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باقر صدری نیا

 مبانی نظری رویکرد صوفّیه به مقوله ی صلح

صلح صوفی

اشاره 
برخالف آن چه در نگاه نخست به نظر می رسد تصوف درگذر تاریخ جریان 
بر  نبوده و طیف ها ومشرب های گونه گونی را در  کاماًل یک دست و واحدی 
می گرفته است، این طیف ها وجریان ها باوجود مشترکات در پاره ای مبانی و 
معتقدات، تمایزهای نظری درخور توجهی بایکدیگر داشتند که در رفتار وسلوک 
از شاخه  با صرف نظر  نویسنده  این مقاله  بازتاب می یافت. در  آنان  اجتماعی 
وشعبه های فرعی و با مقداری تسامح دو طیف را درگستره ی جریان عام تصوف 
ازیکدیگر تفکیک کرده است که با دو نوع جهان بینی وتلقی از خدا و انسان، 
عملکرد اجتماعی متفاوتی را عرضه داشته اند . آن گاه نشان داده است که رویکرد 

آنان به مقوله ی صلح چگونه از نوع تلقی آن ها از خدا وانسان متأثر بوده است.
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مقدمه
سخن گفتن در باب صلح صوفی، یا چند و چون رویکرد متصّوفه به مقوله ی صلح بدون تحدید و تبیین 
حوزه ی بحث بر اساس سنجیده ای نهاده نخواهد شد، بدین منظور پیش از ورود به بررسی موضوع، دو نکته 
درخور یادآوری به  نظر می رسد. نخست این که مقصود از صلح در این مقال، صلح سلبی به معنای متار که ی 
جنگ و رسیدن به وضعیت غیرجنگی نیست، بلکه منظور صلح ایجابی در مفهوم نوعی زیست مسالمت آمیز، 
مداراجویانه، روادارانه و توأم با تساهل، اغماض و رأفت با اقشار گونه گون اجتماعی، به ویژه پیروان ادیان 
و مذاهب دیگر، هنجارگریزان و هنجارشکنان و دگراندیشان است. دیگر این که تصّوف جریان اندیشگی 
و رفتاری یکدست درگذر تاریخ نبوده بلکه همواره طیف متنوعی از گرایش ها و مشرب های اعتقادی و 
مشی های اجتماعی را در بر می گرفته است که با وجود اشتراک در پاره ای از مبادی و معتقدات، تمایزهای 
درخور اعتنایی با یکدیگر داشته اند . از این رو در بررسی رویکرد متصوفه نسبت به موضوع صلح، باید این 

تمایزهای اعتقادی و رفتاری را پیش چشم داشت.
درخصوص مقوله  ی صلح در مفهوم ایجابی آن دو نوع رویکرد متفاوت را در سیرت و سّنت مشایخ 
تصّوف می توان از هم تفکیک کرد. این تمایز به ویژه در کنش های اجتماعی آنان در مواجهه با پیروان ادیان 
و مذاهب دیگر، مسلمانان دگراندیش و دارای گرایش های متفاوت با قرائت رسمی و رایج از دین و شریعت 
و نیز مسلمانان لغزش کار و به تعبیر غزالی »اهل فسق« نمود آشکاری داشته  است. جمعی از بزرگان تصّوف 
چنان که حاالت و مقامات آنان گواهی می دهد در مواجهه با این افراد و گرایش ها با اغماض و احترام و 
رأفت و محبت رفتار می کردند، در مقابل گروهی دیگر رفتاری توأم با تحقیر و توهین و تندی و خشونت 

در پیش می گرفتند.
به نظر می رسد این تمایز در رویکرد آنان به صلح که در سلوک اجتماعی آن ها تبلور عینی می یافت 
از مبانی معرفتی و تلقی متفاوت آنان از خدا و انسان نشأت می گرفت. تردیدی نیست که نظام معرفتی و 
هستی شناختی آدمی تأثیر قابل مالحظه ای در رفتار و عملکرد اجتماعی او برجای می نهد و نحوه ی تلقی 
هرکسی از هستی و جهان در نوع انسان شناسی و تلقی او از نظام و مناسبات اجتماعی تأثیر خواهد گذاشت. 
)← شریعتی، 1361: 260( با چنین فرضی است که بحث در باب رویکرد آنان به صلح، پیوند وثیقی با طرز 

تلقی آن ها از خدا و انسان می یابد. 
از میان متصوفه آن طیفی که بر صفات رحمانی خدا تأکید داشتند و انسان را به خودی خود و«بما 
هو انسان »واجد کرامت وحرمت می دانستند ، درمواجهه با دگراندیشان ، پیروان ادیان و مذاهب  و نیز 
لغزش کاران وهنجارگریزان، رفتاری صلح جویانه توأم با رأفت ومحبت واغماض در پیش می گرفتند؛ حال 
آن که گروهی که به صفات قهاری خدا بیش از صفات رحمانی او تأکید می ورزیدند ومنزلت وحرمت انسان 
را در دوری و نزدیکی او به کانون های قدسی می سنجیدند، در مقابل چنین کسانی رفتارهای عتاب آلود ، 

خشم آگین وحرمت شکنانه بروز می دادند.

تلقی دوگانه از خدا
در ورای اعتقاد به وحدانیت خدا، موضوع صفات الهی همواره مقوله  ای مورد بحث و مناقشه در میان 
نحله های مختلف اسالمی از جمله صوفیه بوده است. قطع نظر از مباحث و مناقشات کالمی که برخی از 
نظریه پردازان و مؤلّفان متون عرفانی از جمله مستملی بخاری نیز به تفصیل در باب آن سخن گفته اند )← 
مستملی بخاری: 339ـ  239( آن چه به موضوع »صفات الهی« در سپهر اندیشه ی عرفانی و صوفیانه جایگاه 
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و اعتبار پراهمیتی می بخشد، تأثیر این صفات و نحوه ی تلقی از آن ها در سلوک صوفی به طور عام و رفتار 
و سلوک اجتماعی او به طور خاص است. در منظومه ی تفکر عرفانی، مبحث صفات عالوه بر ابعاد کالمی 
و نظری آن، از آن روی واجد اهمیت ویژه ای است که نحوه و نوع تلقی از آن، روان شناسی فردی و رفتار 
اجتماعی صوفی را عمیقاً تحت تأثیر قرار می دهد و به حاالت روحی، روانی و مشی و مشرب اجتماعی او 
صبغه و سویه ی متفاوتی می بخشد. به  همین جهت نیز تأمل در این زمینه از منظر بحث ما اهمیت می یابد.

چنان که می دانیم از دیرباز متکلمان مسلمان و به تبع آن ها مؤلّفان و نظریه پردازان تصّوف، صفات الهی 
را به صورت ها و انواع مختلف تقسیم کرده اند که صفات جمالی و جاللی از آن جمله است. بی گمان این 
تقسیم بندی ریشه ی قرآنی دارد، صفات جمالی مشتمل بر صفاتی است که ناظر بر رحمانیت خداست و 
صفات جاللی دربرگیرنده ی صفات قّهاری اوست. تقسیم صفات خداوندی بر جمالی و جاللی به لحاظ نظری 
چندان مناقشه برانگیز نبوده و بیش و کم مقبول و مورد اتفاق بوده است اما با گذر از حیطه ی نظر و گام 
نهادن به حوز ه ی عمل، بحث در این باب دامنه گرفته و مجادالت و مناقشات گونه گونی را برانگیخته است.

منشأ این مجادالت را باید در میزان و نوع توجه سالک به هریک از صفات جمالی و جاللی و تأثیر آن بر 
احوال وی در طی مراحل سلوک جست. عطف توجه به هر یک از آن ها پیامدهای روانی و عملکرد اجتماعی 
متفاوتی را به همراه می آورد، چنان که در تاریخ تصوف نیز موجبات شکل گیری دسته بندی های متفاوت و 

مجادالت نظری بسیاری را فراهم آورده  است.

الف( توجه به صفات جاللی وتأثیرآن بر عملکرد اجتماعی متصوفه
سالک آن گاه که در روند سلوک خود به صفات جاللی حق می نگرد و همواره قهاریت، جباریت و منتقم 
بودن او را پیش چشم می آورد، دلش از خوف و خشیت ماالمال می شود. این خوف همواره او را از فرجام کار 
و روز بازپسین نگران می دارد. او پیوسته در بیم و هراس از خشم، عتاب و عقوبت خدا به سرمی برد. خدایی 
که در کمین نشسته است تا اگر خطا و لغزشی از او سرزند به وسیله ی فرشتگان موکلش ثبت کند و وی را 
به کیفر لغزش ها و خطاهایش برساند. در این نوع تلقی از خدا »خوف« الزمه ی پیمودن راه حق و عامل 
مصون داشتن صوفی از ارتکاب خطا و جاذبه های فریبنده ی دنیا، زهدپیشگی و عزلت و انزوا است. از این رو 
در تعالیم آن گروه از مشایخ تصوف که توجه شان معطوف به صفات جاللی و قّهاریت خداوند است »خوف« 
چنان اهمیتی دارد که به گفته ی ابوسلیمان دارانی اگر از دلی مفارقت کند آن دل ویران شود. )قشیری، 
1361: 190( به همین  جهت باز به گفته ی او »دل باید که هیچ چیز بر وی غلبه نگیرد مگر خوف زیرا که 
]چون[ رجا بر دل غلبه گیرد، دل تباه شود )←  همان: 194( این کالم منسوب به ذوالنون مصری هم ، چنین 
دیدگاهی را بازتاب می دهد: »مردمان تا ترسکار باشند بر راه باشند و چون ترس از دل های ایشان بشد، راه 

گم کردند.« )همان: 193(
غلبه ی خوف بر احوال سالک و بیمناکی از کیفر حق تعالی، روان شناسی فردی ویژه ای را در پی  می آورد 
و او را همیشه مضطرب و محزون می دارد. گاهی این حزن چنان بر وجود او سیطره می یابد که سالک را به 
تندیسی از اندوه مبدل می سازد، برخی از بزرگان تصّوف، نماد چنین حزنی معرفی شده اند. از جمله درباره ی 
فضیل عیاض گفته اند »چون فضیل فرمان یافت، اندوه از پشت زمین برخاست.« )همان: 210( و در مورد 
حسن بصری که صوفیه او را از پیشوایان نخستین خود می شمارند نوشته اند که: »هرگز حسن بصری را 
ندیدی مگر پنداشتی که به نوی وی را مصیبتی افتاده است«. )همان( بدین ترتیب غلبه ی خوف، حزن را بر 
وجود سالک مستولی می کرد و او را گرفتار دل نگرانی و قبض می داشت. چنین کسی از جنبه ی روان شناختی 
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پیوسته دستخوش اضطراب مزمن بود، با سیمایی 
گرفته، عبوس و افسرده و جبیِن پرچین. این درون 
مضطرب و هراس آلود، مستعد دو نوع کنش گریز 
و ستیز بود. گریز از دنیا و لغزش هایی که حضور 
در جامعه، صوفی را در معرض آن ها قرار می داد 
هرآن چه  با  ستیز  و  انزوا  و  عزلت  به  پناه بردن  و 
آن را موافق معتقدات خود نمی یافت. کنش گریز 
هنگامی بروز می کرد که صوفی از اقتدار و توان 
به  که  آن گاه  اّما  نبود  برخوردار  تأثیرگذاری الزم 
اقتدار معنوی و دنیوی دست می یافت و زمینه ی 
مساعدی برای اجرای معتقدات و اِعمال منویاتش 

فراهم می آمد نوبت کنش ستیز فرا می رسید.
خصوصیات  این  با  و  خدا  از  تلقی  این  با 
روان شناختی هنگامی که صوفی مراحل کمال را 
طی می کرد و به زعم خود و مریدانش به نهایت 
راه می رسید و ولیی از اولیای خدا شمرده می شد، 
به نمایندگی از خدا با بندگان خطاکار او همان گونه 
رفتار می کرد که گمان می برد در روز قیامت خدا 
خود چنان خواهدکرد؛ به ویژه آن گاه که نفوذ معنوی 
او با نوعی قدرت دنیوی پیوند می یافت. در چنین 
جایگاهی شیخ خود را مأمور و موظف به اجرای 
تمام اوامر و نواهی خدا و کلیت شریعت می دانست 
و شریعت نیز در نظر او متصلّب و فاقد هر نوع 
انعطاف و قبض و بسط بود و در هر زمان و مکانی 
و در مورد هر کسی به یکسان باید اِعمال می شد، 
به ویژه آن گاه که منکری صورت می گرفت، غیرت 
فقیهانه ی او به خروش می آمد و جز با کیفر خطاکار 

آرام نمی گرفت. 
میان  در  غالباً  عتاب آلود  نوع کنش های  این 
»اهل  به  که  می کرد  بروز  متصّوفه  از  گروه  آن 
صبغه ی  آن ها  تصوف  و  بودند  معروف  صحو«1 
رابطه ی  اینان  داشت.  فقیهانه  و  شریعت مدارانه 
معبودی  و  عبد  رابطه ی  صرفاً  را  خدا  و  انسان 
مکلّف  پیوسته  بنده  آن  براساس  که  می دانستند 
به انجام فرایض و بایدها و نبایدهایی بود که در 
آنان  نزد  نیز  و شریعت  است  مقّرر شده  شریعت 

 

 تصّوف جریان اندیشگی و رفتاری 
یکدست در گذر تاریخ نبوده بلکه همواره 
طیف متنوعی از گرایش ها و مشرب های 
اعتقادی و مشی های اجتماعی را در بر 
می گرفته است که با وجود اشتراک در 
پاره ای از مبادی و معتقدات، تمایزهای 
درخور اعتنایی با یکدیگر داشته اند.

 با وجود تنوع مشرب ها و گرایشات 
صوفیه، دو رویکرد متمایز به صلح را 
می توان مشخص کرد که در سلوک 
اجتماعی آن ها تبلور عینی می یافت و از 
مبانی معرفتی و تلقی متفاوت آنان از 
خدا و انسان نشأت می گرفت.



53
پائیز 1396

مجموعه ای از احکام و موازین متصلّب و غیرمنعطفی بود که در هر حال باید به دست کسانی که به والیت 
رسیده اند اجرا شود. چنین تلقی ای از خدا راهی برای سلوک صلح آمیز با غیرهم کیشان و لغزش کاران باقی 
نمی گذاشت و رابطه ی صوفی با چنین کسانی همواره مبتنی بر طرد و انکار بود. این قبیل رفتارهای توأم با 
خشم و خشونت به ویژه در حاالت برخی از مشایخ تصوف از جمله شیخ ابواسحق کازرونی )متوفای426ق(، 
دیدن  )برای  ذکر شده  است.  )متوفای536ق(  احمدجام  و شیخ  )متوفای481ق(  انصاری  عبداهلل  خواجه 
نمونه هایی از کنش عتاب آلود آنان ←  محمودبن عثمان، 1333: 143؛ غزنوی،1384: 72، 76، 77، 126، 

178؛ نظامی عروضی، 1368: 85 ؛ زرین کوب، 1363: 76، 77، 81، 218(
  

ب( تأثیر توّجه به صفات جمالی بر صلح خواهی صوفی
آن گروه از صوفیانی که توجه افزون تری به صفات جمالی حق معطوف می داشتند، خدا را جمیل و 
مظهر اعالی جمال می دانستند. خدای آنان رئوف و رحیم بود و در هر حال رحمت او بر هر چیزی ـ حتی 
بر قهاریت او ـ غلبه داشت. چنین خدایی دوست داشتنی بود نه ترسیدنی. این تلقی از خدا دل سالک را از 
امید سرشار می کرد و نه تنها او بیمناک از فرجام کار خویش نبود بلکه همواره خود را در معرض الطاف حق 
می پنداشت. او اهل رجا بود و امیدوار به بخشایش خدا و به همین دلیل نیز بسط بر حال او غلبه داشت و 

پیوسته با انبساط  خاطر و فراغ بال می زیست.
اگر کسانی مانند بوسهل زجاجی پس از مرگ به این حقیقت وقوف می یافتند که کار آسان تر از آن است 

که می پنداشتند، او در همان حال حیات به این حقیقت ایمان داشت و کار آخرت را آسان می دید.
قشیری از استاد ابوعلی دّقاق نقل می کند که »استاد امام ابوسهل صعلوکی رحمه  اهلل بوسهل زجاجی 

را در خواب دید. گفت: حالت چون است؟ گفت: کار آسان تر از آن است که می پنداشتم.« )قشیری: 202(
در نظر چنین کسی کار آخرت به سامان بود و همین اعتقاد همواره او را به رحمت بسیار خدا امیدوار 
می کرد و دلش را با وعده های نیکوی حق شاد می داشت. به سبب این انبساط و شادی درونی، او مستعد وجد 

و سرور و سماع بود. )همان: 199(
جهان نیز در نظر او جلوه  ای از جمال خدا بود و به بهترین صورت آفریده شده  بود با زیبایی های بی شمار 
که هر یک زیبایی حق را فرایاد می آورد و صوفی در این مظاهر آفرینش جمال حق را به عیان می دید. از 
همین رو به این جهان که مبتنی بر »نظام احسن« بود و جلوه ای از جمال معشوق ازلی، عشق می ورزید: 

عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست.
در این تلقی از جهان، عزلت و انزوا و عدم بهره مندی از مواهب هستی معنایی نداشت. مرد آن بود 
که به گفته ی ابوسعید ابی الخیر »در میان خلق بنشیند و برخیزد و بخسبد و بخورد و در میان بازار در میان 
خلق ستد و داد کند و با خلق بیامیزد و یک لحظه، به دل، از خدای غافل نباشد.« )محمد منور، 1366: 199(

چنین استنباطی از خدا و رابطه ی او با جهان و انسان، مستعد سازگاری، عطوفت، تسامح و رواداری در 
سلوک اجتماعی و صلح جویی است.

دو نوع انسان شناسی،  دوگونه رویکرد به صلح
نگاه دو جریان صوفیانه به انسان نیز با وجود پاره ای مشابهت ها، تفاوت های بنیادی دارد. در نگاه جریانی 
که ناظر بر صفات جاللی خداست و اساس تفکرش بر زهد و خوف مبتنی است ارزش انسان با میزان 
پایبندی او به اوامر و نواهی مصّرح در شریعت سنجیده می شود. در این تلقی  گویی انسان به خودی خود 



54
پائیز 1396

فاقد حرمت و اعتبار است و به میزانی که به کانون قدسی ـ شریعت، خدا ـ نزدیک می شود ارج و حرمت 
می یابد، از همین رو کسانی که به هر میزان از این کانون قدسی فاصله می گیرند خواه آنان که پیرو آیین 
دیگرند و خواه کسانی که در عین مسلمانی در آداب شریعت بی مباالتند و یا دیدگاه متفاوت با اهل سنت و 
جماعت )تلقی رسمی از دین و شریعت( دارند به همان اندازه حرمت خود را از دست می دهند و درخور طرد، 

لعن، انکار و حتی قتل می شوند.
با چنین نگاهی حقوق واقعی انسان ها در مناسبات اجتماعی به جایگاه و موقعیت دینی و ایمانی آن ها 
وابسته است و قائل شدن به حقوق ذاتی یکسان برای همه ی انسان ها معنایی ندارد. ) ← کدیور، 1387: 

122ـ121(.
برخالف چنین دیدگاهی، اقوال و احوال گروهی دیگر از بزرگان تصّوف و عرفان نشان دهنده ی تلّقی 
متفاوتی از انسان و حقوق اوست. در این تلّقی انسان به خودی خود و »بما هو انسان« واجد شرافت و کرامت 
ذاتی است. همین که خداوند بدو جان بخشیده  است او را از حلیه ی شرافت و حرمت بهره مند داشته  است. 
به عبارت دیگر انسان اعم از مسلمان و غیرمسلمان، نیکوکار و لغزش کار به سبب انسان بودن و برخورداری 
از روح خدایی، دارای منزلت و قداست خاص و واجد حقوق و ارزش است. براساس چنین دیدگاهی انسان 
پیش از این که مستعّد شقاوت و شرارت باشد از استعداد کمال و سعادت برخوردار است و این خود اوست 
که باید با شناخت و آگاهی و با اختیار و اراده بی هیچ تحمیل و اکراهی راه و آیین خود را برگزیند. در هر 
حال داشتن دین و آیین و اعتقاد متفاوت، حقوق انسانی او را سلب نمی کند. درباره ی اعمال و رفتار و قصور 
و تقصیر او در زمینه ی اعتقادات دینی نیز سرانجام خدا خود در روز بازپسین داوری خواهدکرد. این درک و 
استنباط از انسان که در عصر جدید با تفاوت هایی در اعالمیه ی جهانی حقوق بشر انعکاس یافته است، ریشه 

در آموزه های دینی پیامبران االهی دارد. ) ← موحد، 1382: 60(
در سیره ی پیامبران و بزرگان دین نمونه های بسیاری از رفتارهای مداراجویانه و توأم با حرمت و رأفت 
با غیرهم کیشان و لغزش کاران می توان یافت که مورد توجه و استناد برخی از مشایخ صوفیه قرار گرفته است، 
هرچند که این نوع سلوک از نظر کسانی که دریافتی متصلّب از دین و شریعت داشتند، هرگز قابل فهم و 
هضم و توجیه نبوده است. حکایت  گبر و ابراهیم)ع( تنها یک نمونه از بسیار نمونه هایی است که مضمون آن 
مؤید شرافت ذاتی انسان از دیدگاه خداست. این حکایت تقابل دو دیدگاه را درباره ی انسان بازتاب می دهد، 
دو دیدگاهی که در طول تاریخ همواره به موازات یکدیگر تداوم داشته و در میان بزرگان تصوف نیز هر یک 

از آن ها پیروان و هوادارانی یافته  است.
این حکایت را امام ابوالقاسم قشیری، علی رغم دیدگاه فقیهانه ی خود نقل کرده و بعدها سعدی روایت 

بیش و کم متفاوت و هنرمندانه ای از آن در بوستان عرضه داشته است:
»گویند گبری از ابراهیم)ع( مهمانی خواست، گفت: اگر مسلمان شوی تو را مهمان دارم. گبر برفت، 
خدای عّزوجّل وحی فرستاد که یا ابراهیم تا از دین خویش برنگردد وی را طعام نخواهی داد، هفتاد سال 
است تا وی را روزی همی دهم بر کافری، اگر امشب تو او را طعام دادی و تعرض نکردی چه بودی؟!« 

)قشیری: 201(
براساس روایت سعدی، ابراهیم)ع( همواره مسافران و درراه ماندگان را به میهمانی فرا می خواند، هفته ای 
مسافر و مهمان به خانه ی او نیامد، به جستجوی مهمان رفت. در بیابان پیر سپیدموی تنهایی را یافت و او را 
به خانه ی خود دعوت کرد. چون سفره گستردند همه بسم  اهلل گفتند و به خوردن طعام آغاز کردند اما پیرمرد 

نام خدا بر زبان نیاورد. ابراهیم خطاب به او گفت:
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 نه شــرط است وقتی که روزی خوری
 بگفتا نگیرم طریقی به دســت

 بدانســت پیغمبر نیک فال
 به خــواری براندش چو بیگانه دید

 ســروش آمد از کردگار جلیل
 منش داده صد ســال روزی و جان

 گر او می برد پیش آتش ســجود

 که نام خداوند روزی بری؟
 که نشنیدم از پیر آذرپرست

 که گبر است پیر تبه بوده حال
 که منَکر بود پیش پاکان پلید

 به هیبت مالمت کنان کای خلیل
 تو را نفرت آمد از او یک زمان

 تو واپس چرا می بری دست جود؟

)سعدی، 1371: 271ـ270(
نمونه های این گونه رفتارهای رأفت آمیز را، چنان که پس از این به تفصیل خواهد آمد، در سیرت و سّنت 
آن گروه از مشایخ صوفیه می توان یافت که به طیف »اهل سکر« منسوب اند، هر چند از بزرگان دیگری نیز 

که مورد احترام و قبول هر دو گروه اهل صحو و سکر بوده اند به کّرات نقل شده است.1
چون در جای دیگر به تفصیل در باب سلوک اجتماعی هر دو گروه صوفی سخن گفته ایم )صدری نیا 
،1392: 743-721( در این جا به منظور تبیین دقیق تر موضوع با صرف نظر از بحث درکنش های عتاب آلود 
صوفیان پیرو مکتب صحو و نگرش فقیهانه، تنها به نقل نمونه هایی از سلوک اجتماعی آن گروه از بزرگان 
تصوف می پردازیم که مشی و مشرب آن ها مبتنی بر صلح و هم زیستی مسالمت آمیز و توأم با رأفت و محبت 
با غیرهم کیشان، دگراندیشان و لغزش کاران بود، تا از این رهگذر ضمن تبیین رفتار صلح جویانه ی آنان، 

بازتاب نحوه ی تلّقی از خدا و انسان را در کنش ها و واکنش های آن ها نشان دهیم.

رواداری دینی و کنش عطوفت آمیز
این گروه از سرآمدان تصّوف به رأفت و محّبت و عفو و اغماض شهره بودند و برخالف گروه نخست، 
هم با مخالفان فکری و اعتقادی خود با تسامح و احترام رفتار می کردند و هم با لغزش کاران، با عطوفت 
و اغماض. در سطور ذیل جوانبی از حاالت و نحوه ی مواجهه ی آنان را با پیروان ادیان دیگر و مسلمانان 

لغزش کار از نظر می گذرانیم.
الف( روادارای دینی

جلوه ای از سلوک اجتماعی این گروه از مشایخ صوفیه را در تسامح و رواداری دینی آنان می توان دید. 
این رواداری، به زعم ما، از یک سو ریشه در تلّقی آنان از صفات رحمانی خدا و از سوی دیگر در انسان شناسی 
متفاوت و انسان دوستی عمیق آن ها دارد. به ویژه »در تصّوف خراسان انسان دوستی و اندیشیدن به مصائب 
حیات انسانی و دردهای مردم و حّتی جانوران دیگر امری است چشمگیر.« )شفیعی کدکنی، 1384: 36( 
چنان که تسامح و تساهل نیز از جایگاه ارجمندی نزد آنان برخوردار است. از میان عارفانی که از خراسان 
برخاسته اند سه تن از این منظر پرآوازه اند و آن سه عبارتند از ابوالحسن خرقانی )425 ق( ابوسعید ابی الخیر 

)440 ق( و موالنا جالل  الدین بلخی )672 ق(.
چون درباب انسان دوستی این سه عارف نامدار پیش از این بحث شده است )← شفیعی کدکنی، 1384: 
38، 36؛ نیز مقّدمه ی اسرارالتوحید، ص هشتاد و شش ـ نود و دو؛ گلپینارلی، 1363: 315ـ305( در این جا 

با پرهیز از تکرار و تفصیل آن مباحث، تنها به نقل برخی از اقوال و جوانبی از احوال آنان بسنده می کنیم.
1.درباره ی اهل صحو و سکر، تمایزهای اعتقادی و مشی و مشرب آن ها از جمله ← مرتضوی، 1365: 89ـ8 
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ابوالحسن  مشرب  نخست،  نگاه  در  چند  هر 
متفاوت  موالنا  و  ابوسعید  طریقت  با  خرقانی 
او  حاالت  از  که  تصویری  براساس  و  می نماید 
قبض  اهل  شمار  در  را  او  باید  داده اند  به دست 
نیز در  )← عطار، 1372: 666( خود  قلمداد کرد 
خطاب به ابوسعید بر این نکته تأکید کرده است: 
ما قبض و  راه  و  است  تو بسط و گشایش  »راه 
حال  این  با  منور، 1366: 14/1(  )محمد  حزن.« 
به نظر می رسد که قبض او نیز از لونی دیگر بود 
و با بسیاری از اهل قبض تفاوت داشت، چنان که 
برخالف پیروان دیگر این مشرب، با همه ی قبض 
و حزنی که بر حاالت او غالب بود، »حزن و قبض 
نبود، در  از لحظه های غلبه و مباسطت  او خالی 
همین احوال غلبه بود که اقوال او شباهت به اقوال 
و احوال بایزید می یافت.« )زّرین کوب، 1363: 59( 
عالوه  بر این، اعتقاد او به رحمانیت خداوند نیز او 
را از زمره ی اهل قبض متمایز می کرد، براساس 
همین اعتقاد بود که به تعبیر عّطار »در حضرت حق 
آشنایی عظیم داشت و در گستاخی کّروفّری داشت 
کّروفّر  این  )عطار: 666(  نتوان کرد«.  که صفت 
وی در گستاخی که از باور ژرف او به رحمانیت 
حق سرچشمه می گرفت، از جمله در حکایت زیر 

بازتاب یافته است:
آوازی  همی کرد،  نماز  شبی  که  است  »نقل 
شنود که: هان بوالحسن! خواهی که آن  چه از تو 
می دانم با خلق بگویم تا سنگسارت کنند؟ شیخ 
گفت: ای بارخدای! خواهی تا آن چه از رحمت تو 
می دانم و از کرم تو می بینم با خلق خدا بگویم تا 
دیگر هیچ کس سجودت نکند؟ آواز آمد: نه از تو نه 

از من.« )عطار، 1372: 672(.
آن چه مشی و مشرب تسامح آمیز و روادارانه ی 
درمی آورد، کالم  به جلوه  بارزی  به صورت  را  او 
ارجمندی است که به تنهایی جان و جوهر اعتقاد او 
را به شرافت و کرامت ذاتی انسان آشکار می سازد. 
این کالم شیخ به وضوح نشان می دهد که از دیدگاه 
وی انسان قطع نظر از نوع اعتقاد و کیش و آیین ، 

 در نگاه جریانی از تصوف که ناظر بر 
صفات جاللی خداست و اساس تفکرش بر زهد 
و خوف مبتنی است ارزش انسان با میزان 
پایبندی او به اوامر و نواهی مصّرح در شریعت 
سنجیده می شود. 

 در نگاه جریان دیگری از تصوف، انسان 
به خودی خود واجد شرافت و کرامت ذاتی 
است. انسان اعم از مسلمان و غیرمسلمان، 
نیکوکار و لغزش کار به سبب انسان بودن و 
برخورداری از روح خدایی، دارای منزلت و 
قداست خاص و واجد حقوق و ارزش است.

 شیخ ابوالحسن خرقانی: هرکه بدین 
خانقاه درآید نانش دهید و از ایمانش مپرسید 
که آن که بر درگاه حق به جان ارزد در سرای 
ابوالحسن نان از او دریغ نیست.



57
پائیز 1396

به خودی خود واجد کرامت و درخور احترام است. هرچند منبع این سخن به درستی معلوم نیست از همین رو 
نیز با اندک تصرف و تغییر در الفاظ نقل شده است اما شیوع آن در حد تواتر تردیدی در انتسابش به شیخ 
خرقان باقی نمی گذارد. در این جا سخن شیخ را از حافظه نقل می کنم و در ذیل آن دو روایت دیگر از آن 
را می آورم، تا معلوم شود که اختالف آن ها از حد برخی از الفاظ درنمی گذرد و جان کالم شیخ در همه ی 

آن ها یکی است.
»هر کس این جا آمد نانش دهید و از نام و ایمانش مپرسید، آن که در بارگاه خدا به جانی بیرزد، در خانقاه 

ابوالحسن به نانی بیرزد«.
استاد شفیعی کدکنی این کالم شیخ را که می گویند بر سر در خانقاهش نوشته بود بدین  گونه نقل کرده 
است: »هرکه بدین خانقاه درآید نانش دهید و از ایمانش مپرسید که آن که بر درگاه حق به جان ارزد در 

سرای ابوالحسن نان از او دریغ نیست.« )شفیعی کدکنی، 1384: 76(
استاد شفیعی که با پژوهش ژرف  در حاالت و مقامات شیخ خرقان مجموعه ی جامعی از سخنان او را 
فراهم آورده  است در ذیل این کالم افزوده  است: »این سخن شیخ را در هیچ یک از منابع متقدم قرون گذشته 
نیافتم؛ ولی جوهر روح خرقانی که در سراسر گفتارهایش ساری و جاری است، در این گفتار وجود دارد، 
شاید روزی نسخه ای جامع از مقامات او به دست آید و صورت اصلی این گفتار در آن جا پیدا شود.« )همان (.

شاعر بزرگ روزگار ما، مهدی اخوان ثالث نیز در مقدمه ی شعری با عنوان »آیین مردان حق«2، 
قسمتی از آن را بدین صورت نقل کرده است: »... نانش بدهید و از نامش مپرسید که هرکس حق را به 
جان ارزد، بلحسن را به نان ارزد« اخوان این کالم معروف شیخ خرقان را در بافت حکایتی به نظم کشیده 
و کوشیده است زمینه ی صدور این سخن را روشن سازد. براساس این حکایت ابوالحسن از یکی از مریدانش 
می شنود که پیری به خانقاه پناه آورده  بوده و مریدان از نام و ایمانش پرسیده اند و چون او را نیکودین نیافته اند 

به خواری از خانقاه رانده اند، ابوالحسن از شنیدن این ماجرا برآشفت و چون بر خشمش غالب آمد:
 سر اندر گریبان خود درکشید

 زمین گشت آرام و گردون خموش
 بفرمود بر سر در خانقاه

 هر آن  کس که آید بر این در فرود
 به هر دین و ایمان امانش دهید

 که هر کس که حق را بیرزد به جان

 پس آنگاه آهی ز دل برکشید
 تو گفتی که الهامش آرد سروش
 نگارند این نقش خورشید و ماه

 به اکرام و با آفرین و درود
 مپرسید از نام و نانش دهید

 یقین بلحسن را بیرزد به نان

)اخوان، 1385: 319ـ318(

در میان حاالت و سخنان شیخ نامدار دیگر خراسان، ابوسعید ابی  الخیر نیز این گونه اقوال و رفتارهای 
مبتنی بر تساهل را به فراوانی می توان یافت. او که به تصوف خراسان عهد خویش رنگ عشق و محبت 
زد اولین شیخ بزرگی بود که سماع و قول و غزل را در خراسان در بین صوفیه رواج داد. )زّرین کوب، 1363: 
61( اهتمام به سماع نیز دیدگاه متفاوت او را در مورد رابطه ی انسان و خدا منعکس می کرد، رابطه ای مبتنی 
بر عشق و محبت که در آن پاالیش درونی آدمی و اوج و عروج او از مسیر نشاط و انبساط و سماع و غزل 
امکان می یافت. چکیده ی آموزه ها و مشرب او را در پاسخ وی به سؤال آن پرسشگری می توان به وضوح 
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دید که از وی پرسید: کیف  الطریق الی اهلل، راه بر خدا چگونه است؟ و شیخ پاسخ داد: الّصدق والّرفق، الّصدُق 
مع اهلل والّرفُق مع الخلق، اخالص و مهربانی، اخالص با خدا و مهربانی با خلق. بدین سان او مهربانی و مدارا 
با مردم را در کنار اخالص و اجتناب از ریا، یکی از راه های وصول به حق می دانست و در زندگی اجتماعی 

خود نیز به همین راه می رفت.
رفتار عطوفت آمیز او با اقشار و گروه های مختلف مردم مؤید اعتقاد او به کرامت ذاتی انسان است. 
حکایت زیر نمونه ای است که می توان از طریق آن هم به رواداری، تساهل و حرمت او نسبت به پیروان 

ادیان دیگر وقوف یافت و هم هنجارشکنی پیر ریاگریز میهنه را آشکارا دید:
روزی شیخ به همراه جمع مریدان به جایی می رفت، روز یکشنبه بود و ترسایان در کلیسا گرد آمده بودند، 
چند تنی از مریدان به شیخ گفتند: »ایشان را تو را می باید که ببینند«. شیخ بی درنگ برگشت و راهی کلیسا 
شد، چون وارد شد ترسایان خدمت کردند و به حرمت پیش شیخ ایستادند و بسیار بگریستند. هنگامی که با 
اجازت شیخ مریدی آیتی از قرآن خواند »آن جماعت همه از دست بشدند و نعره ها زدند و زاری بسیار کردند 
و همه ی جمع را حالت ها رفت. چون به جای خویش بازآمدند شیخ برخاست و بیرون آمد. یکی گفت: اگر 
شیخ اشارت کردی همه زنّارها باز کردندی}= به دین اسالم می گرویدند{. شیخ ما گفت: ماشان ورنبسته 

بودیم تا بازگشاییم. )محمد منور، 1366: 210/1(.
این حکایت که ساختار و درون مایه ی آن نشان از واقعی بودن آن دارد، گواه دیگری است بر تلقی 
متفاوت ابوسعید از دین و دین داری و هم زیستی مسالمت آمیز او با غیرمسلمانان. در عین  حال معّرف شیوه ی 
تربیتی و تبلیغی متفاوت اوست که اساس آن مبتنی بر فراهم آوردن زمینه ی تحّول و رشد درونی فرد و پرهیز 
از القائات صریح و دعوت است. در این شیوه فرد بی  هیچ القا و تحمیل بیرونی، خود از درون متحّول می شود 
و آگاهانه راه و رسم دیگری برمی گزیند. تنها می توان او را در معرض تجربه های تازه گذاشت و غبار عادت 
را از پیش چشم او زدود تا بیندیشد و ببیند و آن گاه انتخاب کند. از همین رو براساس استنباط استاد شفیعی 
کدکنی »در نظر ابوسعید اسالم آوردن امری بود ورای تشریفات ظاهری و تبلیغاتی شایع که علمای عصر 
بدان افتخار می کردند و همواره آرزوی آن را داشتند که یک نفر غیرمسلمان بر دست آنان مسلمان شود. 
اسالم از نظر بوسعید آن تشریفات ظاهری »الاله االاهلل« گفتن نبود، بلکه مفهومی بسیار عمیق و اجتماعی 
داشت. اسالم از نظر او اخالص و گذشت از همه ی دلبستگی هاست به ویژه دلبستگی های ماّدی.« )همان، 

مقدمه: هشتاد و سه(.
همین تلّقی از دین و رفتار توأم با حرمت و تکریم با غیرمسلمانان چند قرن بعد در سیرت و سلوک 
موالنا جالل الّدین رومی بلخی به کّرات دیده می شود. جوهر دین در نزد او چیزی ورای مجادالت و قیل و 
قال های رایج میان علمای ادیان است. دین دار راستین آن است که پیوسته پروای حق دارد، خواه وی را نام 

مسلمانی باشد و یا نباشد، حکایت زیر چنین استنباطی را از دین عرضه می کند:
»روزی معمار رومی در خانه خداوندگار ]: موالنا[ بخاری می ساخت، یاران به طریق مطایبه با وی گفتند 
که چرا مسلمان نمی شوی که بهترین دین ها اسالم است. گفت: قریب پنجاه سال است که در دین عیسی ام 
از او می ترسم و شرمسار می شوم که ترک دین او کنم. از ناگاه حضرت موالنا از در درآمده، فرمود که سّر 
ایمان ترس است. هرکه از حق ترساست اگرچه ترساست با دین است، نه بی دین. و باز بیرون جست. 
فی الحال معمار ترسا ایمان آورد و مسلمان شد.« )افالکی، 1362: 477/1ـ476( آن سخن او هم که گفته 
 بود »من با هفتاد و سه مذهب  یکی ام« و برای برخی از معاصرانش گران آمده  بود از چنین دیدگاهی درباره ی 
حقیقت دین سرچشمه می گرفت. )جامی، 1370: 463ـ462( براساس چنین نگرشی بود که با رومیان 
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مسیحی روزگارش با حرمت تمام رفتار می کرد. آن راهبی که از قسطنطنیه آمده بود، سه بار در برابر موالنا 
سر به تعظیم فرود آورد و هر بار که سر برداشت او را در حال تعظیم دید. )همان: 362( حرمت او به سبب 
جایگاه دینی آن راهب نبود، چنان که به مسیحیان کوی و برزن نیز همین گونه حرمت می نهاد، چون با یک 

قصاب ارمنی روبه رو شد هفت بار در برابر او سر نهاد. )افالکی، 1362: 153/1(
او که گفته بود »مرا خویی است که نخواهم هیچ آفریده را دل از من آزرده  شود.« )سپهساالر، 1391: 
179( نه تنها با هم کیشان خود بلکه با پیروان ادیان و مذاهب دیگر نیز همچنان زیست که خوی او بود. 
هنگامی که پس از عمری زندگی توأم با رأفت و مسالمت چشم از جهان فروبست، چنان که استاد عبدالباقی 
گولپینارلی به تفصیل گزارش کرده است، »هنگامه ای در قونیه برپا شد، روستاییان به شهر سرازیر شدند، 
هق هق گریه همه شهر را فراگرفت. در روز تشییع پیکر او نه فقط علما، صوفیان، اخیان، فتیان، رندان و 
رجال حکومت بلکه مسیحیان، کشیشان، یهودیان، خاخام ها، خالصه تمام انسان ها موالنا را بر فرق سر 
نهاده  بودند. کشیشان مراسم مذهبی به جا می آورند. خاخام ها تورات می خواندند. یکی از خام طبعان خواست 
مسیحیان و یهودیان را از شرکت در مراسم منع کند. فریاد برآوردند که: او مسیح ما بود. او عیسای ما بود. ما 
راز موسی و عیسی را در او دیدیم و یافتیم. کشیش دیگر اشک چشمانش را با آستین پاک کرد و هق هق کنان 
فریاد زد: موالنا نان بود، آیا گرسنه ای دیده ای که از نان بگریزد؟« )گولپینارلی، 1363: 218، 217؛ قس: 

سپهساالر، 1391: 241ـ239(

ب( تسامح با لغزش کاران
تمایز رفتاری این گروه از مشایخ تصّوف از جمله در مواجهه ی آنان با لغزش کاران و اهل فسق نیز 
دیده می شود. حکایت های بسیاری از زندگی آنان نقل شده است که نشان دهنده ی رفتار توأم با اغماض و 
تسامح آن هاست. اینان برخالف گروه نخست که با دیدن اهل فسق و مرتکبان محّرمات برمی آشفتند و 
درصدد منع و نهی و تنبیه و تعزیر برمی آمدند، )از جمله ← غزنوی، 1384: 126( چنان با رأفت و محّبت با 
آنان رفتار می کردند که گویی عمل آن ها را مغایر با شریعت نمی دانند. طرفه آن که این نوع رفتار تسامح آمیز 
به مراتب بیش از آن منع و نهی های خشم آگین مؤثّر واقع می شد و به تنّبه و توبه ی لغزش کاران و مرتکبان 

محّرمات می انجامید. در این جا به نقل چند نمونه از این قبیل رفتارها بسنده می کنیم:
»ابراهیم اُطروش گوید: به بغداد نزدیک معروف کرخی نشسته بودم به دجله، قومی جوانان بگذشتند 
در زورقی و دف همی زدند و شراب همی خوردند، معروف را گفتند نبینی که آشکارا معصیت همی کنند، دعا 
کن بر ایشان، دست برداشت گفت: یا رب چنان که ایشان را در دنیا شاد کرده ای، ایشان را در آخرت شادی 
ده. گفتند: دعا کن ایشان را به بدی. گفت: چون در آخرت ایشان را شادی دهد، امروز به نقد توبه کرامت 

کند.« )قشیری، 1361: 206(
همین حکایت را مؤلّف کتاب کشف المحجوب به ذوالّنون مصری نسبت داده و محل وقوع حادثه را 
رود نیل ثبت کرده است، نقل هجویری با تفصیل بیشتری همراه است، از جمله: چون کشتی پیشتر آمد و 
چشمشان بر ذوالّنون افتاد فراگریستن آمدند و رودها بشکستند و توبه کردند و به خدای بازگشتند. وی ـ 
رحمـۀ اهلل  علیهـ  شاگردان را گفت: عیش خوش آن جهانی توبه این جهانی بود، ندیدید که مراد جمله حاصل 
شد بی  آن که رنجی به کسی رسیدی؟ هجویری در پایان اضافه می کند: »و این از غایت شفقت آن پیر بود 

مسلمانان را.« )هجویری: 156(
نظیر همین رفتار را در سیرت ابوسعید ابی الخیر می بینیم:
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»هم در آن وقت که شیخ ما به نیشابور بود، روزی به گورستان حیره می شد، به سر تربت مشایخ رسید، 
جمعی را دید که در آن موضع خمر می خوردند و چیزی می زدند. صوفیان در اضطراب آمدند و خواستند 
که احتساب کنند و ایشان را برنجانند و بزنند، شیخ اجازت نداد. چون شیخ فرا نزدیک ایشان رسید گفت: 
خدا همچنین که درین جهان خوش  دلتان می دارد در آن جهان نیز خوش دلتان دارد. آن جماعت برخاستند 
و در پای اسب شیخ افتادند و خمرها بریختند و سازها بشکستند و توبه کردند و از نیک مردان گشتند.« 

)محّمد منور، 1366: 237(
رفتار موالنا جالل الدین نیز با لغزش کاران و اهل  فسق همین گونه با رأفت و مهربانی همراه بود. 
نمونه های متعددی را در زندگی او می توان یافت که نشان دهنده ی سلوک رأفت آمیز اوست. از جمله یک بار 
مست عربده جویی به مجلس سماع اصحاب موالنا آمده بود و در میانه ی سماع، تن به موالنا می زد و به تعبیر 
سپهساالر »از آن حالت شریف بازمی آورد، جمعی از اصحاب او را به الزام دور کردند و چون عربده آغاز کرد 
برنجانیدند. حضرت خداوندگار از آن جمع برنجید و فرمود: شراب او خورده است شما بدمستی می کنید؟« 

)سپهساالر، 1391: 227(
بنا به روایت افالکی، گفتند: او ترساست. موالنا گفت: او ترساست شما چرا ترسا نیستید. )افالکی، 1362: 
356/1( دلجویی و ستایش او از روسپیان قونیه نیز که افالکی آن را نقل کرده است )همان: 555( نمونه ی 

دیگری از رفتار عطوفت آمیز اوست که از نگاه متفاوت وی به انسان و جامعه سرچشمه می گرفت.
در پایان این مقاله اشاره به چند نکته درباره ی حکایاتی که نقل شد و نمونه های بسیار دیگری که در 

اولیا نامه ها و کتاب های سیرت و مقامات مشایخ عرفان و تصوف وجود دارد، الزم به نظر می رسد:
1. تحلیل درون مایه ی این حکایات نشان دهنده ی تقابل دو دیدگاه و تلّقی از دین و شریعت و دو نوع 
رفتار اجتماعی منبعث از آن هاست. در یک سوی این تقابل مریدان خام طبع قرار دارند که با مشاهده ی 
هرگونه منکری براساس استنباط های متداول از دین و شریعت، درصدد نهی از منکر و زجر و تنبیه خاطیان 
برمی آیند و در سوی دیگر شیخ جای دارد که با دریافت متفاوت از دین و انسان و اعتقاد به تحول درونی او 

رفتار مسالمت  جویانه ی توأم با عطوفت و اغماض را توصیه می کند.
2. در نگاه نخست، کنش مریدان بیش از واکنش شیخ با موازین شریعت منطبق به نظر می رسد اما 
نتیجه ی حاصل از این کنش ها و واکنش ها نشان می دهد که رفتار شیخ به مراتب با جان و جوهر دین 

سازگارتر و از حیث میزان تأثیرگذاری و نهی از منکرات نتیجه بخش تر است.
3. دو نوع رفتار متفاوت در قبال دگراندیشان و خطاکاران عالوه بر این که ریشه در دو تلّقی متفاوت از 
دین، خدا و انسان دارد نشان دهنده ی دو نوع نظام و شیوه ی تربیتی است که در یکی از آن ها به وسیله ی 
ابزارها و بازدارنده های بیرونی از ارتکاب گناه و خطا جلوگیری می شود و در دیگری از طریق ایجاد تحّول 

درونی بدون بهره گیری از عوامل بیرونی.
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