القول
آنند آه انسان را به سعادت، يعنی حد اعالی ممكن  فقهاء معموال اين مصالح را به اموری تفسير می. است

شود و همه  ولی عرفا معتقدند آه همه راهها به خدا منتهی می. رساند استفاده از مواهب مادی و معنوی می
 . دهد ئل و موجباتی است آه انسان را به سوی خدا سوق میمصالح و حقايق از نوع شرائط و امكانات و وسا

 
يك سلسله مصالح نهفته است، و آن مصالح ) احكام و مقررات(در زير پرده شريعت : گويند فقها همين قدر می

اما عرفا . تنها وسيله نيل به آن مصالح عمل به شريعت است. روند به منزله علل و روح شريعت به شمار می
 مصالح و حقايقی آه در تشريع احكام نهفته است از نوع منازل و مراحی است آه انسان را به معتقدند آه

 . دهد سوق می مقام قرب الهی و وصول به حقيقت
 

يعنی  است»  حقيقت«خوانند، و پايان اين راه  می»  طريقت«است و آن را »  راه«عرفا معتقدند آه باطن شريعت 
اين است . دهد خود دست می  اشاره شد آه پس از فناء عارف از خود و انانيتتوحيد به معنيی آه قبال به آن

ای  شريعت، طريقت، حقيقت، معتقد است آه شريعت وسيله يا پوسته: آه عارف به سه چيز معتقد است
 . ای برای حقيقت است برای طريقت، و طريقت پوسته يا وسيله

 
معتقدند آه مقررات . ر بخش درسهای آالم شرح داديمفقهاء طرز تفكرشان درباره اسالم همان است آه د

 : شود اسالمی در سه بخش خالصه می
 

در مسائل مربوط به اصول عقايد الزم است انسان از راه . دار آن است اول بخش اصول عقايد آه آالم عهده
 . عقل، ايمان و اعتقاد تزلزل ناپذير داشته باشد

 
ی بيان شده است آه وظيفه انسان را از نظر فضائل و رذائل اخالقی در اين بخش دستورهاي. دوم بخش اخالق

 . دار بيان آن است آند و علم اخالق عهده بيان می
 

 . بخش سوم، بخش احكلم است آه مربوط به اعمال ورفتار خارجی انسان است و فقه عهده دار آن است
 

ل و فكر، بخش اخالق مربوط است به بخش عقائد مربوط است به عق. اين سه بخش از يكديگر مجزا هستند
 . نفس و ملكات و عادات نفسانی، بخش احكام مربوط اس به اعضاء و جوارح

 
دانند، مدعی هستند آه به آنچه بايد  ولی عرفا در بخش عقائد، صرف اعتقاد ذهنی و عقلی را آافی نمی

و در . ان انسان و آن حقايق برداشته شودها از مي ايمان داشت و معتقد بود بايد رسيد و بايد آاری آرد آه پرده
دانند، به جای  بخش دوم همچنانكه قبال اشاره شد، اخالق را آه هم ساآن است و هم محدود آافی نمی

و در بخش سوم . آنند اخالق علمی و فلسفی، سير و سلوك عرفانی را آه ترآيب خاص دارد پيشنهاد می
صی سخنانی دارند آه احيانا ممكن است بر ضد مقررات فقهی تلقی ايراد و اعتراضی ندارند، فقط در موارد خا

 . شود
 

آنند و معتقدند آه همانگونه آه انسان واقعا  تعبير می»  شريعت و طريقت و حقيقت«عرفا از اين سه بخش به 
هد سه بخش مجزا نيست، يعنی بدن و نفس و عقل از يكديگر مجزا نيستند، بلكه در عين اختالف با يكديگر مت

اند، يعنی يكی  اند و نسبت آنان با يكديگر نسبت ظاهر و باطن است، شريعت و طريقت و حقيقت نيز اين چنين
با اين تفاوت آه عرفا مراتب وجود انسان را بيش از سه مرتبه ; ظاهر است و ديگری باطن و سومی باطن باطن

 . شاء اهللا بعدا توضيح خواهيم داد معتقدند و اندانند، يعنی به مراحل و مراتبی مارواء عقل نيز  و سه مرحله می
 

 های عرفان اسالمی  مايه
برای شناخت عر علمی، توجه به تاريخ آن علم و تحوالت مربوط به آن، آشنائی با شخصيتهايی آه حامل و 

ما . اند، و همچنين آشنايی با آتب اساسی آن علم الزم و ضروری است وارث آن علم يا مبتكر در آن علم بوده
 . پردازيم دراين درس و درس چهارم به اين مسائل می
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ای آه اينجا بايد طرح شود اين است آه آيا عرفان اسالمی از قبيل فقه و اصول و تفسير و حديث  اولين مساله
اند و برای آنها قواعد و  های اصلی را از اسالم گرفته ها و ماده است؟ يعنی از علومی است آه مسلمين مايه

اند و يا از قبيل طب و رياضيات است آه از خارج جهان اسالم به جهان اسالم راه  ط و اصول آشف آردهضواب
يافته است و در دامن تمدن و فرهنگ اسالمی وسيله مسلمين رشد و تكامل يافته است و يا شق سومی در 

 آار است؟ 
 

بعضی از .  ديگری را انتخاب آنندآنند و به هيچ وجه حاضر نيستند شق عرفا، خود شق اول را اختيار می
های لطيف و دقيق عرفانی همه از خارج جهان اسالم به  مستشرقين اصرار داشته و دارند آه عرفان و انديشه

گويند افكار عارفانه نتيجه  شوند و می گاهی برای آن ريشه مسيحی قائل می. جهان اسالم راه يافته است
خوانند، و  العمل ايرانيها عليه اسالم و عرب می و گاهی آن را عكسارتباط مسلمين با راهبان مسيحی است، 

گاهی آن را دربست محصول فلسفه نو افالطونی آه خود محصول ترآيب افكار ارسطو و افالطون و فيثاغورس و 
آنند، و گاهی آن را ناشی از افكار  گنوسيهای اسكندريه و آراء و عقائد يهود و مسيحيان بوده است معرفی می

همچنانكه مخالفان عرفا در جهان اسالم نيز آوشش داشته و دارند آه عرفان و تصوف را ; دانند بودائی می
 . يكسره با اسالم بيگانه بخوانند و برای آن ريشه غير اسالمی قائل گردند

 
 -ظری  چه در مورد عرفان عملی و چه در مورد عرفان ن-های اول خود را  نظريه سوم اين است آه عرفان مايه

ها و قواعد و ضوابط و اصولی بيان آرده است و تحت تاثير جريانات  از خود اسالم گرفته است و برای اين مايه
اما .  قرار گرفته است- های فلسفی اشراقی   خصوصا انديشه آالمی و فلسفی و باالخص انديشه- خارج نيز 

های اولی اسالمی بيان آنند؟ آيا موفقيتشان  مايهاند قواعد و ضوابط صحيح برای  اينكه عرفا چه اندازه توانسته
اند آه از اصول واقعی اسالم منحرف نشوند؟  يا نه؟ و چه اندازه مقيد بوده در اين جهت به اندازه فقها بوده است

و همچنين آيا جريانات خارجی چه اندازه روی عرفان اسالمی تاثير داشته است؟ آيا عرفان اسالمی آنها را در 
 آرده و رنگ خود را به آنها داده و در مسير خود از آنها استفاده آرده است، و يا برعكس، موج آن خود جذب

جريانات، عرفان اسالمی را در جهت مسير خود انداخته است؟ اينها همه مطالبی است آه جداگانه بايد مورد 
ی خود را از اسالم گرفته آنچه مسلم است اين است آه عرفان اسالمی سرمايه اصل. بحث و دقت قرار گيرد

 . است و بس
 

تكلف و   مدعی هستند آه اسالم دينی ساده و بی- و آم و بيش طرفداران نظريه دوم - طرفداران نظريه اول 
اساس اعتقادی . عمومی فهم و خالی از هرگونه رمز ومطالب غامض و غير مفهوم و يا صعب الفهم است

ای  يعنی اساس اعتقادی اسالم يعنی همچنانكه مثال خانه، سازندهاسالم عبارت است از توحيد توحيد اسالم 
اساس رابطه انسان با متاعهای . ای دارد جدا و منفصل از خود دارد متغاير و متمايز از خود، جهان نيز سازنده

ز ا. زهد يعنی اعراض از متاعهای فانی دنيا برای وصول به نعيم جاويدان آخرت. جهان از نظر اسالم زهد است
 . رسيم آه فقه متكفل آنها است اينها آه بگذريم به يك سلسله مقررات ساده عملی می

 
زيرا توحيد عرفانی عبارت . اند مطلبی است وراء توحيد اسالمی از نظر اين گروه، آنچه عرفان به نام توحيد گفته

سير و سلوك . ود ندارداست از وحدت وجود و اينكه جز خدا و شؤون و اسماء و صفات و تجليات او چيزی وج
شود از قبيل  عرفانی نيز وراء زهد اسالمی است زيرا در سير و سلوك يك سلسله معانی و مفاهيم طرح می

طريقت عرفانی . خدا، فناء در خدا، تجلی خدا بر قلب عارف آه در زهد اسالمی مطرح نيست عشق و محبت
 . خبر است شود آه فقه از آنها بی مسائلی طرح مینيز امری است وراء شريعت اسالمی، زيرا در آداب طريقت 

 
آنند و آنها را پيشرو  از نظر اين گروه، نيكان صحابه رسول اآرم آه عرفا و متصوفه خود را به آنها منتسب می

. خبر بوده است اند، روح آنها از سير و سلوك عرفانی و از توحيد عرفانی بی دانند زاهدانی بيش نبوده خود می
اند معرض از متاع دنيا و متوجه به عالم آخرت، اصل حاآم بر روح آنها خوف بوده و رجاء خوف از  دمی بودهآنها مر

 . عذاب دوزخ و رجاء به ثوابهای بهشتی، همين و بس
 

تر  های اولی اسالمی بسی غنی مايه. حقيقت اين است آه نظريه اين گروه به هيچ وجه قابل تاييد نيست
محتوائی  نه توحيد اسالمی به آن سادگی و بی. اند ه به جهل و يا به عمد فرض آردهاست از آنچه اين گرو

اند و نه معنويت انسان در اسالم منحصر به زهد خشك است و نه نيكان صحابه  است آه اينها فرض آرده
 . اند آه توصيف شد و نه آداب اسالمی محدود است به اعمال جوارح و اعضاء رسول اآرم آنچنان بوده
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توانسته است الهام بخش يك  ما در اين درس اجماال در حدی آه روشن شود آه تعليمات اصلی اسالم می
اما اينكه عرفای اسالمی . آوريم سلسله معارف عميق در مورد عرفان نظری و عملی بوده باشد مطالبی می

ند، مطلبی است آه در اين ا اند و چه قدر منحرف شده چه قدر از اين تعليمات به طور صحيح استفاده آرده
 . توان وارد شد بحثها آوتاه و مختصر نمی

قرآن خدا را خالف و . آند قرآن آريم در باب توحيد، هرگز خدا و خلقت را به سازنده خانه و خانه قياس نمی
 : گويد ذات مقدس او در همه جا و با همه چيز هست آند و درهمان حال می آفريننده جهان معرفی می

 
  ) ١. ( تولوا فثم وجه اهللاينما

  . به هر طرف رو آنيد چهره خدا آنجاست
  ) ٢(و نحن اقرب اليه منكم 

  . نزديكتريم] يعنی ميت[از شما به او 
 ) ٣(هو االول و االخر و الظاهر و الباطن 

 
 هويدا او است و ظاهر و.) يابند اند و به او پايان می از او آغاز يافته(اول همه اشياء او است و آخر همه او است 

 . در همان حال باطن و ناپيدا هم او است
 

 . و آياتی ديگر از اين قبيل
 

خوانده  ها را به سوی توحيدی برتر و عاليتر از توحيد عوام می بديهی است آه اينگونه آيات افكار و انديشه
مق در توحيد ظهور دانست آه در آخر الزمان مردمانی متع در حديث آافی آمده است آه خداوند می. است
 . را نازل فرمود» قل هو اهللا احد«لهذا آيات اول سوره حديد و سوره . آنند می

 
و »  لقاء اهللا«در مورد سير و سلوك و طی مراحل قرب حق تا آخرين منازل، آافی است آه برخی آيات مربوط به 

 -  مثال حضرت مريم - الئكه با غير پيغمبران و آيات مربوط به وحی و الهام و مكالمه م»  رضوان اهللا«آيات مربوط به 
 . و مخصوصا آيات معراج رسول اآرم را مورد نظر قرار دهيم

 
در قرآن سخن از نفس اماره، نفس لوامه نفس مطمئنه آمده است، سخن از علم افاضی و لدنی و هدايتهای 

 از تزآيه نفس به عنوان يگانه در قرآن) ٤(والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا : محصول مجاهده آمده است
در قرآن مكرر از حب الهی ) ٥(قد افلح من زآيها و قد خاب من دسيها : موجب فالح و رستگاری ياد شده است

قرآن از تسبيح و تحميد تمام ذرات جهان سخن گفته . های انسانی ياد شده است ما فوق همه محبتها و علقه
خود را آامل آنيد آن »  تفقه«هومش اين است آه اگر شما انسانها است و به تعبيری از آن ياد آرده آه مف

عالوه قرآن در مورد سرشت انسان مساله نفخه الهی را مطرح آرده . آنيد تسبيحها و تحميدها را درك می
 . است

 
خص اينها و غير اينها آافی بوده آه الهامبخش معنويتی عظيم و گسترده در مورد خدا و جهان و انسان، و باال

 . در مورد روابط انسان و خدا بشود
 

اند،  برداری آرده ها چگونه بهره سخن در اين نيست آه عرفای مسلمين از اين سرمايه. همچنانكه اشاره شد
خواهند اسالم را  يا نادرست؟ سخن درباره اظهار نظرهای مغرضانه گروهی غربی و غربزده است آه می درست

توانسته  سخن درباره سرمايه عظيمی درمتن اسالم است آه می.  نمايندمحتوا معرفی از نظر معنويت، بی
فرضا عرفای مصطلح نتوانسته باشند استفاده صحيح آرده باشند، . الهام بخش خوبی در جهان اسالم باشد

 . اند افراد ديگری آهبه اين نام مشهور نيستند،استفاده آرده
 

دهد  شدگان اسالم نشان می المی و تراجم احوال اآابر تربيتبه عالوه روايات و خطب و ادعيه و احتجاجات اس
 . آه آنچه در صدر اسالم بوده است صرفا زهد خشك و عبادت به اميد اجر و پاداش نبوده است

 
تراجم احوال شخصيتهای صدر اول . در روايات و خطب و ادعيه و احتجاجات، معانی بسيار بلندی مطرح است

های قلبی و سوزها و گدازها و عشقهای معنوی  ت و واردات روحی و روشن بينیاسالم از يك سلسله هيجانا
 . آنيم ما اآنون يكی از آنها را ذآر می. آند حكايت می
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رسول خدا روزی پس از اداء نماز صبح چشمش افتاد به جوانی رنگ پريده آه چشمانش : نويسد در آافی می
خود بود و تعادل خود را  رحالی آه خود از خود بیدر آاسه سرش فرو رفته و تنش نحيف شده بود، د

در حال يقين بسر » اصبحت موقنا«: آيف اصبحت؟ حالت چگونه است؟ گفت: پرسيد. حفظ آند توانست نمی
يقين من است آه مرا در اندوه فرو برده و شبهای مرا بيدار : يقينت چيست؟ عرض آرد عالمت: فرمود. بردم می

قرار داده است و مرا از دنيا و مافيها جدا ساخته تا آنجا ) در حال روزه(ای مرا تشنه و روزه) داری درشب زنده(
بينم آه برای رسيدن به حساب مردم نصب شده است و مردم همه محشور  آه گوئی عرش پروردگارم را می

 در دوزخ، اند و من در ميان آنها هستم، گوئی هم اآنون اهل بهشت را در بهشت، متنعم و اهل دوزخ را شده
 . شنوم بينيم، گوئی هم اآنون با اين گوشها آواز حرآت آتش جهنم را می معذب می

 
ای است آه خداوند قلب او را به نور ايمان منور  اين شخصيت بنده:رسول اآرم به اصحاب خود رو آرد و فرمود

 . خود را حفظ آن آه از تو سلب نشود حالت: آنگاه به جوان فرمود. گردانيد است
 

ای پيش آمد و جوان شرآت آرد و  طولی نكشيد آه غزوه. دعا آن خداوند مرا شهادت روزی فرمايد: جوان گفت
 . شهيد شد

 
زندگی و حاالت و آلمات و مناجاتهای رسول اآرم سرشار از شور و هيجان معنوی و الهی و مملو از اشارات 

 . ناد قرار گرفته استدعاهای رسول اآرم فراوان مورد استشهاد و است. عرفانی است
 

های خود را به ايشان  اميرالمؤمنين علی عليه السالم آه اآثريت قريب به اتفاق اهل عرفان و تصوف سلسله
ما به دو قسمت آه در نهج البالغه مسطور است . رسانند، آلماتش الهام بخش معنويت و معرفت است می

 . آنيم اشاره می
 

 : فرمايد  می٢٢٠در خطبه 
 

 سبحانه و تعالی جعل الذآر جالء للقلوب تسمع به بعد الوقرة و تبصر به بعد العشوة و تنقاد به بعد ان اهللا
المعاندة و ما برح اهللا عزت آالؤه فی البرهة بعد البرهة و فی ازمان الفترات عباد ناجاهم فی فكرهم و آلمهم 

 . فی ذات عقولهم
 

بدين وسيله پس از سنگينی، شنوا و . ی دلها قرار داده استهمانا خداوند متعال ياد خود را مايه صفا و جال
همواره در هر زمان و در دوره فترتها خدا را مردانی .گرداند پس از شبكوری، بينا و پس از سرآشی مطيع می

 . گفته است گفته است و در خردشان با آنها سخن می های آنها با آنها راز می بوده است آه در انديشه
 

 : فرمايد  درباره اهل اهللا می٢١٨درخطبه 
 

قد احيی عقله و امات نفسه حتی دق جليله و لطف غليظه و برق له المع آثير البرق فابان له الطريق و سلك 
به السبيل و تدافعته االبواب الی باب السالمة و دار االقامة و ثبتت رجاله بطمانينة بدنه فی قرار االمن و الراحة 

 . ی ربهبما استعمل قلبه و ارض
 

خرد خويش را زنده ساخته و نفس خويش را ميرانده است، تا در وجودش درشتها نازك، و غليظها لطيف گشته 
آن نور راهش را آشكار و او را سالك راه ساخته است . است و نوری درخشان در قلبش مانند برق جهيده است

آه آنجا سالمت است و آخرين منزل آه بار و درها يكی پس از ديگری او را به پيش رانده است تا آخرين در 
همه اينها به . پاهايش همراه با آرامش بدنش استوار است. آنجا قرارگاه امن و راحت است. انداز اقامت است

 . موجب اين است آه قلب خود را به آار گرفته و پروردگار خويش را راضی ساخته است
 

 از معارف است، از قبيل دعای آميل، دعای ابوحمزه، ای دعاهای اسالمی، مخصوصا دعاهای شيعی گنجينه
 . های معنوی در اين دعاها است عاليترين انديشه. مناجات شعبانيه، دعاهای صحيفه سجاديه

 
 ! آيا با وجود اينهمه منابع جای اين هست آه ما در جستجوی يك منبع خارجی باشيم؟
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انه و معترضانه ابوذر غفاری نسبت به جباران زمان نظير اين جريان را ما در موضوع حرآت اجتماعی منتقد
ابوذر نسبت به تبعيضها و حيف و ميلها و ظلم و جورها و بيدادگريهای زمان سخت معترض . بينيم خودش می

 . بود تا آنجا آه تبعيدها آشيد و رنجهای جانكاه متحمل و آخراالمر در تبعيدگاه و در تنهائی و غربت از دنيا رفت
 

اند آه محرك ابوذر آی بوده است؟ اين گروه در پی جستجوی   مستشرقين اين پرسش را طرح آردهگروهی از
االمام علی صوت «جرج جرداق مسيحی در آتاب . عاملی از خارج دنيای اسالم برای تحريك ابوذر هستند

 را در آنار درست مثل اين است آه شخصی. آنم از اين اشخاص من تعجب می: گويد می»  العدالة االنسانية
رودخانه يا لب دريا ببينيم و آنگاه بينديشيم آه اين شخص ظرف خويش را از آدام برآه پر آرده است، در 

ابوذر جز اسالم از آدام منبع ! ای برای توجيه ظرف آب او باشيم و رودخانه يا دريا را نديده بگيريم جستجوی برآه
توان الهام بخش ابوذرها برای قيام در برابر   به قدر اسالم میآدام منبع! توانسته است الهام بگيرد؟ ديگری می

 ! جبارهايی مانند معاويه باشد؟
 

مستشرقين در جستجوی منبعی غير از اسالم هستند آه الهام . بينيم عين آن جريان را در موضوع عرفان می
انيم همه اين منابع را اعم از تو آيا می. گيرند بخش معنويتهای عرفانی باشد و اين دريای عظيم را ناديده می

قرآن و حديث و خطبه و احتجاج و دعا و سيره انكار آنيم برای آنكه فرضيه بعضی از مستشرقين و دنباله 
خوشبختانه اخيرا افرادی مانند نيكولسون انگليسی و ماسينيون ! های شرقی آنها را درست درآيد؟ روی

ارند و مورد قبول همه هستند صريحا اعتراف دارند آه منبع فرانسوی آه مطالعات وسيعی در عرفان اسالمی د
 . اصلی عرفان اسالمی قرآن و سنت است

 
 : گويد دهيم وی می هائی از نيكولسون اين درس را پايان می با نقل جمله

 
هيچ ) ٧(باشد  او اولين و آخرين می) ٦(خدا نور آسمانها و زمين است «: گويد بينيم آه می در قرآن می«

 ما ١٠(من در انسان از روح خود دميدم ) ٩(شود  همه چيز به غير او نابود می) ٨(ئی به غير او نيست خدا
به هر آجا رو ) ١١(گويد، زيرا ما از رگ گردن به او نزديكتريم  دانيم روحش با او چه می انسان را آفريديم و می
محققا ريشه و ) ١٣. (نور نخواهد داشتبه هر آس خدا روشنی ندهد او به آلی ) ١٢(آنيد همانجا خدا است 

تخم تصوف در اين آيات است و برای صوفيان اولی، قرآن نه فقط آلمات خدا بود، بلكه وسيله تقرب به او نيز 
به وسيله عبادت و تعمق در قسمتهای مختلفه قرآن،مخصوصا آيات مرموزی آه مربوط به . شد محسوب می

 ) ١٤. (ند حالت صوفيانه پيغبمر را در خود ايجاد نمايندآن است متصوفه سعی می»  معراج«عروج 
 

 : گويد و هم او می
 
: فرمايد گويد آه خداوند می اصول وحدت در تصوف، بيش از همه جا در قرآن ذآر شده، و همچنين پيغمبر می«
لنتيجه من خواهم داشت، با چون بنده من در اثر عبادت و اعمال نيك ديگر به من نزديك شود من او را دوست«

شنود، و چشم او هستم به طوری آه او به توسط من  گوش او هستم به طوری آه او به توسط من می
 ) ١٥(» .گيرد گويد و می بيند، و زبان و دست او هستم به طوری آه او به توسط من می می

 
 الهام بگيرند يا نه؟ اند درست ايم، سخن در اين نيست آه آيا عرفاء و متصوفه توانسته همچنان آه مكرر گفته

 يا خود متون اسالمی؟  گيريها منابع خارجی است سخن در اين است آه منشا اين الهام
 
  نوشتها  پی

 
  . ١١٥ سوره بقره، آيه -١
  . ٨٥ سوره واقعه، آيه -٢
  . ٣ سوره حديد، آيه -٣
  . ٦٩ سوره عنكبوت، آيه -٤
  . ١٠ و ٩ سوره شمس، آيات -٥
  . الرض اهللا نور السموات و ا-٦
  .  هو االول و آآلخر-٧
  .  ال اله اال هو-٨
  .  آل من عليها فان-٩
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  .  و نفحت فيه من روحی-١٠
  .  و لقد خلقنا االنسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب اليه من حبل الوريد-١١
  .  اينما تولو افثم وجه اهللا-١٢
  .  و من لم يجعل اهللا له نورا فما له من نور-١٣
  . ٨٤ای از مستشرقين درباره اسالم، صفحه  تاب ميراث اسالم مجموعه آ-١٤
سمعه الذی  ال يزال العبد يتقرب الی بالنوافل حتی اذا احبته فاذا احببته آنت:  ترجمه اين حديث قدسی-١٥

 . يسمعه به و بصره الذی يبصر به و لسانه الذی ينطق به و يده الذی يبطش بها
 

  ي صوفيها فرقه
 

   ١٩٥فان نظری ص عر: آتاب
 دآتر سيد يحيی يثربی : نويسنده

 
ها و روشهای گوناگون انجام پذيرفته است آه اين  از همان آغاز به علل مختلف، سير و سلوك عرفانی با شيوه

های مهم عرفان و تصوف  اند، آه به سلسله يا سلسله، شناخته شده ها به عنوان طريقت ها و سليقه شيوه
 : آنيم ای می اسالمی ذيال اشاره

 
پيروان اين مكتب . ملقب به قطب االعظم.)  ه٥٦٢متوفی (منسوب به عبد القادر گيالنی : سلسله قادريه

اند، اما تا حدود  اگرچه در اصل از بين حنابله برخاسته. شهرت دارند و به محبت و خدمت. وحدت وجودی هستند
شود و اين طريقت در   سنت و شعائر تاآيد میبه حفظ در اين طريقت. زيادی اهل تسامح و مسامحه بودند

منسوب به ابو العباس سيدی احمد رفاعی : سلسله رفاعيه) ١. (سراسر بالد اسالمی منتشر شده است
پيروان اين طريقت جهانگرد و . رسد است آه سلسله شيوخ آن به معروف آرخی می) ٥٧٨متوفی (بصری 

 ) ٢. (اند ب ذآر، تندروتر از قادريهخانه به دوش و در آار رياضت و تربيت و ترتي
 

سلسله . نامند آه آنان را احمديه نيز می) ٦٧٥متوفی (به سيدی احمد البدوی  منسوب است: سلسله بدويه
در يكی از جنگهای صليبی آه سن لوئی به مصر حمله آرد پيروان اين . بدوی در مصر انتشار زيادی پيدا آرد

بند و باری و ميگساری آنها بعدها از  اما بی. آردند ان تشويق میسلسله مسلمين را به جنگ با مسيحي
 ) ٣. (اسباب عدم توجه عامه مسلمين به آنها شد

 
است آه در تصوف .)  ه٦٣٢متوفی (منسوب به شهاب الدين عمر بن عبد اهللا سهروردی : سلسله سهرورديه

های جالليه،  سلسله. شمرد يقت میوی عمل به فرايض دين را مقدمه وصول به حق. ای معتدل داشت طريقه
های متعدد و مختلف آن در آسيای صغير، روشنيه در افغانستان از طريق  جماليه، زينبيه، خلوتيه و شعبه

 ) . ٤. (زآريای مولتانی، اين طريقت را در هند رواج داد و پيروانی يافت. اند سهرورديه نشات يافته
 

رعايت پنج اصل خوف ظاهری و . است.)  ه٦٥٦متوفی (ی منسوب به ابو الحسن شاذل: سلسله شاذليه
باطنی، پيروی از سنت، عدم اعتنا به خلق، تسليم و رضا، توآل در شادی و محنت، پايه اعتقادی اين طريقت 

: های سلسله. اين سلسله در مصر و مغرب و بالد عثمانی قديم اعتبار تمام را آسب آرده است. است
هايی مثل شيخيه، ناصريه،  شميه، عفيفيه، و قاسميه، خواتريه در مصر و سلسلهجوهريه، وفائيه، مكيه، ها

 ) ٥. (اند حبيبيه، و يوسفيه در مغرب، از آن منشعب شده
 

يی  نقش بنديه خود شاخه.).  ه٧٩٢متوفی (منسوب به خواجه بهاء الدين محمد نقشبند : سلسله نقشبنديه
به خواجه احمد عطاسيوی معروف به حضرت   بوده استاند منشعب از سلسله خواجگان آه منسوب بوده

پيروان اين طريقت در . بعدها اين سلسله در هند، مخصوصا در دوره اقتدار مغول هند، نفوذ داشت. ترآستان
آغاز، طرفدار زهد و فقر و سادگی بودند و انديشه وحدت وجودی داشتند، اما بعدها برخی از آنان به مدح گويی 

 ) ٦. (وی آوردنداندوزی ر و مال
 

آه شيخ فريد الدين شكر گنج . به وجود آورد) ٦٣٣(اين سلسله را معين الدين چشتی : سلسله چشتيه
 ) ٧. (از اخالف وی هستند.)  ه٧٢٥متوفی (و شيخ نظام الدين اولياء .)  ه٦٧٠متوفی (
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او يادآور سخنان بايزيد سخنان  است.)  ه٨٣٢ و ٨١٨متوفی بين (منسوب به عبد اهللا شطار : سلسله شطاريه

 ) ٨. (اين طريقه در سوماترا و جاوه نيز پيروانی دارد. و حالج است
 

آه دو فرقه ) ٦٧٢متوفی (منسوب به جالل الدين محمد بلخی رومی معروف به مولوی : سلسله مولويه
د و توجه به وجد و پيروان اين طريقت، معتقد به وحدت وجود هستن. اند نشينان و ارشاديه از آن برخاسته پوست

ها آسب نفوذ آردند و بعد از  مولويه در عهد دولت عثمانی. سماع، قول و ترانه از مختصات اين طريقت است
. روی آار آمدن جمهوری ترآيه نفوذ خود را از دست دادند و اآنون فقط در حلب و بعضی بالد آوچك باقی ماندند

)٩ ( 
 

اين طريقت در حدود قرن هشتم هجری .)  ه٧٣٨متوفی (لی منسوب به حاجی بكتاش و: سلسله بكتاشيه
در آداب و عقايد اين فرقه، هم صبغه تشيع است و . پيدا شد و در ترآيه در روزگار سالطين عثمانی رواج يافت

بعضی آداب و رسوم هم از تاثير و تقليد نصارا در بين آنها رواج يافته . هم نوعی گرايش به تاويل و مسامحه
 ) ١٠. (ه سفيد، احترام به اديان، مبارزه با ظلم، از خصوصيات آنان استآال. است

 
عقيده به وحدت وجود افراطی از .)  ه٨٣٥متوفی (منسوب به شاه نعمت اهللا ولی : سلسله نعمت اللهيه

 . چند طريقه از اين سلسله منشعب شده است آه در ايران پيروانی دارد. مختصات اين طريقت است
 

منسوب به مير عبد اهللا برزش آبادی آه طريقه او از طريقت آبرويه جدا شده است و تا حدی : سلسله ذهبيه
 . رنگ غلو دارد و مانند سلسله نعمت اللهيه به تشيع منسوب است

 
 : ها نوشت پی

 
  . ٣ به بعد و طرائق الحقايق، ج ٩٨ ارزش ميراث صوفيه، ص -  ١
  .  پيشين-  ٢
  .  پيشين-  ٣
  .  پيشين-  ٤
  . يشين پ-  ٥
  .  پيشين-  ٦
  .  پيشين-  ٧
  .  پيشين-  ٨
  .  پيشين-  ٩
  . پيشين-  ١٠

  
  
  
  
  
  

   چند از صوفيه ايراني با تنيآشناي
 

 : مقدمه
های پيدايش تصوف و عرفان اصول و مبانی فكری  زمينه: درباره صوفيه و عرفا، جهات متعددی قابل بحث هست
 . فيه و نقش فرهنگی و اجتماعی آنها و غيرهآنها، آداب و سير و سلوك صوفيه، همچنين مكاتب صو
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ولی از آنجائيكه اصول فكری و مبانی اعتقادی صوفيه و عرفا به دليل دقت و ظرافت دارای صعوبت فهم است و 
گفتند و طريقه سير و سلوك بسياری از آنها نيز  از طرف ديگر خود عرفا غالبا با زبان رمز و آنايه سخن می

 . اسرار استمبتنی بر عدم اظهار 
 

 اين مدعيان بی خبرانند 
 آن را آه خبر شد خبری باز نيامد 

 
ای از طرفداران آنها داستانهای مبالغه آميز و افسانه گونه درباره آنها ساختند و چهارم اينكه  و سوم آنكه عده

ی و فساد ای مدعی صوفيه آه از حقيقت و روح عرفان و تصوف به دور بودند و شهرت به انواع آلودگ عده
 . نمودند  داشتند، طريقه خود را مستند به تعاليم صوفيه می

 
آنكه مسائل عرفانی به جهت مبتنی بودن بر احوال درونی، اثبات و يا نفی آن در مورد آسی آار آسانی : پنجم
 . نيست

 
بستند  میپرداختند و چه بسا تهمتهايی هم به آنها  آنكه هميشه گروههايی به مخالفت صوفيه می: و ششم

 . دادند و امور قبيحی را به آنها نسبت می
 

لذا روی اين عوامل و عوامل ديگر، شناخت دقيق احوال صوفيه آار مشكلی است بنابراين هر چند مبتنی بر 
در پايان ذآر دو نكته ضروری به . تحقيق و فحص فراوان باشد باز مبتنی بر حدس و شواهد و قرائن خواهد بود

 . آيد نظر می
 

شدند آه با لباس مخصوص و  ای مدعی پيدا می همانطوريكه ذآر شد همواره در آنار صوفيه واقعی عده: اول
شود آه بگوييم  آردند ولی اين سبب نمی آداب و رسوم ويژه در ميان مردم ادعای تصوف و اهل حق بودن می

بوده است، بلكه چون بحث ما بمعنای پشم گرفته شده چون لباس آنها پشمينه » صوف«از واژه » صوفيه«لفظ 
آيد امتياز عمده آنها نحوه فكر و  درباره صوفيه واقعی است و صوفی واقعی چنانكه در شرح احوال آنها می

ترين انديشه در مورد توحيد است و لذا  انديشه ممتاز آنها در باره مبدأ و معاد است و مبانی فكری آنها عميق
آه به معنی حكمت، حكيم و عرفان » سوفيا«از واژه يونانی » صوفی«آه بايد نظريه ابو ريحان را قبول آرد 

 ) ١(است، اخذ شده است 
 

يعنی تعمقشان در مسائل . و در اين صورت فرقی بين لفظ عرفان و تصوف، و يا عارف و صوفی نخواهد بود
و صوفی توان گفت اينها عين علم و معرفت هستند و اسم عارف  فكری و علمی به قدری است آه می

 . مخصوص آنهاست
 

مباحث عرفانی به جهت دقت و ظرافتهای خاص آه هزار بار از مو باريكتر است احتمال انحراف در : نكته دوم
آنها بعيد نيست يعنی ممكن است يك نفر با تمام اخالص و جديت شروع به سير و سلوك عرفانی آند ولی 

نی نيست لذا ما بايد معيار و ميزانی داشته باشيم تا های شيطانی آار آسا شناخت الهامات الهی از وسوسه
بتوانيم مشاهدات حقيقی را از الهامات شيطانی جدا آنيم و آن معيار و ميزان سنجش قرآن آريم و گفتار و 

و ائمه معصومين سالم اهللا عليهم اجمعين است يعنی هر گاه اقوال و مشاهدات عارف ) ص(آردار پيامبر اآرم 
 .  موافق بود دليل حقانيت آنهاست و اال ارزشی ندارد بلكه باطل خواهد بودبا قرآن و سنت

 
علی ای حال چون عرفان و تصوف اسالمی به اندازه خود اسالم دارای گسترش است فحص از احوال همه 

 دآتر«تاليف » جستجو در تصوف ايران«ای از آنچه در آتاب  عرفا آار مشكلی است لذا در اين مقال فقط خالصه
 . گردد آمده است، تقديم می» آوب عبدالحسين زرين

 
 صوفيه خراسان 

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

 قدماء صوفيه خراسان ) الف
 : ـ ابراهيم ادهم١

 . است» بكر بن وائل«و منسوب به » ابر عجلیابراهيم بن ادهم بن منصور بن يزيد بن ج«نام آامل او 
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 . هجری در بلخ در بين اعراب خراسان بدنيا آمد) ١١٠(ابراهيم در حدود سنه 

 
يی آه او را به زندگی زاهدانه آشانيد در روايات صوفيه رنگ قصه يافت به موجب اين قصه، ابراهيم  ماجرای توبه

يك روز بهنگام شكار هاتف غيبی . گذاشت  ، تفريح و شكار میيك شاهزاده بلخ بود و زندگی را با شادخواری
اند، چون اين آالم در ابراهيم تاثير آرد به دنبال گوينده رفت و  به وی يادآوری آرد آه او را نه برای اين آار آفريده
ز همه چيز گويند ابراهيم همه چيز خويش را ترك آرد و ا می. اين خضر بود آه او را تشويق به ترك تعلقات آرد

در راه شبانی ديد جامه خويش بيرون آرد و بوی داد و جامه وی بستد و در پوشيد اهل و فرزندان را «بيرون آمد 
 . »به خدای سپرد و سر به جهان اندر نهاد و رفت

 
 ای اند ظاهرا افسانه هر چند در قبول اين داستان جای تأمل هست چون اينكه وی و پدرش را از امراء بلخ گفته

بيش نباشد ولی از آنجائيكه ابراهيم در اواخر عمر غالبا به جهاد در ثغور اشتغال داشته حتی بيماری مرگ نيز 
دهد  در ضمن يك جهاد بحری به جنگ با روم رفته به سراغش آمد و در شجاعت نيز شهرت داشته نشان می

د و ديگر اينكه مقارن نهضت ابو مسلم بايست با آار جنگ و سپاهی مربوط باش آه ابراهيم قبل از توبه نيز می
خود را ناچار ديده است آه خراسان را ترك آند نيز حاآی از آنست آه وی در آن جا وضعی داشته است آه 

توان استنباط آرد آه قبل از  تفاوت باشد از تمام اين قرائن می توانسته است نسبت به اوضاع جاری بی نمی
يی داشته  و خانواده وی حيثيت قابل مالحظه.  نام و نشانی داشته استترك خراسان ابراهيم ادهم در آنجا

 . است و ترك اين تعلقات بوده است آه بعدها در روايات صوفيه تعبير به ترك سلطنت شده است
 

 . تصوف ابراهيم ادهم بيشتر از نوع زهد و رياضت بود
 

و فقر و جهد بر خود گشاده گرداند و درهای درجه صلحا آسی يابد آه ابواب محنت «از قول وی نقل آردند آه 
 »نعمت و عز و آسالت ببندد

 
شود نيافته است ابراهيم اصرار  با اينهمه زهد در نزد وی ظاهرا هنوز تحول به آنچه تصوف خالص خوانده می

آيد اندك خورد و غالبا از دسترنج خويش گذران  نخورد و چون حالل آم بدست می» حالل«داشت آه جز 
بافت و در بسياری  آرد و در آوفه زنبيل می شد و باغبانی می رد چنانكه در شام ناطور دشت و پاليز میآ می

 . آرد  نمود و در مزرعه و خرمن آار می جاها درو می
 

 . با علما و برخی از قدماء صوفيه هم اختالط داشت
 

معروف ) ١٤٠وفات (بو يوسف غسولی ، ) ١٨٧وفات (، فضيل عياض ) ١٦١وفات (در مكه با سفيان ثوری : گويند
 . مالقات داشته است) ١٥٠وفات (به طرسوسی و با ابو حنيفه 

 
 . تر است درست) ١٦١(اند و ظاهرا   ضبط آرده١٦٦ و ١٦٠تاريخ وفاتش را به اختالف بين سالهای 

 
. س بوده دفن شددرباره محل وفات و دفن او مشهور آنست آه وی در محلی نزديك به قلعه سوقين آه در بيزان

 . اند  هر چند در بغداد، دمشق، اورشليم، جبله شام نيز محل قبر وی را نشان داده
 
 ـ بايزيد بسطامی ٢

 . سروشان مجوسی بود آه اسالم آورد. است» بايزيد بن عيسی بن سروشان«نام آامل او 
 

ن روزگاران اولين شهر بسطام آه اآنون در يك فرسنگی شمال شاهرود در بخش قلعه نو واقع است در آ
 . آمد خراسان از سمت عراق به شمار می

 
اطالعات ما درباره زندگی بايزيد بسيار محدود و ناقص است مثال در مورد سال تولد او چيزی نگفتند و در مورد 

 اختالف است البته گفته شده آه او هفتاد و سه سال عمر نمود، آه قهرا ٢٦١ و ٢٣٤سال وفات بين سالهای 
 .  ه بوده باشد١٨٨ ه و يا ١٦١يد سال تولد او سال با
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 هجری به شهادت ١٤٨و در هر صورت تاريخ زندگی او با درك محضر امام صادق عليه السالم آه در سال 
 . اند  رسيدند سازگار نيستـبر خالف آنچه غالب مآخذ صوفيه در اين باره ذآر آرده

 
 مانده است به هيچ وجه ناقص و مبهم نيست مأخذ عمده احوال او با اين همه آنچه از تعليم و عرفان او باقی

آه از » ابوالفضل محمد بن علی سهلكی صوفی«تاليف » النور من آلمات ابی الطيفور«عبارتست از آتاب 
 . آند خلفاء بايزيد بود و بيشتر روايات را به چند واسطه از خويشان و نزديكان شيخ نقل می

 
 و چيزی ننوشته و آتابی تاليف نكرده و بعبارت بهتر روايت روشنی در باب اشتغال به بايزيد ظاهرا امی بوده

» علم«گويند وقتی يك تن از علماء بر آالم بايزيد اعتراض آرد آه اين سخن با  علم او در دست نيست می
 آن پاره يی؟گفت نه شيخ گفت اين سخن ما تعلق به موافق نيست شيخ پرسيد آيا تو بر آل علم دست يافته

 . از علم دارد آه به تو نرسيده است
 

بسطام آه در روزگار (داد تأثير جالبی در محيط زندگی او  زهد شيخ و عشقی آه وی به خدا و دين نشان می
عامه را از مسلمان و نامسلمان درباره وی به اعجاب و . نموده است) او هنوز تعداد مجوس در آن بسيار بود

 . داشت تحسين وا می
 

بايزيد بر خالف بسياری از مشايخ ديگر چندان اهل مسافرت و سياحت نبود وقتی آسی به او گفت آه مريدان 
آسايند بايزيد جواب داد آه يار من مقيم است نه مسافر و من با او مقيم هستم و  از سياحت و طلب نمی

 . آنم مسافرت نمی
 

آب چون در يك مكان بماند :  سياحت آنی؟گفتچند: گويند وقتی احمد خضرويه نزد وی آمد شيخ گفتش می
 . دريا باش تا بوی نگيری: بايزيد جواب داد. بوی گيرد

 
وفات (» ابو تراب نخيشی«با اين حال بايزيد با مشايخ معروف عصر ارتباط مراوده و مكاتبه داشت از جمله با 

 ). ٢٥٨وفات (» يحيی بن معاذ«، » ذوالنون مصری«) . ٢٤٦
 

 . گذشت و مراوده و مراسله او با ديگران محدود بود  در بسطام غالبا در خلوت و انزوا میزندگی بايزيد
 

از قول . از مجموع روايات پيداست آه به حدود شريعت مقيد بوده است و در اين باب تاآيد و اصرار داشته است
فته نشويد تا نخست دريابيد پرد بدو فري آنند آه گفت اگر آسی را ديديد آه به آرامات در هوا می وی نقل می

يك بار از وی پرسيدند بدين پايه معرفت چگونه . در امر و نهی و حفظ حدود شريعت او را چگونه توانيد يافت
 . رسيدی؟ گفت به شكم گرسنه و بدن برهنه 

 
 : طريقه او

حتی اصراری . شت بنای آارش بيشتر بر مراقبت نفس بود و توجه چندانی به ارشاد خلق و رد و قبول آنها ندا
 . آه در دور آردن خلق از خويش داشت تا حدی رنگ طريقه اهل مالمت دارد

 
 آراميان ) ب

 . باشند آراميان پيروان محمد بن آرام می
 

محمد بن آرام از زرنج سيستان برخاست يك چند در خراسان به علم پرداخت چندی نيز در مكه مجاورت گزيد 
چون رهايی يافت به قصد جهاد عزيمت . ند به امر طاهر بن عبداهللا توقيف شدچون به نيشابور باز آمد يك چ

شام آرد اما در بازگشت دوباره به مدت هشت سال در زندان بود وقتی محمد بن طاهر آزادش آرد عزيمت 
ت  در اورشليم وفا٢٥٥در آنجا يك چند به وعظ و تعليم پرداخت اما چهار سال بعد در ماه صفر . فلسطين نمود

يی  يافت و نزديك دروازه اريحا به خاك رفت پيروان وی آه عادت به اعتكاف در زوايا داشتند و بر سر قبر وی زاويه
اين خانقاه مرآز نشر تعاليم آراميان شد و بدينگونه آراميان بين مدرسه و خانقاه جمع . »خانقاه«بنا آردند بنام 

 . اند تاثير قابل مالحظه داشتهآردند و در ايجاد مدرسه و تشويق خانقاه نشينی 
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از جمله تعاليم آراميان آه حاآی از روح تصوف . نكته عمده تعليم ابن آرام عبارت بود از زهد و اجتناب از ناروا
آردند و در تقرير رای خويش استناد به احوال  بود اصرار آنها بود در توآل چنانكه آسب و جهد را انكار می

 . ينكه پيامبر آنها را بجهت ترك آسب و آار مالمت نكرداند و ا اصحاب صفه داشته
 

ظاهرا منسوب به طريقه ) ٢٩١وفات (و براهيم خواص ) ٢٥٨وفات (يحيی بن معاذ رازی «در بين متصوفه عصر 
 . آرامی هستند

 
 : حكيميان) ج

او در .  داشتنام» ابو عبد اهللا محمد بن علی بن حسين«حكيميان منسوبند به حكيم ترمذی، حكيم ترمذی، 
خراسان بدنيا آمد و بيشتر عمر خويش را همانجا گذرانيد و در همانجا نيز وفات يافت، مدت عمر او را هشتاد يا 

 .  بيشتر قبول آردنی است٢٩٦اند و سال وفات او حوالی سال  نود سال گفته
 

ه در عين حال خود را بيشتر او يك صوفی متفكر و يك عارف محدث است يعنی از فلسفه و فكر يونانی متاثر بود
 . دهد اهل حديث نشان می

 
وی از آودآی شوق عجيبی به تعلم داشت چنانكه اشتغال به درس و مطالعه حتی جای بازی و تفريح سنين 

 . طفلی وی را گرفت
 

در حدود بيست و هفت سالگی شوق زيارت مكه در دلش راه يافت به عراق رفت و سپس از طريق بصره به 
 و دعايی آه در آعبه آرد اين بود آه خداوند وی را به راه زهد و صالح دارد و حفظ قرآن را روزی وی مكه رفت

 . سازد در بازگشت قرآن را در طی راه حفظ آرد و چون به ترمذ رسيد آن را تمام آرد
 

ها و گورستانهای  هدر بازگشت به ترمذ عالقه به خلوت و عزلت و انزوا در وجود وی فزونی يافت و غالبا در ويران
 جست  بيرون شهر انزوا می

 
 دو حادثه عمده در زندگی او 

اين اخراج بدنبال غوغايی بود آه سبب بعضی مقاالت خاص او در باب واليت آه : اخراج از ترمذ به بلخ) الف
و در واقع گويند اين اتهامی بيش نبوده  شمرد ايجاد شده بود هر چند بعضی می اولياء را برتر از انبياء می

 . خطايی در فهم آالم وی بوده است
 

آه در » مالمتيان«حادثه دوم مسافرت وی به نيشابور است علت اهميت اين مسئله انتقاد حكيم ترمذی بود با 
 . آنجا شهرت و فعاليت داشتند

 
ه گويد مراقبت نفس و اجتناب از شرور آن آه اساس طريقه مالمتيه است خود حجابی است در را وی می

آند آه مصائب انسان همه از نفس نيست از قلب است آه از حق باز  اشتغال به حق و خاطر نشان می
 . ماند می

 
. نظرات وی در باب اطوار و احوال قلب جالب است و تا حدی اساس آراء و تعاليم صوفيه بعد از وی شده است

 چنانكه صدر در ظاهر است قلب درون بموجب تقرير وی صدر و قلب و فؤاد و لب درون يكديگر منظور هستند
صدر معدن نور اسالم است قلب معدن نور ايمان فؤاد معدن نور معرفت و . آنست فؤاد درون قلب لب درون فؤاد

 . لب نور توحيد را در بر دارد
 

 اثر به او ١٢٦حكيم ترمذی در سالهای دراز خلوت و انزوا فرصت خوبی برای مطالعه و تاليف يافت بالغ بر 
منسوب است آه بسياری از آنها از بين رفته است قريب شصت رساله از او باقی است و تعدادی نيز تاآنون 
چاپ شده است مندرجات اين رساالت مختلف و گوناگون است و مشتمل بر تفسير، آالم، حديث، فقه و 

 . تصوف است
 

ـعرش الموحدين ٤ق بين الصدر و القلب و الفؤاد ـرساله بيان الفر٣ـختم الواليه ٢ـنوادر االصول ١: بعضی از آثار او
ـاالآياس و ١٠ـعلل العبوديه ٩ـالعقل و الهوی ٨ـمسائل التعبير ٧ـحقيقه االدمية ٦ـالرياضه و ادب النفس ٥

 . ـالتوحيد١٣ـعذاب القبر ١٢ـدرالمكنون فی اساله ما آان و ما يكون ١١المغترين 
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 سياريان ) د

 . باشند سياری میسياريان پيروان ابو العباس 
 

نام ابو العباس، قاسم بن ابی القاسم بن عبداهللا بن المهدی است و به نام جد مادرش احمد بن سيار 
 . شد خوانده می» سياری«
 

اساس طريقت او مبنی بر جمع و تفرقه . دانستند وی فقيه و محدث بود و در مرو وی را امام همه علوم می
 . ت بوده و مراد از تفرقه مجاهدتبوده، مراد از جمع ظاهرا مشاهد

 
به صبر آردن بر امرهای شرع و باز ايستادن از مناهی و «: وقتی از وی پرسيدند مريد به چه رياضت آند؟گفت

 . »صحبت با صالحان
 

انسان چگونه «: آنند آه گفت يك جا از وی نقل می. در بعضی سخنان منسوب به او فكر جبر غلبه دارد
 . » آند در حاليكه آن گناه در لوح نوشته شده استتواند ترك گناه می

 
 .  ه وفات يافت٣٤٢ابوالعباس سياری در 

 
 ابو الحسن خرقانی 

اواخر حكومت سلطان .  ه٤٢٥است آه در دهم محرم سنه » علی بن جعفر«و يا » علی بن احمد«نام آامل او 
 . محمود غزنوی وفات يافت

 
آرد طريقت او قبض و حزن  می) چارواداری(هيزم آشی و يا خربندگی او در آغاز، زندگی روستايی داشت؛ و 

 . بوده گرچه خالی از مباسطت هم نبوده است، و در رعايت شريعت دقت و وسواس داشت
 

رقص آار آسی است آه پای «: نمود، يك بار از وی در باب رقص پرسيدند گفت وی از رقص و سماع اجتناب می
ستينی بر هوا اندازد تا عرش بيند و هر چه جز اين باشد آب بايزيد و جنيد و شبلی بر زمين زند تاثری بيند و آ

 ».برده باشد
 

ی در جبال بسطام  آرد، و در واقع خرقان آه مولد و منشأ او بود قريه خرقانی از بايزيد با تحسين و عالقه ياد می
يزيد به ظهور ابوالحسن خرقانی بشارت داده های صوفيه با و بنابر افسانه. يعنی با بايزيد هم واليتی بوده است

 . بوده است
 

 ابو سعيد ابی الخير 
 . او ابو سعيد فضل اهللا بن ابی الخير معروف به بو سعيد مهنه و پير ميهنه است

 
 در مهينه بين ابيورد و سرخس واقع شد و مدت عمر او ٤٤٠ و وفاتش در چهارم شعبان ٣٥٧والدت او در محرم 

 .  يعنی هشتاد و سه سال و چهار ماه، بوده استهزار ماه تمام
 

 يی ماليم از يك نوع فكر وحدت و فنا در اقوالش هست  جلوه
 

صوفی واقعی بايد «: گفت آجاش جستی آه نيافتی؟ و می«: درويشی از او سؤال آرد، او را آجا طلبيم؟ گفت
 . » ب اندازدجز حق به هيچ چيز ننگرد و مخصوصا خويشتن بينی و خودی خود را در آ

 
هيچ آس «: می گويند وقتی در يك مجلس معرف از وی پرسيد آه او را به چه نام بايد خواند؛ جوابش اين بود

 »بن هيچ آس
 

دانسته  از خود شيخ نه ديوان شعری مانده و نه آتابی به نثر، ظاهرا وی تصوف را زيستنی و تجربه آردنی می
حكايت نويس مباش چنان باش آه از تو حكايت «: از مريدانش گفتاست نه گفتنی و وصف آردنی و به يك تن 

 . »نويسند
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» شيخ ابوالعباس قصاب آملی«، »لقمان سرخسی«، و ) ٣٨٠وفات (ابوالقاسم بشر ياسين «از مشايخ او 

 . باشند می
 

يخ ابی حاالت و سخنان ش«و » اسرار التوحيد فی مقامات ابی سعيد«شرح مقامات و آرامات وی در دو آتاب 
 . آه توسط اصفادش نوشته شده، آمده است» سعيد

 
 ابو القاسم قشيری 

در حدود ( در ناحيه استوا ٣٧٦در ربيع االول » ابوالقاسم عبدالكريم بن هوازن بن عبدالملك بن طلحه بن محمد«
مالك و مكنت به دنيا آمد؛ خانواده وی از اعراب بنی قشير بودند آه در آن زمان در خراسان ا) قوچان آنونی

 . ابوالقاسم در سن آودآی پدر را از دست داد. داشتند
 

بعد از پدر به علم حساب پرداخت تا ديه خود را از خراج مصون دارد و لذا به نيشابور آمد به حديث و فقه و 
به تعلم » ابن فورك اصفهانی«و » حاآم نيشابوری«تفسير و آالم هم رغبت يافت و نزد مشايخی مثل 

 . پرداخت، قشيری در فن سواری و استعمال اسلحه نيز در روزگار خويش يگانه بودشريعت 
 

شد؛ و اتصال باطنی با ابو علی سرانجام به » ابو علی دقاق«قشيری از همان اول ورود به نيشابور مجذوب 
د به وی ش قرابت ظاهری نيز پيوست و شيخ دختر خود فاطمه دقاقيه را آه بعدها ام البنين نيز خوانده می

 . قشيری بعد از ابو علی دقاق به ابو عبدالرحمن سلمی پيوست. تزويج آرد
 

ای است از يك تصوف محتاط و معتدل، منطبق با شريعت و دور از دعوی و ناموس معمول  تصوف وی نمونه
آند آه رعايت آنها ضروريست و بی مراعات آنها  مشايخ در باب ظواهر شريعت قشيری همه جا تاآيد می

 . رسد سالك در طريقت بجايی نمی
 

گداخت و ابليس را به  اند آه سنگ را می مجالس وعظ او در نيشابور شهرت بسيار يافت در تأثير بيانش گفته
 . آورد راه می

 
آه تفسير قرآن » لطائف االشارات«ـ ١امام قشيری گذشته از مجلس وعظ به تاليف آتب پرداخت از آن جمله 

آه در آن قواعد نحو را با بيانی ابتكاری و عارفانه » نحو القلوب«ـ ٣» ترتيب السلوك«ـ ٢. بر مذاق صوفيه است
 .  تمام آرده است٤٣٨است آه در سنه » الرساله القشيريه«ـاثر عمده او ٤. آند بر احوال قلوب منطبق می

 
 . دقاق بخاك سپردند وفات يافت او را در نيشابور در آنار پدر زن و استادش ابو علی ٤٦٥امام قشيری در 

 
 ابو نصر سراج 

 . خواندند  نام داشت و او را طاوس الفقراء می» عبداهللا بن علی بن محمد بن يحيی«ابو نصر 
 

ای آه اهل زهد بودند به دنيا آمد و گويند پدرش و حتی به يك روايت خود وی در حال نماز  ابو نصر در خانواده
ه علم و شريعت نيز توجه خاص داشت و فقيه مشايخ محسوب وی گذشته از تصوف و زهد ب. وفات يافت

 . شد می
 

گذرانيده  ابو نصر ظاهرا اهل ارشاد و دستگيری هم نبوده است و اوقاتش را بيشتر در سياحت و يا عزلت می
 . است

 
رآن است مرادش در اين تصنيف عبارت بود از آنكه نشان دهد تصوف با سنت و ق» اللمع«مهمترين اثر او آتاب 

 . آنند  مغايرتی ندارد و صوفيه در واقع سيرت پيغمبر و صحابه را پيروی می
 

 .  روی داد و در طوس دفن شد٣٧٨وفاتش در ماه رجب 
 

 ابوبكر محمد بن ابراهيم بخاری آالبادی 
 . ای از بخار است آالباد، محله
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 . است» التعرف لمذهب التصوف«شهرت عمده او به جهت تاليف آتاب 

 
و به آن قصد تاليف شد تا .  التعرف وی حاآی از دقت و احاطه مصنف است در علم شريعت و طريقتآتاب

 . توافق عقايد صوفيه را با آراء اهل سنت نشان دهد
 

 . اين آتاب مكرر به عربی و فارسی شرح شده است از آن جمله شرح خواجه عبداهللا انصاری
 

 . »لوال التعرف لبطل التصوف«: ست آه گفتنداهميت اين آتاب در دفاع از تصوف به قدری ا
 

 .  وفات يافت٣٨٥آالبادی در سال 
 

 ابو عبد الرحمن سلمی 
 ١٠معروف به سلمی در » محمد بن الحسين بن محمد بن موسی بن خالد بن سالم ازدی«ابو عبدالرحمن 

 .  در نيشابور بدنيا آمد٣٢٥جمادی االخر، سال 
 

خويش را ترك آرد و در مكه مجاورت گزيد و تربيت آودك به عهده جد مادريش پدرش به جهت طريقه تصوف ديار 
 . شد» سلمی«افتاد و از همين جا بود آه نسبت وی » ابو عمرو اسمعيل بن نجيد سلمی«
 

 . ای يافت و نيز مسافرتهای بسيار آرد آيد از مادرش ارث قابل مالحظه از احوال وی برمی
 

ار صوفيه بوده است و تنها به جمع روايات مربوط به آنها نيز اآتفا ننموده اشارات و در واقع آار عمده او جمع اخب
 . اقوال آنان را نيز تقرير لطيف آرد

 
ـرساله ٤ـحقايق التفسير ٣ـتاريخ الصوفيه ٢ـطبقات الصوفيه ١سی مجلد آتاب منسوب به اوست از آن جمله 

 . لعارفينـآداب الصوفيه ـ سلوك ا٦ـكتاب الفتوة ٥المالمتيه 
 

 .  در نيشابور وفات يافت و در خانقاه خويش دفن شد٤١٢ابو عبدالرحمن در سوم شعبان سنه 
 

 هجويری 
اش  آه اهل غزنه بوده است شهرت عمده» علی بن عثمان بن علی الغزنوی الجالبی الهجويری«ابوالحسن 

قشيريه تاليف شده است و است اين آتاب تا حدی به شيوه رساله » آشف المحجوب«بجهت تاليف آتاب 
آند مهمترين بحث آتاب وی بحثی است آه درباره  گذشته از احوال مشايخ، در عقايد صوفيه نيز بحث می

 . اند آند آه در زمان وی وجود داشته هايی از صوفيه می فرقه
 

ر هم اآنون با  است و مزارش در الهو٤٦٤ يا ٤٥٦تاريخ وفاتش . بايست در اوايل قرن پنجم باشد والدت وی می
 . زيارتگاه عام محسوبست» داتا گنج بخش«نام حضرت 

 
 خواجه عبد اهللا انصاری 

خواجه عبداهللا انصاری آه پدرش ابو منصور محمد نام داشت و خود وی به ابو اسمعيل معروف بود نسب 
 .  به دنيا آمد٣٩٥  و به قولی٣٩٦وی در دوم شعبان . رسانيد خويش را به ابو ايوب انصاری از صحابه رسول می

 
يی آه در آالم او هست خشونت و صالبت يك شيخ االسالم حنبلی  اين پير هرات با وجود درد و سوز صوفيانه

 . هم هرگز در وجودش فروآش نكرد
 

آرد و خود نيز شعر  گذشته از حفظ قرآن به حديث رغبت مخصوص داشت به عالوه شعر بسيار حفظ می
 . گفت می

 
 .  عبارت بود از تفسير قرآن، و اين آار تا پايان عمر شغل عمده او بودتدريس وی بيشتر
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 . ام آنند آه در تقرير تفسير خويش به يكصد و هفت تفسير رجوع آرده از قول وی نقل می
 

از اين روست آه ميراث تفسير وی را بايد مخصوصا در آشف . اين تفسير دقيق و طوالنی تحرير نبود تقرير بود
 . مجالس تفسير او در واقع درس معرفت و درس ذوق و حال بود. يبدی جستاالسرار م

 
مهمترين اثر وی . اوست آه به نثر مسجع و روان فارسی است» مناجات نامه«شهرت بيشتر شيخ به سبب 

يی آه صوفی در طی مقامات  است آه شيخ در ضمن آن منازل صدگانه» منازل السائرين«در تصوف آتاب 
آند برای اين آتاب شروح متعددی نوشتند از جمله شرح عبد الرزاق   بسر آورد بيان میبايست خويش می

 ). ٧٥١م (آاشانی 
 

است اين رساله جنبه تجسيم تفكر » يا االربعين فی دالئل التوحيد» االربعين فی الصفات«اثر ديگر او آتاب 
هم » محبت نامه«از رساله . دهد  میآالمی او را آه اعتقاد به مذهب امام حنبل نيز مقتضی آن هست نشان 

 . آيد  آه در تفسير بسياری از الفاظ صوفيه است فوايد جالبی بدست می
 

ذم «ای بنام  و رساله. شمرد آرد و آندو را اهل بدعت می وی گذشته از متكلمان با فالسفه هم مبارزه می
 . تاليف نموده است» الكالم

 
 . آه استاد وی در حديث بود) ٤١٠م (قاضی ابو منظور ازدی «ـ ١: مشايخ او

 
 . ـابو اسماعيل احمد بن محمد بن حمزه٣ـيحيی بن عمار شيبانی ٢
 

 . شيخ ابوالحسن خرقانی و شيخ ابو سعيد ابو الخير را نيز ديدار آرده است: گويند می
 

 .  در هرات زندگی دنيا را وداع گفت٤٨١وی در ذی حجه 
 

 احمد جام 
نام داشت در » ابو نصر احمد«ير جام و ژنده پيل و شيخ االسالم نيز مشهور است شيخ جام آه به عنوان پ

 .  در قريه نامق ترشيز والدت يافت٤٤٠محرم سنه 
 
 )  است٨٩٨البته معلوم است آه اين غير عبدالرحمن جامی مؤلف نفحات االنس و متوفای (
 

در . د و حتی از ميخوارگی نيز برآنار نماندگويد تا بيست و دو سالگی عمر در بطالت گذران چنانكه خودش می
 . همين دوران بود آه توبه آرد و در عزلت و انزوا به عبادت و آسب علم و شريعت پرداخت

 
از . تعليم او مبتنی بر حفظ شريعت بود و در امر به معروف و نهی از منكر فوق العاده سختگير بوده است

 آه برای هر نفس و هر قدم خويش حجتی شرعی بتوانی در آار شريعت چنان باش«: عبارات اوست آه
 »بيابی

 
نشان دوستان حق، نه آرامات و خوارق عادت است؛ بلكه «: نويسد آه و در يك مكتوب به سلطان سنجر می

 »دوری از شهوت و پيروی از حق است، و آيميای صوفيه عبارتست از توحيد، توآل، اخالص و قناعت
 

سن نود و شش سالگی در بازگشت از سفر حج چشم از جهان بست و محل  در ٥٣٦شيخ در محرم سنه 
 . خوانده شد» تربت شيخ جام«قبر او آه زيارتگاه معتقدانش گشت و به نام وی 

 
ـكنوز ٦ـبحار الحقيقة ٥ـروضه المذنبين ٤ـسراج السائرين ٣ـانيس التائبين ٢ـمفتاح النجات ١: آثار او عبارتند از

 الحكمه 
 

 غزالی امام محمد 
و هنوز طفل بود آه پدرش محمد .  در طابران طوس به دنيا آمد٤٥٠در سنه » ابو حامد محمد بن محمد غزالی«

 . غزال درگذشت و او را با برادر بزرگترش، احمد، يتيم گذاشت
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سرپرستی دو آودك با مختصر اندوخته پدرشان به يك دوست صوفی واگذار شد اما تمام شدن اين اندوخته آه 

حتماال در دنبال يك قحطی و سختی تمام روی داد ابو حامد و برادرش را واداشت تا به اشارت صوفی ا
سرپرست خويش به مدرسه پناه جويند، در مدرسه ابو حامد نزد ابو علی احمد الراذآانی مقدمات فقه شافعی 

در بازگشت به . پرداختآموخت چندی بعد به جرجان نزد فقيه شافعی از خاندان معروف اسماعيلی به تلمذ 
را از آنها به التماس و تضرع باز ) آه تقرير درسهای استادش بود(طوس در راه گرفتار دزدان شد و تعليقه 

 . ستاند
 

به تلمذ اشتغال جست و با ابو علی » ابو المعالی امام الحرمين جوينی«چندی بعد به نيشابور رفت و نزد 
 از طرف ٤٨٤ منجم و فيلسوف پرآوازه عصر آشنايی يافت در سال فارمدی صوفی معروف، و حكيم عمر خيام

 . نظام الملك با لقب زين الدين و شرف االئمه به عنوان مدرس مدرسه نظاميه بغداد انتخاب شد
 

 به دنبال يك بحران روحی و جسمانی آه شش ماه طول آشيد غزالی بغداد و نظاميه را ٤٨٨سپس در سال 
فيه ترك آرد و مدت دو سال در سير و سياحت و سر آوردن چله و اعتكاف در شام و به بهانه حج با لباس صو

 . شود  خود خراسان می» وطن«و سپس راهی . برده است بيت المقدس و مكه بسر می
 

 . دهد سلوك فكری و روحانی خود از آالم و فلسفه تا تصوف را شرح می» المنقذ من الضالل«او در آتاب 
 

ای آخر عمر در بين مدرسه و خانقاه طوس صرف تدريس طالبان علم و مجالست با صوفيه و زندگی او در ساله
 . شد قسمت عمده اوقاتش مصروف عبادت و تفكر بود ارباب قلوب می

 
و اين تحول قاطعی بود آه وی را از يك فقيه متكلم مجادله جوی به يك عارف انزوا جوی وارسته تبديل آرد اثر 

در اين آتاب نويسنده معارف . است آه مفصلترين اثر او نيز هست» احياء علوم الدين«اب عمده امام غزالی آت
دهد و هم  آند و با پيوند بين طريقت و شريعت هم شريعت را قدرت و عمقی بيشتر می صوفيه را احياء می

بر ده آتاب است احياء العلوم مشتمل بر چهار ربع، و هر ربع هم مشتمل . بخشد طريقت را رواج و مقبوليت می
شود چهل آتاب ربع اول در عبادات است، ربع دوم در عبادات، ربع سوم در مهلكات و ربع چهارم در  مجموعا می
 . منجيات است

 
آند تنها  بايد انتظار داشت توجه به اعمال قلوب است اگر در باب عبادات و عادات هم بحث می» احياء«آنچه از 

 . ت معنی و روح آنها مطرح استجنبه ظاهری آنها مورد نظر نيس
 

 . و احياء العلوم نوعی آتاب اخالق و تربيت است
 

 . و تصوف او جمع و تلفيقی بود بين شريعت و طريقت
 

چنانكه در احياء العلوم آسانی . گرايش او به طريقه صوفيه مانع از آن نبود آه گاهی بر متصوفه عصر انتقاد آند
آند و آنها را به  گيرند به سختی انتقاد می دارند و از خلق صدقه می دست میاز متصوفه را آه از آسب و آار 

خواند نزد وی  دارد و صوفيه راستين آه وی آنها را عارف هم می رياآاری و شهرت طلبی و تكدی منسوب می
 . »عبارتند از آسانی آه از ريا و فريب در امانند و دائما توجه به خدا دارند نه به خويش

 
زند ولی از تاثير طرز استدالل  با آنكه خود مخالف فلسفه است و بر مثل فارابی و ابن سينا طعن میغزالی 

 . رسد حكما خالی نيست حتی آتاب احياء او هم از صبغه تفكر و شيوه مشايی متاثر به نظر می
 

منطقی و برهانی او و نيز آتابهايی آه در اواخر عمرش تاليف نموده با وجود گرايش به تصوف، شيوه استدالل 
 . همچنان باقی است

 
 . البته انتقادهای زيادی برای غزالی و آثار او شده است

 
 شيخ احمد غزالی 
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در فقه . اش ابو الفتوح بود و مجد الدين لقب داشت، عالم و فقيهی بود با تمايالت صوفيانه شيخ احمد آه آنيه
 . ام غزالی در تدريس نظاميه بغداد انتخاب شودآن مايه را داشت آه بتواند به عنوان نائب برادر ام

 
در هر حال شيخ احمد در عالم تصوف شهرت و اهميت بيشتری از برادر خود امام محمد غزالی يافت حتی در 

ای آرامات هم بدو منسوب شد تا مرتبت او را در عالم عرفان برتر از مرتبت برادرش امام  نزد عوام صوفيه پاره
 . غزالی نشان دهند

 
و از آنجمله آلماتی در تقديس ابليس . ها هم هست آه رنگ تعاليم حالج دارد در سخنان شيخ احمد پاره نكته

 . دارند آه شايد دستاويزی باشد برای توجيه فرقه يزيديه باشد
 

رسد با شيخ  آه ظاهرا موسس فرقه يزيديه است و نسبش به بنی اميه می» عدی بن مسافر«گويند  می
 . باط داشته استاحمد هم ارت

 
» لهو الحديث«گفت آنچه حرام است مالهی و فسق و فجور است آه در قرآن به  در باب سماع و رقص می

 . تعبير شده است، نه مطلق شعر و آواز
 

 . از شاگردان شيخ احمد، عين القضات همدانی است
 

 : آثار شيخ احمد
   ـ سواغ العشاق١
 ـ بوارق االسماع ٢
 

 .  در قزوين وفات يافت و هم در آنجا مدفون شد٥٢٠ شيخ احمد در سنه
 

 مكتب بغداد 
در بغداد به اوج خود رسيد و » حالج«و » جنيد«و » سری سقطی«تصوف جوشان اوايل عهد عباسی در دوره 

 . با وفات شبلی تقريبا در آنجا پايان يافت
 

و در زمان او هم تعداد » معروف«ز جست اما قبل ا» معروف آرخی«منبع اصلی اين نهضت را بايد در تعليم 
 . شوند ای صوفيه در بغداد سكونت يا تردد داشتند آه بطور اجمال ذآر می قابل مالحظه

 
 ١١١ص . بر او اطالق گرديد» صوفی«اولين فردی آه عنوان » ابو هاشم آوفی«ـ ١
 
اند در  يعه از وی قدح آردهبا آنكه در بعضی روايات ش. معاصر ابو هاشم آوفی) ١٦١وفات (» سفيان ثوری«ـ ٢

 اند  بعضی مآخذ ديگر وی را از اصحاب امام جعفر صادق عليه السالم خوانده
 
بود اما غالب عمرش در مكه و بغداد گذشت، او در عين اشتغال » مرو«وی هر چند اهل » عبداهللا بن مبارك«ـ ٣

 ١١٢ص . ق و شام وفات يافت در هيت بين عرا١٨١در سنه . از زهاد عصر بود) فقه و حديث(به علم 
 
و در . آرد و سپس توبه نمود وی نيز از خراسان برخاست و در جوانی يكچند راهزنی می. »فضيل بن عياض«ـ ٤

 . آوفه به تعلم حديث و علم دين پرداخت
 

 . تاثير اندرز او در خليفه باعث شد آه نزد صوفيه بغداد محبوب گردد
 

 . وف و قبض بر وی غلبه داشتگويند به عزلت عالقه داشت و خ می
 

 ١١٢ص .  در مكه درگذشت١٨٧و در سنه 
 
 ١١٢ص . وی فتح بن سعيد نام داشت و از اقران بشرفی و سری سقطی بود) ٢٢٠وفات (ـفتح موصلی ٥
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، بشر در بدايت حال، اهل لهو و خمر هم بود اما از آن آار توبه آرد و بعد از آن در همه عمر »بشر حافی«ـ ٦
 . زيست وار می شوريده

 
بوده ) زمين(بجهت مجاهده وی در ترك فضول، و در رعايت ادب در برخورد با بساط حق ) پابرهنه(عنوان حافی 

 ١١٣ص . است
 
 ـمعروف آرخی ٧
 

 . نام داشت و از آرخ بود» ابو محفوظ معروف بن فيروزان«او 
 

 . مكتب تصوف بغداد و همچنين اآثر سالسل صوفيه منسوب به اويند
 

گويند خود او به دست امام علی بن موسی الرضا عليه السالم اسالم  پدر و مادرش نصرانی بودند، ولی می
 . آورده است، و بعدها از اصحاب امام و حتی دربان آن حضرت بوده است

 
 . اشارتی نيست هر چند از نظر تاريخی اشكالی ندارد) ع(البته در مآخذ شيعه به مالقات او با حضرت رضا 

 
 . است» سری سقطی«از تربيت يافتگان او 

 
 ١١٤ و ١١٣ بوده است ص ٢٠١ يا ٢٠٠وفات معروف در سنه 

 
 ) ٢: (ـسری سقطی٨
 

مكتب بغداد در واقع به وسيله او تأسيس شد؛ . بوده است» جنيد«او شاگرد معروف آرخی، و دايی و استاد 
و شريعت اصراری تمام داشت، و به نظر او اگر آرد و در تبعيت از سنت  در تصوف شيوه اعتدال را رعايت می

 و ١١٦ص . آيد مبتنی بر تجوير و تأييد شريعت نباشد بيفايده است آنچه از روی آشف برای صوفی حاصل می
١١٧ 

 
 : »حارث محاسبی«ـ ٩
 

  در بصره متولد شد، از زهاد و مشايخ آن عصر بود، شاهكار١٦٥در سنه . ابو عبداهللا حارث بن اسد محاسبی
است، آه هدفش نشان دادن طريقه درست زندگی دينی است او نفس را مايه » الرعاية«عمده او تاليف آتاب 

هم بجهت تاآيد وی » محاسبی«داند و محاسبه و مراقبت از اصول نفس را باعث نجات و ظاهرا نام  غرور می
 . در امر محاسبه نفس بر او گذاشته شده است

 
 .  هجری وفات يافت٢٤٣وی در 

 
 »جنيد بغدادی«ـ ١٠
 
در . هر چند در بغداد نشو و نما يافت اصلش از نهاوند بود» ابوالقاسم جنيد بن محمد بن جنيد خراز قواريری«

 .  هجری بدنيا آمد٢٢٠حدود 
 

آردند آسی آه آوشيد از تصوف يك  عصر او را دوره طاليی تصوف تلقی می. مكتب بغداد بود» شيخ بزرگ«او 
ر ساير علوم، درست آند، جنيد بوده است او بين علم و حال جمع آرده بود، حال وی تجربه نوع علم در آنا

ما تصوف را از جوع و «: از وی نقل است آه گفت. عرفانی بود ليكن عاری از شطح و طامات و علم وی فقه بود
.  با خلق ارتباطی نداشتجنيد خراز ـ فروشنده ابريشم خام ـ بود؛ معهذا در بازار چندان» ايم ترك دنيا يافته

قول . تصوف او حقا فقيهانه بود و امتياز او اصرار در مساله صحو است. مكتب جنيد مبتنی بر توحيد و معرفت بود
رود در نزد جنيد مبنای عشقی است آه انسان را به  در بيان ميثاق بدان اشارت می) ٧/١٧(آه در قرآن » بلی«

عاشق يك عبد است آه .  عشق در تعليم وی جدای از عبوديت نيستآند؛ و از اينجاست آه خدا مربوط می
 . آند  و حق را در قلب خويش مشاهده می. آورد تكليف عبادت خويش را به جا می
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است يعنی عارف در عين اينكه با حق است برای ارشاد و » صحو«ترين مراحل سلوك در نزد وی مرحله  عالی

 . دستگيری در ميان خلق حضور دارد
 

 : مشايخ جنيد
 
 ـيحيی بن معاذ رازی ٤)  هجری٢٧٥متوفی (ـمحمد القصاب ٣ـحارث محاسبی ٢ـسری سقطی ١
 

 تا ١١٥ی از ص  خالصه. قبرش در شونيزيه بغداد هنوز زيارتگاه صوفيه است.  هجری روی داد٢٩٧وفات جنيد در 
١٢١ 

 
 : ـجريری١١
 

 بوده است و به سبب تبحر علمی و ارتباط دائم با »احمد بن محمد بن الحسين«اش ابو محمد و نامش،  آنيه
 . داد جنيد، بعد از مرگ استاد جانشين وی شد او نيز مثل استاد به رعايت شريعت اهميت خاصی می

 
ام زيرا آه آن  نزديك بيست سالست تا اندر خلوت پای دراز نكرده«: در رعايت آداب به قدری پايبند بود آه گفته

 . دای ادب نگاهدارماوليتر ديدم آه با خ
 

 ١٢٢ص .  وفات يافت٣١١وی در حدود سنه 
 
 : ـ رويم بن احمد١٢
 

 . آنيه او ابو محمد و ابوبكر، بوده است
 

رويم از علم تفسير نصيبی وافر داشت و در مذهب ظاهری فقيه الفقهاء بود او صاحب منصب قضا هم بوده 
 ١٢٣ص . » فارغما فارغ مشغوليم و او مشغول«: جنيد درباره او گفته

 
 .  روی داد٣٠٣وفاتش در 

 
 : ـابو سعيد خراز١٣
 

 . اند و اول آسی آه در علوم فناء و بقاء سخن گفت دانسته» لسان تصوف«او را 
 

در نظر او فنا آنست آه، در سالك همه مرادات از بين برود، و بقاء آنست آه همه مرادات وی منحصر شود به 
 از دنيا رفته ٢٨٦وی در سال . ر جنيد از ذو النون مصری هم بهره برده است وی عالوه ب. خواست و مراد حق

 . است
 
 : ـابوالحسين نوری١٤
 

بين مرو و هرات بود ولی » بغ شور«اش ابوالحسين است اصل وی از  نام او، احمد بن محمد بن عبداهللا و آنيه
 . بوده است وی از شاگردان سر سقطی و ياران جنيد . در بغداد نشو و نما يافت

 
توان از آسانی دانست آه درد و اندوه را از لوازم  وی را می. از ويژگيهای او استغراق در قبض و اندوه هست

 . اند شمرده طريق سلوك می
 

بيان قوی او در ماجرای تعقيب صوفيه و اتهاماتی آه از جانب غالم خليل بر آنها وارد شد بقدری مؤثر بود آه در 
 . وران را به گريه انداختجلسه محاآمه، دا

 
 .  هجری اتفاق افتاد٢٩٥وفاتش در سنه 
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 ) ٢٧٥وفات (ـ غالم خليل ١٥
 

وی در تصوف معتدل بود، و تاليفاتش آه عبارت باشد از االنقطاع الی اهللا، الدعا، الصلوة، و المواعظ، اين طرز 
 . دهد فكر او نشان می

 
نمودند مخالف بود، غالم خليل آار تعقيب صوفيه را به نزد  اط میوی با بعضی از صوفيه آه در مسائل صوفيه افر

 . خليفه آشانيد و به وی چنين فهماند آه جنيد، نوری، شبلی و ديگران زنادقه هستند
 
 : ـ ابن يزدانيار١٦
 

 . ابن يزدانيار، حسين بن علی نام داشت و مكنی به ابوبكر بود
 

 با آنها به مبارزه پرداخت البته علت مخالفت او، بيباآی صوفيه وی نيز به مخالفت با ياران جنيد برخاست و
صوفيان، سادات عالمند و من خود به محبت ايشان به خدای : گويد بغداد بود در افشاء اسرار و اال خود او می

  .جويم بزرگ تقرب می
  
  

  يسهل تستر
 

 در بصره وفات ٢٨٣آمد و در سال به دنيا ) شوشتر( در تستر ٢٠٣ابو محمد سهل بن عبداهللا تستری به سال 
 . يافت

 
ای از هواخواهان طريقه اهل حديث و از مخالفان معتزله به  سهل نه فقط صوفی زاهد بلكه در عين حال سنی

با آنكه فقط جمع آننده جوابهای سهل بود » ابن سالم«تعليمات او بقدری متقن و منظم بود آه . آيد شمار می
 . ه به شمار آمددر آالم مؤسس طريقيه سالمي

 
ترويج » قوت القلوب«مولف ) ٣٨٠(اقوال او بوسيله ابن سالم تبيين و تنقيح شد و بعدها از طريق ابوطالب مكی 

 . شد
 

و . سهل در تصوف به مالك بن دينار و معروف بن علی منسوب بود و در مكه به صحبت ذو النون مصری رسيد
از شاگردان او . به عزلت و خلوت اشتغال جست) پرداختند ادت میآه زهاد در آنجا به عب(چندی هم در عبادان 

 . حالج است هر چند هنوز سهل زنده بود آه حالج وی را ترك آرد و به بغداد رفت
 

 . از اقران جنيد و ابو سعيد خراز، و از مشايخ حالج بود) ٢٩٦وفات (عمرو مكی، 
 

  حالج
 

گفتند زادگاه وی بنا بر مشهور   آه به او ابو المغيث هم میاش ابو عبداهللا و آنيه» حسين بن منصور«نام وی 
 . بيضاء فارس بود

 
ها آميخته است و شخصيت او را در نوعی ابهام فرو برده آه حتی تحقيقات  زندگی حالج بيشتر با افسانه

مده آن، عظيم و طوالنی لويی ماسينيون هم نتوانسته است اين ابهام را از چهره وی بزدايد؛ و از اسباب ع
 . زندگی توام با تواری و اختفای اوست

 
 . آرده است هم اشاره به شغل موروثی اوست آه پنبه زنی می» حالج«لقب 

 
 . سهل تستری، عمرو المكی و جنيد نهاوندی: استادان وی عبارتند از
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ظاهرا ) ٢٨٤(آرد بعد ارتباط خود را قطع آرد و به شوشتر رفت   سال در مجلس جنيد تردد می٢٠وی مدت 

علت اين قطع رابطه، تندروی او در بحث صحو و سكر و يا دعوی انا الحق بوده است و صوفيه بغداد شايد 
 . آردند  بجهت اجتناب از گرفتاری در عواقب آار او با او مخالفت می

 
 وعظ و حالج بعد از ترك بغداد به شوشتر، خراسان، فارس، مكه، هند و ترآستان مسافرت نمود و همه جا به

داری و رياضت بود لباس ساده  زنده غالبا در حال شب. زيست تبليغ پرداخت و در نهايت زهد و مجاهدت می
 . خورد پوشيد و غذای مختصر می می

 
. پيدا آرد» )عج(مهدی «نكته جالب در احوال او ارتباط مرموزيست آه با عقايد اماميه و مسائل مربوط به وجود 

 . آرد  عی تصوف مربوط به فكر مهدويت را تبليغ میوی در دعوتهای خويش نو
 

اسباب عمده جلب عامه در اطراف وی، يكی بيان شاعرانه آآنده از لطف و عمق؛ ديگر آارهای غريب او آه به 
و سوم طرز بيان شورانگيز و ابتداعی او باين نحو آه يكبار ناگهان در بازار ظاهر . ماند سحر و شعبده می

آورد و شعر  پرداخت بانگ و فرياد بر می زد و بار ديگر ناگهان به خنده می ريخت و فرياد می شد و اشك می می
ای وی را يك مظهر الهی و مصلح و  عده. آرد وی ترس و تشويش خود را عرضه قتل و عذاب می. خواند می

 . دانستند مهدی می
 

ه اماميه را هم بشدت بر ضد وی عقايد او نه فقط متشرعه اهل سنت را بسختی از وی ناخرسند آرد شيع
 . و به سبب مخالفت فرق مختلف حقيقت احوال وی برای اآثر مردم مجهول و مكتوم ماند. تحريك آرد

 
حالج ). ٢٩٧(مقاالت وی درباره حلول و اتحاد، سبب شد آه محمد بن داود ظاهری به آفر و قتل او حكم آرد 

محل اختفای او آشف و جهت ) ٣٠١(شوش متواری شد ولی در بعد از توقيف بعضی از اتباع وی در ) ٢٩٨(در 
شود فقها نيز به جهت اقوال او در باب عبادات و احكام آه جنبه رخصت اباحه آميزی  محاآمه به بغداد آورده می
توانستند درك آنند،  آه فقها نمی» توحيد«ولی خودش گناهش را در قول به . داشت، او را محكوم نمودند

 . دانست می
 

خالصه بعد از اولين جلسه محاآمه آه در محضر علی بن عيسی وزير معروف و اصرار حامد بن عباس تحقق 
ابو العباس احمد بن سهل بن « سال جهت ادامه تحقيقات زندانی آردند در اين ايام فقط ٨يافت او را به مدت 
 ). ٣٠٩(ت داد از او حمايت آرد آه در اين راه نيز جان خود را از دس» عطاء آدمی آملی

 
آلمه «وی در اين جلسات با بيان . وقتی آه حامد بن عباس به وزارت رسيد جلسات محاآمه وی شروع شد

 . آرد و انكار دعوی ربوبيت و مهدويت، هر گونه شبهه را دفع می» شهادت
 

قت حال ولی از آنجائی آه بازجوئی و محاآمه برای محكوم آردن متهم بوده است نه آشف حقيقت باز حقي
 . حالج معلوم نشد

 
برای قتل حالج شد مسئله تبديل حج بود آه اگر ) ٣٢٠قاضی ابو عمر وفات (نهايت آنچه دستاويز بعضی فقهاء 

ولی برای حامد بن عباس و . آسی نتواند حج آند، در خانه خويش محرابی درست آند و دور او طواف آند
 . ـقول به عين الجمع٣ـدعوی ربوبيه ٢مطه ـارتباط با قرا١: يارانش سه نكته دستاويز بود

 
آرد ولی حكم قتل او به  در هر صورت با آنكه حالج اعتقاد خود را به اسالم و مذهب اهل سنت با تأآيد بيان می

 ). ٣٠٩ذيقعده . (تأييد خليفه رسيد
 

 شبلی 
. شروسنه خراسان بوداصل وی از واليت ا.  در سامره به دنيا آمد٢٤٧نام داشت در » دلف بن جحدر«شبلی، 

 . پدرش در دستگاه معتصم راه يافته بود خود وی هم ظاهرا به حكومت دماوند رسيد 
 

در بغداد به دست خير . در فقه مذهب مالكی داشت و در آالم بر طريقه حارث محاسبی بود. فقيه و متكلم بود
ها  ه دماوند بازگشت و از يك يك خانهو ب. توبه نمود) ٣٢٢ابو الحسن خير بن عبداهللا بغدادی متوفای (نساج 
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هر قوم را تاجی هست و «: گفت دوباره به بغداد نزد جنيد باز گشت، جنيد در حق وی می. طلبيد حالليت می
 . »تاج اين قوم شبلی است

 
قيد و جنون آميز شبلی وی را  گفت، اما طرز بيان شاعرانه و حالت بی شبلی گه گاه همان سخنان حالج را می

 . آرد  سوء ظن قاضی و وزير نمیعرضه
 

برای تماشای دار زدن حالج آوردند وی بر حالج گل ) خانه ديوانه(وی را از بيمارستان : گويند در ماجرای حالج می
 . انداخت

 
 . »من و حالج يك اعتقاد داشتيم فقط جنون من مايه نجاتم شد«: گفت خود وی می

 
امثال حالج و شبلی در قرن چهارم بسوی علم اهل ظاهر و زهد اهل های  خالصه تصوف در بغداد در اثر تندروی

 . حديث برگشت
 

 . در حقيقت مرگ تصوف مكتب بغداد بود) ٣٣٤ذی حجه (مرگ شبلی 
 

 عبد القادر جيالنی 
عبد القادر بن ابی صالح «نام آامل او . نزديك گيالن به دنيا آمد» نيف« در ٤٧١ يا ٤٧٠شيخ عبد القادر در سنه 

 . است» ی دوستجنگ
 

های غريب نقل شده آه شناخت سيمای واقعی او را دشوار ساخت؛ مثال اينكه در  درباره او به قدری افسانه
 . خورد؛ و يا تحصيل در نزد خضر به مدت هفت سال دوران شيرخواری در ماه رمضان شير نمی

 
ها خرقه تصوف  ط بعد از وفاتش بعضیاو در دوران حيات خود بيشتر به واعظ مشهور بود و فق: گويند بعضی می

حتی در صحت نسب . خود را به او منسوب آردند و در اينكه مؤسس سلسله قادريه باشد جای تأمل است 
 . وی از طريق حسن مثنی به امام حسن مجتبی عليه السالم ترديد نمودند

 
از اين تاريخ بود آه حنابله برای از زندگی او تا حدود پنجاه سالگی اطالعات دقيقی در دست نيست، و تقريبا 

مقابله با اشاعره به تأييد و تقويت او آه از هم مذهبان آنها بود پرداختند؛ و بدين سبب عبد القادر شهرت و 
 . اهميت پيدا نمود

 
. مريدانش چندی بعد رباطی برايش ساختند و مدرسه قاضی مبارك را توسعه دادند و در اختيارش قرار دادند

 . البا خالصه مجالس وعظ اوست آه مشحون از مسائل و آداب دينی و سنت استآثار او غ
 

 . ايمان و اخالص فوق العاده شيخ از اسباب عمده نفوذ آالم او بوده است
 

آرد و  زيست نه در لباس صوفيه هر چند گاهی از الفاظ صوفيه هم استفاده می در واقع شيخ در زی علماء می
 . نموده است  به ندرت بيان میآداب صوفی و سالك را نيز

 
 .  روی داده است٥٦١وفات شيخ در حدود نود سالگی در سال 

 
 ابو النجيب عبد القاهر بن عبد اهللا السهروردی 

در نظر او تصوف آغازش . رسيد  به دنيا آمد و به سيزده يا چهارده واسطه به ابوبكر می٤٩٠او در زنجان در سال 
 . ش موهبت استعلم است، ميانش عمل، و آخر

 
طريقه سهرورديه آه به شيخ ابو النجيب منسوب است به وسيله بهاء الدين زآريای مولتانی و شيخ فخر الدين 
عراقی در هند انتشار يافت و تعدادی از سالسل صوفيه ايران از جمله، نعمة اللهيه، پير جماليه، و صفويه نيز 

 . به طريقه او منسوب است
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  يهروردشيخ شهاب الدين س

 
 در ٥٣٩شيخ شهاب الدين ابو حفص عمر بن محمد بن السهروردی ملقب به شيخ االسالم در اوايل شعبان 

 . سهرورد زنجان والدت يافت
 

 . و صاحب ميراث او بود) مذآور(او برادرزاده شيخ نجيب الدين سهروردی 
 

وقت هم نسبت به وی حرمت و مجالس وعظ وی نزد عامه محبوبيت فوق العاده يافت چنانكه حتی سالطين 
 . دادند عالقه نشان می

 
سرتا «: يكبار نيز با ابن عربی مالقات آرد از ابن عربی سئوال شد آه شيخ شهاب الدين را چگونه يافتی گفت

دريايی است از «: و چون از شيخ شهاب الدين درباره ابن عربی پرسيدند گفت. »پای غرق در سنت است
 . »حقايق

 
 . ـرشف النصايح االيمانيه٢نامه  ـفتوت١: اب الدينآثار شيخ شه

 
در اين آتاب تمام مسائل و تجارب صوفيه به بحث آمده و حقيقت آداب و آراء » عوارف المعارف«ـاثر عمده او ٣

 . صوفيه از آنچه مدعيان در آن باب دارند تمييز داده شد
 

 . ن صوفيه بوده استعلی ای حال در باب تصوف آتاب مهمی است و مورد توجه بزرگا
 

توان  در بين دوستداران يا ستايشگران شيخ، آمال الدين اصفهانی شاعر معروف عراق و شيخ سعدی را می
 . نام برد

 
آه در تصوف ايران و هند تأثير داشت و همواره سعی بر جمع بين طريقت و » سهرورديه«خالصه طريقه 

 . لنجيب به وجود آمدشريعت داشت توسط شيخ شهاب الدين و عمويش ابو ا
 

 .  در بغداد وفات يافت٦٣٢شيخ شهاب الدين سهروردی در غره محرم 
 

 شيخ اوحد الدين آرمانی 
 . نام داشت، و در آرمان والدت يافت» حامد بن ابی الفخر«وی 

 
 . بزرگ مكتب بغداد بود» شيخ الشيوخ«در عصر خود 

 
 . تطريقه او مبتنی بر سماع، و عشق به مظاهر بوده اس

 
شيخ مسافرتهای بسيار نموده و در طی اين سفرها با بسياری از مشايخ مالقات نمود از آن جمله شهاب 
. الدين عمر سهروردی، شمس الدين تبريزی، سعد الدين حموی، محيی الدين بن عربی و صدر الدين قونوی

 .  درگذشت٦٣٥وی در سوم شعبان 
 

 ) ٣٣٦ـ٤٣٠(حافظ ابی نعيم اصفهانی 
 . نام داشت» مد بن اسحق بن موسی بن مهراناح«او 
 

 . تأليف اوست» حلية االولياء و طبقات االصفياء«و يك اثر عظيم مربوط به تاريخ تصوف يعنی آتاب 
 

 . او قطع نظر از تصوف به عنوان حافظ و محدث و مورخ هم قابل ذآر است
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اند تا او را به تشيع منسوب  مآخذ آوشيدهبا آنكه انتساب او به مذهب شافعی در مآخذ قديم هست، بعضی از 
 . آنند

 

 بابا طاهر 
آه بابای سوته دالن هم لقب دارد، صوفی و عارف نام آوريست آه هنوز در همدان مقبره او مزار » بابا طاهر«

يی از قدس و آرامات مستور است آه شناخت حقيقت حالش برای مورخ  و وجود او در چنان هاله. عام است
 . يار دارددشواری بس

 
توان از روی تحقيق  ای در دست نيست درين باب هم نمی و چون از اشعار بابا طاهر نسخه موثق و معتبر آهنه

بيشتر آثار منسوب به او و نيز شارحان اقوال و احوال او مربوط به قرن نهم به بعد است گرچه خود . حكمی آرد
 . ر دارد اين حكايت از اهميت بابا طاهر در نزد صوفيه آن عص

 
های بابا طاهر هر چند بيشترشان از او نيست، ولی همانها هم آه بوسيله ديگران جعل شده،  اما دوبيتی

 . نداشته است» بابا طاهر«های اصيل  سرمشقی جز دوبيتی
 

 دالن به توان تصوری از عرفان بابای سوته با توجه به مضامين و عناصری آه در اين دو بيتی تكرار شده است می
شود هر چند نقاب انسانی دارد ولی هيجان و نوميدی و  عشقی آه در اين اشعار از آن صحبت می. دست آورد

 . تواند غير از عشق الهی بوده باشد دردی آه در آن است نمی
 

اشاره به تنهايی و غربت و آوارگی شاعر به همراه سادگی بيان و صداقت در لهجه شاعر، لطف و جاذبه 
 . دهد شعار میخاصی به اين ا

 
 .  طغرل بيك با او مالقاتی داشته است٤٤٧توان گفت آه در سال  در مورد تاريخ زندگی او فقط همين را می

 
 عين القضاة همدانی 

 .  در همدان به دنيا آمد٤٩٢در سال . نام اصلی وی ابو المعالی عبد اهللا بود
 

های گوناگون معرفت  يث جامعيت و احاطه در رشتهعين القضاة صوفی، شاعر، حكيم، فقيه و متكلم بود و از ح
 . به غزالی شباهت داشت

 
بعضی از عقايد او، انكار معاد جسمانی، ادعای برتری واليت بر رسالت، اعتقاد به نوعی حلول، در مسائل 

البته نسبت به آسانی آه در طريقت وجود . مربوط به شريعت هم تا حدی قائل به رخصت و تسامح بود
آفر و ايمان به قالب تعلق دارد و آنكس آه تبدل االرض او را آشف «: گويد اند، وی می  را فانی ديدهخويشتن

 . »آرده باشد قلم امر و تكليف از او برداشته شود، ليس علی الخراب خراج
 

 . در باب ابليس نيز اقوال او يادآور سخنان شيخ احمد غزالی و حالج است
 

 . نبه عملی و زهد و رياضت بيشتر مبتنی بر تعاليم احمد غزالی بوده استتصوف عين القضاة گذشته از ج
 

ـرساله لوايح ٥ـمكتوبات ٤به فارسی » تمهيدات«ـ ٣به عربی » زبدة الحقايق«ـ ٢ـشكوی الغريب ١: آثار او
 . ـرساله جمالی٦
 

يخ سعد الدين ـابو عبداهللا محمد بن حمويه جوينی جد ش٣ـشيخ احمد غزالی ٢ـشيخ برآه ١: مشايخ او
 . معروف

 
وزير سلطان محمود بن محمد سلجوقی بجهت دوستی عين القضاة با عزيز » آبادی ابو القاسم انس«در نهايت 

وی را توقيف نمود و با زنجير روانه زندان بغداد نمودند و از » ابو نصر احمد بن حامد اصفهانی«الدين مستوفی 
آوری نمودند و باالخره در  نست دستاويز انكار و اعتراض شود جمعتوا جای جای تصانيف او بعضی آلمات آه می
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آرد در حاليكه سن وی سی و سه سال  يی آه در همدان تدريس می  بر در مدرسه٥٢٥هفتم جمادی االخر 
 . بوده است به دار آويختند

 
 مشايخ فارس 

 : ـشيخ آبير١
مام قلمرو عرفان يك دوره را تسخير آرد نام شيخ در فارس اولين نام پرآوازه آه در دنبال عصر حالج و شبلی ت

پدر وی مردی لشگری از قوم ديلم منسوب به . بود» ابو عبد اهللا محمد بن خفيف بن اسفكشاد الضبی«آبير 
 . آالشم ديلمان بود

 
 مادرش ام محمد آه به.  در شيراز در حاليكه پدرش همراه سپاه عمرو بن ليث بود بدنيا آمد٢٦٨محمد در سال 

عسرت تنگدستی در عهد آودآی و جوانی شيخ چنان بود آه . آراميه نيشابور انتساب داشت زنی پارسا بود
 . آرد او در زمستان با پای برهنه در ميان برفها برای تحصيل رفت و آمد می

 
 زهد فوق العاده و عبادت و رياضت عاری از شطح و طامات و جمع بين طريقت و شريعت از اسباب عمده نشر

 . آوازه وی بود
 

: گويد و در حال قبض خاموش است گفت  فالن در حال بسط شطحيات می: گويند آسی به او گفت می
: گويد و در بيان ضرورت متابعت از شريعت می. »آند دهانش پر آتش باد آه به دين و شريعت استهزاء می«
 . »آزادی از بندگی تصور باطل است«
 

 ـكتاب االقتصاد ٥ـفضل التصوف ٤ـاوصاف القلوب ٣مع ارشاد ـجا٢ـشرف الفقراء ١: آثار او
 

 . قبر وی در شيراز در خانقاه اوست.  وفات يافت٣٧١وی در بيست و سوم رمضان 
 
 : ـباآويه٢

 . ابو عبد اهللا محمد بن عبداهللا معروف به باآويه
 

 . او تا حدی گرايش به طريقه اهل مالمت داشت
 

 . تاد اتفاق اف٤٤٢وفات وی در سال 
 
 ـشيخ ابو اسحق آازرونی ٣

 .  در نور آازرون بدنيا آمد٣٥٢وی ابراهيم بن شهريار نام داشت و در سال 
 

وی به جهت وجود جماعت زياد زرتشتی در زادگاه وی و ايجاد مشكالت برای مسلمانان، برای مبارزه با آنها 
 . خواندند به وجود آورد و وی را شيخ غازی می» مطوعه«ای از  دسته

 
 . و يك رياضت مستمر او اجتناب از تاهل بود. شيخ ابو اسحاق اهل رياضت بود

 
 . دادند سلسله آازرونيه منسوب به اويند و قرنها بعد از او دوام يافت و در نشر اسالم به جهاد اهميت خاص می

 
 .  در پايان يك بيماری چهار ماهه وفات يافت٤٢٦شيخ در هشتم ذی القعده 

 
 بقلی ـروزبهان ٤

 . ترين صوفی فارس در قرن ششم روزبهان بقلی معروف به شيخ شطاح بود پرآوازه
 

 هجری در فسا به دنيا ٥٢٢وی در . فرزند ابو نصر بن روزبهان نام داشت» صدر الدين ابو محمد«شطاح فارس، 
 . آمد
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ا از دآانش بيرون آشيد ديدار خضر وی ر: گويد لحظه بحرانی در حيات وی در پانزده سالگی فرا رسيد آه می
روزبهان گذشته از تصوف در فقه و حديث و . هر چه داشت به يغما داد، جامه چاك آرد و سر به بيابان نهاد

 . تفسير نيز تصنيفهاتی داشت
 

ـكشف االسرار و ٤ـعبهر العاشقين ٣ـمنطق االسرار بيان االنوار ٢ـعرايس البيان فی حقايق القرآن ١: آثار او
 . ـسير االرواح٦ـاالغانه ٥نوار مكاشفات اال

 
 .  روی داد٦٠٦وفات وی در نيمه محرم سنه 

 
 ـشيخ اجل سعدی شيرازی ٥

درباره سعدی آنچه مخصوصا به حيات صوفيانه او ارتباط دارد مساله مالقات و مصاحبت اوست با شيخ شهاب 
 . الدين سهروردی و موالنا جالل الدين رومی

 
با زهد و انزوا مقرون بوده است هر چند او به سلسله و يا خانقاه خاصی گرايش احوال سعدی در اواخر عمر 

 . ندارد
 

ای در جهان بودند به صورت پراآنده و به  از اين پيش طايفه«: از وی پرسيدند حقيقت تصوف چيست؟ گفت
 . »اند به ظاهر جمع و به دل پراآنده معنی جمع، و امروز خلقی

 
دهد آه عقل با همه فضيلت آه دارد نه راه بلكه چراغ است و  شق نشان میدر رساله راجع به عقل و ع

 . رسد شخص اگر چه چراغ دارد تا نرود به مقصد نمی
 
 ـحافظ شيرازی ٦

اند آه بايد وی را از مالمتيه شمرد ولی حق مطلب اين است گرچه حافظ خود را به  بعضی از محققان پنداشته
دهد ولی اين امر به هيچ وجه به معنی ارتباط رسمی و وجود رابطه  طريق اهل مالمت متمايل نشان می

مريدی و مرادی با طايفه و يا سلسله مشخصی نيست بلكه فقط به معنی توافق با اين مشرب اخالقی است 
 . آند نيز تعبير می» طريق رندی«آه خود وی از آن به 

 
آورد نه از  ا از طريق مراقبت قلبی به دست میو نكته جالب در زندگی حافظ اين است آه او تجارب عرفانی ر

 . راه رياضت و سلوك خاص اهل خانقاه
 

  شعر صوفيه
 

انگيزی و شورآفرينی شايد ارزش زيادی هم ندارد ولی  ای از آثار منظوم شاعران صوفی با آنكه از لحاظ خيال پاره
 . بسيار اهميت دارنداند  بخاطر آنكه مبادی و اصول متصوفه را در طی بيانی جالب ذآر آرده

 
های تعليمی در نشر و ترويج  اين گويندگان هر چند به سلسله خانقاه منسوب نبودند ولی بواسطه اين منظومه

 . آنيم اينك چند نمونه از اين گويندگان را معرفی می. اند ای داشته تصوف نقش قابل مالحظه
 
 : ـ سنايی غزنوی١

 باشد سنايی در واقع پيشرو اين طائفه است ٤٣٧ايد سالهای بعد از سنايی در غزنين والدت يافت و محققا ب
هر چند شعر او از لحاظ خيال انگيزی و شور انگيزی هم اهميت دارد، در عين حال قصايد عرفانی او سرمشق 

 . شعر خاقانی، عطار و مولوی شده است
 
حديقة الحقيقه . خ تصوف ايران اهميت داردنامه، آه برای جستجو در تحول و تاري ـحديقة الحقيقه يا الهی١: آثار

خواهد مسائل آن را از طريق آميختن تمثيل با برهان برای  نوعی حكمت الهی منظوم است آه در آن شاعر می
اما انباشتگی فوق العاده، تكرار و يا توضيح بيش از لزوم و وجود حشوهای طوالنی مقداری . عامه روشنتر آند

 .  ساخته است اين آتاب را آسالت انگيز
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ـسير العباد الی المعاد منظومه آوتاه شامل هفتصد و هفتاد بيت آه در واقع سفرنامه روح است بين عوالم ٢
 . مادی و مجرد

 
 . ـطريق التحقيق٣
 

 . ای سنايی تا آخر عمر هم صوفی آزاده ماند، و هم شاعر حرفه
 

، طب و موسيقی بهره داشت و حكمت بوعلی قرآن، حديث، آالم، لغت، ادب، نجوم: سنايی در علوم مختلف
 . مشهور گشت» حكيم«سينا را عالقه داشت و به همين جهت به عنوان 

 
 . قسمت عمده زندگی او در تجرد و انزوا و آوارگی گذشته است. اقوال محبانه دارد) ع(او نسبت به اهل بيت 

 
 .  اتفاق افتاد٥٣٥وفات وی در آوی نوآباد غزنه سنه 

 
 نيشابوری ـ عطار ٢

عطار شعر ايران را از دنيای محدود ادبيات اهل دربار و مدرسه بيرون آورد و در فراخنای زندگی عامه و عقايد و 
 . احساسات مردم قرار داد

 
يی يافت و هم از قالبهای  شعر تعليمی صوفيه در نزد عطار هم از لحاظ قالبهای تمثيلی تنوع قابل مالحظه

 . يی به دست آمد آه در سخن سنائی نبود و در آالم عطار سوز و شور تازه.  يافتغنائی غزل و رباعی بهره
 

 . ـمنطق الطير٦ـالهی نامه ٥ـمصيبت نامه ٤ـاسرار نامه ٣ـمختار نامه ٢ـتذآرة االولياء ١: آثار وی
 

 . آرده است  زندگی می٦١٨ تا ٥٤٠عطار تقريبا بين سالهای 
 
 ـ موالنا جالل الدين ٣

 .  متولد شد٦٠٤محمد فرزند بهاء ولد در ششم ربيع االول سنه جالل الدين 
 

 بلخ و خراسان را ترك آرد و به قونيه رفت ٦١٤پدرش بهاءولد خود از علماء صوفيه بوده است و در حدود سنه 
 . علت مهاجرت ممكن است حسادت و سوء ظن خوارزمشاه و يا اطالع از تهديد مغول بوده باشد

 
ای آه نقل شده از لحاظ تعداد وسايط و  نامه با شجره) ص(صحابه رسول خدا » ابوبكر« به انتساب جالل الدين

 . آيد هم از جهت نام اخالق نزديك ابوبكر قابل قبول به نظر نمی
 

يی آه در زندگی موالنا تاثير قاطعی داشته است يكی مالقات با سيد برهان الدين محقق  در بين حوادث عمده
 . مالقات با شمس تبريزی استترمذی است و ديگر 

 
برهان الدين محقق هر چند جالل الدين را به تكميل علوم رسمی تشويق آرد در عين حال به او توجه داد آه 
نبايد وجود خود را به آلی تسليم جاذبه علوم رسمی آند؛ اما شمس تبريزی او را واداشت تا تمام وجود خود 

 . درا به تجارب روحانی صوفيه تسليم نماي
 

تاثير مالقات با شمس تبريزی به حدی بود آه مالی روم سند تدريس و حلقه مريدان را فرو گذاشت و تمام 
 . وجود خود را وقف تجارب روحانی آرد

 
حكمت گفتار، مربوط به عالمان . گفتار، آردار، و ديدار: شمس تبريزی معتقد بود آه حكمت سه گونه است

 . ابدان و حكمت ديدار مربوط به عارفان استاست و حكمت آردار، مربوط به ع
 

و خود او هم به همين سبب در نزد » عاشق«ديد تا  می» معشوق«شمس تبريزی انسان آامل را بيشتر 
 . آرد شد آه الهام عشق می تلقی می» سلطان المعشوقين«موالنا به عنوان 
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اد به جايی رسيد آه او را به ترك وعظ و د نشان می» شمس پرنده«يی آه موالنا به اين درويش آواره  عالقه
 . تدريس واداشت، و موجب خشم و اعتراض مريدان شد؛ سرانجام شمس قونيه را ترك آرد

 
ای است آه هيچ  البته اينكه مريدان موالنا و يا پسر وی بنام عالء الدين شمس تبريزی را آشته باشند شايعه

 . دليل و سندی بر صحت آن موجود نيست
 

 والنا آثار م
  ـمجالس سبعه ١
   نامه ١٤٤يی از مكاتيب شامل  ـمجموعه٢
توان از او ياری جست، و از آن در مثنوی به عنوان  ـفيه ما فيه آه در تفسير و تبيين بعضی مطالب مثنوی می٣
  . آند ياد می» مقاالت«
 ـمثنوی ٤
 

 . شود  اسالم محسوب میهمتای موالنا آه زبده و حاصل جميع تجارب عرفانی دنيای  مثنوی، اثر بی
 

 : اند اما مشهورترين آنها بر اين آتاب شروح متعددی نوشته
 
  ـجواهر االسرار اثر آمال الدين حسين بن حسن خوارزمی ١
  ـاسرار الغيوب اثر خواجه ايوب ٢
  ـشرح محمد ولی اآبرآبادی ٣
  ـشرح بحر العلوم ٤
 ـشرح اسرار اثر حاجی مال هادی سبزواری ٥
 

آغاز شد اما آنچه به عنوان نظم ) ٦٦٠متوفای (مه نظم مثنوی البته به خواهش حسام الدين چلبی نظم يا ادا
آرد در حقيقت تفسيری طوالنی بود آه موالنا در شرح و تفسير  مثنوی درخواست حسام الدين را اجابت می

قبل از درخواست موالنا ساخته بود نی نامه آه سرآغاز مثنوی است به صرافت طبع موالنا و » نی نامه«ابيات 
 . به نظم درآمده بود

 
آند و باقی مثنوی تقريبا شرح و تفصيل همين ابيات  زبده و خالصه تمام تعاليم مثنوی را بيان می» نامه نی«

 . است
 

به اين بيان آه . عبارتست از لزوم خالی گشتن از خويش و رهايی از خوديها و خودپرستيهاست : نامه تعليم نی
دمد منعكس آند پس هر طالب  تواند صدای آنكس را آه در وی می وقتی آه از خود خالی نشود نمیتا » نی«

. خواهد به آمال ممكن انسانی برسد بايد از خود رها شود و اوصاف بشری را در خود بميراند حقی آه می
از جمله .  بوده استالبته اينكه نی رمزی از وجود انسان تلقی شود قبل از موالنا هم در نزد صوفيه معمول

سوراخ آه در نی هست با منافذ ظاهری و باطنی » نه«آند آه  شيخ احمد غزالی در رساله بوارق اشاره می
 . آند با نفوذ نور حق در وجود انسان دمد مقايسه می انسان مشابهت دارد و نفسی را هم آه در نی می

 
 . ت چون اوال او رابطه خوبی با فلسفه نداردتوان ياف البته در مثنوی يك نظام هماهنگ فلسفی را نمی

 
 . دهد ای به تقيد به آداب بالغت و بيان هم نشان نمی خواند لذا عالقه می» نقد حال«و ثانيا او شعرش را 

 
يك مأخذ عمده برای فهم درست مثنوی، شناخت احوال خود موالناست چرا آه بسياری از اشارات و رموز 

 : آند آه جارب عرفانی خود اوست و خود تصريح میمثنوی مربوط به احوال و ت
 

   بهتر آن باشد آه سر دلبران
 گفته آيد در حديث ديگران 

 
 وفات يافت در مراسم تدفين او مسلمانان قونيه بلكه تعداد زيادی ٦٧٢موالنا در غروب روز پنجم جمادی اآلخر 
 . هاء ولدـارم باغچهـدفن آردندو وی را در تربت پدرش ب. يهود و نصارای شهر هم حضور يافتند
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  شعر صوفيه بعد از موالنا 
 
 ـسلطان ولد پسر موالنا ١

 .  والدت يافت٦٢٣بهاء الدين محمد معروف به سلطان ولد در ربيع اآلخر 
 

» پدر«مانند  نامه و ديگری ولدنامه است وی در اين دو اثر آوشيده تا جالل و عظمت بی دو اثر مهم او يكی رباب
 . ن نمايدرا بيا

 
 .  روی داد٧١٢وفات وی در دهم رجب سال 

 
 ـ شيخ محمود شبستری ٢

 . لقب داشت پدرش عبدالكريم بن يحيی بوده است» سعد الدين«شيخ شبستری بنا بر مشهور 
 

 .  در تبريز والدت يافت٦٨٧شيخ محمود ظاهرا در حدود 
 

 . تاس» گلشن راز«اثر مهم او آه شهرتش هم بخاطر همين اثر است 
 

گلشن راز زبده تمام تعاليم صوفيه است آه مباحث مختلف عرفانی از قبيل فكر، نفس، معرفت، وحدت و آثرت 
 . آند عوالم، اطوار وجود، سير و سلوك قرب و بعد و سير در انفس، را با نهايت دقت و ايجاز تفسير می

 
ی را شيخ محمود شبستری در جواب اين منظومه هزار بيتی در قالب مثنوی و در وزن شيرين و خسرو نظام

 چند سؤال منظوم آه از جانب امير حسينی هروی و از ديار خراسان به نزد مشايخ آذربايجان رسيد، سرود 
 

 . داند می» رفتن از باطل به سوی حق«او تفكر را 
 

 عارف با شود آه نگرد نه آثرات را و آنچنان پاك می عارف آسی است آه مطلق الوجود را می: گويد و می
شود و نه بنده خدا فقط تعين و  و در اينجا صحبت از حلول و اتحاد نيست نه خدا بنده می. شود معروف يكی می

 . گردد محدوديت از وجود مرتفع می
 

 . گويد او در تفسير لب و چشم و خط و خال، شراب و شمع، شاهد و خرابات و بت می
 

ريست و آنچه در آالم اهل معرفت به محسوسات تعبير هر چه در اين عالم است تصويری از جهان ديگ
 . شود ناظر به اموريست آه ورای محسوس است می

 
آتاب گلشن راز بلحاظ اهميت و جامعيت او در تعاليم صوفيه مورد توجه دانشمندان واقع شد و لذا شرحهای 

 . اند متعددی بر آن نوشته
 

شمس الدين محمد بن يحيی «است آه توسط » العجازمفاتيح ا«به نام » شرح الهيجی«مهمترين شرح او 
 . تاليف شده است) ٩١٢متوفای (بن علی گيالنی صوفی و متاله عصر 

 
 . ـحق اليقين٣ـمرآة المحققين ٢ـسعادت نامه ١آثار ديگر شيخ شبستری 

 
 . آه شيخ گلشن راز را به اشارت او به نظم درآورد» شيخ امين الدين«: استاد شيخ

 
 در عين اينكه در مقام معرفت تمايل به اشراق دارد در مقام علم گرايش به حكمت اهل شيخ شبستری

 . دهد و بدينگونه تعليم شيخ در عرفان هم جنبه باطنی دارد و هم جنبه ظاهری استدالل نشان می
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 سه سال بعد از اتمام گلشن ٧٢٠گويند شيخ در جوانی مرد و سی و سه سال بيشتر نزيست در حدود  می
 . از عمرش به پايان آمدر
 
 ) ٧١٨متوفای (ـ امير حسين سادات يا هروی ٣

 . او همان آسی است آه گلشن راز در پاسخ به سؤاالت منظوم او بوجود آمد
 

 . باشد البته اين سؤاالت به منظور فتح باب آشنائی بوده است آه چنانكه مرسوم بين صوفيه و علماء می
 

 ـكنز الرموز ٤ـنزهة االرواح ٣ ـپنج گنج٢ـسی نامه ١: آثار او
 
 ) ٧٣٨متوفای (ای  ـ اوحدی مراغه٤

 . و اصلش از اصفهان بود» اوحد الدين بن حسين«اسم او 
 

جام جم خالصه حكمت . است آه در حدود چهار هزار و پانصد بيت دارد» جام جم«شاهكار اوحدی منظومه 
 .  بوده استعملی صوفيه است چنانكه گلشن راز خالصه حكمت نظری آنها

 
دهد و از  يك خاصيت عمده اين آتاب نشانهايی است آه از شيخان دروغ و فتوت داران دروغ به دست می

 . توان نشان يافت يی برای هوسناآی خويش قرار دادند به خوبی می آسانی آه تصوف و خانقاه را بهانه
 
 ) ٨٧٠ـ٨١٠(ـ شاه داغی شيرازی ٥

، و نسب به حسن بن قاسم زيدی داعی طبرستان و معروف به داعی نام داشت» نظام الدين محمود«وی 
 . رسانيد صغير می

 
 . داد) ٨٣٤وفات ( سالگی به آرمان رفت و دست ارادت به شاه نعمة اهللا ولی ٢٤وی قبل از 

 
شاه داغی با آنكه مذهب شافعی داشت ولی مثل شاة نعمة اهللا ولی نسبت به اهل بيت عليهم السالم 

 . ورزيد قه تمام میاخالص و عال
 

 ـمشاهد ٥ـگنج روان ٤ـمثنويات سته ٣ـشرح بر مثنوی مولوی ٢ـشرح بر گلشن راز ١: آثار او
 
 ) ٨٧٩متوفای (ـ جمالی اردستانی معروف به پير جمال ٦

 . از احوال اين جمال الدين احمد اطالعات زيادی در دست نيست
 

 . ه استوی با امير شاهرخ تيموری و اخالف او معاصر بود
 

 . يكی تمايالت شيعی، و ديگری آميختن نظم و نثر بهم است: تازگی در آثار او
 

 ـروح القدس ٣ـشرح الواصلين ٢ـكشف االرواح ١آثار او 
 

 . يی از تصوف اهل صحو است آه تعليم محتاطانه
 

 . دهد وی طريقت صوفی را در مسير شريعت و حقيقت نشان می
 

 . ـحقيقت٣ـطريقت ٢ـشريعت ١سمت تقسيم نموده است و منظومه روح القدس را سه ق
 

 اهل مالمت و فتيان 
در خراسان يك مكتب صوفيانه ديگری هم وجود داشت آه هم تظاهر به حدود و ظواهر شريعت را خالف 

 . آرد ديد و هم اظهار احوال ناشی از سكر و غلبه را نوعی خودنمايی و ريا تلقی می اخالص در عمل می
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در اصل بعنوان يك واآنش بر ضد تصوف متشرعانه اهل صحو بوجود آمد تدريجا تمام قلمرو تصوف يا اين نهضت 
 . ادب صوفيه را در بر گرفت

 
شمردند چرا آه منكران وی را آاهن، ساحر، شاعر و مجنون  را هم اولين مالمتی می» پيغمبرـص«مالمتيه، 
 ) ٣(خواندند 

 
 . رواج يافت) ٢٧١وفات (سيله حمدون قصار در نيشابور طريقه مالمتيه مخصوصا بو

 
و انتشار . وجود داشته است » باروسی«البته اين فكر قبل از وی در طرز تفكر بعضی مشايخ او از جمله 

 . مالمتيه در نيشابور نوعی واآنش در مقابل زهد و تقشف آراميان بوده است
 

تگی بپيرايند و عكس العملی بوده در باب آرامات اند تصوف را از قالبهای ساخ خواسته مالمتيه در حقيقت می
تقوی و زهد مستور و عاری از هر گونه دعوی و تظاهر و : صوفيه در حقيقت اساس فكر مالمت عبارت بود از

 . يی بود بر ضد تمام آداب ظاهری صوفيه  گوئی نهضت اصالح طلبانه
 

و . دادند يی نشان نمی عليم و تصنيف هم عالقهاهل مالمت به سبب اصرار در پرهيز از هرگونه خودنمايی به ت
» رساله المالمتيه«تنها رساله مستقل قديمی آه در باب مشايخ اهل مالمت و اقوال آنها در دست است 

 . تاليف سلمی است
 

 . نيشابوريست» ابو حفص حداد«مروج ديگر مالمتی 
 

 طريقه فتيان 
عمل و اجتناب از ريا مبتنی بود، تدريجا طريقه اهل مالمت با و چون طريقه فتيان نيز تا حدی بر اصل اخالص در 

طريقه اهل فتوت بهم درآميخت آم آم طريقه آنها خود شكل و قالب معين و لباس و هيئت آداب و رسوم خاص 
 . يافت

 
د و اين انحرافها البته در همين حد نيز نماند و تدريجا هم طبقه اهل فتوت به يك طبقه انحطاط يافته منتهی ش

 . در انحطاط و فساد افتادند ) آه وارثان سنتهای اهل مالمت بودند(هم قلندران 
 

 . چنانكه مالمت و مالمتی نيز چيزی از نوع اهل اباحه شد
 

علی ای حال فتوت در اصل مبتنی بر اجتناب از ريا و التزام به صدق بوده است و منشأ آن لفظ قرآنی آه به 
و از اصحاب آهف آه شهرت بت پرستان را ترك » فتی« شهر را از بين برد به حضرت ابراهيم آه تمام بتهای

 . باشد تعبير شده است، می» فتيه«آردند به 
 

» ال فتی اال علی ال سيف اال ذوالفقار«و آنها شيوه زندگی حضرت علی عليه السالم را به استناد قول معروف 
 . شمردند نمونه آامل زندگی می

 
ه در باب طريقه اهل فتوت آه خود طريقه جدائی شد و توسعه و تحول يافت آداب مربوط به يك پديده قابل توج

سوار و  است آه مبتنی است بر حرمت پيران و مراتب اين پيران به نام پيش آسوت مياندار، آهنه» زورخانه«
 پهلوان 

 
يا از » پوريا«د خوارزميـاست لفظ دهد خاطره پوريای وليـپهلوان محمو اما آنچه زورخانه را با خانقاه پيوند می

بوده است و يا چون وی را در خوارزم محمود آتا و پهلوان آتا آه ) بيگ(پوريای گرفته شده چون لقب پدرش، بای 
 اند  خواندند و پوريا را از اين نام گرفته مرادف محمود بابا و پهلوان بابا می

 
 . لحاظ ادب صوفيه هم در خور ذآر استپوريای ولی گذشته از جنبه پهلوانی و جوانمردی از 

 
 . ای رباعيات و قطعات و غزليات و حتی مثنويی بنام آنز الحقايق به او منسوب است پاره
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: خواهد؟گفت  گويند در وقت مردن از او پرسيدند دلت چه می پهلوان محمود از اهل مالمت بوده است و می
 »جز لقای خداوند آرزويی ندارم«
 

حسين » فتوت نامه سلطانی«گيری با طريقه فتوت را در  ذ در باب ارتباط بين صنعت آشتیقديميترين مآخ
 . توان يافت واصفی می» بدايع الوقايع«آاشفی و 

 
چيزی از ميراث فتوت به طبقه لوطی و داش مشدی نيز رسيد اما اين فتوت آه گاه رنگ اشرافی محض داشت 

 . و طبقات عالی به آن منسوب بودند
 

  و خاآسار قلندر
پوشيدند و يا به آلی عريان با  سنت اهل مالمت بوسيله قلندران ادامه يافت، آه لباس عياران و سربازان می

 . آردند موی سترده حرآت می
 

اما انتشار تدريجی اين طريقه نيز موجب راه يافتن فساد و انحطاط در اصول آن شد و سعی در تجاهر به 
 . نهاد نمودند و نام قلندر را در رديف يك نام رسوا می افات داشت میآارهايی آه با ظاهر شريعت من

 
 . لفظ قلندر در لغت فارسی بمعنای رند، گدا، درويش است

 
 . شد  آلمه رند بمعنای بيعار و آسی آه قيدی به ننگ و نام ندارد گاهی در موردشان استفاده می

 
يی  ساسان آه از هر وسيله پرداختند و شايد طبقه بنی گردی و گدايی می اينها به سياحت دائم و نوعی دوره
 شدند  آردند با اين طبقه مخلوط و مشتبه می جهت ادامه گدائی استفاده می

 
» ده«يی در  ها در روستاها به صورت درويشان، خوشه چينان، در هنگام جمع آوری محصول حرآت تازه اين

 . آرد مبر و خدا حيات عادی زندگی روستايی را عوض میسخنان مربوط به زهد و وعظ و پيغ. آردند ايجاد می
 

 . سهروردی آمده است» عوارف المعارف«ساوجی و در » قلندر نامه«تصويری از آنها در آتاب 
 

 در دمشق رسم تراشيدن ٦٢٠آسيكه سلسله قلندريه را تاسيس آرد شيخ جمال الدين ساوجی بود در سنه 
پوشيدن را بر آن افزود و اينجاست آه » جوال«د بلخی شاگردش رسم موی سر و ابرو را بنياد نهاد و محم

 . شهرت به جولقی و جوالقی پيدا آردند
 

ای او را به دهليزخانه  گويند زنی عاشق او شد و او امتناع داشت تا زن به بهانه در مورد شيخ جمال الدين می
را تراشيد و اين باعث زشتی صورت او شد و آشانيد شيخ به بهانه طهارت با يك تيغ تيز ريش و ابروان خويش 

 . و لذا پيروانش تراشيدن سر و روی را شعار خويش آردند. زن او را از خانه بيرون آرد
 

 فرقه حيدری 
 . يی منسوب به قطب الدين حيدر زاوه

 
 . واليت زاده بعدها به نام او تربت حيدری خوانده شد

 
 .  است٦١٨فات او نام پدر او تيمور بن ابوبكر است و سال و

 
گويند نسبتش به امام موسی آاظم عليه   در تبريز درگذشته و می٨٣٠و نبايد با قطب الدين حيدر تونی آه در 

 . رسد اشتباه شود السالم می
 

وفات (و ابو علی قلندر ) ٦٧٣وفات (اند نام لعل شهباز  در بين آسانی آه در هند به عنوان قلندر خوانده شده
 . يادآوری استدر خور ) ٧٢٤
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هم » خاآساريه«آوازه يافت اين فرقه آه » جالليه«اما قلندريه به عنوان يك فرقه خاص در سرزمين هند با نام 
وی نواده سيد جالل الدين . باشند  می) ٧٠٧ـ٧٨٥(» سيد جالل ثانی«بعدها از ميان آنها پديد آمد منسوب به 

 . باشد می) ٥٩٥ـ٦٩٠(بخاری ملقب به شير شاه 
 

يك فرقه جاللی آه در عهد قاجار به نام درويشان دوره گرد جاللی معروف شدند طريقه خود را از غالمعلی 
 . شاه هندی جاللی گرفتند و منشأ فرقه خاآساريه هم از اوست

 
 : نوشتها پی

 
  ١٦ما للهند، ص ) ١
  ) ادويه فروش(يعنی متاع پست فروش : سقطی) ٢
ری نكرد آه نشان از نعوذ باهللا جنون و آهانت و سحر او آند يعنی هيچ گاه هيچ گاه آا) ص(پيامبر : اشكال) ٣

  . آورند آرد بر خالف مالمتيان آه عمدا خود را برنگ مخالفين درمی خود را شبيه آنها نمی
و اشكال عمده اين است آه صرف عمل به ظواهر شريعت و يا هر مكتبی موجب ريا و تظاهر و موقعيت يافتن 

تواند خود برای آسب جاه و مقام و محبوبيت بين مردم و جلب توجه آنها   اهل مالمت نيز میباشد پس عمل
  .باشد

  
  

  مشاهير صوفيه
 

  ١٠٩، ص ٢آشنايي با علوم اسالم، ج : آتاب
 استاد شهيد مرتضي مطهري: نويسنده

 
در تعليمات درس گذشته به اين موضوع اختصاص يافت آه منبع و ريشه اصلی عرفان اسالمی آجاست؟ آيا 

اسالمی و زندگی عملی رسول اآرم و ائمه اطهار چيزهائی آه بتواند از جنبه نظری الهامبخش يك سلسله 
معانی لطيف و دقيق عرفانی باشد و از نظر عملی به وجود آورنده يك نشاط روحانی و يك سلسله جوششها 

اآنون دنباله اين بحث را . مثبت بودو جنبشهای عرفانی و معنوی بشود وجود دارد يا نه؟ پاسخ اين پرسش 
 . دهيم دامه می

 
معارف اصيل اسالم و زندگی سرشار از معنويت و تجليات روحانی پيشوايان اسالمی آه الهامبخش معنويتی 

شود  عميق در جهان اسالم بوده است منحصر به آنچه اصلطالحا به نام عرفان يا تصوف خوانده و شناخته می
 . ای از معارف اسالمی آه اين نام را ندارد از محل بحث اين درسها خارج است اخهبحث درباره ش. نيست

 
شود، و  دهيم آه اصطالحا به نام عرفان يا تصوف خوانده می ای ادامه می خود را درباره همان شاخه ما بحث

 . دهد آه به نقد و تحقيق بپردازم بديهی است آه حوصله اين درسها اجازه نمی
 

ها رخ داده است، آنچنانكه بوده  آنيم آه از جنبه فرهنگی، جريانی را آه در اين شاخه  آوشش میما در اينجا
بينيم آه برای آشنائی ابتدائی، اول به تاريخ ساده عرفان و تصوف از  چنين مناسب می. است منعكس سازيم

آه در اين جا ميسر صدر اسالم الاقل تا قرن دهم هجری اشاره آنيم و سپس مسائل عرفان را تا حدودی 
 . يابی آنها بپردازيم است مطرح سازم و در آخر آار به تحليل علمی و ريشه

 
آنچه مسلم است اين است آه در صدر اسالم، الاقل در قرن اول هجری، گروهی به نام عارف يا صوفی در 

اولين آسی آه گويند  می. نام صوفی در قرن دوم هجری پيدا شده است. ميان مسليمن وجود نداشته است
زيسته است و هم او  است آه در قرن دوم هجری می»  ابوهاشم صوفی آوفی«به اين نام خوانده شده است 

برای عبادت گروهی از عباد و زهاد مسلمين ) خانقاه(ای  است آه برای اولين بار در رمله فلسطين صومعه
 بوده ١٦١د سفيان ثوری متوفای در ابوهاشم استا. تاريخ دقيق وفات ابوهاشم معلوم نيست) ١. (ساخت
 . است
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 هجری پيدا ٢٠٠اين نام قبل از سال : گويد ابو القاسم قشيری آه خود از مشاهير عرفا و صوفيه است می
از روايتی آه در آتاب . اين نام در اواخر قرن دوم هجری پيدا شده است: گويد نيكولسون نيز می. شده است

 سفيان -شود آه در زمان امام صادق عليه السالم گروهی  است ظاهر میالمعيشة آافی، جلد پنجم آمده 
 . اند شده  در همان زمان يعنی در نيمه اول قرن دوم هجری به اين نام خوانده می-ای ديگر  ثوری و عده

 
اگر ابوهاشم آوفی اولين آسی باشد آه به اين نام خوانده شده باشد و او استاد سفيان ثوری متوفا در سال 

 هجری هم بوده است، پس در نيمه اول قرن دوم هجری اين نام معروف شده بوده است نه در اواخر قرن ١٦١
ای نيست آه وجه تسميه صوفيه به اين نام پشمينه  و ظاهرا شبه) اند آنچنانكه نيكولسون و ديگران گفته(دوم 

 ) ٢. (پوشی آنها بوده است
 

آردند و مخصوصا لباسهای درشت  وشيدن لباسهای نرم اجتناب میصوفيه به دليل زهد و اعراض از دنيا از پ
 . پوشيدند پشمين می

 
قدر مسلم اين است و از . اند باز اطالع دقيقی نداريم خوانده»  عارف«اما اينكه از چه وقت اين گروه خود را 

قرن سوم شود آه در  معلوم می) ٣( هجری نقل شده است ٢٤٣آلماتی آه از سری سقطی متوفا در سال 
ابونصر سراج طوسی آه از متون معتبر »  اللمع«ولی در آتاب . هجری اين اصطالح، شايع و رايج بوده است

رساند در حدود نيمه اول قرن دوم اين  آند آه می ای از سفيان ثوری نقل می عرفان و تصوف است جمله
 ) ٤٢٧اللمع ص .(اصطالح پيدا شده بوده است

 
جری گروهی به نام صوفی وجود نداشته است، اين نام در قرن دوم پيدا شده است و به هر حال در قرن اول ه

خاص در آمدند نه در قرن سوم آنچنانكه عقيده بعضی »  گروه«ظاهرا در همين قرن اين جماعت به صورت يك 
 ) ٤. (است

 
ست ولی اين دليل در قرن اول هجری هر چند گروهی خاص به نام عارف يا صوفی يا نام ديگر وجود نداشته ا

اند و  زيسته اند و همه در يك درجه از ايمان ساده می شود آه خيار صحابه صرفا مردمی زاهد و عابد بوده نمی
 ) آنند آنچنانكه معموال غربيان و غربزدگان ادعا می(اند  فاقد حيات معنوی بوده

 
ی از يك حيات معنوی نيرومند اند ولی گروه شايد بعضی از نيكان صحابه جز زهد و عبادت چيزی نداشته

سلمان . حتی سلمان و ابوذر در يك درجه از ايمان نيستند. اند آنها نيز همه در يك درجه نبوده. اند برخوردار بوده
 . ظرفيتی از ايمان دارد آه برای ابوذر قابل تحمل نيست

 
 . آشت می) ت ودانس آافر می(دانست او را  آنچه را آه در قلب سلمان است می) ٥(اگر ابوذر 

 
 . پردازيم اآنون به ذآر طبقات عرفا و متصوفه از قرن دوم تا قرن دهم می

 
 : عرفای قرن دوم

 . شود  هجری آغاز می١١٠تاريخ عرفان مصطلح نيز مانند آالم از حسن بصری متوفا در . حسن بصری. الف
 

 نه قسمت از عمرش در قرن ای داشته و ساله  هجری است، عمر هشتاد و هشت٢٢حسن بصری متولد سال 
 . اول هجری گذشته است

 
شود آه اوال  شده است، از آن جهت جزء صوفيه شمرده می خوانده نمی»  صوفی«حسن بصری البته به نام 
نسخه منحصر به . تواند اولين آتابت تصوف شناخته شود آه می»  رعاية حقوق اهللا«آتابی تاليف آرده به نام 
اولين مسلمانی آه روش حيات صوفيانه و « نيكولسون مدعی است آه. رد استفرد اين آتاب در اآسفو

حقيقی را نوشته حسن بصری است، طريقی آه نويسندگان اخير برای تصوف و وصول به مقامات عاليه شرح 
يب اول توبه، و پس از آن يك سلسله اعمال ديگر، آه هرآدام بايد برای ارتقاء به مقام باالتری به ترت: دهند می

 ) ٦(» .عملی شود
 

رسانند،  ثانيا خود عرفا، بعضی از سالسل طريقت را به حسن بصری و از او به حضرت امير عليه السالم می
فن پنجم از مقاله پنجم سلسله »  الفهرست«ابن النديم در ) ٧. (مانند سلسله مشايخ ابوسعيد ابوالخير
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گويد حسن هفتاد نفر از اصحاب بدر را درك آرده  میرساند و  ابومحمد جعفر خلدی را نيز به حسن بصری می
 . است

 
رساند آه حسن بصری عمال جزء گروهی بوده است آه بعدها  ثالثا بعضی از حكايات آه نقل شده است می

 . حسن بصری ايرانی االصل است. بعدا بعضی از آن حكايات را به مناسبت نقل خواهيم آرد. نام متصوفه يافتند
 
اين مرد اهل بصره است، از آسانی بوده است آه آار زهد و ترك لذت را به افراط آشانده . ينالمالك بن د. ب

 .  هجری درگذشته است١٣١وی در سال . شود داستانها از او در اين جهت نقل می. است
 
ه بود و گويند در ابتدا پادشا. داستان معروفی دارد شبيه داستان معروف بودا. اهل بلخ است. ابراهيم ادهم. ج

 . جرياناتی رخ داد آه تائب شد و در سلسله اهل تصوف قرار گرفت
 

 ١٦١ابراهيم در حدود سال . در مثنوی داستان جالبی برای او آورده است. عرفا برای وی اهميت زيادی قائلند
 . هجری درگذشته است

 
ست، و چون چهارمين دختر االصل و از اعاجيب روزگار ا االصل و يا بصری اين زن مصری. رابعه عدويه. د

رابه عدويه غير از رابعه شاميه است آه او هم از عرفا است و معاصر . ناميده شد»  رابعه«اش بود  خانواده
رابعه عدويه آلماتی بلند و اشعاری در اوج عرفان و حاالتی عجيب . زيسته است جامی است و در قرن نهم می

. شود آه جالب است الك بن دينال و يك نفر ديگر از او نقل میداستانی درباره عيادت حسن بصری و م. دارد
 .  بوده است١٨٥ يا ١٨٠اند وفاتش در   درگذشته است و بعضی گفته١٣٦ يا ١٣٥رابعه در حدود 

 
تاريخ . در آن منطقه متولد شده و در همان منطقه زيسته است. اهل شام است. ابوهاشم صوفی آوفی. ه

ظاهرا اول آسی .  بوده است١٦١ معلوم است آه استاد سفيان ثوری متوفی اين قدر. وفاتش مجهول است
اگر ابوهاشم نبود من دقايق ريا را : سفيان گفته است. خوانده شده است»  صوفی«است آه به نام 

 . شناختم نمی
 
»  لغمهآشف ا«و غيره از آتاب »  ريحانة االدب«بنابر نقل . شاگرد ابراهيم ادهم بوده است. شقيق بلخی. و

شبلنجی، در راه مكه با حضرت موسی بن جعفر عليه السالم مالقات » نوراالبصار«علی بن عيسی اربلی و از 
 .  درگذشته است١٨٤ يا ١٧٤ يا ١٥٣در سال . داشته و از آن حضرت مقامات و آرامات نقل آرده است

 
االصل  رسد آه ايرانی ت به نظر میاس» فيروز«اهل آرخ بغداد است ولی از اينكه نام پدرش . معروف آرخی. ز

حضرت  گويند پدر و مادرش نصرانی بودند و خودش به دست می. اين مرد از معاريف و مشاهير عرفا است.است
 . رضا عليه السالم مسلمان شد و از آن حضرت استفاده آرد

 
ت رضا و از طريق بسياری از سالسل طريقت، بر حسب ادعای عرفا، به معروف آرخی و به وسيله او به حضر

رشته «الذهب  رسد و بدين جهت اين سلسله را سلسلة آن حضرت به ائمه پيشين تا حضرت رسول می
 بوده ٢٠٦ تا ٢٠٠وفات معروف در حدود سالهای . ها عموما چنين ادعائی دارند ذهبی. خوانند می»  طالئی
 . است

 
گويند در ابتدا راهزن بود،يك شب  می. ژاد استاين مرد اصال اهل مرو است، ايرانی عرب ن. فضيل بن عياض. ح

آتاب . داری شنيد او را منقلب و تائب ساخت آه برای دزدی از ديواری باال رفت، يك آيه قرآن آه از شب زنده
گويند آن آتاب يك سلسله درسها است آه از امام صادق عليه  منسوب به او است و می»  مصباح الشريعه«

به اين آتاب »  مستدرك« متبحر قرن اخير، مرحوم حاج ميرزا حسين نوری در خاتمه محدث. السالم گرفته است
 .  درگذشته است١٨٧فضيل در سال . اظهار اعتماد آرده است

 
 : عرفای قرن سوم

گويند اول آسی است آه  می. از اآابر عرفا و اصال اهل بسطام است) طيفور بن عيس. (بايزيد بسطامی. الف
از بايزيدی خارج شدم مانند مار از «: بايزيد گفته است. اهللا و بقاء باهللا سخن گفته استصريحا از فناء فی 

» سكر«خود عرفا او را از اصحاب . بايزيد به اصطالح شطحياتی دارد آه موجب تكفيرش شده است. » پوست
. رگذشته است د٢٦١بايزيد در سال . گفته است نامند، يعنی در حال جذبه و بی خودی آن سخنان را می می
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آيد،  اند آه سقای خانه امام صادق عليه السالم بوده است ولی اين ادعا با تاريخ جور در نمی بعضی ادعا آرده
 . يعنی بايزيد عصر امام صادق را درك نكرده است

 
و او نيز در ابتدا اهل فسق . از مشاهير عرفا است. اند اهل بغداد است و پدرانش اهل مرو بوده. بشر حفی. ب

 . فجور بوده و بعد توبه آرده است
 

حضرت موسی بن  داستانی نقل آرده است مبنی بر اينكه توبه او به ست»  منهاج الكرامه«عالمه حلی در 
بود به بشر »  حافی پابرهنه«جعفر عليه السالم صورت گرفته است و چون در حالی تشرف به توبه پيدا آرد آه 

 ٢٢٧ يا ٢٢٦بشر حافی در سال . اند  ناميدن او را چيز ديگر گفته» حافی«بعضی علت . حافی معروف شد
 . درگذشته است

 
وی از دوستان و همراهان بشر حافی . دانيم اصال آجايی بوده است نمی.اهل بغداد است. سری سقطی. ج

 . سری سقطی اهل شفقت به خلق خدا و ايثار بوده است. بوده است
 

آه »  الحمدهللا«سی سال است آه از يك جمله : شته است آه سری گفتنو»  وفيات االعيان«ابن خلكان در 
شبی حريقی در بازار رخ داد، بيرون آمدم ببينم آه : چگونه؟ گفت: گفتند. آنم بر زبانم جاری شد استغفار می

 يكمرتبه متنبه شدم آه. الحمدهللا: گفتم. به دآان من رسيده يا نه؟ به من گفته شد به دآان تو نرسيده است
سعدی به همين داستان ! بايست من در انديشه مسلمين باشم؟ گيرم دآان من آسيبی نديده باشد، آيا نمی

 : گويد آند آنجا آه می اشاره می) با اندك تفاوت(
 

شبی دود خلق آتشی برفروخت شنيدم آه بغداد نيمی بسوخت يكی شكر گفت اندر آن خاك و دود آه دآان 
ای گفتش آی بو الهوس تو را خود غم خويشتن بود و بس؟ پسندی آه شهری  ما را گزندی نبود جهانديده

 بسوزد به نار اگر خود سرايت بود بر آنار؟ 
 

و استاد و دائی جنيد بغدادی است، سخنان زيادی در توحيد و عشق »  معروف آرخی«سری شاگرد و مريد 
تابد و مانند زمين بار نيك و بد  ر همه عالم میعارف مانند آفتاب ب: گويد الهی و غيره دارد، و هم او است آه می

 . آند آشد و مانند آب مايه زندگانی همه دلها است و مانند آتش به همه پرتوافشانی می را به دوش می
 

 . سالگی درگذشته است  در سن نود و هشت٢٥٠ يا ٢٥٤سری در سال 
 
»  محاسبی«از آن جهت او را . بوده استبصری االصل است و از دوستان و مصاحبان جنيد . حارث محاسبی. د

احمد بن حنبل چون . معاصر احمد بن حنبل است. اند آه به امر مراقبه و محاسبه اهتمام تام داشت خوانده
حارث . دشمن علم آالم بود او را به واسطه ورودش در علم آالم طرد آرد و همين سبب اعراض مردم از او شد

 .  درگذشته است٢٤٣در سال 
 
خوانند، همچنانكه فقهاء  می»  سيد الطائفه«عرفا و متصوفه او را . اصال اهل نهاوند است. جنيد بغدادی. ه

 . خوانند می»  شيخ الطائفه«شيعه، شيخ طوسی را 
 

. برخی شطحيات آه از ديگران شنيده شده از او شنيده نشده اشت. رود جنيد يك عارف معتدل به شمار می
به خاطر ياران هم آه : به او گفتند. آرد و در زی علما و فقها بود  تن نمیاو حتی لباس اهل تصوف به

دانستم آه از لباس آاری ساخته است از آهن گداخته  اگر می: گفت. بپوش) لباس اهل تصوف(خرقه  هست
ار ليس االعتبار بالخرقة انما االعتبار بالخرقة انما االعتب: اما ندای حقيقت اين است آه. ساختم جامه می

جنيد خواهرزاده و مريد شاگرد . الزم است× )آتش دل(بالحرقة يعنی از خرقه آاری ساخته نيست، حرقه 
 .  در نود سالگی درگذشت٢٩٧گويند در سال . سری سقطی و هم شاگرد حارث محاسبی بوده است

 
جامی او را . فقيه معروف بوده است»  مالك بن انس«در فقه شاگرد . وی اهل مصر است. ذوالنون مصری. و

هم او اول آسی است آه رمز به آار برد و مسائل عرفانی را با اصطالحات رمزی . رئيس صوفيان خوانده است
اين روش تدريجا معمول شد، معانی . بيان آرد آه فقط آسانی آه واردند بفهمند و ناواردها چيزی نفهمند

معتقدند آه بسياری از تعليمات فلسفه نو برخی . عرفانی به صورت غزل و با تعبيرات سمبوليك بيان شد
 .  درگذشته است٢٥٠ -  ٢٤٠ذوالنون در فاصله سالهای ) ٨. (افالطونی وسيله ذوالنون وارد عرفان و تصوف شد
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ای از عرفا آه اصل را بر  فرقه. از اآابر عرفا و صوفيه و اصال اهل شوشتر است. سهل بن عبداهللا تستری. ز

در مكه معظمه با ذوالنون مصری مالقات داشته . شوند خوانده می»  سهليه« نام او دانند به مجاهده نفس می
 ) ٩. ( درگذشته است٢٩٣ يا ٢٨٣وی در سال . است

 
حالج از . اصال اهل بيضاء از توابع شيراز است ولی در عراق رشد و نما يافته است. حسين بن منصور حالج. ح

به آفر و ارتداد و ادعای خدائی متهم . يات فراوان گفته استشطح. ترين عرفای دوره اسالمی است جنجالی
خود عرفا او را به افشای اسرار متهم . شد، فقها تكفيرش آردند و در زمان مقتدر عباسی به دار آويخته شد

 : گويد حافظ می. آنند می
 

 . آرد سردار بلند جرمش آن بود آه اسرار هويدا می گفت آن يار آزو گشت
 

گويند سخنان او و بايزيد آه بوی آفر  آنند و می خود عرفا او را تبرئه می. دانند باز می مردی شعبدهبعضی او را 
 . خودی بوده است دهد در حال سكر و بی می

 
  ١٠. ( به دار آويخته شد٣٠٩ يا ٣٠٦حالج در سال . آنند ياد می» شهيد«عرفا از او به عنوان 

 
 عرفای قرن چهارم 

اصال . شاگرد و مريد جنيد بغدادی بود و حالج را نيز درك آرده و از مشاهير عرفا است. ابوبكر شبلی. الف
در آتاب روضات الجنات و ساير آتب تراجم، اشعار و آلمات عارفانه زيادی از او نقل شده . خراسانی است

د آه آمد اول آسی آه به رمز سخن گفت ذوالنون مصری بود، جني: خواجه عبداهللا انصاری گفته است. است
اين علم را مرتب ساخت و بسط داد و آتابها در اين علم تاليف آرد، و چون نوبت به شبلی رسيد اين علم را به 

 .  سالگی درگذشته است٨٧ در ٣٤٤ -  ٣٣٤شبلی در بين سالهای . باالی منابر برد
 
ده و فقه را از ابوالعباس مريد جنيد بو. برد و ساسانی نژاد است نسب به انوشيروان می. ابوعلی رودباری. ب

 درگذشته ٣٢٢در سال . اند خوانده او را جامع شريقت و طريقت و قيقت. بن شريح و ادبيات را از ثعلب آموخت
 . است

 
. آه از متون اصيل و قديم و معتبر عرفان و تصوف است»  اللمع«ابونصر سراج طوسی صاحب آتاب معروف . ج

الواسطه او  بسياری از مشايخ طريقت، شاگرد بالواسطه يا مع.  در طوس در گذشته است٣٧٨در سال 
ای آه در پائين خيابان مشهد به نام قبر پير پاالندوز معروف است  بعضی مدعی هستند آه مقبره. اند بوده

 ) ١١. (مقبره همين ابونصر سراج است
 
اد ابوسعيد ابوالخير عارف اين مرد اهل خراسان و شاگرد و مريد ابونصر سراج و است. ابوالفضل سرخسی. د

 .  هجری درگذشته است٤٠٠در سال . بسيار معروف بوده است
 
. رود اين مرد خواهرزاده ابوعلی رودباری است و از عرفای شام و سوريه به شمار می. ابو عبد اهللا رودباری. ه

 .  درگذشته است٣٦٩در سال 
 
ست آه در عرفان و تصوف تاليف آرده است به نام شهرت بيشتر اين مرد به واسطه آتابی ا. ابوطالب مكی. و
ابوطالب اصال از بالد جبل . اين آتاب چاپ شده و از متون اصيل و قديم عرفان و تصوف است. » قوة القلوب«

 ٣٨٦ يا ٣٨٥وی در سال . ايران است و در اثر اينكه سالها در مكه مجاور بوده به عنوان مكی معروف شده است
 . درگذشته است

 
 : فای قرن پنجمعر
 . يكی از معروفترين عرفا است. شيخ ابوالحسن خرقانی. الف

 
از جمله مدعی هستند آه بر سر قبر بايزيد بسطامی . دهند عرفا داستانهايی شگفت به او نسبت می

 : گويد مولوی می. آرده است گرفته و مشكالت خويش را حل می رفته و با روح او تماس می می
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 وفات بايزيد از پس آن سالها آمد پديد گاه و بيگه نيز رفتی بی فتور بر سر گورش نشستی با بو الحسن بعد از
 گفتی شكالش حل شدی  حضور تا مثال شيخ پيشش آمدی تا آه می

 
گويند با ابوعلی  می. نمايد آه ارادت وافری به او داشته است مولوی در مثنوی زياد از او ياد آرده است و می

 درگذشته ٤٢٥وی در سال . روف و ابوسعيد ابوالخير عارف معروف مالقات داشته استسينا فيلسوف مع
 . است

 
تصوف : رباعيهای نغز دارد از وی پرسيدند. ترين عرفا است از مهمترين و باحال. ابو سعيد ابو الخير نيشابوری. ب

و از آنچه برتو آيد تصوف آن است آه آنچه در سرداری بنهی و آنچه در دست داری بدهی «: چيست؟ گفت
ابوسعيد . روزی بوعلی در مجلس وعظ ابوسعيد شرآت آرد. با ابوعلی سينا مالقات داشته است»  بجهی

بوعلی اين رباعی را به عنوان اينكه ما تكيه بر . گفت سخن می درباره ضرورت عمل و آثار طاعت و عصيت
 : حق داريم نه برعمل خويشتن، انشاء آرد رحمت

 
و تو توال آرده وز طاعت و معصيت تبرا آرده آنجا آه عنايت تو باشد، باشد ناآرده چو آرده، آرده مائيم به عف
 چون ناآرده 

 
 : ابو سعيد، فی الفور گفت

 
ای نيك نكرده و بديها آرده وانگه به خالص خود تمنا آرده بر عفو مكن تكيه آه هرگز نبود ناآرده چو آرده، آرده 

 ) ١٢(چون ناآرده 
 

 : باعی نيز از ابو سعيد استاين ر
 

خواهد بود در حسن صفت آوش آه در روز جزا حشر  خواهد بود قدر تو به قدر معرفت فردا آه زوال شش جهت
 خواهد بود  تو به صورت صفت

 
 .  هجری درگذشته است٤٤٠ابو سعيد در سال 

 
از بس در . فسر قرآن بودواعظ و م. رود جامع شريعت و طريقت به شمار می. ابوعلی دقاق نيشابوری. ج

 .  درگذشت است٤١٢ يا ٤٠٥در سال . اند لقب داده» شيخ نوحه گر«گريسته او را  مناجاتها می
 
آه از آتب مشهور اين فرقه »  آشف المحجوب« ابوالحسن علی بن عثمان هجويری غزنوی صاحب آتاب. ه

 .  درگذشته است٤٧٠در سال . است و اخيرا چاپ شده است
 
خواجه عبد اهللا . عرب نژاد و از اوالد ابو ايوب انصاری صحابی بزرگوار معروف است. عبد اهللا انصاریخواجه . و

آلمات قصار و مناجاتها و همچنين رباعيات نغز و با حالی دارد، . يكی از معروفترين و متعبدترين عرفا است
 . شهرتش بيشتر به واسطه همانها است

 
و هم از » ، در جوانی مستی، در پيری سستی، پس آی خدا پرستی؟ در طفلی پستی«: از آلمات او است
بدی را بدی آردن سگساری است، نيكی را نيك آردن خرخاری است، بدی را نيكی آردن «: آلمات او است

 » .آار خواجه عبداهللا انصاری است
 

 : اين رباعی نيز از او است
 

ود را از مردمك ديده ببايد آموخت ديدن همه آس را عيب است بزرگ برآشيدن خود را از جمله خلق برگزيدن خ
 و نديدن خود را 

 
پير « درگذشته و دفن شده است و از اين جهت به ٤٨١خواجه عبداهللا در هرات متولد و در همانجا در سال 

معروفترين آنها آه از آتب درسی سير و سلوك . خواجه عبداهللا آتب زيادی تاليف آرده. معروف است»  هرات
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بر اين آتاب شرحهای زياد نوشته شده . است»  منازل السائرين«ترين آتب عرفان است آتاب   و از پختهاست
 . است

 
شهرتش شرق و غرب را گرفته . از معروفترين علمای اسالم است. امام ابوحامد محمد غزالی طوسی. ز

 روحانی زمان خويش را رئيس جامع نظاميه بغداد شد و عاليترين پست. جامع معقول و منقول بود. است
از مردم مخفی شد و به . آند اما احساس آرد نه آن معلومات و نه آن مناصب روحش را اشباع نمی. حيازت آرد

در همان . ده سال در بيت المقدس دور از چشم آشنايان به خود پرداخت. تهذيب و تصفيه نفس مشغول شد
»  احياء علوم الدين«آتاب معروف . ر بار منصب و پست نرفتوقت به عرفان و تصوف گرائيد و ديگر تا آخر عمر زي

 .  در طوس آه وطن اصليش بود درگذشت٥٠٥را بعد از دوره رياضت تاليف آرد و در سال 
 

 : عرفای قرن ششم
مريد احمد غزالی برادر آوچكتر محمد غزالی آه او نيز از . از پرشورترين عرفا است. عين القضاة همدانی. الف

باالخره تكفيرش . اشعار آبداری دارد آه خالی از شطحيات نيست. آتب زياد تاليف آرد.  بوده استعرفا است
 .  آشته شد٥٣٣ -  ٥٢٥در حدود سالهای . آردند و آشتند و جسدش را سوختند و خاآسترش را بر باد دادند

 
های او را  مثنوی گفتهمولوی در . اشعار او از عرفانی عميق برخوردار است. سنائی غزنوی شاعر معروف. ب

 . در نيمه اول قرن ششم درگذشته است. آند طرح و شرح می
 
نزديك سرحد ايران و - قبرش در تربت جام . از مشاهير عرفا و متصوفه است. احمد جامی معروف به ژنده پيل. ج

 : از اشعار او در باب خوف و رجاء اين دو بيتی است.  معروف است- افغانستان 
 

اند نوميد هم مباش آه رندان جرعه نوش ناگه  رآب مردان مرد را در سنگالخ باديه پی ها بريدهغره مشو آه م
 اند  به يك ترانه به منزل رسيده

 
 : و هم او رد رعايت اعتدال در امر انفاق و امساك گفته است

 
ر در آار معاش چون تيشه مباش و جمله بر خود متراش چون رنده ز آار خويش بی بهره مباش تعليم ز اره گي

 پاش  آش و چيزی می چيزی سوی خود می
 

 .  درگذشته است٥٣٦احمد جامی در حدود سال 
 
. تولدش در شمال ايران بوده و در بغداد نشو و نما يافته و در همانجا دفن شده است. عبد القادر گيالنی. د

شخصيتهای جنجالی جهان اسالم از ). گيالن(»  جيالن«اند نه اهل  بغداد دانسته»  جيل«بعضی او را اهل 
او از . قبرش در بغداد معروف و مشهور است. سلسله قادريه از سالسل صوفيه منسوب به او است. است

 ٥٦٠در سال . وی از سادات حسنی است. آسانی است آه دعاوی و بلند پروازيهای زياد از او نقل شده است
 .  درگذشته است٥٦١يا 
 
اخيرا . گفته است معروف است زيرا شطحيات زياد می»  شيخ شطاح«ی آه به شيخ روزبهان بقلی شيراز. ه

 .  درگذشته است٦٠٦اين مرد در سال . بعضی از آتب او وسيله مستشرقين چاپ و منتشر شده است
 

 عرفای قرن هفتم 
 . بريم ام میای از آنها را به ترتيب تاريخ وفاتشان ن ما عده. اين قرن عرفای بسيار بلند قدری پرورانده است

 
. شود بسياری از سالسل به او منتهی می. از مشاهير و اآابر عرفاست. شيخ نجم الدين آبرای خوارزمی. الف

شاگردان و دست پروردگان زيادی داشته . وی شاگرد و مريد و داماد شيخ روزبهان بقلی شيرازی بوده است
زمانش مقارن است با . زيست در خوارزم می.  رومیپدر موالنا مولوی» بهاء الدين ولد«از آن جمله است . است

حمله آند، برای نجم الدين آبرا پيام فرستادند آه شما و آسانتان  خواست هنگامی آه مغول می. حمله مغول
من در روز راحت در آنار اين مردم : نجم الدين پاسخ داد. توانيد از شهر خارج شويد و خود را نجات دهيد می
خود مردانه سالح پوشيد و همراه مردم جنگيد تا . شوم ه روز سختی آنها است از آنها جدا نمیام، امروز آ بوده

 .  واقع شده است٦١٦اين حادثه در سال . شهيد شد
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او آه در شرح » تذآرة االولياء«. در نثر و نظم تاليف دارد. از اآابر درجه اول عرفا است. شيخ فريدالدين عطار. ب

نمايد از  آند و به امام باقر عليه السالم ختم می ست و از اما صادق عليه السالم آغاز میحال عرفا و متصوفه ا
» منطق الطير«همچنين آتاب . دهند شناسان فراوان به آن می شود و شرق جمله ماخذ و مدارك محسوب می

 : مولوی درباره او و سنائی گفته است. او يك شاهكار عرفانی است
 

 رويم   دو چشم او ما از پی سنائی و عطار میعطار روح بود و سنائی
 

 : و هم او گفته است
 

  ايم  شهر عشق را عطار گشت ما هنوز اندر خم يك آوچه هفت
 . شرح داده است» منطق الطير«شهر عشق هفت وادی است آه خود عطار در  مقصود مولوی از هفت

 
 : گويد محمود شبستری در گلشن راز می

 
  نايد آه در صد قرن چون عطار نايد مرا از شاعری خود عار

 
و همچنين . عطار شاگرد و مريد شيخ مجدالدين بغدادی از مريدان و شاگردان شيخ نجم الدين آبرا بوده است

حيدريه مدفون است و انتساب آن   آه او نيز از مشايخ اين عصر است و در تربت-صحبت قطب الدين حيدر را 
 . ست نيز درك آرده ا-شهر به او است 

 
 .  آشته شد٦٢٨ -  ٦٢٦عطار مقارن فتنه مغول درگذشته و به قولی به دست مغوالن در حدود سالهای 

 
آه از متون خوب عرفان و » عوارف المعارف«شيخ شهاب الدين سهروردی زنجانی صاحب آتاب معروف . ج

با عبدالقادر گيالنی . رفت گويند هر سال به زيارت مكه و مدينه می.رساند نسب به ابوبكر می. تصوف است
شيخ سعدی شيرازی و آمال الدين اسماعيل اصفهانی شاعر معروف از .مالقات و مصاحبت داشته است

 : گويد سعدی در مورد او می. اند مريدان او بوده
 

مرا شيخ دانای مرشد شهاب دو اندرز فرمود بر روی آب يكی اينكه در نفس خود بين مباش دگر آنكه در جمع 
 باش بدبين م

 
وردی غير از شهاب الدين سهره وردی فيلسوف مقتول معروف به شيخ اشراق است آه در حدود  اين سهره
 .  در حلب به به قتل رسيد٥٩٠ -  ٥٨١سالهای 

 
 .  درگذشته است٦٣٢سهروردی عارف در حدود سال 

 
 اوج و آمال ظرافت اشعار عربی عرفانی در نهايت.از عرفای طراز اول محسوب است. ابن الفاررض مصری. د

يكی از آسانی آه ديوان او را شرح آرده . اند ديوانش مكرر به چاپ شده و فضال به شرحش پرداخته. دارد
 . عارف قرن نهم است»  عبدالرحمن جامی«
 

محی الدين عربی به او . اشعار عرفانی او در عربی با اشعار عرفانی حافظ در زبان فارسی قابل مقايسه است
 . شما شرح اين اشعار است»  فتوحات مكيه«شرحی بر اشعارت بنويس، او گفت آتاب خودت  گفت

 
ابن فارض از افرادی است آه احوالی غير عادی داشته، غالبا در حال جذبه بوده است و بسياری از اشعار خود 

 .  درگذشته اشت٦٣٢ابن الفارض در سال . را در همان حال سروده است
 
در اندلس تولد يافته اما ظاهرا بيشتر . از اوالد حاتم طائی است. می طائی اندلسیمحی الدين عربی حات. ه

. شاگرد شيخ ابومدين مغربی اندلسی از عرفای قرن ششم است. عمر خود را در مكه و سوريه گذرانده است
 . رسد سلسله طريقتش با يك واسطه به شيخ عبدالقادر گيالنی سابق الذآر می
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نه پيش از . شود، مسلما بزرگترين عرفای اسالم است ا با نام ابن العربی نيز خوانده میمحی الدين آه احيان
 . اند لقب داده» شيخ اآبر«به همين جهت او را . او و نه بعد از او آسی به پايه او نرسيده است

 
بزرگی ظهور  عرفای -  چنانكه اشاره شد - در هر قرنی . عرفان اسالمی از بدو ظهور قرن به قرم تكامل يافت

اين تكامل تدريجی بود ولی در قرن هفتم به دست . اش افزودند آردند و به عرفان تكامل بخشيدند و بر سرمايه
 . پيدا آرد و به نهايت آمال خود رسيد»  جهش«محی الدين عربی 

 
ظری بخش دوم عرفان يعنی بخش علمی و ن. محی الدين عرفان را وارد مرحله جديدی آرد آه سابقه نداشت

محی . عرفای بعد از او عموما ريزه خوار سفره او هستند. و فلسفی آن وسيله محی الدين پايه گذاری شد
شگفت و به  انسانی است. الدين عالوه بر اينكه عرفان را وارد مرحله جديدی آرد يكی از اعاجيب روزگار است

 . اش شده است های متضاد درباره همين دليل اظهار عقيده
 

گاهی مميت الدين . دهند خوانند و بعضی ديگر تا حد آفر تنزلش می را ولی آامل، قطب االقطاب میبرخی او 
صدرالمتالهين فيلسوف بزرگ و نابغه عظيم اسالمی نهايت احترام را برای . خوانند اش می و گاهی ماحی الدين

 . ستمحی الدين در ديده او از ابوعلی سينا و فارابی بسی عظيمتر ا. او قائل است
 

بسياری از آتابهای او و شايد همه آتابهايی آه نسخه . محی الدين بيش از دويست آتاب تاليف آرده است
است آه »  فتوحات مكيه«مهمترين آتابهای او يكی . چاپ شده است) در حدود سی آتاب(آنها موجود است 

آتاب فصوص الحكم است آه گرچه ديگر . يك دائرة المعارف عرفانی است آتابی است بسيار بزرگ و در حقيقت
در هر عصری . شروح زياد بر آن نوشته شده است. آوچك است ولی دقيقترين و عميقترين متن عرفانی است

 . شايد دو سه نفر بيشتر پيدا نشده باشند آه قادر به فهم اين متن عميق باشند
 

 . م هم اآنون معروف استقبرش در شا.  در دمشق درگذشت و همانجا دفن شد٦٣٨محی الدين در سال 
 
با خواجه نصيرالدين . ترآيه و شاگرد و مريد و پسر زن محی الدين عربی(اهل قونيه . صدرالدين محمد قونوی. و

بين او و خواجه نصير مكاتبات رد و بدل شده و مورد احترام خواجه بوده . طوسی و مولوی رومی معاصر است
آرده و  قونوی امامت جماعت می. ا و صميميت وجود داشته استميان او و مولوی در قونيه آمال صف. است

 مولوی شاگرد او بوده و عرفان محی - همچنانكه نقل شده - و ظاهرا. شده است مولوی به نماز او حاضر می
قونوی از . گويند روزی وارد محفل قونوی شد. های مولوی منعكس است از او آموخته است الدين را آه در گفته

مولوی ننشست و گفت جواب خدا را چه بدهم . رآت آرد و آن را به مولوی داد آه بر آن بنشيندمسند خود ح
 . آه بر جای تو تكيه زنم؟ قونوی مسند را به دور انداخت و گفت مسندی آه تو را نشايد ما را نيز نشايد

 
مولوی . دين قابل درك نبودشايد اگر او نبود محی ال. های محی الدين است قونوی بهترين شارح افكار و انديشه

شود مولوی شاگر قونوی بوده است ظاهرا مربوط  اينكه گفته می. وسيله قونوی با مكتب محی الدين آشنا شد
های محی الدين در مثنوی و در ديوان شمس منعكس  انديشه. های محی الدين است به اخذ افكار و انديشه

 . فی و عرفانی اسالمی در شش قرن اخير استهای فلس آتابهای قونوی از آتاب درسی حوزه. است
 

سال فوت مولوی و  (٦٧٢مفاتح الغيب، نصوص، فكوك، قونوی در سال : آتابهای معروف قونوی عبارت است از
 .  درگذشته است٦٧٣و يا سال ) خواجه نصيرالدين طوسی

 
از بزرگترين عرفای . » یمثنو«موالنا جالل الدين محمد بلخی رومی معروف به مولوی صاحب آتاب جهانی . ز

رسد مثنوی او دريائی است از حكمت و معرفت و نكات  نسبش به ابوبكر می. اسالم و از نوابغ جهان است
. مولوی اصال اهل بلخ است. در رديف شعرای طراز اول ايران است. دقيق معرفة الروحی و اجتماعی و عرفانی
با شيخ فريدالدين عطار در . ا با خود به زيارت بيت اهللا بردپدرش او ر. در آودآی همراه پدرش از بلخ خارج شد

 . نيشابور مالقات آرد
 

مولوی در ابتدا مردی بود عالم و مانند . پس از مراجعت از مكه همراه پدر به قونيه رفت و آنجا رحل اقامت افكند
شمس تبريزی عارف زيست تا آنكه با  علمای ديگر همطراز خود به تدريس اشتغال داشت و محترمانه می

 . معروف برخورد، سخت مجذوب او گرديد و ترك همه چيز آرد
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 ٦٧٢مولوی در سال . مكرر با سوز و گداز از او ياد آرده است»  مثنوی«در . ديوان غزلش به نام شمس است
 . درگذشته است

 
دستپرورده شهاب شاگر صدرالدين قونوی و مريد و . فخرالدين عراقی همدانی شاعر و غزلسرای معروف. ح

 .  درگذشته است٦٨٨در سال . الدين سهروردی سابق الذآر است
 

 عرفای قرن هشتم 
شغل ديوانی داشت، آناره گرفت و در سلك عرفا در آمد و تمام ثروت خود را  نخست. عالءالدوله سمنانی. الف

آه در آتب مهم عرفان طرح در عرفان نظری عقائد خاص دارد . آتاب زيادی تاليف آرده است. در راه خدا داد
خواجوی آرمانی شاعر معروف از مريدان او بود و در وصفش گفته .  درگذشته است٧٣٦در سال . شود می
 : است

 
هرآو به ره علی عمرانی شد چون خضر به سرچشمه حيوانی شد از وسوسه عادت شيطانی وارست مانند 

 عالدوله سمنانی شد 
 
فصوص محی الدين و منازل السايرين خواجه عبداهللا .  عرفای اين قرن استاز محققين. عبدالرزاق آاشانی. ب

 . و هر دو چاپ شده و مورد مراجعه اهل تحقيق است. را شرح آرده است
 

در ذيل احوال شيخ عبدالرزاق الهيجی، شهيد ثانی از عبدالرزاق آاشانی »  روضات الجنات«بنا به نقل صاحب 
عالء الدوله سمنانی در مسائل نظری عرفانی آه وسيله محی الدين طرح شده بين او و . ثناء بليغ آرده است

 .  درگذشته است٧٣٥وی در سال . است مباحثات و مشاجراتی بوده است
 
قدر مسلم . رغم شهرت جهانيش تاريخ زندگيش چندان روشن نيست حافظ، علی. خواجه حافظ شيرازی. ج

خود مكرر به اين معنی اشاره آرده . ر قرآن آريم بوده استاين است آه مردی عالم و عارف و حافظ و مفس
 : است

 
نديدم خوشتر از شعر تو حافظ به قرآنی آه اندر سينه داری عشقت رسد به فرياد گر خود بسان حافظ قرآن زبر 

 بخوانی با چارده روايت زحافظان جهان آس چو بنده جمع نكرد لطائف حكمی با نكات قرآنی 
 

 در اشعار خود از پير طريقت و مرشد سخن گفته است معلوم نيست آه مرشد و مربی خود او با اينكه اينهمه
همه . اشعار حافظ در اوج عرفانی است و آمتر آسی قادر است لطائف عرفانی او را درك آند. آی بوده است

 . ه استاند اعتراف دارند آه او مقامات عاليه عرفانی را عمال طی آرد عرفائی آه بعد از او آمده
 

اند، مثال محقق جالل الدين دوانی، فيلسوف معروف قرن  برخی از بزرگان بر برخی از بيتهای حافظ شرح نوشته
 : ای در شرح اين بيت نهم هجری رساله

 
 خطا بر قلم صنع نرفت آفرين بر نظر پاك خطا پوشش باد  پير ما گفت

 
 . تاليف آرده است

 
 ) ١٣. ( درگذشته است٧٩١حافظ در سال 

 
اين منظومه يكی از . »گلشن راز«شيخ محمود شبستری آفريننده منظومه عرفانی بسيار عالی موسوم به . د

شرحهای زيادی بر آن . آيد و نام سراينده خويش را جاويد ساخته است آتب عرفانی بسيار عالی به شمار می
. ده و در دسترس استشايد از همه بهتر شرح شيخ محمد الهيجی است آه چاپ ش. نوشته شده است

 .  واقع شده است٧٢٠مرگ شبستری در حدود سال 
 
آه از آتب دقيق عرفان » جامع االسرار«آتابی دارد به نام . يكی از محققين عرفا است. سيد حيدر آملی. ه

در شرح »  نص النصوص«آتاب ديگر او . ای چاپ شده است نظری محی الدينی است و اخيرا به نحو شايسته
 . سال وفاتش دقيقا معلوم نيست. وی معاصر فخر المحققين حلی فقيه معروف است.  است» فصوص«
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به شكل نظری اولين بار »  انسان آامل«بحث . » االنسان الكامل«عبدالكريم جيلی صاحب آتاب معروف . و

 . وسيله محی الدين عربی طرح شد و بعد مقام مهمی در عرفان اسالمی يافت
 

فصل مشبعی در اين زمينه بحث آرده »  مفتاح الغيب«گر و مريد محی الدين در آتاب صدرالدين قونوی شا
يكی از عزيزالدين نسفی از . اند تا آنجا آه اطالع داريم دو نفر از عرفا آتاب مستقل به اين نام تاليف آرده. است

جيلی در .  شده استعرفای نيمه دوم قرن هفتم، و ديگر همين عبدالكريم جيلی، و هر دو به اين نام چاپ
بر ما روشن نيست آه عبدالكريم، اهل جيل بغداد بوده يا اهل .  سالگی درگذشته است٣٨ در ٨٠٥سال 

 ). گيالن(جيالن 
 

 عرفای قرن نهم 
برد و از معاريف و مشاهير عرفا و صوفيه  اين مرد نسب به علی عليه السالم می. شاه نعمت اهللا ولی. الف

قبرش در ماهان آرمان مزار . های تصوف است  در عصر حاضر از معروفترين سلسلهسلسله نعمة اللهی. است
اآثر عمرش در قرن هشتم .  درگذشت٨٣٤ يا ٨٢٧ يا ٨٢٠ سال عمر آرد و در سال ٩٥گويند . صوفيان است

 . اشعار زيادی در عرفان از او باقی است. گذشته و با حافظ شيرازی مالقات داشته است
 
. در عرفان نظری محی الدين يد طوال داشته است. از محققين عرفا است. لی ترآه اصفهانیصائن الدين ع. ب

وی آه اآنون در دست است و چاپ شده است دليل تبحر او در عرفان است و مورد » تمهيد القواعد«آتاب 
 . استفاده و استناد محققين بعد از وی است

 
مردی جامع بوده است و آتب زياد تاليف آرده . مانی استاز علمای آشور عث. محمد بن حمزه فناری رومی. ج

صدرالدين »  مفتاح الغيب«وی است آه شرح آتاب »  مصباح االنس«شهرت او به عرفان به وسيله آتاب . است
 . قونوی است

 
فناری اين آار را آرده است و . شرح آردن آتب محی الدين عربی و يا صدرالدين قونوی آار هرآسی نيست

 . اند اند ارزش اين شرح را تاييد آرده  عرفان آه پس از وی آمدهمحققين
 

اين آتاب در تهران با چاپ سنگی با حواشی مرحوم آقا ميرزا هاشم رشتی از عرفای محقق صد ساله اخير 
 . متاسفانه به علت بدی چاپ مقداری از حواشی مرحوم آقا ميرزا هاشم غير مقرو است. چاپ شده است

 
معاصر مير صدرالدين . محمود شبستری» گلشن راز« محمد الهيجی نوربخشی شارح شمس الدين. د

»  مجالس المؤمنين«زيسته است و مطابق آنچه قاضی نوراهللا در  دشتكی و عالمه دوانی بوده و در شيراز می
 و نوشته است صدرالدين دشتكی و عالمه دوانی آه هر دو از حكمای برجسته عصر خود بودند نهايت احترام

 . اند آرده تجليل از وی می
 

وی مريد سيد محمد نوربخش بوده و سيد محمد نوربخش شاگرد ابن فهد حلی بوده آه ذآرش در تاريخچه 
 سلسله فقر خود را آه از سيد محمد نوربخش ٦٩٨الهيجی در شرح گلشن راز صفحه . فقها خواهد آمد

 عليه السالم و ائمه پيشين تا حضرت رسول رسد و سپس به حضرت امام رضا شروع و به معروف آرخی می
 . نهد می»  سلسلة الذهب«آند و نام اين سلسله را  شود، ذآر می صلی اهللا عليه و آله و سلم منتهی می

 
. رود شهرت بيشتر الهيجی به واسطه همان شرح گلشن راز است آه از متون عالی عرفان به شمار می

تاريخ دقيق وفاتش .  آغاز به تاليف آرده است٨٧٧نويسد در سال  الهيجی به طوری آه در مقدمه آتابش می
 .  بوده است٩٠٠ظاهرا قبل از سال . معلوم نيست

 
عرب نژاد است و نسب به محمد بن حسن شيبانی فقيه معروف قرن دوم . نورالدين عبدالرحمن جامی. ه

 . دانند فانی زبان فارسی میاو را آخرين شاعر بزرگ عر. جامی شاعری توانا بوده است. برد هجری می
 

آرده است، ولی چون در واليت جام از توابع مشهد متولد شده و مريد احمد  تخلص می»  دشتی«در ابتدا 
 : گويد می. هم بوده است، تغيير تخلص داده و به جامی متخلص شده است) ژنده پيل(جامی 
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ين سبب در جريده اشعار به دو معنی ز) ١٤. (مولدم جام و رشحه قلمم جرعه جام شيخ االسالمی است
 تخلصم جامی است

 
نحو،صرف، فقه، اصول، منطق، فلسفه، عرفان تحصيالت عالی داشته و آتب زياد : های مختلف جامی در رشته
شرح فصوص الحكم محی الدين، شرح لمعات فخرالدين عراقی، شرح تائيه  از آنجمله است. تاليف آرده است

،شرح قصيده ميميه فرزدق در مدح حضرت علی ابن ) ص(ده در مدح حضرت رسولابن فارض، شرح قصيده بر
 . ، لوايح، بهارستان آه به روش گلستان سعدی است، نفحات االنس در شرح احوال عرفا)ع(الحسين

 
جامی مريد طريقتی بهاء الدين نقشبند مؤسس طريقه نقشبنديه است، ولی همچنانكه محمد الهيجی با 

تی سيد محمد نوربخش بوده است، شخصيت فرهنگی تاريخيش بيش از او است جامی نيز با اينكه مريد طريق
اش به درجاتی بيش از  شود شخصيت فرهنگی و تاريخی اينكه از اتباع بهاء الدين نقشبند شمرده می

طريقتی بهاءالدين نقشنبد است لهذا ما آه در اين تاريخچه مختصر نظر به جنبه فرهنگی عرفان داريم نه جنبه 
 سالگی ٨١ در ٨٩٨جامی در سال . آن، محمد الهيجی و عبدالرحمن جامی را اختصاص به ذآر داديم

 . درگذشته است
 

از اين به بعد، به نظر ما عرفان شكل و وضع ديگری پيدا . اين بود تاريخچه مختصر عرفان از آغاز تا پايان قرن نهم
 عرفانی همه جزء سالسل رسمی تصوفند، و اقطاب تا اين تاريخ شخصيتهای علمی و فرهنگی. آند می

از اين به بعد . شوند و آثار بزرگ عرفانی از آنها است صوفيه شخصيتهای بزرگ فرهنگی عرفان محسوب می
 . شود شكل و وضع ديگری پيدا می

 
 گفت آه شايد بشود. اوال ديگر اقطاب متصوفه همه يا غالبا آن برجستگی علمی و فرهنگی آه پيشينان ندارند

 . شود تصوف رسمی از اين به بعد بيشتر غرق آداب و ظواهر و احيانا بدعتهائی آه ايجاد آرده است می
 

شوند  الدينی مختصص می ای آه داخل در هيچيك از سالسل تصوف نيستند، در عرفان نظری محی ثانيا عده
 . شود آه در ميان متصوفه رسمی نظير آنها پيدا نمی

 
 و شاگرد شاگردش ١٠٩١ و شاگردش فيض آاشانی متوفا در ١٠٥٠ين شيرازی متوفا در سال مثال صدرالمتاله

 آگاهيشان از عرفان نظری محی الدين بيش از اقطاب زمان خودشان بوده ١١٠٣قاضی سعيد قمی متوفا در 
ال مرحوم آقا مث. اين جريان تا زمان ما دامه داشته است. اند با اينكه جزء هيچيك از سالسل تصوف نبوده. است

ای و مرحوم آقا ميرزا هاشم رشتی از علما و حكماء صد ساله اخير،متخصص در عرفان  محمد رضا حكيم قمشه
 . نظريند بدون آنكه خود عمال جزء سالسل متصوفه باشند

 
گذاری شد و عرفان شكل و فلسفی  به طور آلی از زمان محی الدين و صدرالدين قونوی آه عرفان نظری پايه

ولی . مثال محمد بن حمزه فناری سابق الذآر شايد از اين گروه باشد. خود گرفت بذر اين جريان پاشيده شدبه 
از قرن دهم به بعد اين وضع يعنی پديده آمدن قشری متخصص در عرفان نظری آه يا اصال اهل عرفان عملی و 

اند   از سالسل صوفيه رسمی بر آنار بوده- د ان  و غالبا آم و بيش بوده-اند  اند و يا اگر بوده سير و سلوك نبوده
 . آامال مشخص است

 
خوريم آه اهل سير و سلوك و عرفان  ثانيا از قرن دهم به بعد ما در جهان شيعه به افراد و گروههايی بر می

اند بدون آنكه در يكی از از سالسل رسمی و  اند و مقامات عرفانی را به بهترين وجه طی آرده عملی بوده
اند از خصوصيات  آرده ن و تصوف وارد باشند و بلكه اعتنائی به آنها نداشته و آنها را آال يا بعضا تخطئه میعرفا

اند وفاق انطباق آامل ميان آداب و سلوك و آداب فقه است اين جريان  اين گروه آه ضمنا اهل فقاهت هم بوده
 . ای دارد آه فعال مجال آن نيست نيز تاريخچه

 
 نوشتها  پی
صوفيه و «، از آتاب ٤٤در همين آتاب صفحه . ١٩ تاريخ تصوف در اسالم، تاليف دآتر قاسم غنی،صفحه -١

آند آه اول آسی آه دير آوچكی برای صوفيه ساخت، بعضی از پيروان عبدالواحد بن  ابن تيميه نقل می» فقراء
ن عبدالواحد باشد، تناقضی اگر ابوهاشم صوفی از پيروا. عبدالواحد از اصحاب حسن بصری است. زيد بودند

  . ميان اين دو نقل نيست
   صوف پشم -٢
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  .  تذآرة االولياء شيخ عطار-٣
  .  دآتر غنی، تاريخ تصوف در اسالم-٤
  .  سفينة البحار محدث قمی، ماده سلم-٥
 ايضا رجوع شود به محاضرات دآتر عبدالرحمن بدوی در دانشكده الهيات و معارف ٨٥ ميراث اسالم ص -٦

نكته قابل توجه اين است آه بسياری از آلمات نهج البالغه در آن رساله . ٥٢ -  ٥٣می در سال تحصيلی اسال
اين نكته با توجه به اينكه بعضی از صوفيه سلسله اسناد خود را از طريق حسن بصری به حضرت امير . هست

  . رسانند بيشتر قابل توجه است و مساله قابل تحقيق است عليه السالم می
  . »حاالت و سخنان ابوسعيد ابوالخير«نقل از آتاب . ٤٦٢تاريخ تصوف در اسالم ص  -٧
  . ٥٥ تاريخ تصوف در اسالم ص -٨
  . ٢٠٦ طبقات الصوفيه ابوعبدالرحمن شلمی ص -٩
ايم و نظريه  بحث نسبتا مبسوطی درباره حالج آرده»  علل گرايش به ماديگری« در مقدمه چاپ هشتم -١٠

  . ايم معرفی آنند رد آرده»  ماترياليست«اند او را  ها معاصر را آه آوشيدهبعضی از ماترياليس
  . آم آم اين آلمه به پاالن دوز تغيير شكل داده است. زين ساز»سراج  «-١١
  .  نامه دانشوران، ذيل احوال بوعلی سينا-١٢
طلب  ترياليستهای فرصتما. های شعرای فارسی زبان در ايران است ترين چهره  حافظ در حال حاضر محبوب-١٣

ای ماترياليست و الاقل شكاك بسازند و از محبوبيت او در راه اهداف  اند از حافظ نيز چهره سعی آرده
درباره حافظ نيز مانند »  علل گرايش به ماديگری«ما در مقدمه چاپ هشتم . ماترياليستی خود سود جويند

  . ايم از اين نظر بحث آرده»  حالج«
 .  شيخ االسالم لقب داشته است احمد جامی،-١٤
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