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نقدوبرریسکتاب

بازشناسی و نقد تصوف؛
علیرضا ذکاوتی قراگزلو؛ چ  ،1تهران :سخن 738 ،1390 ،ص.

نقـدوبــرریسکـتـاب

در کتاب حاضر که چکیده مطالب بیش از  250کتاب و مجله و یادداشت

ویل قیطراین

تصوفونقدآن
چکی��ده :کتاب «بازش��نایس و نقد تص��وف» ،حاوی 39
مقال��ه و منت ی��ک مصاحبه و یک س��خرناین در قالب س��ه
خبش «مقاله ها»« ،معریف کتاب» ،و «مضمیه» است که توسط
علریضا ذکاویت قراگزلو و انتش��ارات س��خن در س��ال 1390
منتش��ر ش��ده اس��ت .در کتاب حارض که چکی��ده مطالب
بیش از  250کتاب و جمله و یادداش��ت است ،پدیده تصوف و
ادبیات وس��یع آن از قاب��ل مطالعهترین آثار فرهنگ و متدن
اس�لام و ایران اناگشته ش��ده ،ردیههای نویسندگان مذهیب
ب��ر آن ،جانب��داری افراط��ی گروهه��ای متصوف��ه از عقاید
خوی��ش و نزی ارزشه��ای مثبت این گرای��ش باطین ،مورد
برریس قرار گرفته اس��ت .نویس��نده در نوشتار حارض ،به
معریف امجایل بریخ مقاله های مندرج در کتاب مذکور و ارائه
گزیده کوتایه از مطالب بریخ از آن ها ،همت مگاشته است.
کلی��دواژه :کت��اب بازش��نایس و نق��د تصوف ،نق��د عقاید
متصوفه ،نقد تصوف ،معریف کتاب.
کتاب بازشناسی و نقد تصوف در برگیرنده  39مقاله و متن یک مصاحبه
و یک سخنرانی در قالب سه بخش «مقالهها» (ص« )585 - 19معرفی
چن���د کت���اب» (ص )652 - 589و «ضمیم���ه» (ص )662 - 655و
پی���ش از ای���ن سه بخ���ش« ،ابیات���ی از یک مثن���وی بلند» مؤل���ف محترم
(سروده  1343ش) با عنوان «به جای پیشگفتار» (ص )18 - 11است.
هرچن���د بیشتر مقاالت آن ( 31مقاله) پیشتر در مجالت و مجموعههای
تخصص���ی به چاپ رسیده ،اما به لحاظ ارتباط مطالب و تنوع و تازگی
موضوعات عام ز یرمجموعه موضوع اصلی (عرفان و تصوف) ،از جمله:
ناتمامبودن مطالع���ه علمی تصوف (تا امروز) ،تأثی���ر ادبیات عرفانی در
تعدیل روحیه ایرانیان (در مقایسه با سایر ملل) ،ظهور تصوف بر اثر بروز
اختالف���ات داخلی مسلمانان ،در هم تنیدگی عقاید صوفیه و متشیعه،
صوفی���ه از دید علمای شیعه ... ،و بهخصوص مطالبی راجع به پیشینه
برخ���ی شعائر عزاداری (حسین���ی) در عقاید صوفیه و نی���ز نکاتی درباره
«عرف���ان عملی» رزمندگ���ان (پیشگام در دفاع مق���دس) ،خواندنی و به

و نکتهچین���ی و نکتهگیری از آنهاست« ،پدیده تصوف و موضوع پیچیده
و ادبیات وسیع آن از قابل مطالعهترین آثار فرهنگ و تمدن اسالم و ایران»
انگاشته ش���ده ،ردیههای نویسندگان مذهبی ب���ر آن ،جانبداری افراطی
شه ��ای مثبت این گرایش
گروهه���ای متصوفه از عقای ��د خویش و نیز ارز 
باطن���ی مورد بررس ��ی قرار گرفته است .میتوان گف ��ت خواننده با مطالعه
کتاب بازشناسی و نقد تص ��وف و دریافت نکتههای فراوان موجود در آن،
ضم���ن شناخت نسبی و فهم بینش عرفان���ی در زمان گذشته ،به نوعی از
عرف���ان و تصوف پی میبرد که نه تنه ��ا حاصل یأس و شکست نیست و
کجفهمیهای برخی متصوفه از معارف اسالمی و یا سخنان نظری برخی
عرفای صاحبنام را به عنوان تنها «اصل» عرفان ندارد ،بلکه راهنمایی
برای رسیدن به دوستی است که ناز پرورد تنعم را به عشق او راهی نیست
و رندان بال کش را میطلبد (رک :صص  346و .)648
اما در این گزارش عبارات و عناوین و هم گزیده کوتاهی از مطالب برخی
مق���االت بازشناس���ی و  ...برای معرفی آن ارائه شده ک ��ه از آن جمله مقاله
«پدیده تصوف» (ص )24 - 19است .مؤلف محترم در این مقاله نظرات
معاصران���ه گوناگونی دربارۀ تص ��وف و زمینههای پیدای ��ش آن با تحلیل
ً
خاص خود بیان نموده ،نهایتا چنین گفته است« :آنچه در آثار صوفیانه
از نظری���ات قض ��ا و ق ��دری و توج ��ه به تغیی ��رات سر ی ��ع و زیر و ب ��اال شدن
موقعیتها و ثروتها و به اصطالح بیوفایی دنیا میبینیم ،بیش از آنچه
انعکاس مباحث کالمی و فلسف���ی باشد ،بازتاب واقعیت عینی موجود
است .این گونه نظریات هم برای فرودستان تسلیبخش بوده و هم برای
فرادست���ان آرامشدهنده؛ چرا که از تی���زی و تندی درگیری میان توانگری
و درویش���ی میکاس ��ت .همچنی ��ن تلطی ��ف جزمی ��ات و ظواه ��ر و شعائر
مذهب���ی بیش از آنکه مستضعف���ان را به کار آید ،مستکب ��ران را خوشایند
میافت���اد؛ چرا که ه���م آسودهتر میزیستند و هم در براب ��ر مبارزان مذهبی
تندرو ،خوی���ش را در پوشش عرفان مصون میداشتند و بیدلیل نیست
که این همه خانقاه و اوقاف برای مصارف سازمانها و نهادهای صوفیانه
از سوی صاحب���ان قدرت و ثروت بنیاد شده است و شاید یکی از عوامل
پیشگیری از مقاومتهای تا آخرین نفر و نفس ،همین افکار تسلیمطلبانه
تص���وف بوده؛ ام ��ا بین هم ��ان جریانها که ب ��ه واسط ��ه نامشخصبودن
ته ��ای انقالبی و
خط���وط ،هم ��واره در ابه ��ام و ایهام غوط� �هور بوده ،حرک 
آزادیبخش همچون سربداران نیز پیدا میشد» (ص .)23

نوع���ی پاسخ سؤاالت احتمال���ی بسیاری از خوانندگان آشن���ا و ناآشنا با

در «مصاحب ��ه در ب ��ارۀ تص ��وف» (ص  )34 - 25ک ��ه نظرهای ��ی در ب ��ارۀ

مباحث عرفانی ونسل جدید میباشد.

خاستگاه تاریخی عرفان ایرانی  -اسالمی (ص ،)25اصطالح «خانقاه»
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(ص ،)27علل پیدایش تص���وف (ص  ،)28 - 27فرق اخالق و عرفان
(ص  )29و  ...را در ب���ر دارد ،مؤل���ف محت���رم در پاس���خ ب���ه سؤاله���ای
«نسب���ت دین و عرفان در تار ی���خ ایران چگونه بوده اس���ت؟» و «جایگاه
عرفان میان انواع تفکر کجاست؟» ،به ترتیب میگوید:
«عرف���ان خ���ود را در تع���ارض با دی���ن نمیبین���د ،بلکه عرف���ا حرفهای
ُ
خ���ود را مغز و ل���ب دین میانگارن���د و دیگران را قش���ری میشمارند؛ اما
اینک���ه بعضیها عرف���ان و تصوف را نوعی پوشش الدین���ی پنداشتهاند،
ً
اشتب���اه است .اکثر عرفا و صوفیه عمیق���ا متدین ،بلکه متشرع بودهاند.
بح���ث در تعبیره���ای مختل���ف از نص���وص دین���ی اس���ت» (ص  )28و
«ع���ارف در یافتهای خود را به زبان دین بازگ���و مینماید .زاهد و عابد
میخواهن���د ب���ه بهشت برون���د ،ع���ارف میخواهد بهش���ت را همینجا
ببیند ،بلکه خودش بهشت بشود» (ص .)43
«از زه���د ت���ا صوفیگ���ری» (ص  ،)73 - 35مقال���ه دیگ���ری اس���ت ک���ه
در آن ،نخس���ت ای���ن نکت���ه جال���ب اس���ت ک���ه « ...از لح���اظ تطبیقی و
علم���ی استناد و انتس���اب صوفیان به نصوص و سن���ن اولیه اسالمی به
ط���ور دربست و مطلق درس���ت نیست» (ص  )37و آنگ���اه ذیل عنوان
«ب���روز اختالف���ات داخل���ی و نخستی���ن تظاهر تص���وف» (ص )42 - 38
ضمن بیان اختالفات صحاب���ه و بیعتنکردن برخی از آنان با علی(ع)
میخوانی���م« :گروهی به نام «رجالالحق» به عن���وان عبادت در مسجد
کوف���ه منزل ک���رده از طریق کم���ک مردم ارت���زاق میکردن���د و اگر کمکی
ب���ه آنه���ا نمیرسید« ،صب���ر» میورز یدن���د .علیابنابیطال���ب در ورود
ب���ه کوفه آن���ان را از مسجد ران���د . ...استنباط غلط از مفه���وم «صبر» که
در ق���رآن ب���ه معنی استقام���ت در برابر مشکالت و پافش���اری در مجاهده
ب���وده ،نمونهای است از برداشت منفی واخوردگان جامعه در آن عصر از
مفاهیم زنده و پرتحرک اسالم» (ص .)42 - 41
در همی���ن مقال���ه و در ادامۀ تحلیله���ای دقیق تار یخ���ی از وقایع دوران
ام���وی ،از اولی���ن تجلی���ات زهد و تصوف ب���ا ذکر مثاله���ای مناسب (از
هم���ان دوران) (ص  ،)54 - 51مؤل���ف بازشناس���ی و  ...جنب���ۀ منف���ی
تعلیم���ات برخی صوفی���ان را ناشی از وابستگی ب���ه حکومتهای اموی

و شعوبیگ���ری پذیرف ��ت و گنجایش و مایه بیشت ��ر یافت و عدۀ بیشتری
را جل���ب کرد و بهتدریج رنگ اجتماعیتری ب ��ه خود گرفت؛ تا آنجا که
در ق���رن س���وم و چهارم بیشتر ی ��ن گروندگان به این مکت ��ب از پیشهوران
شه���ری بودند؛ صوفیان مردمنواز و انسانگرا و الفتپرست بیشتر شدند
و زندگی طبقات پایی ��ن و متوسط جامعه منبع الهام تصوف اجتماعی
آزادمنشان���ه گردید که در قرن چهارم ظاهر شد .مکتب زهد با فردگرایی
غلیظ و افراطی و خودبینی و عبوس و خشکمقدسی آغاز شد .زاهدان
نخستین از دیگر مردم نفرت داشتند و حتی گاهی از همفکران خود نیز
کناره میگرفتند و بی همسر و فرزند ،و بیسامان و آواره از نشوۀ «اعراض
از خل���ق و توج ��ه به خال ��ق» و «روگردان ��ی از دنیا برای آخ ��رت» سرمست

و عباس���ی و جنبهه���ای مثبت را «به م���وازات غلبه جری���ان مردمگرایانه

بودند» (ص .)73

ب���ا عن���وان «ارز یابی و میراث ای���ن مکتب (تصوف)» و نی���ز با توضیح دو

ام���ا از چن���د مقال ��ه ،مانن ��د «نکت ��ه نکت ��ه از ش ��رح شطحی ��ات روزبهان

تصوف در آن عصر» میدان���د (ص  .)61مقاله مزبور با یک نتیجهگیری
عبارت «تصوف خشک» و «تصوف خندان» پایان مییابد:
«بر روی هم ،این مکتب  -که نخستین نمایندگانش از طبقات متوسط
و پایی���ن جامع���ه بودند  -عصیانی منفی و فردگرایان���ه بود در برابر اوضاع
زمان���ه ،و جاذب���ه و کشش خاص���ی برای اشخاص حس���اس و ضعیف و
مح���روم از هر طبقه داشت؛ به خصوص پ���س از آنکه طی رشد و تکامل
خ���ود تأثراتی از نهضتهای اجتماع���ی نیرومند آن عصر همچون تشیع
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بقل���ی» (ص « ،)104 - 93عقالءالمجانی ��ن» (ص  )214 - 185و ...
ک���ه بگذر ی���م ،به چه ��ار مقاله در ب ��ارۀ ابنعر ب ��ی برمیخوریم ک ��ه در آنها
مقایس���های بی ��ن شروح فص ��وص الحک ��م (ابنعربی) و نی ��ز مصححان
نسخ خطی آن در روزگار ما با نکتهگیری هر یک بر دیگری و نیز نظرهای
مؤل���ف بازشناس ��ی و ( ...ص ��ص  26 - 215و  ،)232 - 229سخنان ��ی
درب���ارۀ تلخیص و تنظیم فتوحات مکی ��ه (کتاب دیگر ابنعربی) با ذکر
فقرات���ی از آن ،از عبدالوهاب شعرانی در کتابی به نام کبریت احمر (ص
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 )249 - 237آم���ده و سپس در مقال���ۀ بعدی (از اندیشههای ابنعربی،

ه���م مال خودش نیست ،از آن طرف است» (ص  .)271او (ابنفارض)
ً
حتی خوشبین و زیباپرست است« :اما عشق انسانی (ظاهرا ابن فارض

ترکیبکنندگی و وحدتبخشی داشته و هم از نیروی تشخیص و تمییز

تجار ب���ی ه ��م در این باب داشت ��ه است و ش ��ارح دیوانش ه ��م تصریح

و نقد برخوردار بوده است؛ و بر این جنبه دوم کمتر تأ کید کردهاند؛ حال

میکن���د که بعض ��ی اشعارش را جز به ظاهر حمل نت ��وان کرد) .آری این

آنکه آن انانیت و خودستایی و خودبینی زننده ابنعربی در اینجا بروز و

عشق انسانی ،نمونهای است از همان« ،اکل شجره»؛ زیرا هر محبوب و

ظهور یافته ،ضمن آنکه قوه ابتکار و نوآوری وی نیز در اینجا خودنمایی

محبوب���های جاذبهاش انعکاسی است و پرتوی است و عاریتی است از

میکن���د» (ص  )251و گزیدههای���ی از التجلی ��ات االالهی ��ه و رس���االت

ز یبایی مطلق الهی ،و ما را عاقبت به سوی او رهبر است:

ص  )261 - 251است���اد ذکاوت���ی نخس���ت میگوی���د« :ابنعربی هم قوه

مع � ٌ�ار ل ��ه ب ��ل حس ��ن ک ��ل ملیح���ة

پراکنده ابنعربی و فصوص الحکم همو را میآورد.

فکل ملیح حسنها من جمالها

در س���ه مقال���ه مربوط به ابنفارض با عناوی���ن «ابنفارض» (ص - 263

آری هموس ��ت ک ��ه ب ��ه «ص ��ورت حس ��ن» در «حس ��ن ص ��ورت» تجلی
ً ً
میکن���د و بدی ��ن گون ��ه م ��ا ک ��ه ذا ت ��ا و ازال عاشقپیشهای ��م ،در اینجا از

« ،)280چند بیت از تائیه به ترجمه سعید فرغانی» (ص ،)293 - 281
«عرفانشناس���ی ابنف���ارض» (ص  )315 - 295ش���رح ح���ال ابنفارض
(ص  ،)264 - 263ویژگیه���ای جال���ب ابنفارض (ص ،)266 - 265
افالطونیب���ودن هم���و و عرف���ا (ص  ،)269 - 268نسب���ت عال���م و آدم
(ص  ،)275مخالف���ان و موافق���ان ابنف���ارض (ص  )280 - 277و  ...با
شاه���د مثالهای کافی بی���ان گردیده ،ترجمه و تلخی���ص مقدمه شرح
کاشان���ی (عبدالرزاق) بر تائیه ابنفارض در ده فصل (ص )315 - 295
ه���م افزوده ش���ده اس���ت .از نک���ات جالب مق���االت پیشگفت���ه ،همانا
تأثیرپذیری ابنفارض از عرفان ایرانی است؛ چه مؤلف محترم گوید:
«ب���ه اعتق���اد این جانب ابنف���ارض و حتی ابنعربی تح���ت تأثیر عرفان
ایران���ی بودهاند ک���ه توسط مهاجران ایرانی به مناط���ق عربیزبان منتقل

مظه���ری به مظهر دیگر شیفته میشوی ��م و در واقع حوالت ما از آینهای
ب���هآین���هایاس ��ت»(ص.)272
نف ��ارض» میتوان ب ��ه رد تناس ��خ از سوی
و ب���از از محتو ی ��ات مقال ��ه «اب 
هم���و (ص  ،)273انواع فنا در عرف ��ان (ص  ،)274چگونگی مقبولیت
ابنف���ارض و ابنعر ب ��ی در ای ��ران (ص  ،)279 - 278تأثیرپذی ��ری دو
عارف مذکور از هم (ص )279و جز اینها اشاره نمود.
عنوان یکی از مقاالت بازشناسی و « ...در مسلخ عشق» (غزا و جهاد نزد
صوفی���ه) (ص  )354 - 245است که در آن موضوعاتی همچون جهاد
صوفی���ه ب ��ه عن ��وان آداب آن ��ان (ص  ،)346 - 345زیباتر ی ��ن حماسه
گه ��ا و محار ب ��ات صوفی ��ان (ص
صوفی���ان (ص  )348 - 347و جن 

ش���ده ب���وده است .به ق���ول هرمان اته« :تص���وف عربی ی���ا عقاید شرعی
ً
سنت���ی کامال قابل تألیف بوده و اص���ول آن را در عقیده رهبانیت و ترک

عرفان���ی توضی ��ح و بسط داده ش ��ده اس ��ت« :از آداب صوفی ��ه یکی آن

و به دس���ت مسلمین توسعه یاف���ت و بدون تردید فلسف���ه عرفان ایرانی

ب���وده که بعضی سالکان بر خود الزام ک ��رده بودند سالی به حج بروند و
ً
سال���ی به غزا و غالبا به مرز طرطوس میرفتند .بعضی هم از لحاظ آنکه

دنی���ا و تأل���ه عیسوی باید جست که در همان ابت���دا در اسالم نفوذ کرده
در آن مکن���ون بوده اس���ت ...این عقاید (یعنی الهی���ات عرفانی ایرانی)
ب���ا عقای���د رسمی و شرع���ی تص���وف دوره اول اسالم فرق فاح���ش دارد و
اگ���ر اینگونه مطالب بعدها در اشعار عرب���ی ،مانند شعر عمربنالفارض
ً
مشاه���ده میش���ود ،مسلما نتیجۀ نفوذ ای���ران در عالم عربی است .این
عناص���ر نوین و بیگان���ه و تنقیح و تلطیف مسلک اولی���ه زهد را میتوان
در اولی���ن مرحله به مذهب افالطونی جدی���د و بعضی عقاید زردشتی و
مان���وی و قسمتهایی از فلسفه ودای���ی هندی منتسب دانست» (ص
)277 - 276؛ البته پیشتر هم در صفحات  227 - 226به تأثیرپذیری
ابنعربی از اندیشۀ ایرانی تصریح کرده است.

 )354 - 351مورد بحث قرار گرفته و با مطالبی از کتابهای کالسیک

مواظ���ب نوامیس مسلمین باشند ،در لشکر بودند و به هرحال نسبت به
جنگ حساسیت و کشش داشتند و عاطفهشان به سوی جهاد گرایش
داشت؛ هم جهاد باطنی و هم جهاد ظاهری» (ص.)345
نی���ز مقاله «وق���ف در عرفان و ادب فارس���ی» (ص  )365 - 355که در آن
«جذب عامه از طریق وقف» (ص  )357 - 356با این بیان توضیح داده
شده است« :این را باید توجه داشت که از جمله ابواب خیرات و مبرات،
تأسیساتی بود که توسط عارفان یا به اشارت آنان و به نام آنان پدید میآمد
و یک���ی از طرق جذب عامه به مع���ارف دینی همین مجالس عارفان بود.
آنچه از لحاظ اجتماعی و اقتصادی بقای این مؤسسات دینی  -عرفانی

نکت���ه دیگ���ر اینکه :ابنف���ارض ،وحدت شه���ودی معرفی ش���ده است:

را تضمی���ن و تأمی ��ن مینمود ،وقف بود؛ چون تکی هه ��ا و خانقاهها اگرچه

آدم���ی را تکفی���ر میکنند .در مورد ابنفارض بیشت���ر چنین به نظر میآید

هزینههای جار یشان از ممر نذر و فتوح به دست میآمد ،اما ساختمان
ً
آنها را وقف کرده بودند و معموال امال ک و مستغال تی هم پیرامون آن وجود

«وح���دت وجودی غلی���ظ ،وحدت موج���ودی میشود ک���ه فقها چنین
ک���ه وحدت شهودی است تا وحدت وجودی .حکایت از حال خودش
میکند .نمیگوید یکی است ،میگوید من یکی میبینم؛ و تازه این دید

66

داشت که درآمدش عاید خانقاه میگردید» (ص )356
در مقال���ه «فلسف ��ه و تص ��وف» (ص  )376 - 367نقد عرف ��ا و صوفیان
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نقدوبرریسکتاب

تصوف و نقد آن

ب���ر فلسف���ه و فیلسوف���ان (با ذک���ر مصادی���ق) (ص  ،)375 - 367پاسخ

کت���اب منه ��اج البراع ��ه (میرزا حبی� �باهلل خو ی ��ی) در ش ��رح نهجالبالغه

فیلسوف���ان به صورت عرف���ان نظری و اشراقیگ���ری (ص )376 - 375

عل���ی(ع) نوشته شده و در آن عقاید صوفیه ،الف و گزافهای صوفیان،

م���ورد بح���ث ق���رار گرفته اس���ت« .نقد صوفی���ه بر صوفی���ه» (ص - 377

نق���ل گفتاره ��ای علم ��ا در ب ��ارۀ صوفی ��ه و مطالب دیگ ��ر راجع ب ��ه آنان و

 )396ه���م مقالت���ی از کتاب حاضر است ک���ه در آن نقل قولهای راجع

اعمالش���ان مورد بح ��ث و بررسی و نقل قرار گرفته اس���ت و در اینجا ما به

ب���ه انتقادات صوفیان از ه���م (ص  ،)384ترجمه فقراتی از کتاب اللمع

یک گفتاورد از آن اکتفا میکنیم که آن هم به نقل از کتاب مذکور است:

(ابونص���ر سراج طوسی) (ص  )386 - 385و چند نکته از شرح التعرف

ً
«اص���وال گش ��ودن باب تأوی ��ل ،گش ��ودن در الحاد اس ��ت؛ زیرا ب ��ا قبول

لمذه ��ب التص ��وف (کالباذی) نوشت���ۀ مستملی بخ���اری (ص - 388
 ،)392فقراتی از رسالة القدس (روز بهان بقلی) (ص  )394 - 392و هم
مطالبی از کت���اب مجمع البحرین (ابرقوه���ی) (ص  )396 - 394آمده
ک���ه در بیان خصوصیات راه عرفانی و سیر و سلوک در قالب حکایات و
سخنان عارفانه است.

احتم���االت سست و بیپایه در تکلم و خط ��اب ،راه انهدام اساس دین
ب���از میش���ود و امک ��ان تکفیر کاف ��ر از میان م� �یرود؛ زیرا معت ��ذر به عدم
اختی���ار ب���ا ادعای ح ��ذف و اضم ��ار  -و بهکاربردن ک�ل�ام در غیر معنای
معه���ود  -میشود .اما بنای علم ��ای اسالم ،بلکه دیگر ادیان آسمانی بر

مقاله «میان شیعیگری و صوفیگری» (ص  )466 - 449که در آن سعی

ع���دم تأویل و حمل کلمات بر معانی ظاهری بوده است و روایت معتبر
ً
دار یم که «ان لنا فی کل خلف عدوال ینفون عن الدین تحریف الغالین

ب���ر ارائه نوسانات نزدیکی این دو گرایش به هم و دوری هر دو از یکدیگر

و انتح���ال المبطلین و تأویل الجاهلین»؛ یعنی در هر نسل از جانشینان

ش���ده ک���ه «بر روی ه���م میتوان گف���ت از تنافر به بیطرف���ی و همزیستی

م���ا اشخاص عادل ��ی هستند ک ��ه ک ��ژروی گزافهگو ی ��ان و دروغپردازی

و سپ���س همگرای���ی و گاه���ی انطباق پی���ش رفتهاند و به هرح���ال تأثیر و

بطال نگران و تفسیر به رأی جاهالن را از دین میزدایند» (ص .)558

تأث���ر متقابل داشتهاند» (ص  .)449ب���اری در مقاله مزبور به موضوعاتی
همچ���ون بهانه صفویه برای جذب علمای شیع���ه جبل عامل (لبنان)
(ص  ،)451سی���ر تار یخ���ی گرای���ش صوفی���ه ب���ه تشی���ع و برعک���س (ص
 ،)452 - 449مکانه���ای ره���روان راه خ���دا «عاب���د در مسجد ،ناسک
در رب���اط ،زاه���د در صومع���ه ،قلن���در در لنگر ،درویش شیع���ی در تکیه و

ب���اری سخ���ن را با نقل ابیات ��ی از مؤلف محت ��رم و هم جمال ت ��ی از مقاله
«شبنشین ��ی ک ��وی سر ب ��ازان و رن ��دان» ب ��ه پای ��ان میبری ��م و خوان ��دن
بازشناس���ی و  ...را به دوستداران تاریخ عرفان در ایران و اسالم و نقد آن
توصیه مینماییم.

شیعه ع���زادار در حسینیه» (ص  ،)452دره���م تنیدگی عقاید صوفیه و

«آنکه مست است گر به هوش نمود

چ���ون ک���ه هشیار ب���ود مس���ت نبود

متشیع���ه (مثل تفسیر عرفانی قرآن و ادعی���ه (ص  ،)457 - 452شعب

و آنکه مست است و مست بنماید

عی���ن هشیاری است ک���ی شاید؟!

متفرقه صوفی���ه (ص  ،)457ردیه بر صوفیه (ص  ،)457 - 456معانی

آنک���ه از کف���ر گف���ت مؤم���ن نیست

وانک���ه ز ایمان س���رود ایمن نیست

برخ���ی اصطالحات صوفیه (صص 462 - 459و  ،)466 - 463ارتباط

کش���ش و کوش���ش و ج���دال و کالم

آسم���ان و زمی���ن و ن���ور و ظ�ل�ام

مهدیگ���ری ب���ا تص���وف (ص  )463 - 462برمیخور ی���م؛ از این میان و

ن���ام و بینام���ی و ف���راز و نشی���ب

کف���ر و ایم���ان و الته���اب و شکی���ب

ب���رای نمونه مؤل���ف محت���رم بازشناس���ی و  ،...در توضیح موض���وع اخیر

هرچ���ه زی���ن دس���ت ج���ز ری���ا نب���ود

برت���ر از گفتگ���وی م���ا نب���ود

(مهدیگری و تصوف) میگوید:

ای ت���و در بن���د آشک���ار و نهف���ت

گ���وش میدار تا مسی���ح چه گفت؟

ت���ا نگ���ردی چ���و ک���ودک دلپ���اک

م���ات و بیاختی���ار در ادراک

راه نیاب���ی ب���ه بارگ���اه عظی���م

سی���ر م���ا چیس���ت نقط���ه تسلی���م»

«اما ارتب���اط مهدیگری و تصوف و پیدایش مدعیان به همین عنوان از
صوفی���ه باز شروعش و بهتر بگویی���م شیوعش از ابنعربی است . ...همو
ب���ه شیوۀ کت���ب شیعی اصطالح «خ���رج التوقیع» را در نق���ل از مهدی به
ک���ار میبرد و این نشان میدهد بیش از آنکه متأث���ر از اسماعیلیه باشد،
متأث���ر از امامی���ه است  . ...جال���ب اینکه اندیشه رجعت نی���ز از تشیع در
تص���وف اثر گذاشت���ه ،چنانکه عبدالکریم جیلی قیام���ت را به صغری و
کب���ری تقسیم میکند که قیامت صغری همان رجعت است .در تفسیر
منس���وب ب���ه ابنعربی هم تعبی���ر قیامت صغری ذیل س���وره حاقه آمده
است» (ص .)463 - 462

[ج���وان رزمنده] «یک کلمه حق شنیده و یقی ��ن کرده و راه افتاده (علم
الیقی���ن) .رفته و دیده ،گواهی تنهای پارهپاره شده و خروش سهمگین
انفجاره���ا و خشون ��ت سنگالخها و خارها و ناگواری خ ��وراک و پوشاک
و تشنگ���ی و تنهای ��ی او را به «عین الیقین» رهنمون ش ��ده .آنگاه که تیر
جانس���وز در کام جان بیتابش نشسته ،به «ح ��ق الیقین» رسیده است و
ً
عبرتانگی���ز اینکه غالبا [رزمندگان] در شب شه ��ادت یا روز شهادت
خود ،متوجه فرارسیدن آن سعادت بودهاند و اهل دید هم در چهره آنان

ام���ا مفصلترین مقال���ه بازشناسی و نقد تصوف« ،صوفی���ه از دید علمای
شیع���ه در ق���رن گذشت���ه (ص  )585 - 513است ک���ه براساس مطالب
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(ص )17 - 16
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و نگاهشان اعالم پرواز و پایان آغاز و آغاز پایان را دیدهاند که «النهایات،
رجوع الی البدایات» (ص .)649 - 648

67

