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یراو رایفیا رصهرایدنرای
آصیاضرایو وونایفوص

Sufis and their Opponents in the Persianate 
World. Reza Tabandeh & Leonard Lewisohn 
(eds.). Irvine, CA: UCI Jordan Center for  
Persian Studies, 2020.

یایُسیّ یئاجاردّ علممّ یکیرنتّ ودپسییّ ثمرۀّ ینماعهّ دنیّ

دستّدهّدوّسایمّپسّدزّیرِگّجابهنگامّدوّ)دوت۲۰۱8ّ/ّیردددّ

۱۳۹۷(ّبّههم تّشاگردّوفاددرّوّهمکارّدو،ّرضاّتابنکه،ّدرّ

برّ یبتنمّ ینماعهّ دنیّ ینکرجاتّ رسیک.ّ چاپّ بهّ آیرنکاّ

سلسلهّیقاالتّهمایشمّدستّدهّدر۲۰۱۶ّّبهّپانمردیّوّ

ّبرگزدرّ ّدجگلستان، ِستِر
ْ
ّدِد ّددنشگاه ّدر ّتابنکه ّیایسیّو پشتکار

دزّ تنمّچنکّ آوردنّ همّ دناِرّ دزّ یایسیّ دصلمّ شک.ّهکفّ

آشنانانّباّدسالمّوّحردّتهایّفکرِیّددخلّآن،ّشناساجکنّ

ّتصا ِفّپروردهّدرّددیاِنّ ،ّوّباالخص  دنیّدنی،ّبّهطارّدعم 

ّبّمخبرّدزّدنیّجهضتّعظلمّفکریّوّ
ً
آن،ّبهّغربلاِنّتقرنبا

یادفقانّوّیعارضانّآنّباد.

ّدزّ یّهدی
 
ّتابنکه،ّوّیقک ّدز ّپیّشگفتاریّیختصر ّبا ینماعه

ّیطایبّیقاالت،ّحازۀّجغردفلانمّ م
 
ّدربلانّخطاطّدل یایسی

وّ دالیمّ فلسفم،ّ یناقشاتّ عللّ وّ آّنهاّ درّ بررسمّ یاردّ

یعرفّتشناختمّدیشانّباّدنگردن،ّآغاز،ّوّدرّپنجّبخشّ)هرّ

8۰ّّصفحهّ ّنزدنکّبه ّیمّشاد. ّعرضه ّیقایه( ّتاّچهار نکّشایلّدو

ّدرزشّآنّ ّبه ّروشنگر قاجهّو
 
ّیحق ّینماعۀ ّدنی ّجمانۀ دتابنایهّو

ّیقاالت،ّدهّهرّنکّدرّودقعّفصلمّدزّ
 
یّمدفزدنک.ّشمارّدل

ّبه۱8ّّیّمرسک. ینماعهّردّتشکللّیمّدهک،

***
ـّجغردفلانِمّ بخشیوّفل،ّشایلّچهارّفصلّدرّبافتّتارنخّم

ّدست.ّ ّق ّجهم ّدودنلّسکۀ ّآسیایّیردزِی ّسکّههایّیلاجمّو دیردِن

ّفرنّبخاردهّ ّدزّصافلان ّدبّیجازی ّباّعنادنّ»یردد وصلیوّفل،

ّجاظرّدستّ
ً
نِکر،ّدساسا

َ
ی
ُ
چهّدساجمّبادجک؟«،ّجاشتۀّّدِرنکّد

بهّجاعّجگاهّوّرفتارّفرقۀّحنبلمّنسبتّبهّصافله.ّجایسنکهّ

ّدبّیجازیّدرّتلبیس ابلیس ردّ ّجظردت ّدز ّبخشم ،
ً
دختصاصا

ِییّجملهّ گاجاگاجم،ّ گروّههایّ دزّ آنّ ّ طم  دهّ یّمدنکّ جقلّ

خاردّهدجک.ّ ردّ شیطانّ فرنبّ دهّ یّمگانکّ سخیّ صافلان،ّ

ّبّهدرستمّهشکدرّیّمدهکّ ّبحث، ّدنی ّبه ّدزّورود ّپیش نکر،
َ
ی
ُ
د

دهّ»بّهینظارّدستلابمّبهّیطلبمّیعناددرّدرباِرۀّحنبللانّوّ

فکِرّ لّ دو  درجۀّ درّ دهّ دستّ دنیّ تاصلهّ بهترنیّ صافلانّ

ّبگانلمّ ّبگذدرنمّو [ّردّدنار ّدعم  ّ]بّهطار "حنبللانّوّصافلان"

"آنّوّدنیّحنبلّمهاّوّآنّوّدنیّصافلان"،ّناّ"فالنّبیّفالنّ

ینیک اونا
ّ
یاجدولد

یرددّدزّ»جهانّدیردجّمودر«ّ)دیردجمّیآب(ّسرزیلیّهایّغلردیردجمّدستّدهّدرّ *ی

بعضمّشیاّههایّفرهنگم-ددبم،ّفکریّوّدجتماعمّدزّدیردنّوّدیردجلانّتأثلرّ

صَارّ بهّ تارنخم،ّ روجکیّ درّ دهّ تردلهّ وّ هنکّ ۀّ شبّهقار  یاجنکّ پذیرفتّهدجک؛ّ

یختلفّوّبهّدرجاتّیتفاوت،ّدزّفرهنگّوّزبانّدیردنّدقتباّسهانمّدردهّوّ

درّدنیّعرصّههاّدشتردداتّوّیشابهّتهانمّباّآنّپلکدّدردّهدجک.
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دنیّ برّ دوّ تأدلکّ فالنّصافم"...«.ّ بیّ "فالنّ ناّ حنبلم"،ّ

ّنکّچابّ ّبا ّ»همهّرد ّبّهدصطالح ّدددنّو، م
 
دستّدهّحکمّدل

ردجکن«ّیاّردّبهّجتلنۀّصحلحّوّقابلّدعتمادیّجمّمرساجک.ّ

فّتلبیس 
 
ّقائلّبهّدنیّدستّدهّحکمّیؤی

ً
ینکرّتلانحا

ُ
گاناّد

شروعّ پرسشّ دنیّ باّ ویّ یذد،ّ ّ بادّهدست.ّ فردگلرّ وّ مّ
 
دل

چهّ فرنّبخاردهّ دزّصافلانّ دبّیجازیّ »یرددّ ده:ّ یّمدنکّ

دساجمّبادّهدجک؟«.ّدبادیفرجّعبکدیرحمیّبیّعلمّیعروفّبهّ

ثّسرآیکیّ
 
ّ)د.۵۹۷ّق(ّفقلهّحنبلم،ّودعظ،ّوّیحک دبّیجازی

ّددناجمّغلرّ ّپلرودن ّجّهتنها ّبادّده ّدنیّعقلکه ّبر ّبغکدد، ّدهایم دز

بلکهّ شکّهدجک،ّ دبلیسّ جلرجّگهایّ دستخاشّ دسالمّ دزّ

عایمان،ّ یاجنکّحادمان،ّ دسالیم،ّ دی تّ طبقاتّ دزّ بسیاریّ

ثان،ّخطلبان،ّیغانانّوّ
 
عابکدن،ّزدهکدن،ّقارنانّقرآن،ّیحک

گروّههایّدنگرّجلزّبرّدثرّحللّههایّشیطانّبهّردهّدجحردفّ

العلم  نقد  دوّ دتابّ دنگِرّ جامّ دنّیدهّ هّ تاج  قابلّ رفتّهدجک.ّ

دزّ شماریّ حتمّ دوّ دهّ یّمرساجکّ دنیّ وّ دست،ّ والعلماء 

فسادّ دچارّ ردّ آجانّ عقانکّ وّ علمّ وّ یسلمانّ عایمانّ

یّمدنکّهدست.ّیعّذیک،ّطبقۀّصافلهّوّدجحردفاتّجظریّوّ

وی،ّ دالیمّ بحّثهایّ وّ جکیمّ سخنانّ درّ آّنهاّ عملمّ

دجکدمّ دهّ قسممّ بهّ بادّهدجک،ّ دجتقادّ وّ بیّشترّهکفّحملهّ

ّبکعّتها،ّ ّجقاطّضعف، ّجقک ّتلبیس ابلیس به ّدز ّجلمم بیشّدز

دختصاصّ صافلانّ شطحلاتّ وّ طایاتّ وّ یبایغّهگانّمهاّ

نافتّهدست.ّدوّتبعاتّفرنّبهایّدبلیسّردّدرّآددبّطهارتّ

ّیباسّ ّفقرّخادخادسته،ّرسام ّنایل ه،ّرباّطنشینم، ّجمازهای و

پاشیکن،ّوّعاددتّغذدنمّصافلهّیّمبینکّوّبرّرسمّسماع،ّ

یهارگسیختۀّ دبردزّ رقصلکن،ّ زدن،ّ دفّ یاسیقم،ّ دستماعّ

طاقّتفرسا،ّ رناضّتهایّ جایّهدردجم،ّ »وجک«،ّ دحساسّ

گریستّیهایّبّموقفه،ّدحتردزّدزّدودّوّدریان،ّعزیّتگزننمّ

ّآنّساّ ّدنیّساّو ّبّمهکف ّدجتماعم، ّفعایلّتهای ّدز ّدوری و

دزّ دنگرّ یاردِّ چنکنیّ وّ »سیاحت«،ّ بّهجامّ زدنّ پرسهّ

ّدزّحازّههایّ ّنکم ّیّمگلرد. ّآجانّسختّخرده فرنّبخاردگم

ّدبلیسّ ّقرباجمّحللّههای ّدبّیجازیّصافلهّرد بسیارّیهم مّده

ّآجانّبهّ»علمّدیباطی«ّدرّیقابلّ»علمّ ه یّمددجک،ّتأدلکّوّتاج 

یاضاعاتّ بهّ حنبلّمیذهبّ ددنشمنکّ دنیّ دست.ّ دیظاهر«ّ

یرباطّبهّیعرفّتشناسم،ّیتافلزنک،ّوّجغردفلایّروحم-

ّتمایمّدغکغۀّ
ً
ّجکدردّوّتقرنبا ّدعتنانم یعنایّصافلانّچنکدن

ویّدعمالّروحاجمّظاهریّوّقابلّرؤنتّدستّوّبهّدعمالّ

هّدست.ّدبّیجازیّصافلانّردّ روحاجمّباطیّبسیارّبّمتاج 

بّهسببّیحکودّدردنّخادّبهّعلمّباطیّبهّقلمِتّفروجهادِنّ

ّقردجمّیطابقّ ّآنات ّدز ّجادرست ّتأونالت ّبر ّتأدلک ّدنیّو
ِ
علم

ّمآیلزّخاد،ّسرزنشّیمّدنک.ّفردیاشّنشادّدهّ جظردتّتاه 

دبّیجازیّدزّصافلهّدهّسخیّیّمگانک،ّینظارشّصافلانّ

ّجلزّ ّدو ّدوست.ّیالکّسننش ّبغکددّدرّزیانّخاد رباّطنشیِی

تّوّجماعت«ّدست،ّوّهرّگروهّوّفرقّهدیّدهّ
 
یذهبّ»سن

ّدی تّدسالیم،ّ ّدر ّدنکّهآل ّو ّیعتبر ّتنهاّطبقۀّصکدرصک ّدنی دز

فاصلهّگرفتّهباشک،ّدرّددمّحللّههایّشیطاجمّدفتادّهدست.ّباّ

همۀّدنیّدحادل،ّدرّچارچابّجظرِیّدبّیجازی،ّصافلانّجهّ

تّوّجماعتّ
 
ّدهلّسن ّبلکهّدرّیکدر ّدسالم ّدزّیرزهای بلرون

جک،ّینتهاّدرّدرجۀّسام،ّپانلّیترّدزّعلماّوّسالطلیّ یستقر 

م،ّجایّددرجک.ّدزّدنیّرو،ّ
 
وّباالترّدزّتادّههایّیسلمانّسن

جلرجّگبازّیهایّ آثارّ وّ ببیننکّ یناسبّ تعللماتّ چناّنچهّ

ّدرّسلسلۀّ ّرد ّزدودهّشاد،ّجانگاهّشایستۀّخاد ّآّنها دبلیسّدز

دالمّ حاصلّ نافت.ّ خادهنکّ بازّ تّ
 
سن دهلّ جظامّ یردتبّ

ّخصماجهّوّ
ً
دنّیدهّیاضعّدبّیجازیّنسبتّبهّصافلهّظاهرد

ّیعتکیمّدزّزهکّوّ
 
بّهقصکّتکفلرّجباده،ّبلکهّضمیّقبالّحک

تّوّ
 
باطّیگردنم،ّدرّپمّآنّبادهّدهّآجانّردّبهّیشمّدهلّسن

جماعِتّبغکددِّعصرّخادّساقّدهک.

ّدبّیعربمّدربارۀّدنکگاّههایّیتقابلّصافلانّ وصلیآفم،ّ»آردء

شروعّ مّ
 
یسل فرضّ دنیّ باّ یاریس،ّ ِجلمزّ دزّ نان«،ّ

 
یال وّ

صافمّ همّ ددبر،ّ شیخّ بهّ یشهارّ دبّیعربم،ّ دهّ یّمشادّ

دوّ دّ
 
یتعک آثارّ دزّ دننم.ّ ددنشمنکیّ همّ وّ بادّ برجستّهدیّ

ّتهایّ
 
ّدسالیمّوّسن ّدزّیکاتبّعلام بریّمآنکّدهّباّبسیاری

ّآثارّ ّبهّقسممّدهّفهم ّآشنانمّعملقمّددشتّهدست، ددبّعربم

یهم شّیستلزمّآشنانِمّددئرّةدیمعارّفگاجهّباّعلامّعقلمّوّ

ّدبّیعربمّ ّآثار ّدر ّبسیار ّتنا ع ّدوست. ّددبمّزیان ّدننمّو جقلم

ّآثاْرّیاضاعّتحقلقّوّتکریسّگروّههایّ ّدنی باعثّشکهّده

عارفّ فللساف،ّ ث،ّ
 
یحک ر،ّ یفس  لم،ّ

 
یتک فقله،ّ یختلفّ

ّعبکدیرحمیّ ّگلرد. ّقردر ّددنبّوّشاعر س، ّیکر  خ، ّیار  جظری،

تأثلرّ ّ
ً
عملقا دبّیعربمّ ذوقمّ وّ فکریّ ینابعّ دزّ دهّ جایمّ

پذیرفتهّوّدرّجگارشّوّسردیشّآثارّیتعکدّوّیتنا عّخادّدزّ
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جنبّههایّ همهّ آنّ تأثلرّ دزّ روشنمّ یثالّ گرفته،ّ بهرهّ آّنهاّ

گاجاگاِنّدبّیعربمّدرّنسّلهایّپسّدزّخادّدست.

دزّ دنسانّ یعنایّ روحاجم/ّ قابللّتهایّ یلانّ دبّیعربمّ

سانمّوّقابللتّهایّفکری/ّعقالجمّدوّدزّسایّدنگر،ّقائلّ

ّدستّ ّچنلیّتفاوّتهانم
ً
ّدست.ّظاهرد بهّتفاوّتهانمّبنلادی

ّ)exoteric(»ّوّ»علمّظاهر)esoteric(ّ»دهّیرزّیلانّ»علمّباطی

ردّتعللیّیّمدنک.ّدنیّتفاوّتهاّیّمتادجکّباعثّبکفهمّمهایّ

ّیقکیاتم،ّ
ً
ّبایقا هّخطرجاکّحتمّدرّّودقعلّتهایّنسبتا ّو د

 
یتعک

وتحللّلهایّ سیاسمّ دجکیشّههایّ )یاجنکّ یطایبمّ بّهعالوه،ّ شاد.ّ

جظریّجایعّهشناختم(ّوجادّددردّدهّبلانّصرنحّوّعلنمّآّنهاّ

خایمّدزّخطرّجیستّوّبانکّسربستهّدظهارّشاد.ّدبّیعربمّ

بردیّبلانّهرّنکّدزّدنیّدوّحازهّسبکّبلانّیتفاوتمّدختلارّ

ّبّهجظرّجلمزّ ّدنگریّعام . ّو ّ»دشاره« ّنا ّنکمّخاص  دردّهدست:

ّدودنلّحلاتّعلممّوّ ّبه یاریس،ّسبکّخاصّبیّشترّیرباط

ّیرباطّبهّ
ً
دوردنّدقایتّشیخّدرّیغرب،ّوّسبکّعامّعمکتا

ّدستّدهّ ّدوّدرّشرقّعربمّوّساّلهانم رترّزجکگم
 
زیانّیتأخ

ّبادهّوّویّ ّدزّجایعه ّجاشتّههایشّالنّههایّعاّمتری یخاطبان

دی تّ یختلفّ گروّههایّ بهّ جصلحتّ یقامّ درّ یّمتادنستهّ

رّوّهشکدرّدهک.
 
ّتذد ّآجان، ّبّهویژهّحادمانّوّرهبردن دسالیم،

دوسانگمّ دنیّ دالنلّ دددنّ نشانّ بّهینظارّ یاریسّ

علمم- ِشخصلتّ یتفاوتّ بسیارّ بّهظاهرّ وّ چشمگلرّ

یعنایّدبّیعربم،ّجایّجایّفتوحاتّ)بّهویژهّباب۵۴ّآن(ّردّ

بهّ یّمدنک.ّ دردئهّ آنّ دزّ روشنمّ قردئیّ وّ یثاّلهاّ وّ تحلللّ

ّدبّیعربمّ ّبرجستهّیّمدنکّده ّجکاتمّرد عبارتّدنگر،ّیاریس

آّنهاّرد،ّبّهدقتضایّشردنطّوّیصایحم،ّناّبّهصردحتّناّبهّ

ّبّهطارّسربستهّ ّرد ّآّنچه ّو ّدرده، ّدظهار ّپلچلکه ّو ّجمادنی بلاجم

خایشّ یعنمّ دهلّ وّ جکتّهسنجّ خادجنکگانّ بهّ ددشتهّ بلانّ

رّشیخّددبرّدنیّ
 
ودیّمگذدردّدهّخادّفهمّدننک.ّجخستلیّتذد

کایّصافلانّبرّدرتباّطهایّپاشیکهّبّهناریّزبانّ
 
دستّدهّدت

ّدزّخطرّیقایاتّشرنعتمکدریّ دشاره،ّبّهینظارّصلاجتّخاد

بادّدهّنسبتّبهّصکدهایّباطیّگاشمّبسته،ّدیاّگنجّعلامّ

ّدنیّ ّبارنکمّدهّشیخّیّمدفزدنک ّآستلیّددشتنک.ّجکتۀ ظاهرّدر

ّدنیّ ّبه ّجلازی ر،ّچنکدنّهم
 
ّیؤث ّدرتباطّروحاجِم ّبردی دستّده

ّباّدیهامّرب اجمّناّپلامّ
ً
دشاردتّجیست،ّزیردّدساجمّدهّحقلقتا

ّبازیّمشناسنکّ ّآنّدشاردتّرد ّبالفاصله ّدرّدمّو سروشّآشناننک،

ّدزّطرنقّ ّآّنهاّدرکّیعنایّرد، ّبلانّدنگر، ّبه وّفهمّیّمدننک.

آنّعباردتّجمادنی،ّبّهیعنایّدقلقّدلمه،ّحاصلّجمّمدننک.ّ

ّجایحریانّ ّدرّحضار ّفقط ّ»دویلاءّهللا« ّیلان ّدر ّدشاره ّزباِن دنی

ّدفرددیّ ّدسترسّچنان ّدر ّبهّدارّیّمرفتهّدهّ ّجاشتّههانم ّدر و

قردرّیّمگرفتّهدست.

ردّ یردمّ غلریستقلْمّ بّهوجهّ دبّیعربمّ دهّ دنگریّ خطرّ

دزّ برخارددرّ دفرددیّ عاهایّ
 
دد یّمدهک،ّ دجذدرّ آنّ بهّ نسبتّ

هّوّجاذبهّدستّدهّبسیارّبیشّدزّدجکدزهّبردیّ یقکدریّفر 

خادّیرجعل تّوّدختلاردتّسیاسمّناّیذهبمّقائلنک،ّیاجنکّ

علانّدجقالبِمّیهکون ت.ّدجگلزۀّدنگریّدهّدساسّدستفادۀّ
 
یک

دبّیعربمّدزّزباِنّبالغمّچنکالنهّوّدستعاریّباد،ّوّجنبۀّ

الدقل،ّ )ناّ دردنّ یتحا لّ دحتمالّ وجادّ ددشت،ّ یثبّتتریّ

ّعایمانّدنیّ
ِّ
ّبهّزی ّبّهتازگم ّبادّده ّدذهان(ّخادجنکگاجم گشادن

شاجکّ هکدنتّ وّ تشانقّ آجانّ دهّ یعناّ بکنیّ درآیکّهبادجک؛ّ

ّیعنای/ّعرفاجمّ
ً
صا

 
جگرّشهایّیشخ وّ سبکّوّسلاّکهاّ

ّتهایّدرحالّگسترشّوّجهادننهّشکنّصافلانّ
 
آددبّوّسن

وّ حلثی تّ ددنش،ّ ّ
ً
جهانتا دهّ بّهطاریّ بگلرجک،ّ ّیترّ

 
جک ردّ

آددبّوّ آنّ االجهّدرّجهتّترونجّ دعتباریّدجتماعمّردّفع 

ّتهاّبهّدارّبنکجکّوّشیاّههاّوّیالزیاتّآنّردّبهّدنگرّ
 
سن

آجانّبهّبخّشهایّوسیّعتِرّ علمایّدنیّینتقل،ّوّدزّطرنقّ

دی تّدسالیمّدجتقالّدهنک.

دشارۀّدنگرّدبّیعربمّبهّدنیّدستّدهّدزّدظهاردتّدفرددّ

دهّ بریّمآنکّ یعنایّ دشاردتّ دنیّ داربردّ وّ فهمّ بهّ قادرّ

یعرفتّیعنایّخادّردّدزّطرنقّآناتّدیهمّبرّصحنۀّآفاقّ

نعنم،ّعادیمّخلقتّوّتنربۀّ وّدرّجفسّخایشّیّمنابنکّ؛

دیّدهّبّهناریّ
 
باطنْمّدیشانّردّبسمّبیشّدزّردّههایّیتعک

رّدست،ّبهّآنّحکّدزّ آناتّقرآجمّوّدنگرّینابعّوحلاجمّییس 

یّمرساجک. یعرفتّ

ّجادرّ ّیادرد ّدز ّنکم ّبه عّخاد
 
ّیمت ّیقایۀ ّدز یاریسّدرّجانم

ّیحیّ ّبا ّدبّیعربم ّده ّفتاحاتّیّمپرددزد،ّجانم ّدز ّباب۵۴ّ در

ّسیاسمّوّ
ً
صرنحّدّمسابقّهدی،ّبحثّبسیارّحادّوّصرنحا

خصایتّدیرپاِیّ»فقهایّشرنعت«ّنسبتّبهّدویلاءّهللاّردّ

عمّدستّدهّخکدوجکّدسمّردّخشّیترّ
 
پیشّیّمدشک.ّدوّیک

هللا(ّ )دویلاءّ خکدّ یرددنّ بهّ نسبتّ فقهاّ دزّ بّمرحّمترّ وّ

بهّ خکیتّ وقفّ ردّ خادّ دننانّ آّندهّ حالّ جلافرنکّهدست،ّ
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وّ حقلقتّحضرتّ بهّ دوّ عنانتّ نُمیّ بهّ وّ دردهّ خکدوجکّ

دسردرّخلقتّوّیعنایّدتابّدوّوقافّنافتّهدجک.ّبنابردنی،ّ

بهّ نسبتّ فرعانّ بّهیثابۀّ هللاّ دویلاءّ بهّ نسبتّ فقلهانّ دنیّ

ّدنیّ ّیّمدفزدنکّده ّدنیّرو، ّدز ّدبّیعربم، ّدیهمّهستنک. پلایبردن

»ناردنّیا«ّ)دویلاءّهللا(ّبردیّیحفاظّیاجکنّدزّآسیّبهایّدهلّ

بهّعقلکۀّ یّمآورجک.ّ دشارهّرویّ بهّزبانّ دجحردف،ّ دذبّوّ

ّدوّجنبهّ ّفرودّیّمآنک، ّدویلاءّهللا ّبر ّدیهمّده ّآنت ّددبر،ّهر شیخ

سّوّروحّخادّیشاهکهّ
ْ
ددرد:ّجنبّهدیّدهّدیشانّآنّردّدرّجف

یّمدننکّوّجنبّهدیّدهّآنّردّدرّبلرونّدزّخادّیّمبلننک.ّآجانّ

آّنچهّردّدهّدرّجهانّخادّیّمبلننکّ»دشاردت«ّیّمخادجنکّتاّ

ظاهرجک،ّ صارتّهایّ دستاددنّ دهّ فقلهان،ّ بردیّ آنّ هضمّ

ّدمکّ ّبه ّیرددنّخکد ّرد ّیعنانم ّدنیّهمه،ّهر ّبا ّباشک. ردحّتتر

جظرّوّبصلرتّعرفاجمّخادّنزدّفقلهانّبلانّدننک،ّدننانّآنّردّ

چلزّ هلچّ هللاّ دویلاءّ دنیّ یعتقکجکّ زیردّ یّمشمارجک،ّ یردودّ

جمّمددجنک.ّسببّدنیّدجکار،ّبهّباورّدبّیعربم،ّدنیّدستّدهّّ

بهّتصا رّفقها،ّددنشّفقطّدزّطرنقّتعللمّگرفتیّدزّفردیّ

دّدنگریّدزّوجاهّ
 
دنگرّبهّدستّیّمآنک.ّیاریسّیادردّیتعک

عرضهّ فقلهانّ وّ صافلانّ دنکگاّههایّ دختالفّ وّ تقابلّ

ّّ ّّ ّّ یّمدنکّدهّبانکّخادجکّوّبهّعمقّتحقلقّدوّپمّبرد.

]دباطایِب[ّ درّ دبّیحنبلّ تأثلِرّ دیَاَرع:ّ »دتابّ سام،ّ وصلی

ّدستّبردیّنشانّدددنّسنخّ ّدزّسائِکاّنازددم،ّتالشم م«،
 
یک

ّیمکیّدستّ ّدگرچه ّوّصافلان. رودبطّسختّپلچلکۀّحنبللان

ّدنیّدوّگروهّیقابلّناّحتمّیخایفّ مّوّگذرد،
 
درّنکّجظرّدل

ّدگرّ ّزیرد ّویمّدنیّتمایمّودقعل تّجیست، ّشاجک، ّتصا ر نککنگر

چهّدنیّدوّفرقهّپلاستهّآیاجّدجتقادهایّتنکّنککنگرّبادّهدجک،ّ

ّصافمّبادنّ
 
ّضک

ً
قردئیّنشانّیّمدهکّدهّحنبلمّبادنّیزویا

ّوّ ّعبکهللاّدجصاری ّیاجنکّخادجه ّبهّصافلاجم،
ْ
ّتارنخ ّدر جیست.

عبکدیقادرّگلالجم،ّبریّمخارنم،ّدهّحنبلمّیذهبّبادّهدجک.ّ

مّ)د.۳۹۶ق(ّ
 
نازددم،ّبّهعنادنّجماجه،ّتأثلرپذیریّدباطایبّیک

ّبیّحنبلّ)د.۲۴۱ق(ّیاضاعّتحقلقّخادّقردرّدددهّ ّدحمک ّدز رد

مّدرّجگارشّقوت القلوبّدهّنکمّ
 
وّثابتّدردّهدستّدهّیک

دزّجخستلیّدتاّبهایّردهنمایّدخالقّوّتصا فّدست،ّدزّ

بهرهّ حکنثّ بهّ ویّ رونکردّ وّ دبّیحنبلّ الَورع  کتاب 

فۀّ
 
گرفتّهدست.ّبهّجظرّنازددم،ّتعایلمّوّروشّدبّیحنبلّیؤی

مّدزّدسالمّعرفاجمّوّباطّیگردّ
 
یهممّدزّشرحّوّتأونلّیک

قانّ
 
دست.ّدوّدشاردتمّجلزّبهّجاعّجگاّههایّشماریّدزّیحق

ّدحمِکّ ّدز ّده م،
 
ّیک مّدردّهدست.

 
ّیک سرشناسّحنبلمّنسبتّبه

وّ فقهمّ آردءّ دزّ بسیاریّ یّمبرد،ّ جامّ »دیام«ّ عنادنّ باّ حنبلّ

دخالقمّینکرجّدرّقوت القلوبّردّدزّکتاب الورع ویّجقلّ

لّ ـّدوّسکۀّدو  دردّهدست.ّچنلیّیّمجمانکّده،ّالدقلّدرّنکّم

»زدهکّ یلانّ چنکدجمّ تفاوتّ یتصا فه،ّ یحساسّ حضارّ

خلاّتنشیی«ّ یتصا فّ »زدهکّ وّ ع«ّ یتشر  یکرسّهنشییّ

یمّبرّعلمّظاهرّوّدستکاللّعقلمّوّ جبادّهدست،ّجزّآّندهّدو 

یّمورزنکجک.ّ تأدلکّ قلبمّ ودرددتّ وّ باطیّ علمّ برّ دویمّ

تفاوّتهاّیلانّدنیّدو،ّدرّسکّههایّپسییّبیّشترّوّبیّشترّ

عناصرّ پارّهدیّ تحرنکّ وّ یللّ بهّ ّ
ً
دحتماال نا،ّ نافت؛ّ جمادّ

وّ عّ یتشر  ّ
ً
تکرننا وّ زدّهشکّ ددییّ دختالّفهاّ بهّ خاص،ّ

ّهرّ ّبه ّگرفتنک. ّقردر ّهم ّبردبر ّتارنخم، ّبعضّددودر ّدر یتصا ف،

تّدنّیدهّجمّمتادنّجظرّقاطعمّدریاردّرودبطّیلانّ
 
حال،ّعل

ّدنیّدستّ ّنازددمّتصرنحّیّمدنک، ّهمچناّنده ّددد، دنیّدوّگروه

ّنّکدستّ ّدربارۀّصافلان ّدرزنابّمهایّحنبللان ّو ّددورّیها ده

یاجنکّ حنبلم،ّ بزرگانّ بعضمّ بّهویژه،ّ جبادّهدست.ّ همساّ وّ

دزّ شماریّ ددنستیّ یردودّ ضمیّ دبّیجازی،ّ وّ دبّیتلملهّ

وّ صافله،ّ خاصّ دفردّطدارّیهایّ فکری،ّ گردیّشهایّ

برّ بهّدحادنثّیشکاکّوّغلریعتبر،ّ آجانّ دستنادّ ّ
ً
یخصاصا

ّآجانُّیهرّتصانبّیّمجهنک. ّدفکارّوّرفتار ّدز بسیاری

وصلیچضرصم،ّ»صافلانّدرّیقامّعلماّدرّآسیایّیردزِیّقرنّ

بخاردنم«،ّ یاالجاّشرنفّ وّ عایِمّ علّمآبادِیّ هفکهم:ّشیخّ

مّ
 
یّهمانّخط

 
ویسّ)Devin DeWeese(ّتاّحک

ُ
تأیلفّدِونیّد

ّدنّیدهّدوّگروهّفقلهّوّصافمّ ردّدجبالّیّمدنکّدهّیقایۀّقبلم:

همیشهّوّهمهّجاّیقابلّهمّجبادجک،ّوّحتمّگاهّجهّدوّگروهّ

ّنکّگروهّردّتشکللّیّمدددجک.ّدگرّجهّدرّ
َ
یتمایزّبلکهّدساسا

هفکهمّ قرنّ یردزیّ آسیایّ درّ الدقلّ دنگر،ّ سرزیلّیهایّ

ّیحساسّجبادّهدست،ّ ّوّسبکّوّسلادم ّعقلکتم ّتقابل چنلی

ّعلماّ
ْ
تاّجانمّده،ّبناّبهّددوریّدویس،ّدرآنّدوردنّصافلان

ّوضعلتّ ّدنی ّده ّیّمدنک ّدویسّدضافه ّبادجک. ّعلماّصافلان و

یّوجادّددشتهّوّسپس،ّبهّ
 
درّدوّسکۀّپیشّدزّآنّجلزّتاّحک

ّدنیّسهّقرنّ ّجازدهمّهمّدشیکهّشکّهدست.ّصافلۀ دودنلّقرن
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دخلر،ّدفزونّبرّددنّشهایّباطی،ّدرّعلامّظاهرّهمّدستمّ

ددشتّهدجکّوّدغلبّشغّلهایّرسممّوّغلررسمّمدیّردّیتقب لّ

ّ ّعلماّبادّهدست.ّهملّیطار،ّطم  ّخاص 
ً
یّمشکّهدجکّدهّجاعا

یّدرّفعایل ّتهایّ
 
دنیّدوردنّطاالجم،ّدساجمّدهّبّهطارّجک

ّدزّسهّطرنقِتّ ّنکم ّبه ّددشتنک، ّآسیایّیردزیّشردت علمای

دنیّیعناّدهّ بهّ بادجک؛ّ صلّ
 
بَرویّیت

ُ
د یََسای،ّوّ جقشبنکی،ّ

ددثردعضاِیّطبقّهدیّدهّدرّحازۀّقرآّنپژوهم،ّحکنث،ّفقه،ّ

یقامّ درّ ناّ ددشتنک،ّ عملقّ یطایعۀّ دسالیمّ علامّ دنگرّ وّ

سّوّدنگرّیسئایلّتهانمّگماردهّیّمشکجکّدهّ قاضم،ّیکر 

ّصهانمّباد،ّباّنکّناّچنکّ یستلزمّدِشردفّبرّچنلیّتخص 

ّبنابردنی،ّ ّددشتنک. ّپلاستگّمهایّطرنقتم ّجلز سلسلۀّصافلاجه

بحثّ یاضاعّ ّ
ً
عمکتا ـّدهّ هفکهمّ قرنّ یردزِیّ آسیایّ درّ

ّجّهتنهاّ ـ ّجازدهمّ( ّدودنلّقرن ّتا ّبّهطارّجنبم، ّ)و ویسّدست
ُ
دونیّد

یادجههّوّخصایتمّیلانّپلرودنّشرنعتّوّرهرودنّطرنقتّ

لّ ّدزّیلانّگروهّدو 
ً
یحساسّجبادّوّینتقکنیّگروهّدومّیزویا

ّبرّ ردّههاّرد
ُ
ّبادجکّدهّسخّتترنیّخ ّدنیّصافلان ّبلکه جبادجک،

صافلانّدنگرّیّمگرفتنک.ّبهّعبارتّدنگر،ّهرّآّنچهّیغایرّ

گروهّ دوّ هرّ دجتقادّ هکفّ بادّ شرنعتّ عقانکّ وّ دحکامّ باّ

طرنقتمّوّشرنعتمّقردرّیّمگرفت.

دویسّبّهدجبالّبلاِنّشرحّینملمّدزّوضعلتّصافلهّوّ

وّ جقشبنکیّ یختلفّ دستّههایّ وّ یردزیّ آسیایّ درّ علماّ

وّ دهایمّطرنقتّ یاضعّ آجان،ّ یلانّ رقابّتهایّ وّ یساعمّ

دنیّ وّهمسانمّ آیلزشّصلّحآیلزّ هم،ّ بهّ نسبتّ شرنعتّ

دوّجماعتّباّنککنگر،ّوّظهارّگروّههایّفرعِمّصافم،ّ

آسیایّ یساعِمّ وّ جقشبنکیّ یشانخّ فمّ یعر  بهّ یّمپرددزدّ

یردزی،ّباّتأدلکّبیّشترّبرّوضعلتّصافلانّیاوردءّدینهرّ

یلانّ دزّ بخارد.ّ وّ سمرقنکّ آّنها،ّ شهریّ ّ یهم  یرددزّ وّ

بزرّگترنیّ دربارۀّ یبساّطتریّ العاتّ
 
دط دوّ صافلان،ّ

شیاخّیساعم،ّشیخّعلّمآبادیّعایِمّوّیاالجاّیحم کشرنفّ

بخاری،ّبهّدستّیّمدهک.

***
ّدست: ّآجاطایم، ّدزّدوّیقایۀّزیر،ّیرباطّبه ب

 
بخشیآفمّیرد

وصلیپنجم،ّ»دستقردرّتصا فّدرّآجاطایِمّدرّحالّدسالیمّ

ّقَرّهیصطفم،ّ ّدحمک ّبّهقلم ّپانزدهم(«، ّ)سکّههایّچهاردهمّو شکن

ـّتردمّ پسّدزّبلانّینملمّدرّروجکّشکّلگلرِیّآجاطایمّدسالیّم

ّدیپردتاریّعثماجمّ ّدویتّبلزدنسّوّظهار ّفاصلۀّسقاط ّدر ده

بّدزّزیلنّههاِیّ
 
درّدودخرّقرنّجهمّرخّدددّوّجایعّهدیّیرد

یسیرّ درّ جایعّهدیّ بهّ ردّ یذهبمّ وّ زباجمّ قایم،ّ یختلفّ

یسیحلّتزددنمّوّدسالیمّوّتردمّشکنّقردرّددد،ّبهّجقشّ

ـّدننمّیّمپرددزدّوّسپسّ صافلانّدرّدنیّدستحایۀّفرهنگّم

دنکگاّههایّشماریّدزّشاخّصترنیّصافلانّترِکّدنیّدورهّ

ّبررسمّیّمدنک:ّ ّددنّشآیاخته ّجخبگان ّدنگر ّو ّعلما ّنسبتّبه رد

رّوّدارآنمّ جخبگاجمّدهّینزیتّخایشّردّدغلبّیکنانّتبح 

ّدهّ ّیّمدنک ّقرّهیصطفمّتصرنح ّبادجک. ّفارسم ّنا ّعربم ّدر خاد

ّدیثایهمّ ّدِیِره،ّعاشقّپاشاّو آثارّتردِمّگاننکگاجمّچانّنانس

ّنسبتّ ّجظردتّصافلان ّدزّیاضّعگلرّیهاّو نشاّندهنکۀّطلفم

دجکارّ تاّ گرفتهّ یشفقاجهّ حمانتّ دزّ دست:ّ عایمّ وّ علمّ بهّ

ّیّمدنک؛ّ ّدلمّتقسیم ّدستۀ ّدو ّبه ّرد ّدنیّیادضع ّجایسنکه آشکار.

وّ دوستاجۀّصافلانّشهریّ وّ همساّ دمابیشّ یادضعّ نکمّ

روستانشیی.ّ صافلانّ خصماجۀّ وّ یخایفّ یادضعّ دنگریّ

ّیرحلۀّشکّلگلرِیّ ّدنی ّدهّطم  ّیّمدهک جایسنکهّسپسّتاضلح

جّ ّیرو 
ً
پسابلزدنس،علمایّتعللّمدنکهّدرّیکدرسّدننمّعمایا

ّطرفکدرّ
ً
ّشرنعّتیحارّوّپلروّیذهبّحنفمّوّبعضا

ِ
دسالم

ّباّجظردتّصافلانّ یذهبّشافعمّبادجک،ّوّدرّعلیّحال،ّ

ّنعنمّذدرگانمّ ّدختصاصِمّصافلاجه،
ِ
ّدوّرسم ّنسبتّبه

ً
یعماال

ّیشانخّصافمّشهرنشییّ ّیاضعّیخایفمّجمّمگرفتنک. وّسماع،

ّعایمانّدنیّبادجک،ّحتمّدگرّباّبخشمّدزّدیهلاتّ
ْ
دغلبّخاد

ّیعّ ّجباد،ّسِرّخالفّددشتنک. ّآجان ّرونکردهای ّبا ّیادفق ّده فقها

ّدهّ ّروستانشیی، ّیلانّصافلان ّتادفقم ّو ذیک،ّچنلیّهمسانم

علمایّ ّ
ً
یخصاصا دنی،ّ علمایّ باّ بادجک،ّ ترّکزبانّ ّ

ً
عمایا

شهرنشیی،ّوجادّجکدشت.ّقرّهیصطفمّسهّتیّدزّبرجستّهترنیّ

ّدجتخابّوّیعرفمّ ّدزّصافلانّردّبّهعنادنّجماجه ّدنیّگروه دفردد

یّمدنک:ّنانسّدیرهّ)د.۷۲۰ّق؟(،ّقانغاسازّدبکدلّ)د.ّجلمۀّدولّ

درویّشهایّ دنّیهاّ )د.88۳ق(.ّ باباّ عثمانّ وّ ق(،ّ جهمّ قرنّ

ّبهّروستایّدنگرّیّمرفتنکّناّ ّدزّروستانم ّبادجکّده ترّکزباجم

دهّ یّمشکجکّ زدونّههانمّ یقلمّ فصلمّ بّهطارّ هردزگاهمّ

هادددردنّآجانّبردیّدویلاءّشاخصّخادّیّمساختنک.ّدنیّسهّ

ددشتنکّدهّ یلانّروستائلانّ درویشّیرنکهانمّیخلصّدرّ

دزّ آجانّرودنّتهایّخاصمّ بهّتردمّسخیّیّمگفتنک.ّ فقطّ
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ّدسالیمّ ّفقه ّدز جظرنّههایّصافلاجهّعرضهّیّمدردجکّدهّعاری

وّ شرنعّتیحارّ ّ
ِ
دسالم آجان،ّ جظرّ دزّ باد.ّ آنّ دیهلاتّ وّ

گفتماّنهایّتنایزیّوّهننارگذدِرّعلمایّشرنعتمکدرّبیشّ

ّپلامّ ّآّنده، ّیهّمتر ّبادّو، ّتسایح ّفاقکّروح ّمآیلزّو
 
ّتحک دزّحک

ّعلماّ ّبه ّآجان ّتحرنفّیّمدرد. ّحضرتّعلمّرد ودقعمّپلایبرصّو

ّدزّ ّدننمّوّیقایاتمّده صانّعلام ّبهّیتخص  ّجمّمجهادجکّو وقعم

ّجمّمدردجک.ّ ّدعتنا ّدعتباِردسالمّشهریّبرخارددرّبادجک، ینزیتّو

ّوجهّهدیّ ّده ّپلرودنّدیشان، ّیشانخّصافمّو آجانّحتمّنسبتّبه

ّدغلکارّ ّرد ّآجان ّزیرد ّددشتنک،ّخصایتّیّمورزنکجک، دجتماعم

وّشی ادّتصا رّیّمدردجک.ّدرویشاجمّدزّجاعّنانسّدیرهّسعمّ

یّمدردجکّباّیردمّعادیّدرآیلزجک،ّبهّزبانّآجانّسخیّبگاننک،ّ

ّبردیّ ّنسخّههایّشرنعّتیحار ّجاشتی ّدز ّبپاشنکّو ّآجان یاجنک

رفتارهاّوّشعائرّدجتماعمّپرهلزّدننک.ّخالصهّآّنده،ّدسالمّ

ّتصا فّ»فرنبکار«ّ ّو ّدسالم ّیقابل ّدرستّجقطۀ ّتصا فّآجان و

ّجهادننّهشکۀّ ّدسالمّرسممّو
 
شهریّباد.ّدرّودقع،ّدسالمّآجانّضک

یستقرّدرّشهرهاّباد.ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

تردلۀّ درّ ظاهریّ علمایّ یقابلّ درّ »صافلانّ ششم،ّ وصلی

ّتهایّ
 
ّدرّسن ّفرعان" ّ"دنمان ّبحثّبرّسِر ّهفکهم: ّقرن عثماجِم

دِیلزدّتسبلحم،ّپژوهشمّدستّ صافل ۀّیایایّوّددبری«،ّدزّ

دربارۀّجانگاهّوّجقشّدجتماعم-سیاسمّعلماّوّصافلانّدرّ

ذّدهّهمّدرّچشمّ
 
تردلۀّعصرّعثماجم:ّدوّگروهّبسیارّیتنف

ّیکنتّدحتردمّ ّدربابّقکرتّو ّو ّجظرّحادمان ّدر ّهم ّیردم عای ۀ

ِمّدحکامّ
 
ویژّهدیّددشتنک.ّیعّذیک،ّدنیّعلماّبادجکّدهّیتای

ّیقامّ ّ)در ّدویتم ّیشاغلّعایِم ِل
 
ّیتکف ّیشاورّسالطلیّو دسالم،

وزیر،ّقاضم،ّودعظّوّیکر س(ّبادجک.ّآجانّدزّدجادعّحمانّتهایّ

درّ جفاذّخادّ دزّ یقابل،ّ درّ برخارددرّیّمشکجکّوّ سالطلیّ

ّیّمدردجک.ّ ّبّهجفعّسالطلیّدستفاده ّیلانّتادّهها ّآردیشّدر دنناد

ددشت.ّ جرنانّ یردّ
ُ
د وّ علماّ یلانّ ستکیّ وّ دددّ دیادقع،ّ فمّ

یّمشکجک،ّ تقسیمّ یختلفمّ طرنقّتهایّ بهّ دهّ جلز،ّ صافلانّ

ّجقشّ ّگاه ّیّمدردجک، ّعمل ّیعنایّعای ه ّردهنمانان ّیقام ّدر جّهتنها

ّآجان،ّهمچانّعلما،ّ رهبردنّسیاسمّردّجلزّبرّعهکهّیّمگرفتنک.

ّدزّ ّیردم. ّیلانّعای ۀ ّدر ّددشتنکّهم ّجفاذ ّفریانرودنان ّیلان ّدر هم

سانّیکرسّههایّعلمل هّفردترّدزّسطحّ آّنجاّدهّتعایلمّیکر 

دزّ بخشمّ نشرّ یّ
 
یتصک صافلانّ باد،ّ یّ

 
عاد دفرددّ ساددّ

ددثرنتّیّمشکجکّوّدرّ ّ
ِ
قابلّفهم بهّزباجمّ ددنّشهایّزیانّ

ّیّمدردجک.ّ ّدقکدم دن
 
ّتربیتّیستعک ّو ّتعللم ّبه »تکله«هایّخاد

جایسنکهّصافلانّردّبهّدوّدستهّتقسیمّیّمدنک:ّطرنقّتهایّ

ّدزّحمانتّ ّده ّبایردیل ه ّو ّجقشبنکن ه، ّیایان ه، ّیاجنک سازیاّننافته،

ّیاجنکّ ّطرنقّتهایّدرویشم، ّو ّبادجک؛ دربابّقکرتّبرخارددر

ّجظایمّینسنم،ّوّ حلکرّیها،ّقلنکرها،ّوّیالیتّمها،ّدهّفاقک

ّخادّبادجک.ّدنیّگروهّدومّ یّوّیختص  ددردیّآنلّیهایّسر 

جّهتنهاّبهرّهینکّدزّیساعکّتهایّصاحبانّزرّوّزورّجبادجک،ّ

ّآجانّیّمدیستادجک. ّبعضّدوقاتّرودرروی بلکه

ّدویتّعثماجم،ّصافلانّوّعلمایّ ّیلان ّیالنم
ً
ّنسبتا رودبط

ّدزّدودنلّقرنّدهمّبهّبعکّبهّسردیّگردنلکّوّ
ً
عّحکودد یتشر 

یکرسّهنشیناجمّدهّدرّدیارّسیاسم-دجتماعمّدعمالّجفاذّ

قبللّ دزّ یاضاعاتمّ دننم،ّ علامّ دنارّ درّ و،ّ یّمدردجکّ

بهّ بناّ یّمدردجک،ّ تکریسّ جلزّ ردّ رناضلات،ّهنکسهّوّطبّ

دسالیمّیحکودّ فقهّ آیازشّ بهّ عثماجم،ّ خادستۀّسالطلیّ

ّقمریّ ّنازدهم ّقرن ّآغاز ّدهمّو ّقرن ّپانان ّدنگرّسا، ّدز شکجک.

شاهکّرودبطّحتمّنزدنّکترّیلانّحادمانّوّیشانخّصافمّ

گروهّ بروزّخصایِتّ بهّ فعایل ّتهایّصافلهّ دفزدیشّ باد.ّ

ّدنیّگروه،ّ ّیننرّشک. ّباّصافله ّدهلّظاهر ّدزّعلمای جکنکی

تحتّتأثلرّتعللماتّودعظّسرسخت،ّقاضّمزددهّیحم کّ)د.ّ

ّبکعّتآیلزّ ّدعتقاددتّصافلانّرد ّدز ّپارّهدی ّدعمالّو ۱۰۴۵ق(،

ّ
ً
وّخالفّشرعّیّمددنستنک.ّتافلقّجنبشّقاضّمزدده،ّعمکتا

نازدهمّ قرنّ فسادّجایعۀّ وّ آشابّ دزّ آنّ بهرّهگلریّ جتلنۀّ

بهّ ودبستهّ باّعلمایّ دنیّجنبشّ غانّ
 
یبل باد.ّ عثماجمّ عصرّ

دربارّعثماجم،ّودعظانّوّیشانخّصافلهّدهّباّدعتقاددتشانّ

دهّ قاضّمزددهّ ددشتنک.ّ تنکیّ برخاردهایّ جبادجک،ّ یادفقّ

بهّ ّ،
ً
ضمنا و،ّ یّمخادجکّ بکعّتگذدرّ وّ زجکنقّ ردّ صافلهّ

ّبهّیخایفتّ
ً
یحبابیتّوّجفاذّفزدننکۀّآجانّحسکّیّمبرد،ّعلنا

بهّ تادّههاّ بیّشترّ تمانلّ باعثّ دنیّ وّ برخاست،ّ آجانّ باّ

ّپرطرفکدرّ ّبسیار ّدو ّدفکار ّدبّیعربمّو ّزیان ّآن ّدر صافلانّشک.

بادّوّدنیّخشمّقاضّمزددهّوّهمفکردنّدوّردّبریّمدجگلخت،ّ

ّآجانّ ّجظر ّگفته،دز ّآثارّخاد ّدر ّددبر ّآّنچهّشیخ ّدز ّبسیاری زیرد

خالفّشرعّوّبکعتِّصرفّباد.ّیلزدّتسبلحمّجماجّهدیّدزّ

ّ
ِ
دم درّ فرعانّ »تابۀّ عنادنّ زیرّ ردّ بکعّتآیلزّ سخنانّ دنیّ

فتوحات،ّ درّ دهّ دبّیعربمّ دردّهدست.ّ شرحّ وّ جقلّ یرگ«ّ
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فرعانّردّجزوّنکمّدزّچهارّگروهّیلعانّوّیطرودّدبکیّ

یّمشمرد،ّدرّفصوص الحکم دزّدنمانّآوردنّدنیّجمادِّدْبرّ

ّتمایمّ ّدز ّتطهلرّشکن ّبهّهنگامّغرقّشکنّدرّدرناّو وّینی ت

آناتّ دزّ تأونلمّ چنلیّ یّمآورد.ّ یلانّ بهّ سخیّ گناهانشّ

ّ
ً
علیّگردنّیّمآیکّو،ّباّیادفقانّآن،ّدهّعمایا قرآجمّبرّیتشر 

دزّصافلهّبادجک،ّسختّعنادّیّمورزنکجک.

***
یرباطّبهّوضعّتصا فّدرّدیردِنّدوردنّیغال،ّ بخشیسامی

تلماریّوّصفایّدست،ّیشتملّبرّچهارّفصل.

وصلیهفتم،ّ»تکدومّتعقلبّوّآزدر:ّدسماعللل هّوّتقل هّپسّدزّ

وضعلتّ بهّ ّ
ً
عمکتا ویردجم،ّ شفلقّ دزّ یغال«،ّ تهاجماتّ

پُریخاطرۀّدسماعلللانّدرّدورۀّپسایغالّیّمپرددزد:ّدوردجمّ

دزّ بخشمّ دصردرّ وّ تلماریّ بّ یتعص  دیردیّ حکمّ بهّ دهّ

فرقهّ دنیّ دهلّ قمعّ وّ قلعّ بهّ تصملمّ یّ
 
تسن دهلّ علمایّ

هستانّپرددنکهّ
ُ
گرفتّهشک؛ّجماعتمّدهّبیّشترشانّدرّجاحلۀّق

یشاوردنّ دزّ نکمّ دهّ یّمشادّ آغازّ دنّیجاّ دزّ هّ قص  بادجک.ّ

دزّطرفّسلطانّ قائنم،ّ بهّجاللّ تلماری،ّیاسامّ شاهرخّ

ّبرودّوّ»بکیذهبان«ّردّریشّهدیّ ّبهّقهستان یأیارّیّمشادّده

وّ ]هفّتدیایمّ شیعلانّ جّهتنهاّ ّ
ً
ظاهرد تعبلرّ دنیّ وّ دنک،ّ

لانّغلِرحنفمّردّجلزّشایلّیّمشک.ّ
 
مّسن

 
دثنّمعشری[ّدهّحت

قائنمّیشاهکدتّوّتناربّخادّردّدرّجصانحّدیشاهرخمّ

وّ یاجکه،ّ باقمّ دستنایسّ بّهصارتّ دهّ دتابمّ درد،ّ ضبطّ

ّجهادّهدست.ّ ّدساسّآن ّبر ّبیّشتر ّتحقلقّخادّرد شفلقّویردجم

ّآنّیادجهّ ّبا ّدستارّشاهرخ ّدجردی ّدیِر ّدر ّقائنمّ یسأیّهدیّده

باد،ّشیاۀّتقل ّهدیّبادّدهّدسماعلللانّبردیّصلاجتّخادّدزّ

مّ
 
ّردّسن ّبسیاریّخاد ّپیشّگرفتّهبادجک؛ ّتکفلر ّتعقلبّو خطر

ّفرقۀّ ّدو ّآّنجاّدهّهر ّدز ّجلزّصافمّودجمادّیّمدردجک. ّبعضم و

صافلهّوّدسماعلللهّدهلّباطیّوّریزّوّردزّوّجمادنّیگانمّ

لانّ
 
ّجایساعکّعصرّتلماری،ّدهّحتمّسن بادجک،ّتحتّشردنط

یعتکلّوّردغبّبهّهمزیستمّیسایمّتآیلزّباّدسماعلللانّردّ

برجمّمتافت،ّبهّهمّنزدنّکترّشکجک،ّتاّجانمّدهّبعضمّدزّ

گاننکگانّدسماعللمّدزّجمادهاّوّدصطالحاتّصافلاجهّبهرهّ

کّ یتعه  شاعرّ قهستاجم،ّ نزدریّ شاخْصّ یثالّ یّمگرفتنک.ّ

ّآسانّ ّدزّصافلانّودقعم ّتشخلصّدو ّگاه ّدستّده دسماعللم،

جیست.ّبیّشترّتحقلقّویردجمّحالّدنیّیاضاعّدستّدهّ

روشّتقل ه،ّدهّنکمّدزّتاصلّههایّدسالمّباده،ّچگاجهّدرّ

پارّهدیّدزّجادیعّدسالیم،ّبّهعنادنّردهّبروّنرفتّگروّههایّ

گرفتهّ دارّ بهّ جابادی،ّ خطرّ دزّ »دتمان«ّ دهلّ وّ باطّیگردّ

شکّهدست.ّدسماعلللانّدهّپسّدزّجابادیّیردزّدصلمّآجان،ّ

دیماتّ)۶۵۴ق(،ّدحساسّخطرّیضاعفّیّمدردجک،ّبیشّدزّ

صفای،ّ حکایتّ دزّ پیشّ تاّ ددشتنک.ّ جلازّ تقل هّ بهّ پیشّ

درّ جماعتّ وّ تّ
 
سن دهلّ دهّ دوردّنهانمّ درّ ّ

ً
یخصاصا

دثنّمعشریّ برترّردّددشتنک،ّشیعلانّ جادیعّدسالیمّدستّ

جلزّبهّتقل هّیتاسلّیّمشکجک.ّدرّدنیّفصلّهفتمّیاّبیّشترّ

طّ
 
دربارۀّدسماعلللانّوّیادجهۀّآجانّباّشاخۀّغایبّوّیسل

دسالمّ)دیردّوّعلمایّودبستهّبهّآجان(ّوّداربردّتقل هّیّمخادجلمّتاّ

. دربارۀّبرخاردّصافلانّوّیعارضانّآجانّبّهطارّدخص 

وصلیهشتم،ّ»قرباجلانّناّرقلبان؟ّتعقلبّوّآزدرّحروفل هّوّ

ـّدازنُمف،ّبّهدجبالّبلانّوّ عللّدحتمایِمّآن«،ّدزّدورخانّیلر

ّدستّدهّخصایتّعلمایّظاهرّ ّتارنخم ّدنیّودقعل ت دثبات

ّدهلّباطیّیّمددنستنک،ّ ّرد ّخاد ّگروّههانمّده ّدنیّبا وّ»رسمِم«

ّعقلکتمّوّخکدشناختم،ّدهّ
ً
ّدختالفاتّصرفا ّبرّسِر ّجه دغلب

جظرّ بهّ بادّهدست.ّ فکریّ وّ سیاسمّ رقابّتهایّ بّهسبِبّ

آنّ یناقشاتّ دنّیگاجهّ جماجّههایّ دزّ نکمّ ـّدازنُمف،ّ یلر

باطّیگردِیّ فرقۀّ وّ دسالمّ فقهایّ وّ علماّ یلانّ دهّ دستّ

دعکدمّ بهّ یننرّ جخستّ وّ آیکّ پیشّ حروفل هّ بهّ یعروفّ

ّبعکهاّ ّدستردبادی،ّدر۷۹۶ّق،ّو ّآنّفرقه،ّفضلّهللا بنلاّنگذدر

وّ سیاسمّ عللّ بهّ بناّ شک.ّ فرقهّ دنیّ دزّ دنگریّ دفرددّ قتلّ

جابّهجانمّقکرتّدرّجهانّدسالم،ّدزجملهّضعلفّشکِنّ

یحلمّ سلسلّههایّ ظهارّ عب اسم،ّ خلفایّ یشروعل تّ

فرقّههایّ ۶۵۶ّقـّ درّ بغکددّ سقاطّ دثرّ برّ ـّسردجنامّ و

پلکدّ زنادیّ جفاذّ وّ قکرتّ باطنّمیشَربّ وّ صافّمیسلکّ

یرجعل تّ بهّ جّهفقطّ آجانّ یشانخّ دزّ بسیاریّ وّ دردجکّ

ـّعرفاجم،ّدهّبهّسیطرۀّسیاسمّجلزّدستّنافتنک.ّنکمّ دننّم

ّآغازّفعایل ّتهایّخاد،ّ ّبادجکّدهّدر ّدنیّگروّههاّحروفلان دز

ّبّهسزدنمّحاصلّدردجکّوّهملی،ّ ّدعتبار ّنزدّحادمانّزیان در

ّآنّزیانّّ ّتا ّددثرشان ّفقهاّوّعلمانمّردّده ّرقابت حسکّوّحس 

یلکدّنددِرّعرصۀّدنیّوّسیاستّبادجک،ّبردجگلخت.ّدزّآّنجاّ
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لّبهّ دهّدجگلزّههایّسیاسمّدرّدارّباد،ّگروّههاّگاهّباّتاس 

حادّ
 
دسّتآویزهانمّیاجنکّبکعت،ّدباحه،ّثنان ت،ّدیحاد،ّوّدت

ّدرّدننک.ّ ّبه ّدزّیلکدن ّدنسان[ّسعمّیّمدردجکّرقلبّرد ]خکدّو

ّدستّ ّقرباجمّهملی ّفضّلهللاّحروفم ـّدازنمف، ّجظرّیلر طبق

ّیادفقّباّجاهرۀّدسالمّ
ً
ّسخنانّدوّعمایا

 
رقابّتهاّشک،ّوّدال

ّدو،ّدهّنکمّ ّدیبته،ّجبانکّفردیاشّدردّدهّجظرن ۀّ»تأونل« باد.

دزّوجاهّیشترکّویّباّدنگرّفرقّههایّصافمّباد،ّبهّذدئقۀّ

ّیرددزّ ّبه ّنزدنکّشکن ّرقابتّبردی دهلّظاهرّخاشّجمّمآیک.

وّ فقلهّ دعادیّ بهّ ینحصرّ دجلانم،ّ سیطرۀّ دحردزّ وّ قکرتّ

صافمّجباد،ّبلکهّگاهّشیخمّصافمّدرّیقابلّشیخّصافِمّ

سرجاشتّ دنّیدهّ دماّ بریّمخاست؛ّ دشمنمّ بهّ دنگریّ

ّیّمگفتّ ّده ّزد ّرقم ّزدهکیّصافم ّبلکه ّنکّفقله ّجه ّرد حروفله

درّعایمّرؤناّپلایبرّدزّدوّخادستهّتاّدنّیهائمّردّدهّویردجگِرّ

دنیّبادجک،ّدزّیلانّبرددرد.ّ

عهکّصفای:ّ دودخرّ عرفاجمّ گفتمانّ بهّ »جگاهمّ نضم،ّ وصلی

ّجلایی،ّ کرو
ْ
ج
َ
ّد ّجاشتۀ ّفلسفه«، ّتصا فّو ّدز خبارّیگری

َ
ّد جقکی

ّفلسفهّوّ ّینتقکدنّسازّشجاپذیر ّدز ّنکم ّآردء ّآثارّو ّیحار حال

تصا فّدرّجلمۀّدومّعصرّصفای،ّبّهجامّیحم کطاهرّحسینِمّ

ّبّهطارّ ّدنیّدوّرشته ّدز ّدو ّ)د.۱۰۹8ّق(،ّیّمچرخک.ّگرچه قمم

هّ یتاج  باالخصّ دوّ حملۀّ تّ
 
شک دیاّ یّمدنک،ّ دجتقادّ مّ

 
دل

عایمّ دنیّ دست.ّ هنریّ نازدهمّ قرنّ صافلانّ وّ فللسافانّ

ّجلاَییّ ّ»دجتهاد«،ّصاحبّآثاریّدستّده ّشیاۀ
 
خباریّوّضک

َ
د

فم،ّوّبهّپارّهدیّدزّخردّهگلرّیهایّ چهارّقلمّدزّآّنهاّردّیعر 

آّنهاّدشارهّیّمدنک.ّعناونیّدتاّبهاّ ّفلسفهّوّتصا فّ
 
ضک

بهّ الدینیّه  فواید  وّ االخیار،ّ تحفة  صوفیه،ّ  
ّ
رد دنّیهاست:ّ

ّصافلان،ّ
 
ّرد ّدر ل ّدو  ّدثِر ّدو ّعربم. ّوّحکمة العارفین به فارسم،

دثرّسامّدرّدجکارّصافلهّوّفالسفه،ّوّدثرّچهارمّدرّدجتقادّدزّ

ّجاعمّ ّبا ّدنّیدهّصفانان رفّههایّروزگار
ُ
ّدزّط ّدست. فللسافان

ّ
ً
ّجهانتا ّبّهیروْرّتغللرّرون هّدددجکّو ّآغازّدردجکّویم صافّمگری

بهّصافّمستلزیّدشیکّهشکجکّو،ّبّهویژه،ّدرّعهکّشاهّسلطانّ

ّگرفتنک.ّ ّقردر ّآزدرّشکنک ّیعرضّتعقلبّو ّدر حسیی،ّصافلان

ّبّهظاهر،ّ الدقل ل، ّعب اسّدو  ّشاه ّطهماسبّو ّشاه ّدسماعلل، شاه

ّجاّمآوردنّ ّدز ّیّمدددجک.ّشماری ّنشان ّدزّخاد تمانالتّصافلاجه

ّبهّ ق
 
صکردّیتعل

 
عرصۀّفلسفهّوّحکمت،ّیاجنکّیلرددیادّوّیال

نتّآشکارّباّطرنقّتهایّصافمّ
 
هملیّدوردِنّّقبلّدزّضک

زجکگمّیّمدردجک.ّیعّذیک،ّباّباالّگرفتیّجفاذّعلمایّشیعم،ّ

ّصافله،ّ
 
یخایفتّباّفلسفهّوّتصا فّباالّگرفت.ّقمم،ّدرّرد

دحادنثّشیعمّردّیعلارّسننشّخابّوّبِکّدعمالّصافلانّ

ّدثرّ ّبر ّدزّشیعلان، ّبسیاری ّتصرنحّیّمدنکّده ّدو قردرّیّمدهک؛

جهایتّوّفاصلهّگرفتیّدزّعلما،ّبهّدارهانمّیاجنکّدفّزدن،ّ

»برجستی«،ّچرخلکنّوّشاهکبازیّدستّیّمزجنکّدهّهمهّ

دفرددّردّ دنّیگاجهّ بارهاّ آنّدحادنثّدست.ّقممّ پلامّ خالفّ

دبادیحسیّ بسطایم،ّ بایزنکّ ج،ّ
 
حال فرنّبخاردۀّ پلرودنّ

ّدهّ ّیّمگلرد ّدجتقاد ّباد ّبه ّرد ّآجان ّو ّیّمددجک ّدنّیها ّدیثال ّو خرقاجم

بّهجایّیسنکّوّجمازّجمعهّبهّخاجقاهّیّمروجک،ّجایّههایّ

یخصاصّیّمپاشنک،ّوّبّهشیاۀّجصردجلان،ّیعتقکّبهّوحکتّ

ّبرّشماریّدنگرّ ّعارفّجاّمبرده، ّدزّسه ّبّهغلر ّدو، ّهستنک. وجاد

ْرخم،ّعالءدیکویهّ
َ
دزّیشانخّوّدویلاءّصافم،ّیاجنکّیعروفّد

ّدبّیعربمّخردّههاّ ّبقلمّو ّجنّمدیکنیّدبری،ّروزبهان سمناجم،

ّبکعّتگذدردجهّیّمددجک. ّآجانّرد ّدقادل ّدز ّپارّهدی یّمگلردّو

دهّ یّمدنکّ آغازّ دنّیگاجهّ ردّ خادّ العارفین  حکمة  قممّ

یردیمّحقلقتّردّبّهخاطرّباطلّفروگذدشتنکّوّبنابردنی،ّآلّ

علمّوّقرآنّردّرها،ّوّدز»دهلّضالل«ّپلرویّدردجک.ّدننانّناّ

درسطاّ وّ دفالطانّ دبّیسینا،ّ فاردبم،ّ چانّ فللسافاجمّ بهّ

دزّ یاجکگانّ دورّ دنیّ ردّصافمّخادجکجک.ّ ناّخادّ گرونکجکّ

مّوّخلال،ّدزّجظرّقمم،ّهمهّدرّزیرۀّ
ْ
حقلقتّوّگرفتاردِنّوه

بکعّتگذدردجنک.

درّدنیّدتابّدزّپلکدّشکنّفلسفهّدرّدسالم،ّبّهخصاصّ

ّدحادنثّ ّبه ّدستناد ّبا ّآّنگاه، ّرفتّهدست. ّدسالمّشیعم،ّسخی در

تّپلایبرّتکلهّ
 
ّبرّقرآنّوّسن ّبانک دیایانّتأدلکّیّمشادّدهّفقط

ّبکنهمّدستّ ّفقه. ّیاجنک ّفروعّدنی، ّدر ّدصالّوّچه ّدر درد،ّچه

ری،ّجانمّبردیّفلسفهّجمّمیاجک،ّدماّدنّیدهّ
 
دهّدرّچنلیّتفک

ّدنیّ ّقممّدر ّگرفتّهدست. ّدجتقاد ّباد ّبه ّرد ّفلسفه دیمّهم
 
ّغز یحم ک

صکرد،ّ
 
یال الهلنم،ّ دقّ

 
عبکدیرز یاجنکّ چهرّههانمّ باّ دتابّ

دودجم،ّ جالّلدیکنیّ قاشچم،ّ عالءدیکنیّ ّ دشتکم،ّ ینصارّ

بحثمّ ضمیّ دوّ بریّمخلزد.ّ یعارضهّ بهّ یلرددیادّ وّ فلضّ

دجتقادّ صکردّ
 
یال دزّ وجاد،ّ وحکتّ جظرنۀّ دربارۀّ یبساطّ

ّبایزنکّیّمرساجکّوّ جّو
 
ّبهّحال ّدنیّیفهامّرد ّدیاّسابقۀ یّمدنک،

قبللّ دزّ دو،ّ پلرودنّ وّ دبّیعربمّ نزدّ فکرّ دنیّ دهّ یّمدفزدنکّ
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دزّ قیسری،ّ ددودّ وّ قاشاجمّ عبکدیرزدقّ َجنکی،ّ یعلّیدیکنیّ

ّپلرودنّوحکتّوجاد،ّ ّدو ّبادّهدست. ّبرخارددر دعتبارّخاصم

یاجنکّحسیّبصریّوّدبادیحسیّخرقاجمّردّبرّباطل،ّوّیاالجاّ

ّبهّ ّوّسلسلّههایّیتشکل ّیّمددجک، ردّصاحبّدجکیشّههایّخطا

مّردّدهلّبکعتّ
 
دجبالّدنیّدفرددّدرّدیردنّوّپلرودنّدویلایّسن

یّمشمارد.ّّجلاییّتمایمّدحادنثمّردّدهّیستنِکّیباحثّقممّ

تّدحصاءّدردّهدست:ّدحادنثمّدهّ
 
درّفوائد الدینیّه بادهّبّهدق

ّیعتبرترنیّ ّقرآن، ّپسّدز ّدخبارّییشربمّچانّقمم، بردیّینتقک

ّبادّهدست. ق
 
ینبعّیاث

ّصافلهّتحفة االخیار دست. دوّ
 
دویلیّدتابّقممّدرّرد

ّصافلان،ّدجلاّردّ»ددردیشفاء«،ّپلایبرّوّدیایانّردّ
 
ّدرّرد

ً
یقکیة

حاضرّ عصرّ بلماردنّ پزشکّ ردّ دودزدهمّ دیامّ وّ »طبیبان«ّ

یّمددجک؛ّینتهاّچانّدنیّدیامّدرّغلبتّبهّسرّیّمبرد،ّبانکّبهّ

دتبّ درّ ردّ دردّ دریانّ دهّ شکّ لّ یتاس  دننکدر«ّ »علمایّ

»یعتبر«ّددرجک.ّبهترنِیّدنیّدتاّبهاّقرآنّوّ»دتبّدربعۀ«ّ

حکنثّدست،ّجهّآثارّدیثالّسقردط،ّدفالطان،ّجایلناسّناّ

جّوّبایزنک.ّدوّبسیاریّدزّدقادلّوّدفعالّدساجمّچانّ
 
حال

ّدوحکدیکنیّ ّو ّنسفم، ّعزیز ّعطار، ّفرنکدیکنی شمسّتبریری،

علمایّ وّ حکنثّ دهلّ رودناتّ تأنلکّ یاردّ دهّ رد،ّ دریاجمّ

دخباریّجیست،ّ»بکعت«ّیّمخادجک.

درّ قممّ دهّ دستّ چاّپنشکهّ دثریّ الدینیّه  الفوائد 

پلرودنّ بّمدعتقادیّ فلسفه،ّ یقابلّ درّ »فتاود«ّ بهّ آنّ یۀّ
 
یقک

فقهاّ وّ علماّ دننل ه«،ّ »علامّ فضائلّ وّ ج،ّ
 
حال وّ بایزنکّ

یّمپرددزدّوّسپسّپارّهدیّیباحثّدرّفلسفه،ّطب،ّحسابّ

جنامّّ فقه،ّدالم،ّحکمتّوّ تفسیر،ّدصالّ وّهنکسه،علمّ

ّآجهاّردّباّشرع،ّهمهّجاّ
 
یطرحّیّمدنکّو،ّدجطباقّناّتضاد

ّدحادنثّوّرودناتّیّمسننک.ّ
 
بهّیحک

ّدربارۀّ ّدجتقادی ّپژوهشم ّتصا ف: ّ»دیایانّشیعمّو وصلیآهم،

دزّتصا ف«،ّ دجتقادّ درّ دیایانّ وّ پلایبرّ بهّ ینسابّ رودناتّ

بّهقلمّشهردمّپازدم،ّداششمّدستّبردیّرفعّدنیّشبههّدهّ

دزّ دجتقادّ جلزّ وّ یتفاوتنک،ّ ّ
ً
دایال طرنقّ دوّ تصا فّ وّ تشی عّ

ّدیایانّ ّپلایبرّو ّدز ّدفتردقم ّتأنلکّچنلی ّدحادنثمّدر دساجمّده

نشانّ دّ
 
یتعک شادهکّ دهّ حایمّ درّ دردّهدجک،ّ رودنتّ شیعمّ

یّمدهکّدهّیلانّدنیّدوّفرقهّهمکیمّوّتفاهم،ّحتمّوحکت،ّ

تصا فّ یخایفّ دهّ مّ
 
سن دزعلمایّ شماریّ ددرد.ّ وجادّ

ّدزّطرفم،ّوجادّ ّتأنلکّیّمدننک. حادّرد
 
ّدت ّتفاهمّو ّدنی هستنک،

شیعلاجمّردّدهّصافّمیشربنکّجمّمتادنّدجکارّدرد.ّنکّیثالّ

ّ)د.۷8۷ّق(ّ ّآُیلم شاخْصّصافِمّشیعمّسرشناس،ّسی کّحلکر

ّبرّ
 
ّددل ّدیا ّیتفاوت ّجام ّدو ّتصا ف ّیّمگانک:ّ»تشی عّو دستّده

تباِرّ ددثِرّطرنقّتهایّصافلهّ بّهعالوه،ّ ودقعلتمّودحکجک«.ّ

ّپلاجکّ ّیؤن کّوجاد ّیّمرساجنک. ّدیایانّشیعه ّبه روحاجمّخادّرد

نزدنکّدیایانّباّبعضمّدزّصافلان،ّردونانّصافّمیسلکمّ

بّهدستنادّ هستنکّدهّدزّدیایانّجقِلّحکنثّدردّهدجک.ّپازدم،ّ

ّتلبیس ابلیس دبّیجازی،ّ ّدستّدهّجز ّیعتقک یکدرکّیاجاد،

دودسطّعهکّ دزّ قبلّ تاّ دعتنانمّ درخارّ ّ
 
یستقل رسایۀّ هلچّ

ّصافلهّجاشتهّنشکّهدست.ّپرسِشّجایسنکهّدرّ
 
صفایّدرّرد

بهّ ینسابّ دحادنثّ ینبعّ دهّ دستّ دنیّ تحقلقشّ شروعّ

ّروّشهایّ ّبر ّتکله ّدوّسپسّبا ّتصا فّچیست.
 
ّبرّضک دیایان

ّرسیکّهدستّ ّدنیّجتلنه ّبه ّدیحکنث« ّ»علم یختلِفّسننشّدر

ّدرّ ّجمّمتادجنک
ً
ّپلایبرّعمایا ّبه ّینتسب ّصافلۀ

 
ّدحادنثّضک ده

ّدِسنادّ ّجظر ّدز ّقردرّگلرجک،ّچردّدهّهم ّدحادنثّ»صحلح« جزو

بّهیحاظّیحتادّناّینعاینکّناّضعلف.ّددثرّدنیّدستّ همّ

دحادنثّزیاجمّدرّدوردنّصفانهّپلکدّشکّهدجک،ّدهّصافلانّبهّ

ّعلمایّشیعهّبادجک.ّگاهّ
 
عللّیختلفّدرّیعرضّدجکارّوّرد

ّبهّ ّبهّقصکّسردابّصافلان، ّجهّچنکدنّشناختّهدیّرد رودنات

ّدنّیدهّ ّدما ّنسبتّیّمدددجک؛ ّفقهایّسرشناسّزیان ّو ثلی
 
یحک

ّبّهجامّحدیقة الشیعه،  ّصافله،
 
ّیهّمترنیّدتابّضک جخستلیّو

فقلهّ دنیّ دزّ یّمشکه،ّ دددهّ نسبتّ دردبللمّ سّ
 
یقک بهّ دهّ

سرشناسّجیستّوّثابتّشکهّده،ّبهّدحتمالّزناد،ّرودنتّ

ّدستّ ّدردبللم دیکنی
 
ّیعز

 
ّدزّکشف الحق تأیلفّیال ینعایم

بّهقلمّیؤیفمّگمنامّبکدنّ]رودنتّ ّتصافّ
 
دهّفصلمّدرّرد

ینعال[ّدضافهّشکّهدست.

***
ّیعاصر«،ّ ّدیردن ّو ّقاجار ّعصر ّ»دیردن ّعنادن ّزیر بخشیچضرصم،

دربرگلرجکۀّچهارّفصلّدست.

آقاّ قاجارنه:ّ دودنلّ دردیردِنّ »تصا ّفستلزیّ یرزآهم،ّ وصلی

یحم کعلمّبهبهاجمّ)۱۱۴۵–۱۲۱۶ّق(ّوّرسایۀّخلردتل ۀّدو«،ّ

)Oliver Scharbrodt(ّجسّتوجانمّ دیلارّشاربروتّ تأیلفّ
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یردحلّ جخستلیّ دزّ نکمّ دربارۀّ دبّ
 
جذ وّ عایماجهّ دستّ

دوّجگلرِیّرونارونمّیلانّعلمایّدصایمّشیعهّوّصافلانّ

آقاّ یعارضۀّ برّ خاصّ تأدلکّ باّ دودزدهم،ّ قرنّ دودخرّ درّ

هم.ّ
 
جعمّتدلل صافلانّ وّ ۱۲۱۵ق(ّ )د.ّ بهبهاجمّ یحم کعلمّ

ش«ّ
ُ
بهبهاجم،ّدهّخصایتّویّباّصافل هّدوّردّبهّ»صافّمد

طرحّ باّ خیراتیّه،ّ رسالۀ  جامّ بهّ خادّ دتابّ درّ درد،ّ بّ
 
یلق

شیعۀّ یحکودۀّ دزّ بلرونّ ردّ فرقهّ دنیّ جکیم،ّ بحّثهانمّ

فم،ّوّباّتاجلهاتّیذهبمّآجانّردّیحکامّبهّ دثنّمعشریّیعر 

ذّ
 
تعقلبّوّآزدرّدرد.ّیاضعّسازّشجاپذیرّدنیّدصایمّیتنف

ردّتشکللّ قاجارّ دیردنّعصرّ ّصافِمّ
 
دمابیشّگفتمانّضک

ّصافم،ّ
 
یّمددد.ّدوّهمزیانّباّجگارّشهاّوّفعایلّتهایّضک

ّبردیّ ّردّجلبّدنک،ّو ّقاجار ّجاپای یّمداشیکّحمانتّسلسلۀ

فتّحعلیشاه،ّ خادِّ حتمّ وّ دربارنانّ باّ هکفّ دنیّ حصالّ

ّپشتلباجمّ ّفعایل ّتهایّصافّمستلزدجۀّوی ّدز ّتا یکاتبهّیّمدرد

دننک.ّدرّجتلنه،ّجزّدرّدوردنّیحم کّشاهّوّصکرّدعظممّ

یلرزدّآقاسِمّصافّمیشرب،ّسیاسِتّبهّدنارّردجکنّصافلانّ

ّّ بّهعنادنّغلِرشیعۀّبکعّتگذدر،ّدددیهّنافت.

طرنقتّ تارنخچۀّ برّ یروریّ دزّ پسّ شاربروت،ّ

همّوّفردزّوّنشیّبهایّآنّدزّعردقّتاّدیردن،ّدجتقالّ
 
جعمةدلل

دتفاقاتمّ شرحّ بهّ ه،ّ شبّهقار  جنابّ بهّ آنّ قکرتّ یردزّ

ّتالشّ ّدیردنّو ّبه ّدزّهنک ّباّورودّیعصاّمعلیشاه یّمپرددزدّده

دّدنیّفرقهّدرّزددگاهّآنّ
 
ویّبردیّدحلاءّوّسازیاّندهمّینک

باّهمکاریّفلّضعلیشاهّوّفرزجکشّجارعلیشاه،ّدرّشیردزّ

ّداتاهمّرودبطّ
ً
رخّددد.ّرهبردنّصافمّپسّدزّدورۀّنسبتا

مّ
 
صلّحآیلزّباّدرنّمخانّزجکّوّبعضمّدنگرّدزّحادمانّیحل

حمانتّ دددنّ دستّ دزّ وّ علماّ فشارّ تحتّ خاجکدن،ّ دنیّ

درّ تمّ
 
یک دزّ پسّ وّ دردجکّ داچّ یشهکّ بهّ زجکّ خاّنهایّ

ت،ّآقاّیحم کعلمّ
 
دریانشاهّیستقرّشکجک.ّدرّتمایمّدنیّیک

بهبهاجمّبهّدجبالّترونجّوّتثبیتّدنیّجظرّبادّدهّصافلانّردّ

ضمیّ بهبهاجم،ّ آورد.ّ حسابّ بهّ دودزدّهدیایمّ شیعۀّ جبانکّ

هلهّ
 
م،ّوّباّجعمّةدلل

 
دختالفّعقلکتمّدهّباّصافلهّبّهطارّدل

ّجلزّیغایرّیللّشکنکّ ّآجانّرد باالخص،ّددشت،ّقکرتّگرفتی

قاجارّ عصرّ دودنلّ درّ دعظمّ عایمّ یقامّ دحردزّ بهّ خادّ

زجکّ خادجلیّ دزّ نکمّ وی،ّ تحرنکاتّ دثرّ برّ یّمددنست.ّ

ّدیردنّ ّبه هلۀّهنک
 
ّجعمّةدلل ّدز ّجماننکگم ّبه یعصاّمعلیشاهّرد،ّده

آیکّهباد،ّحصرّخاجگمّدرد.ّبهبهاجمّجّهفقطّباّصافله،ّبلکهّ

تّیهمّصافلانّ
 
یّهمّدرّستلزّباد.ّدوّبهّچنکّعل

 
باّدهلّتسن

ردّدهلّبکعتّناّخارجّدزّدسالمّردستلیّیّمددنست.ّنکمّ

«ّدیامّ هلهّقطبّناّرهبرّخادّردّ»جانبّخاص 
 
دنّیدهّجعمّةدلل

تضعلفّ باعثّ دنیّ وّ یّمدردجک،ّ یعرفمّ شیعلانّ غائِبّ

ّخادّردّجماننکۀّآنّدیامّوّ
ً
عایّعلمایّشیعهّبادّدهّجمعا

 
دد

تّدنگرّ
 
یّمددنستنک.ّعل دیردنّ درّ ّزعایتّشیعلانّ

 
یستحق

باد.ّ وجاد«ّ »وحکتّ جظرنۀّ بهّ صافلانّ غایبّ دعتقادّ

ّیباسّییشّ ّدر رگاجم
ُ
ّدرّرسایۀّخادّصافلانّردّگ بهبهاجم،ّده

ّتاصلفّ حاد«
 
ّپلرودنّیکتبّ»حلال«ّوّ»دت ّآجانّرد یّمخادجک،

ّدنیّ حاد
 
ّدت ّو ّدنسان ّدر ّدیکانّحلالّخکدوجک ّبه ّعقلکه یّمدرد.

دو،ّبهّجظرّبهبهاجم،ّریشهّدرّوحکتّوجادّددرد؛ّجظرنّهدیّ

دیثاِلّ دعتقادِّ یطابِقّ خاردّهدست.ّ گرهّ دبّیعربمّ جامّ باّ دهّ

بّدصلّدساسمّدسالم،ّنعنمّ بهبهاجم،ّوحکتّوجادّیخر 

ّدستّوّ ّدزّینانستّیخلاقات، هّبادنّخکدوجک
 
تاحلکّوّینز

بسطایم،ّ بایزنکّ دبّیعربم،ّ دیثالّ ۀّ دیعاد خارقّ عاهایّ
 
دد

باّپسّزیلنۀّوحکتّوجادّ یاالجاّوّبسیاریّدنگرّرد،ّدهّ

دبردزّشکّهدجک،ّدزّیقایۀّدفرّناّشرکّیّمخادجک.ّبهبهاجم،ّدزّ

همّدزّ
 
ّدرّجاشتّههاّوّسرودّههایّفرقۀّجعمةدلل

ً
آّنجاّدهّعمایا

عاهایّیبایغّهآیلزّفرودنّیشاهکهّیّمدرد،ّآجهاّردّ
 
دنیّقسمّدد

بهّطارّدلمّخارجّدزّدسالمّشیعمّیّمشمرد.ّدنگرّیاضاعّ

ّیشاجرۀّبهبهاجمّباّصافلان،ّرونکردّآجانّبهّدعتقاددتّ
 
یحل

بنلادیّدنیّوّیسائلّحقاقمّوّفقهمّدست.ّدوّصافلانّردّ

ّمهایّیخفمّیّمددجکّدهّدزّدنیّیحاظّبهّ
 
دزّدنیّیحاظّسن

مّنزدنّکترّناّعلِیّآجانّهستنک؛ّبنابردنی،ّجمّمتادنّ
 
دسالمّسن

آجانّردّشیعۀّردستلیّخادجک.ّّبهبهاجمّآّنچهّردّدهّصافلانّ

یاجنکّ یّمددجنک،ّ خادّ یشانخّ بادنّ دستثنانمّ وّ دیتلازّ یانۀّ

وّ مّ تاه  دقلّ
 
حک دنّیها،ّ دیثالّ وّ وصالّ شهاد،ّ دشف،ّ

وّ یّمددجک،ّ حشیشّ وّ َبنگّ یصرفّ جتلنۀّ وّ یایلخایلاّ

ردّ ّهنشینمّ
 
چل وّ رناضتّ خلاّتگزننم،ّ چانّ رفتارهانمّ

یقامّ دردنّ ینتسبّ دو،ّ زعمّ بهّ یّمخادجک.ّ فرنّبداریّ

وّ جارعلیشاهّ بهّ والنتّ وّ دیایتّ پلغمبری،ّ خکدنم،ّ

یعصاّمعلیشاهّنشأّتگرفتهّدزّدعتقادّبهّوحکتّوجاد،ّویذدّ

آّندهّصافلانّحضرتّ بّهرغمّ دفرّوّدرتکددّیحضّدست.ّ

علمعّردّنکّصافمّخایصّوّردهبرّیحبابّخادّیّمددجنک،ّ
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ردّ شیعهّ علمایّ وّ آجانّ علمایّ یلانّ سنخل تمّ هرّ بهبهاجمّ

ّبهانمّدهّیاالجاّجالّلدیکنیّ ّبهّشیخ یردودّیّمشمارد.ّگرچه

تمانالتّ جمّمدهک،ّ نشانّ خاشمّ رویّ چنکدنّ ستاده،ّ ردّ

ّیحسیّفلضّداشاجمّوّ
 
صافلاجۀّدیثالّجارهللاّشاشتری،ّیال

یحم کباقرّینلسم،ّدزّعلمایّعصرّصفای،ّردّبهّگاجّهدیّ

دزّنزدنکّشکِنّصافلانّبهّ جی تّدهّ دنیّ باّ تاجلهّیّمدنک،ّ

ّپیشگلریّ ّآجان ّقکرتّگرفتِی ّو ّجاپایّقاجار ّسلسلۀ پادشاهان

ّدستحکامّ ّرد ّدثنّمعشری ّپایّعلمایّدصایمّشیعۀ ّوّجای دنک

بیّشتریّبخشک.

آشتمّ دننادِّ قهریاِنّ »ینذوّبعلیشاه:ّ آفوزآهم،ّ وصلی

دالیمّیلانّتصا فّوّتشی عّدرّدیردنّعصرّقاجار«،ّدزّرضاّ

تابنکه،ّشرحّزجکگم،ّتالّشهایّعلممّوّسلاکّیعنایّوّ

هم،ّ
 
جعمّةدلل طرنقتّ شاخصّ یشانخّ دزّ نکمّ عرفاجِمّ

ّینذوّبعلیشاهّ ّیعروفّبه ّدبادرآهنگم ّدباتر/ یحم کجعفر

ّیکدرجّتحصللمّدرّعلامّ )د.۱۲۳8ّق(ّدستّدهّپسّدزّطم 

دهّ آّنجاّ دزّ دجتهاد،ّ یقامّ بهّ رسیکنّ وّ ینقالّ وّ یعقالّ

باّ آیکّهباد،ّ پکنکّ دوّ درّ پیّشترّ تمّ
 
یک دزّ عرفاجمّ تمانالتّ

همّ
 
جعمةدلل طرنقتّ بهّ دصفهاجم،ّ حسیّیعلیشاهّ هکدنتّ

دودنلّعصرّ باّ بادّ درآیک.ّعصرّزجکگمّینذوبّیصادفّ

ّصافلهّصادرّیّمشکّ
 
قاجارّدهّدحکامّوّفتاویّبسیارّدرّرد

،ّقرباجِمّدنیّدحکامّ
ً
هم،ّیخصاصا

 
وّپلرودنّطرنقتّجعمّةدلل

دزّ حمانتّ بهّ ریّ
 
یؤث جحاّ بهّ ینذوبّ بنابردنی،ّ بادجک.ّ

ّآردءّصافلاجۀّغلرشیعمّ ّدز ّبست،ّویم دعتقاددتّصافلانّدمر

ّبّهسببّ ّبکعّتآیلزّیّمددنست. ّآّنهاّرد تب ریّیّمجست،ّزیرد

طرنقتّ وّ شرنعتّ یلانّ بنلادیّ تعارضمّ ینذوبّ آّندهّ

جمّمدنک،ّیرنکدنّخادّردّتشانقّیّمدردّدهّدرّدسبّعلمّ

ّتردلبّ ّبادّده ّبکاشنک،ّزیردّیعتقک ّباطیّهرّدو ظاهرّوّعلم

ّّ دنیّدوّبهّرستگاریّیّمدجنایک.

ـّدجتماعم،ّ ّدوضاعّسیاسّم ّدز ّترسیمّشم ّهدی تابنکهّضمی

دننم،ّفلسفمّوّدالیمّدیردنّعصرّقاجار،ّدزّجمله،ّبهّدوّ

وّ سانمّ دزّ دجتهادّ تقللک/ّ یرتبِطّ همّ بهّ دللکِیّ یاضاعّ

ّدزّدنگرّسا،ّوّدنکگاّههایّینذوبّنسبتّ ّدصایم خباری/
َ
د

ّدنیّدوّیسئلۀّپرّحرفّوّحکنثّیّمپرددزد.ّپلرودنّیکتبّ به

ّیحم کدیلیّ
 
ّیال

ِ
دخباری،ّدهّدرّدودنلّقرنّنازدهمّبهّدهتمام

دسترآبادیّبنلانّگذدشتهّشک،ّبهّدصلّدجتهادّعلماّوّتقللکّ

شیعلانّدزّآجانّدعتقادیّجکدشتنک؛ّدنیّدعاِیّدصایلانّردّدهّ

ّردّ ّیرجعل تّآجان ّو ّیّمدردجک ّرد ّدیایانّشیعهّهستنک جماننکگان

ّیقابل،ّ ّدر ّیّمددنستنک. ّدحادنثّشیعمّینحصر ّفقهمّو ّدیار به

ّعمامّ ّو ّدیایان، ّجماننکگان ّو ّینتهکدن ّرد ّشیعه ّعلماء دصایّمها

بهّ ینذوبّ یّمشمردجک.ّ آجانّ دزّ تقللکّ بهّ فّ
 
یاظ ردّ یردمّ

ّدهّ ّآّنجا ّدز ّباد. ّتقللک ّیفهام ّینتقک ّو ّیتمانل دخبارّییسلّکها

درّعصرّینذوبّغلبهّدرّیلانّشیعلانّباّدصایلانّباد،ّوّدزّ

همّردّددشت،ّدرّیعرضّ
 
سایّدنگرّویّیقامّقطبّجعمةدلل

ّدرجلفتک.ّ
ً
ّیستقلما ّدصایّمها ّبا ّبنابردنیّسعمّیّمدرد ّو ّباد خطر

بهّهرّحال،ّدوّیّمگفتّپسّدزّوفاتّدیایان،ّشیعلانّبانکّبهّ

ردونانّوّ»عارفاِن«ّحکنثّرجاعّدننک.ّعارف،ّبهّعقلکۀّدو،ّ

ّباشکّچهّ ّبکدجک،ّچهّصافم ّدزّحفظ ّدحادنثّرد دسمّدستّده

غلرصافم.ّیاضاعّدنگریّدهّدرّشردنطّجایساعکّآنّزیانّ

بردیّینذوبّیشکّلآفرنیّباد،ّدفاعّویّدزّجظرنۀّبغرججّوّ

پُریسئلۀّوحکتّوجادّبادّدهّویّیهّمترنیّصافمّخبرّهدیّ

بادّدهّتفسیریّشیعمّدزّآنّیّمدرد.ّبرّرویّهم،ّینذوّبعلیشاهّ

ّعلمّ ّهم ّو ّباد ّعلمّظاهر ّهمّطرفکدر ّده ّباد شخصل تّیعتکیم

ّباّعناصرّ ّآشتّمجاناجه ّدزّطرنقّگفتماجم ّتا باطیّوّیّمداشیک

تّخصایتّیلانّدهایمّ
 
ّصافم،ّدزّشک

 
دصایّمیسلکّوّضک

شرنعتّوّطرنقتّبکاهک.ّبهّباوِرّرضاّتابنکه،ّّینذوبّدرّ

دنیّردهّبّهودسطۀّآثارّوّدفکارّخادّدرّرسیکنّبهّدنیّیقصادّ

ّبلاورد. ّبلرون ّدنزود ّدز همّرد
 
ّجعمةدلل ّبادّوّتادنستّفرقۀ ق

 
یاف

ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ

ب:ّسلسلۀّگنابادیّدرّ وصلیسیزآهم،ّ»بلِیّدصالحّوّتعص 

کروّ
ْ
دیِساج جاشتۀّ بیستم«،ّ سکۀّ دودنلّ صافِمّ ّ

 
ضک دثِرّ دوّ

حردتّ دزّ بخشمّ دربارۀّ دستّ پژوهشمّ سیان،ّ
ْ
ن
َ
د

صافلاجّهدیّدهّدزّدودسطّعهکّصفایّشروعّشکّوّدرّ
 
ضک

تّگرفتّوّباّفردزّوّنشیّبهانمّتاّعصرّ
 
دوردنّقاجارّشک

دنیّ دنکئایاژنکّ وّ جظریّ بسترّ نافتّهدست.ّ دددیهّ حاضرّ

روجِکّصافّمستلزیّجاشتّههانمّبادّدهّآنّردّیّمتادنّقسممّ

ّدیصافله«،ّخادجک.ّبستهّبهّ
 
دزّژدنرّددبلاتّشیعم،ّنعنمّ»رد

ّدجادعّخطاهاّ ّبه ّجاشتّهها،ّصافلان ّدنی ّجگارجکگان ّجگاه زدونۀ

بکعّتگذدر،ّ داهل،ّ یسلمانّ شکّهدجک:ّ همّ
 
یت دجحردفاتّ وّ

درّیگریّوّفروجهادنّشرنعت،ّوّتهکنکیّ
َ
دفردطم،ّدهلّالد
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بردیّیرجعل تّعلما.ّدیبتهّبانکّپذیرفتّدهّصافلانّجلزّدرّ

ّدرّ ّتنا ع ّدنی ّجبادّهدجکّو ّنکسان رّوّشیاّههایّسلاک
 
ّتفک جاع

صافمّ ّ
 
ضک دتبّ وّ رساالتّ تنا عّ باعثّ عملّ وّ جظرّ

شکّهدست.ّبردیّنشانّدددنّدنیّسنخّددورّیهایّیتفاوت،ّ

دکدمّ هرّ دهّ برگزنکهّ جماجهّ بّهعنادنّ ردّ دتابّ دوّ سیانّ
ْ
دن

بهّ ردّ آجانّ دعمالّ وّ آردءّ وّ گنابادیّ صافمّ شخصل ّتهایّ

سی کّ دزّ العرفان،ّ حقیقة  نکمّ یّمدننک:ّ فمّ یعر  جحایّ

م«ّ
 
دبادیفضلّبُرقعمّ)د.۱۳۷۲ش(ّدهّصافلانّردّ»حلایِمّسن

یّمخادجک؛ّوّدنگریّرازگشا،ّتأیلفّعباسعلمّدلادنّقزوننمّ

دهّ دنیّدستّ ینتقکّ دوّ دنیّ تفاوتّرونکردّ )د.۱۳۱۷ّش(.ّ

ّ
ً
دتخاذّیاضعمّآشتّمجاپذیرّوّصافّمستلزِیّتقرنبا باّ یمّ دو 

مّهمهّردّخارجّدزّدنیّو،ّ
َ
یطلق،ّبرّدنیّقبللهّیّمتازدّوّدزّد

مّیّمددجک،ّ
َ
بناّبهّفتادیّنکمّدنگرّدزّعلمایّشیعه،ّیهکوردیک

ّآنّردّ ّدز ّردّجمّمدنک،ّبلکهّرودنتم
ً
ویمّدویمّتصافّردّیطلقا

تاصلهّیّمدنکّدهّخادّدزّآنّبّهعنادنّ»تصافّحقلقم«ّناّ

»عرفان«ّتعبلرّیّمدنک.ّدیبتهّبرقعمّجلزّدزّعرفانّدمّیّمزجک،ّ

جایّ چیستّ »عرفان«ّ دزّ ینتقکّ دوّ دنیّ یرددّ دنّیدهّ ویمّ

بحثّددرد؛ّچه،ّبرقعمّحتمّقائلّبهّتفاوتّیلانّ»عرفان«ّ

حقلقم«ّوّ»عرفانّدروغم«ّدست.ّبهّهرّحال،ّدجتقادّویّ

یتصا فهّ ّ ذم  درّ دوّ برّخادجکّههاّوّشنلکّههایّ یبتنمّ ّ
ً
عمکتا

دست،ّدرّصارتمّدهّدلادنّقزوننمّدرّیقامّینتقکیّسخیّ

ّدجتهاد،ّسمّوّ
 
یّمگانکّدهّبّهدجبالّتحصلالتّدننمّتاّحک

ّدزّعمرّخادّردّدرّیصاحبتّصافلانّگنابادیّوّدرّ پنجّسال

»شیخّ بّهعنادنّ وّ گذردجکّ جماعتّ دنیّ دللکیّ یناصبّ

ّیشانخّگنابادیّ ّدرنافتّده ّتصا فّدرد،ّوّوقتم ّتبللغ سی ار«

بهترّدزّفرنبکاردجمّجیستنکّدهّخایشتیّردّبّهعنادنّرهبرّبرّ

جایعهّتحمللّدردّهدجک،ّجّهتنهاّترِکّدنیّطرنقتّدرد،ّبلکهّ

رسایهّ وّ دتابّ چنکّ آجانّ دجحردفاتّ وّ یفاسکّ دفشایّ درّ

آیاجّ استوار.ّ وّ سخن  بهین  رازگشا،ّ جمله،ّ دزّ جاشت،ّ

ّتصا فّسازیاّننافتهّوّخاجقاهم،ّ
ً
حمالتّتنکّدلادنّعمکتا

باّهمۀّسلسلهّیردتب،ّ بّهقالّخادشّ»تصا فّیرسام«ّ وّ

ّبرددشتّ ّبر ّبنا ّدنیّدحادل، ّهمۀ ّبا ّرفتارهایّآّنهاست. آددبّو

نسیان،ّخصایتّقزوننمّباّگنابادنهّوّبّهویژهّباّشخصّ
َ
د

ّدوّدرّ ّجادایم سلطاّنعلیشاه،ّقطبّفرقه،ّیقکدریّهمّیعلال

یسلمانّ ّ
ْ
دلادن بادّهدست.ّ دجتظارشّ یاردّ یقامّ دحردزّ

علمایّ دزّ شماریّ بّمرسمّمهایّ دزّ دهّ بادّ دصالحگریّ

جلزّ ردهِّجانگزنیّ دنیّ ویمّچانّ برد،ّ پناهّ تصا فّ بهّ شیعهّ

ّدیستاد. ّآنّبرنکّوّدرّبردبرش ّدز ّدوّردّخشنادّدنک، جتادنست

وصلیچضرصآهم،ّ»یروریّبرّزجکگمّوّآردءّفقهمّجارعلیشاهّ

گنابادیّ)۱8۶۷-۱۹۱8(،ّدزّیهردنّرهبری،ّجخستّیرورّ

درّ همّ
 
جعمّةدلل طرنقتّ دِّ

 
ینک دستقردرّ برّ دستّ داتاهمّ

دیردن،ّبّهزعایتّرضاعلیشاهّددنمّ)د.۱۲۱۴ّق(ّوّدددیۀّآنّدرّ

جانشینانّ درشادّ تحتّ زیان،ّ تصا فّ ّ
 
ضک سخِتّ شردنطّ

فمّشاخۀّ وی،ّیعصاّمعلیشاه،ّرحمّتعلیشاه،ّوّسپسّیعر 

آثارّ وّ زجکگمّ برّ ویژهّ تأدلکّ باّ همّ
 
جعمّةدلل فرقۀّ گنابادیّ

درّ رحمّتعلیشاهّ وفاتّ دزّ پسّ ۱۳۳۶ق(.ّ )د.ّ جارعلیشاهّ

صافلانّ دزّ تیّ سهّ یلانّ دوّ جانشینمّ سِرّ برّ ۱۲۷8ق،ّ

همّدختالفّدفتادّوّدنیّدختالفّیننرّبهّدنشعابّ
 
جعمةدلل

هلۀّ
 
هلۀّگنابادی،ّجعمةدلل

 
دنیّفرقهّبهّسهّشاخهّشک:ّجعمةدلل

هلۀّصفّمعلیشاهم.ّ
 
ینا رعلیشاهم،ّوّجعمةدلل

بهّ بّ
 
یلق دصفهاجم،ّ یحم کداظمّ درگذشتّ دزّ پسّ

ّّ
 
سعادّتعلیشاهّ)حکود۱۲۵۴ّق(،ّبناّبهّتاصلۀّوی،ّحاجّیال

ّباّ ّیرشکّطرنقتّگنابادی، ّتنها ّبّهعنادن ّیحم کّگنابادی سلطان

ّگنابادیّطرنقتّ ّوّشاخۀ ّدوّشک یقبّسلطاّنعلیشاه،ّجانشیی

ّآردءّفقهّمدشّّ ّدوّگرفت.ّوی،ّدهّعمکّهترنی ّدز
ْ
همّجام

 
جعمةدلل

ّبیان السعادة فی مقامات العبادة،  ّبه ّیاسام ّدو، ّقرآِن ّتفسیر در

ّ
 
ینکرجّدست،ّدر۱۳۲۷ّقّبهّقتلّرسیکّوّپسرشّحاجّیال

برّعهکهّگرفت.ّ ردّ فرقهّ جارعلیشاه،ّزعایتّ باّعنادنّ علم،ّ

ّبخشّدعظمّجاشتۀّخادّردّبهّشرحّزجکگمّپرتالطمّ
ْ
رهبری

جارعلیشاه،ّدزّعهکّصباوتّتاّزیانّیسمامّّشکنّوّقتِلّدو،ّ

دربارۀّ گزدرشمّ دزّ پسّ جایسنکهّ دددّهدست.ّ دختصاصّ

دلنّهورزّیهایّ وّ دوّ دّ
 
یتعک سفرهایّ جارعلم،ّ تحصلالتّ

ّدغلبّ ّده ّیّمپرددزد، ّدو ّفتاودی ّو ّآثار ّبه ّوی، ّبا شرنعّتیکدردن

ّدگرچهّ ّده ّیّمدفزدنک ّوی ّجبادّهدست. تمّشیعه
 
ّفقهایّسن یقبال

همّدرّطبقۀّینتهکدنّشیعهّقردرّ
 
بسیاریّدزّیشانخّجعمةدلل

یّمگرفتنک،ّبّهجکرتّفتادّصادرّیّمدردجکّناّدرّفقهّرسایّهدیّ

ّبهّدنیّسببّدهّباعثّخصایتّبیّشتِرّ
ً
یّمجاشتنک؛ّبعضا

علماّنشاجک.ّیعّذیک،ّجارعلیشاهّرسایّهدیّباّعنادنّمحّمدیّه 

ّبلاجگرّردبطۀّفقهّ ّجاشتّدهّچان ّدزّدنکگاهمّصافلاجه درّفقه
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ّدتابّدهّشایلّچهارّ ّدنی ّددرد. ّتصا فّدستّدهمل تّبسیار و

ددرد،ّ دعتبارّ بسیارّ همّ
 
جعمةدلل جظرّصافلانّ دزّ دستّ فصلّ

ف،ّجاتمامّیاجک.ّدثرّ
 
گرچهّفصلّچهارمّآن،ّبّهسببّقتلّیؤی

یرنکدنّ یخاطبانشّ دهّ دوستّ عملیّۀّ رسالۀ  جارعلمّ دنگرّ

صافِمّخادّدوّبادجک.ّرسایهّباّدرّجظرّگرفتیّزیان،ّیکانّوّ

ّقلممّشکّهدست،ّ ّقاجاری ّدستبکدد آددبّوّرسامّجایعۀّعصر

فّعقلکهّددشتّدهّفقهّدسالیمّدیرّثابتمّجیستّوّ
 
زیردّیؤی

ّفتادیّ ّرهبریّچنک ّیّمنابک. ّتکایل ّو ّتغللر ّیکان ّو یطابقّزیان

ّنکمّ ّیّمدنک. ّجقل ّجماجه، ّبّهعنادن ّنادّشکهّرد، ّدرّرسایۀ ینکرج

دزّآّنهاّفتادیّتحرنمّیصرفّدخاجلاتّوّترناکّدستّدهّدزّ

دنگرّ ّ یهم  فتادیّ شکّهدست.ّ صادرّ گنابادیّ یشانخّ طرفّ

ّیسیحلانّ ّ)نهادنان، ّدتاب« ّ»دهل ّبادن ر ّیطه  ّبر جارعلیشاهُّحکم

وّصابئلی(ّدستّدهّیغایرّباّجظرّبسیاریّدزّفقهایّشیعهّباد.ّ

علمایّ دزّ جظِرّشماریّ باّ همساّ جارعلیشاه،ّ فتادیّ سایلیّ

ّرودجّددشت.ّ ّدو ّزیان ّدر ّده ّبردّهددریّباد ّینع ّیرباطّبه شیعه،

ّدزّ فتادیّدنگردوّپلرودنشّردّبهّتّکهمسریّتشانقّیّمدردّو

دّزوجاتّبرّحذرّیّمددشت.ّفتادیّدنگر،ّدهّدشمنمّ
 
تعک

باّ برّیخایفتّجارعلمّ جاظرّ فقهایّشیعهّردّدرّپمّددشت،ّ

بابتّ شیعهّ خطبایّ وّ علماّ بهّ دستمزدّ ناّ هکنهّ پرددختّ

ّیصلبّتخادجمّدرّینایسّ ّو ّینبر
 
ّحق ّوعظّو خکیاتّشرعم،

ترحلمّباد.ّباّوجادّدنیّقبللّفتاوی،ّرهبردنّصافلۀّگنابادیّ

ّترجلحّ ّبپرددزجکّو ّفقهم ّیسائل ّبه ّیّمدردجکّدمتر ّسعم
ً
عمایا

یّمدددجکّفقهّردّدزّسیرّوّسلاکّیعنایّطرنقتّخادّجکدّ

ّ
ً
دننک؛ّدگرّهمّدرّحازۀّیسائلّشرعمّجظریّددشتنک،ّیعماال

ّدبردزّیّمدردجک. آّنهاّردّدرّخلاتّوّدرّحلقۀّیحارمّیسلکم

***
دالسیک«،ّ فارسمّ صافلاجۀّ »شعرّ عنادِنّ باّ پنجم،ّ بخشی

حاویّچهارّیقایهّدست.

ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ

رّبهّپژوهشگردنّدهّیسلمانّبادنّنعنمّ
 
وصلیپرنزآهم،ّ»تذد

غزجایّ سنانمّ دشعارّ درّ دننمّ هان تّ دروجمانّههایّ ّچه:ّ

Nicholas Boyl�( یّ
ُ
لست

ْ
بان السّ

ُ
جلک جگارشّ ۱۱۳۱م(«،ّ ّ)د.

یفظّ دزّ دنّیدهّ نکمّ یّمگردد.ّ دوّیاضاعّ برّیحارّ ّ،)ston

جمّمشکّهدست؛ّ دستنباطّ ودحکیّ یعنایّ همیشهّ »تصا ف«ّ

دومّیاضعّسنانمّیلانّطرنقتّوّشرنعت؛ّآناّدنیّشاعرّردّ

مّدخالق؟
 
بیّشترّبانکّصافمّخادجکّناّودعظّوّیعل

ّدستّ ّجلمّههایّعمر ّدر ّجظِرّشانعّدهّسنانم ّدنی بّهخالف

دحمّسالطلیّدشیکّوّبقل ۀّعمرّردّدرّیسیرّتصا فّبهّ
 
دزّیک

سرّآورد،ّبانلستیّجظرّناهانسّدوبَرنّردّجقلّیّمدنکّدهّدرّ

دتابّزهد و شاعری2ّخادّیّمگانک،ّسنانمّهلچّگاهّشغلّ

دحمّردّفروجگذدشتّوّبهّگاشّهنشینمّوّدرویّشیسلکمّ
 
یک

یتمانلّنشک.ّدوّدهّبناّبهّعللمّدرّجادجمّدزّدربارّشاهانّ

دحّآجانّ
 
سرخاردهّشک،ّبهّرجالّیتعل یّدننمّرویّآوردّوّیک

شک.ّیعّذیک،ّدرّدودخرّعمرّبهّدربارّبهردیشاهّغزجایّرفتّ

ّبهّ وّدرّستایشّدوّقصانکیّسرودّوّحدیقة الحدیقۀ خادّرد

ّددعاها،ّ ّتعبلردت، ّبانلستیّحضارّشماری ّجظر ّبه ّدوّدرد. جام

وّدصطالحاتّخاصّباعثّجاعمّطبقّهبنکّیهایّصادبّوّ

ّدیرّشناختّآثارّفالنّدجکیشمنکّردّ
ً
جاصادبّشکهّدهّبعضا

تسهللّیّمدنکّوّبرخمّدنگرّیاجبّدبهامّیّمشاد.ّبهّجظرّ

جایسنکهّیهّمترنیّیقایّهبنکیّناّتاصلفّدزّآثارّسنانمّدارّ

دزّ شاعرّ دهّ دوصافمّ بهّ هّ تاج  باّ دهّ دست،ّ هلنکیّ دوبَرنّ

ّّ ّدردئهّشکّهدست. دصطالحاتّدننمّدرده،

ّدوّ ّآثار ّدزّسنانمّو ّیتفاوت
ً
ّتاصلفّنسبتا ّدزّدو بانلستی

ّغربّردنجّ ّدر ۱۹8۳ّ ّتا ّده ل، ّطبقّتاصلفّدو  سخیّیّمگانک.

ّدیردجمّپلرودجمّددرد،ّ ّپژوهشگردن ّیلانّبعضمّدز ّهم ّهناز ّو باد

ّیاالجا(،ّ ّدنارّعطارّو ّ)در ّدزّسهّشاعرّصافم ّجفر ّجخستلی سنانم

شمارّ بهّ عارفاجهّ غزلّ بنلاّنگذدرّ وّ عرفاجمّ یثنایّ یبتکرّ

ّدنّیجهاجمّدرّدیوان  ّغلرعرفاجمّو ّفردودن ّدشعار ّوجاد یّمرود.

باّ یالقاتّ جتلنۀّ درّ وی،ّ دهّ یّمشادّ تاجلهّ چنلیّ سنانمّ

ردجاش،ّدزّگذشتۀّخادّتابهّدردّوّدستحایۀّباطنمّ
ُ
قلنکریّد

دوّیننرّبهّتحا لّیاهل تّدشعارّدوّگردنک.ّدرّتاصلفّدوم،ّ

ّدمالّرسیک،ّسنانمّدرّهلأتّ
 
ّبهّحک ّپژوهّشهایّدوبَرن ّبا ده

نکّ»شاعرّودعظ«ّ)homiletic poet(ّظاهرّیّمشادّوّجهّنکّ

ّدزّزجکگّمجایه،ّزیلنّههایّتصنلفّ صافم.ّدرّچنلیّبازسازی

ّهلچّ
ً
ّعمال ّیّمدهک. ّنشان ّرد ّسرودّههایّسنانمّخاد بسیاریّدز

ّآّنهاّ ّبتادن ّجیستنکّده ّبهّشکلم ّبافّتهاّناّزیلنّهها ّدنی ّدز نک

ّ
ً
ّقبال ّده ّزجکگمّدوست، ّدوره ّسه ّدنیّیؤن ک ّو ردّصافلاجهّخادجک؛

2. J. T. P. DE BRUIN, Of Piety and Poetry: The Introduction of Reli-
gion and literature in the Life and Works of Hakim Sanai of 
Ghazna.
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بهار - تابستان 13۹9 
]انتشار: بهار 1401[

ّدربارّسالطلیّ ّدرّحاشیۀ ّدوّشغلّشاعریّرد ّدشارهّشک. ّآن به

ّبرد،ّ ّپانان ّبه ّآجانّعمر ّیکدحم ّدر ّو ّوّهماّنجا ّدرد ّآغاز غزجای

دیاّفمّدیادقعّپروردهّوّبردشیکۀّعلمایّ)ددثرّحنفّمیذهب(ّبادّ

ّآجانّ ّآجانّدشعارّیذهبمّیّمسرودّتاّدرّینایسّوعظ دهّبردی

ّدستفادهّقردرّگلرد. یارد

دزّطرفّدنگر،ّیّمبلنلمّدهّسنانمّهمهّوقتّبهّساختیّ

غزیل اتّوّقصانکّعشقمّبردیّدربابّقکرتّدننمّوّسیاسمّ

خادّ شعرّ پانانّ درّ یرسام،ّ رودلّ بهّ دغلبّ وّ دددّ دددیهّ

درخادستّصلهّیّمجماد.ّدنیّتقابِلّدوّگاجۀّتاصلفّباعِثّ

چنکّپرسشّیّمشاد:ّشاعریّیاجنکّسنانمّردّدهّچنانّجقشّ

فارسمّ ددبّدالسیکّ تّ
 
تکایلّسن وّ درّتحالّ دارسازیّ

عایّسنانمّ
 
ّدد ّدنی ّیّمتادن ّآنا ّدرزنابمّدرد؟ ّبانک ددشته،ّچگاجه

ّدرّحایمّدهّ ّدنیّشعرّیّمسروده، ّبهّخاطِر ّباورّدردّدهّوی رد

دیوان دوّپرّدستّدزّیکدنحمّبّهقصکّدرضاءّدیلالّصاحبانّ

ّ
ً
تا
 
قکرت؟ّآناّسنانمّهمانّزدهکّعارّفیسلکمّدستّدهّسن

تصارّشکّهدستّناّدنّیدهّشاعِرّشرنعتّردستلیّزیانّخادّ

دنیّ بهّ پاسخّ بهّ ّ
ً
عمکتا ردّ خادّ یقایۀّ بانلستیّ بادّهدست؟ّ

وّ تحقلقّ خالصۀّ شانکّ دددّهدست.ّ دختصاصّ پرسّشهاّ

ّترجلحّیّمدهکّحسابّخادّردّ ّباشکّدهّسنانم ّدنی ّدو ددوری

ّدنیّبرچسّبهاّ ّدنک،ّخاده تّجکد
 
ّبرچسّبهایّسن ّو دزعالئم

ّبهّدستارّعلمایّدنی.ّ قّددشتّهباشک،ّچه
 
بهّخرقۀّصافلانّتعل

ّدستّدهّ ّیعتقک ّدیا ّیّمستانک، ّرد دوّشرنعتّوّطرنقتّردستلی

ّدنیّدوّعنادنّ ّدز
ً
ّعمایا ّدو، ّزیان ّچهّصافلانّیتظاهر ّو ّعلما چه

ّدنیّعناونیّ ّیّمدننک. ّدستفاده ّساء ّجفعّدهکدفّشخصمّخاد به

جادهالنّ دختلارّ درّ دگرّ دهّ دستّ دویبّهدیّ شمشیرّ بّهیثابۀّ

ّباشک.ّ ّبلفتک،ّیّمتادجکّخاّنویاّنبردجکدز فرنبکار

وصلیشرنزآهم،ّ»جلاۀّشگفتّمها:ّصافمّدرّیقابلّودعظّدرّ

علّمدصغرّ بّهقلمّ ار«،ّ
 
عط بهّ ینسابّ العجایِب  مظهر 

سی کغردب،ّپژوهشمّدستّدرّینکرجاتّمظهر العجائب،ّ

ارّجیشاباریّنسبتّدددّهیّمشک.ّ
 
دهّساّلها،ّبّهدشتباه،ّبهّعط

دّحادمّدزّ
 
یه،ّپسّدزّذدرّدالنلّیتعک

 
سی کغردب،ّدرّیقک

فّ
 
یردودّبادنّدنیّدجتساب،ّبهّیاضّعگلرّیهایّدفاعِمّیصن

فمّ ارّجیشاباریّیعر 
 
ـّدهّدوّجلزّخادّردّعط مظهر العجائبّ

یّمدنکّّـّدرّیقابِلّسهّگروهّودعظ،ّیفتمّوّقاضمّیّمپرددزد.ّ

سببّدصلمّخصایّتورزِیّدو،ّسنّگدجکدزّیهاّوّدشمنمّ

ّصافلانّشیعهّبادّهدست.ّ
 
ّمیذهبّدرّحق

 
دنیّسهّگروهّسن

ّبزرّگترنیّ ّبّهعنادن ّعلمع، ّبه ّدو ّودفر ّعشِق ّگفتّههایّشاعر، دز

بّهوضاحّ شرنعتّ برّ طرنقتّ رجحانّ وّ صافل ه،ّ یقتکدیّ

ّدریاردّ پلکدست.ّدرّدنیّینظایه،ّآّنجانمّبایّجاعمّغلا 

بهّیشامّیّمرسکّدهّشاعرّیقامّوالنتّ دبّمطایبّ علمّبیّ

ّدبلاتمّ عا
 
ّدد ّدنی مّیّمشمارد.ّیؤن ک

 
ّجبا تّپلایبرّیقک ّبر علمّرد

ّبیتّ لّهر ّدو  ّیصرع ّمظهر العجایب دستّده ّفصلّهفتم در

گانایّصفتّیهممّبردیّرسالّخکد،ّوّیصرعّدومّشایلّ

ّیهّمتریّبردیّحضرتّعلمعّدست.ّدوّبیتّ
ً
صفتّظاهرد

زیرّشایلّجماجّههانمّدزّدنیّیقایسهّدست:

پیـش زّ آیـکّ جبرئلـلّ ردّ یصطفـمّ

یرتضمّردّخادجکّحقّدرّپیِشّخایش

بگفت ییّ باّ حقّ دهّ گفتاّ یصطفمّ

شنفت ییّ دزّ حقّ دهّ گفتاّ یرتضمّ

مّباقمّجمّمگذدردّدهّویمّوّیرشکّدعظمّ
 
بیتّزیرّجایّشک

لّشیعلانّدست: درّطرنقت،ّدزّجظرّدو،ّدیامّدو 

یاست جانّ شرنعتّ گفتاّ یصطفمّ

یاست زآنّ طرنقتّ گفتاّ یرتضمّ

ّجظرّ ّدز ّده ّتقانتّیّمدنک ّرد ّدنیّظی ّبافتّدالمّشاعر بّهعالوه،

ّپلکدستّدرّجایعّهدیّدهّ ّبرتریّددرد. ّبرّشرنعت دوّطرنقت

تّ
 
ّعل ّدو فّمظهر العجائبّبه

 
ّیصن یّباده،

 
ّدهلّتسن ددثرنتّبا

ّدوم،ّ ّبهّعلمعّو ّیفرط ّنکمّعشق ّبادّهدست: ّیعرضّحمله در

پلرویّدزّتصا فّشیعّمبنلاد.ّدزّجظرّدوّچهارّیذهبّفقهمّ

دهّ هستنکّ ستاجمّ چهارّ حنبلمّ وّ شافعمّ یایکم،ّ حنفم،ّ

ّیذدهبّ ّیّمسازجک. ّدزّشرنعتّرد پانّههایّتأونّلهایّصافلاجه

نادشکهّبّهیثابۀّدرسّمدیّهستنکّدهّدیامّجعفرّصادقعّبرّآنّ

م،ّدهّسخّیگایّ
 
ّدستّدهّودعظانّسن تکلهّزدّهدست.ّطبلعم

ددثرن تّبادّهدجک،ّبیّشترنیّحمالتّردّبهّدوّیّمدردّهدجک.ّویّ

جحاءّیختلفّدزّآجانّدجتقادّیّمدردّهدست.ّدزّ
َ
ّبهّد

ً
جلزّیتقابال

جمله،ّیّمگانکّودعظّوظلفۀّخادّیّمددجکّدهّدرّدلّیستمعانّ

ّدهلّطرنقت،ّ ّدرّحایمّده ّدنک، ّدنناد ّرد خادّخافّدزّخکدوجک

دّلهاّ درّ ردّ دوّ بذرّدوستمّوّعشقّ بّهجایّتخمّوحشت،ّ

تاصلفّ رطّبخاردگاجمّ ّ
ً
عمایا ردّ ودعظانّ دوّ یّمدفشاجنک.ّ

درّ مظهر  گاننکۀّ دننک.ّ رطبّ ینعّ جمّمتادجنکّ دهّ یّمدنکّ
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جاّیجایّینظایۀّخادّدزّتفاوّتهایّیلانّدهلّطرنقتّدزّ

سانمّوّیلتزیانّبهّشرنعتّوّضعّفهایّدارّآجانّدزّدنگرّ

دزّ جلزّ ردّ زیانّخادّ رشاّهخادِرّ قاضلانّ دوّ یّمدنک.ّ نادّ ساّ

ّجمّمگذدرد. دجتقادهایّتنکّخایشّیحروم

وصلیهفدهم،ّ»هننارّشکنمّصافلانّیالیتم:ّزدهکستلزیّ

درّشعرّفارسمّدزّنِزدریّتاّحافظ«،ّجاشتۀّیئاجاردّیایُسی،ّ

ّنکمّ ّدصلم: ّبخش،ّحالّدوّیحاِر ّدستّدرّچهار پژوهشم

علمّظاهرّدرّیقایسهّباّعلمّباطی؛ّدنگریّجنبشّیالیتمّ

بافتّ درّ ّ
ً
عمکتا ظاهرگردنمّ دسالیم.ّ تصا فّ تارنخّ درّ

تمّوّجزیم،ّوّباطیّگردنمّدرّیتیّدسالمّذوقم،ّ
 
دسالمّسن

وّ تسایّحپذیرّ دنکگاّههایّ وّ یعنّمیحار،ّ حردّتهایّ

رگریزّتعرنفّیّمشاد.ّیایسیّدسالمّظاهر/ّباطیّردّ تحن 

عارِفّ وّ دسالمّ برجستۀّ دجکیشمنکّ دوّ یتفاوتّ جگاهّ دزّ

لم،ّبررسمّیّمدنکّوّنشانّ
ْ
باطّیگرد،ّدبّیعربمّوّروزبهانَّبق

ّدوّ ّدز ّنک ّجماننکگانّوّهادددردنّهر ّدننان، یّمدهکّدهّچگاجه

ّدستنادّ ّبا ّیایسی، ّتاصلفّیّمدننک. ّفکریّرد ّبُعک ّدو ّآن سای

بهّآردءّشماریّدزّصاحّبجظردن،ّبرّدنیّباورّدستّدهّدبعادّ

ظاهرّوّباطیّدسالمّدرّودقعّیکم لّنککنگرجک.ّهلچّدسّ

دنّیدهّجخستّ برود،ّیگرّ بهّردهّسلاکّصافلاجهّ جمّمتادجکّ

زیردّ دردّهباشک،ّ تنربهّ ردّ ظاهرگردّ عایمانّ ردهّ وّ شرنعتّ

ّدنیّحال،ّبهّ ّدست.ّبا شرنعتّیستلزمّوّپیّششرطّطرنقت

جظرّیّمرسکّدهّبهّیرورّزیان،ّشماریّدزّطرفکدردنّهرّنکّ

ّتبکنلّ ّتفرقّهدفکی ّتفاوت ّبه لّرد
ِّ
ّتفاوِتّیکم ّجگاه، ّدو ّدنی دز

درده،ّوّگروهمّردّدرّیقابلّگروهّدنگرّقردرّدددّهدجک.ّ

حردّتهایّ درّ تقابلّ دنیّ دفردطمّ جلاّههایّ دزّ نکمّ

هننارشکناجۀّجماعتمّدنکّهیّمشادّدهّدرّتارنخّبهّیالیتلهّ

ّرسممّ ّدسالم ّرعانتّظاهر ّجّهتنها ّجماعتمّده شهرتّنافتّهدجک:

ّرفتارّ ّآن ّبا ّتضاد ّدر ّبرّخالفّو
ً
ّظاهرد ّبلکه ّجکرده، ّرد ّردستلی و

دردّهدجک،ّدرّحایمّدهّحقانقّدنیّوّعلمّردستلیّردّدرّگننلنۀّ

باطیّخادّیحفاظّددشتّهدجک.ّدصطالحاتّ»رجک«ّوّ»قلنکر«ّ

ّدجکیشّههایّصافلاجهّ ّدز ّیتأثر ّنا درّسرودّههایّشاعردنّصافم

ّهننارشکنمّدست.ّ ّهملیّعرّفستلزیّو ّجماننکۀ ّبیّشودم جلز

نکمّدزّدردانّفکریّوّدصالّدعتقادیّدنیّطبقهّدزّصافله،ّ

ّدست.ّچردغّردهّوّردهنمایّرجکدنّوّقلنکردنّ »یذهبّعشق«

ّبلکهّعشقّدست.ّیایسیّبخشّقابلّیالحظّهدیّ ّجهّعقل، عایم،

دزّیقایۀّیمتعّوّپُریحتادیّخادّردّبهّدنیّیذهبّدختصاصّ

رفتاریّ وّ فکریّ اتّ یختص  دزّ شم ّهدیّ بّهیناسبت،ّ وّ دددهّ

ّبلانّدردّهدست. ّبّهشرح یالیتلانُّعرّفستلزّرد

ّدجتقادیّدربارۀّگروّههایّیذهبمّدرّ وصلیهجدهم،ّ»تحقلقم

هنِکّسکۀّهنکهمّدزّجگاهّنکّیتیّصافلاجۀّفارسم،ّیاسامّ

ّجکدّسقانم،ّبررسمّتعارضاتّیلانّ
ِ
بهّنالۀ عندلیب«،ّبّهقلم

دهّّ شرنعّتیکدردجّهدیستّ وّ تفاسیرّصافلاجهّ وّ برددشّتهاّ

ّدرّفرهنگّ
ً
باالخصّدرّدنیّدثرّینظامّبلانّشکه،ّوّعمایا

دیردجّمودرّهنکوستاِنّقرنّدودزدهمّقمری،ّرودجّددشتّهدست.ّّ

یحمکجاصرّعنکیلبّ)د.1172ّق(ّشیخّوّشاعرّصافّمیذهبّ

قّبهّخاجکدنّ
 
وّجظرنّهپرددزّیشهاریّدزّدهایمّدهلمّوّیتعل

جقشبنکیّبادّدهّقردئتمّعرفاجمّدزّدسالمّعرضهّدردّوّآنّردّ

»طرنقتّخایصّیحم کن ه«ّخادجک.ّدنیّدتابّدهّبهّفارسمّ

جهاتّ جمادنیّ وّ ریزآیادّ بلاجمّ باّ نافته،ّ جگارشّ

جبادّ برّ ـّسیاسمّروزگارّخادّردّشرحّیّمدهکّوّ دجتماعّم

درکّ فقکدنّ وّ سانم،ّ دزّ حقلقم،ّ حّقجاناِنّ وّ یسلماجانّ

دجتقادّ یّمخارد.ّ درنغّ یحم کیّ دصللّ دسالمّ دزّ درستّ

درّ ردنجّ سطحمّ تفسیرّ وّ قردئتّ برّ دستّ جاظرّ عنکیلبّ

ّآنّ ذّیذهبمّدرّهنک
 
ّدوّوّدرّیلانّگروّههایّیتنف جایعۀّعصر

پّسزیلنۀّ دجتماعم-سیاسّمدیّدهّ صۀّدوضاعّ
 
زیان.ّیشخ

ّیلانّ ّدر ّفقه ّبر ّیبایغّهآیلز ّتأدلک ّیّمدهک، نالۀ عندلیب ردّشکل

ّدورجّگزنبّباد.ّعنکیلبّعارفمّباد،ّ گروّههایّیذهبِمّعهک

دزّنکّطرف،ّسختّیعتقکّبهّپلایبرّدسالمص،ّوّدزّطرفّ

ّدصطالحّ»زدهک«ّدرّ ّدیردجم. دنگرّهادددرّتصا ِفّعشّقیکدِر

ّتنّگجظرّیذهبمّ بّو ّبنلادگردیّیتعص  ّبه ّددرد ّدشاره ّدو جاشتۀ

دهّتقادیّدوّعاریّدزّعشقّّوّعبادتّدوّبکونّحضارّقلبّ

وّ تّ
 
تشت دچارّ دو،ّ باورّ بهّ هنک،ّ یسلماجانّ جایعۀّ دست.ّ

ّقردرّ ّیعرضّخطر ّدر ّدرون ّدز ّرد ّدسالم ّده دجحردفاتمّشکّهباد

ّبرّدنّیدهّدزّطرفّغلریسلماجانّجلزّدزّبلرونّ
ً
یّمددد،ّیزنکد

دستخاشّتهکنکّباد.ّبنابردنی،ّطرنقتّخایصّیحم کن ۀّدوّ

ّتصا ردتّ ّو ّدعتقاددتّباطل ّدز ّبردیّپاالیشّدسالم ّباد تالشم

ّآجانّدساسّ جادرستّوّهکدنتّّگمردهاجمّدهّدعمالّوّدفکار

وحکتّوّسالیتّدسالمّردّسستّیّمدرد.




