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  هجويري المحجوب كشفدر ) ع(سيما و سيرة علي و اهل بيت
  *محمود مهرآوران

 چكيده
هـايي   يكي از كارهاي مهم عالمان تصوف و عرفان اسالمي، تدوين و نوشتن كتاب

مجمـوع بـراي راهنمـايي     آموزش يا پاسخ به سؤاالت مريدان و رهروان و در براي
ها بنا به اعتقاد نويسنده و  در اين كتاب. اهل طريقت و جويندگان اين راه بوده است

ها و سخنان بزرگـان   او، مباحث مهم اصولي و عملي عرفان و نيز سرگذشت ةسليق
  .شده است و پيشوايان طريقت گردآوري مي

زبـان فارسـي در    هجويري غزنوي، نخستين مـتن تـأليفي بـه    المحجوب  كشف
المعارفي از مباحث، اصول،  ةاين كتاب درواقع دائر. هاي گوناگون عرفان است زمينه

. ها و اصطالحات عرفاني است كه مؤلف در كتاب خود گـرد آورده اسـت   انديشه
وعات و مبناهـاي  يكي از موض. هجويري خود از عالمان و دانايان عامل بوده است

است كه همراه ) ع(اهل بيت ةو ائم) ع( و سخنان حضرت علي همهم در كتاب، سير
علـوي و زنـدگي و    ةسير. با توصيف سيماي نوراني آن بزرگان در متن آمده است

كردار كساني است كه  ةبخش و اسو گفتار اميرالمؤمنين و فرزندان پاكش، منبع الهام
پـيش   و تهذيب نفس و خدمت براي رضاي حق را در خواهند دل از دنيا بكنند مي

و ) ص(درواقع علماي عرفان و تصوف به پيروي از سنت حضرت رسـول . بگيرند
، زندگي، سيره و سخنان آن بزرگان را سرمشـق خـود   )ع(ويژه اهل بيت صحابه، به
  .اند داده قرار مي

تـا امـام    )ع(اهـل بيـت از امـام علـي     ةدر اين مقاله، سيما، سيره و سخنان ائمـ 
هاي معنـوي آن و موضـوعات مهمـي     پرداختن به آن و نيز بهره ةو نحو) ع( صادق

  .بررسي شده است...  پوشش، ةچون نماز، ايثار، نحو
  ).ع(بيت  اهل ة، ائم)ع(عليامام ، ه، عرفان و تصوف، سيرالمحجوب كشف :ها واژه كليد

                                                                                                 

  mehravaran72m@yahoo.comستاديار دانشگاه قما *

  25/11/89: تاريخ پذيرش،  14/8/89:خ دريافتتاري
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  مقدمه
خالق هستي است؛ بينشي است كه  ةباردر هاي از معرفت هستي و ديدگاهي ويژ عرفان، گونه

در رفتار خود با ديگران متمايز اسـت، چراكـه در هسـتي،     ويژه به ،دارندة آن در پندار و گفتار
گفتارش ذكر پروردگار و رفتارش در مسيري است كه او را ة هم و بيند چيزي جز خالق نمي
روهـي كـه ديـدگاه و    تصوف، رفتـاري اسـت كـه از فـرد يـا گ     . رساند به قرب آفريدگار مي

تدريج و بـا   البته تصوف به. زند يا مي وي برمبناي عرفان شكل گرفته، سرزده است  بيني جهان
گيري عرفان، تصوف از حقيقت خـود و از هـدف    شدن از مبدأ و روزگار نخستين شكل دور

دربـارة  . هايي عكس خود شده باشـد  اصلي عرفان فاصله گرفته يا حتي ممكن است در جنبه
هـا،   هـا، شخصـيت   گيـري، ويژگـي   هاي شـكل  فان يا تصوف اسالمي، خاستگاه آن، انگيزهعر

  . ها و بسياري از موضوعات مرتبط با آن، فراوان سخن گفته و نوشته شده است آموزه
گرداگـرد خورشـيد   ) ص(ياران پيـامبر . نام عرفان و تصوف نبود در صدر اسالم، چيزي به

هـم صـحابه مـورد    ) ص(پس از پيامبر. كردند ر مي، مستقيم كسب نو)ص(وجود آن حضرت
. توجه مردم بودند و پس از عصر صحابه نيز تابعاني بودند كه از صحابه معرفت آموخته بودند

  .آموختند از اين دو گروه درس مي) ص( مردم در الگوپذيري و دريافت سيرة رسول اكرم
ل،   ويژه زمان گذشت و بعدها در واكنش به گرايش مسلمانان، به امرا و عامالن، به تجمـ

حـدود  . اي در روش برخي مسلمانان شكل گرفت دنياطلبي و خودبرتربيني، زندگي زاهدانه
تـدريج تصـوف    كم نام صـوفي پيـدا شـد و ايـن بيـنش و روش بـه       دو قرني گذشت تا كم

گذشت، مسلمانان در اعتقادات و نيـز در روش زنـدگي فـردي و     چه زمان مي هر. گرفت نام
هاي اعتقادي، متكلمان سردمدار بودند،  اگر در بحث. شدند ي خود دچار اختالف مياجتماع

اگر در مسائل شرعي، فقها پيشتاز بودنـد، در نگـاهي متفـاوت و در رفتارهـاي متمـايز نيـز       
و صوفيان بودند كه بر ديدگاه ذوقي و كشف و شهودي براي رسيدن بـه معرفـت و    عارفان

  . كردند مل به شريعت تأكيد ميدر تأويل و گرايش باطني در ع
گيري يك چهارچوب مشخص و متمـايز فكـري،    مجموع، با گذشت زمان و با شكل در

هـاي   معرفتي و رفتاري، تصوف و عرفان اسالمي شكلي برجسته يافـت و بـا تنظـيم گفتـه    
با نگاهي به تاريخ عرفان و تصـوف  . ا نگاشته شده بزرگان گذشته و معاصر هر دوره، كتاب

هـاي   ها و ويژگي ويژه از قرن سوم به بعد در هر عصر و قرني، شخصيت به ،مي از آغازاسال
كردند با گردآوري سخنان پيشـوايان و بزرگـان    عالمان تصوف سعي مي. بينيم مي را ممتازي
و  هـا  دانسـتند و نيـز شـرح    ويژه آنان كه گفتار و كردارشـان را سرمشـق خـود مـي     دين، به
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از . وجوگران اين راه قرار دهنـد  مندان و جست اختيار عالقه اي در تفسيرهاي خود، مجموعه
در اين . هايي كه در اين علم نوشته شده است، اهميت فراواني دارد اين نظر، نخستين كتاب

طي  اعتقاد نويسندگان آنها، منشأ ديدگاه و بسياري از اعمال و رفتار صوفيان، در ها و به كتاب
شـيوة  . رسـد  و ياران نامدار و ممتـاز آن حضـرت مـي   ) ص(يامبرپ ةوار به دور زمان، سلسله

و يـاران  ) ص(همة ابعاد متأثر از زندگي پيامبر در ـ عقيدة خود به ـ عارفان و صوفيان  زندگي
و اهـل بيـت   ) ص(در اين ميان، زندگي، سيره و سخنان امام علـي . است) ص(آن حضرت

عارفـان و صـوفيان چنـد قـرن اول      هاو سخنان در كتاب. ، درخششي ديگر دارد)ص(پيامبر
و تأسي به گفتـار و  ) ع( تا امام صادق) ع( زندگي، رفتار و گفتار اميرالمؤمنين ةاسالمي، دربار

حقيقـت، تصـوف اسـالمي در     در. رفتار آن بزرگان در زندگي، بيشتر سخن گفته شده است
 ،زندگي بزرگان ديـن هاي خود را مديون تعاليم و سيرة  ها و آموزه هاي نخست، آموخته قرن
  .داند ويژه اهل بيت مي به

عنوان نخستين كتابي كـه يـك عـالم طريقـت، در مسـائل       هجويري به المحجوب كشف
پذيري از اهل بيت را منعكس يكي از منابعي است كه اين تأثير نوشته،زبان فارسي  بهتصوف 

بـراي پـژوهش    ناين اثر از امهات كتب در علم تصوف است و علت انتخـاب آ . كرده است
  .اهميت و تأثيري است كه اين كتاب پس از دورة خود برجاي گذاشته است ،حاضر
  

  هجويري
هاي پنجم و ششم مطلبي نيامده و بهتـرين منبـع    دربارة هجويري و زندگي او، در منابع قرن

عثمـان جالبـي هجـويري     بـن  ابوالحسـن علـي  . اسـت  المحجوب كشفشناخت او، كتابش 
علـوم  . دنيا آمده اسـت  بسيار، در اواخر قرن چهارم يا اوايل قرن پنجم به غزنوي، به احتمال

ويژه قرآن، حديث، تفسير، فقه و كالم را در زادگاه خـود يـا در غزنـه     مرسوم زمان خود، به
پـيش   آموخته و پس از چندي، در سنين جواني از غزنه بيرون آمده و سفري طـوالني را در 

ند مرو، سرخس، نيشـابور، طـوس و منـاطق مركـزي ايـران      او از شهرهايي مان. گرفته است
به ديدار پيران ناحية تركستان شتافت و با بسياري از مشايخ ديدار  و ديدن كرد)  عراق عجم(

سـرانجام در شـهر الهـور پاكسـتان     . شام و عراق نيز از ديگر مقصدهاي سفر او بودند. كرد
 470سال وفات او، حـدود  . نوشترا در آنجا  المحجوب كشفاقامت گزيد و كتاب خود 

» بخش حضرت داتا گنج«در پاكستان، هجويري به . ور استهجري قمري و مقبرة او در اله
  . است» بخشنده و عطاكننده«معني  داتا در زبان اردو به. شهرت دارد
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ا ديـدار،      هجويري، صوفي رسمي و خانقاهي نبود، بلكه بيشتر مسافر و سـياح بـود؛ امـ
،  ) ق453متوفاي حـدود  (ابوالفضل ختلّي : هاي برخي مشايخ، كه عبارتند از سخنان و آموزه

؛ و مظفّر )465 م(؛ ابوالقاسم قشيري )458 م(؛ ابوالعباس شقاني )469 م(ابوالقاسم كرّكاني 
  .حمدان بيشتر بر او تأثير گذاشته است

 ،برد يدر ضمن مباحث گوناگون، از برخي آثار خود نام م المحجوب كشفهجويري در 
  .اما امروز جز همين كتاب، اثر ديگري از او باقي نمانده يا شناخته نشده است

  
  المحجوب كشفاهميت هجويري و 

البتـه  . زبان فارسي دربارة تصوف است هجويري، مؤلف نخستين كتاب تأليفي يا تصنيفي به
كالبـاذي را   ابـراهيم  بـن  ابوبكر محمدتأليف ، التصوف التعرّف لمذهب اهلپيش از او كتاب 
بـودن   به فارسي شرح كرده بود؛ يعني شرح تعرف ازنظر فارسـي ) 434 م(مستملي بخاري 

 المحجوب كشفهرحال،  به. اما متن اصلي، عربي بوده است ،است المحجوب كشفپيش از 
اهميت اين كتـاب،  . زبان فارسي در زمينة موضوعات گوناگون تصوف است نخستين متن به

از اصول، عقايد، اصـطالحات، اخـتالف آرا، معرّفـي مشـايخ و بزرگـان       در معرّفي بسياري
هـاي   نام كتاب، از باب. تصوف و عرفان و گفتار پيران و مشايخ از آغاز تا زمان مؤلف است

بـرد؛   نام مي» الحجاب كشف «مؤلّف، هر بابي را با عنوان  ، چهگانة آن گرفته شده است يازده
موضوع اصلي و مهـم در عرفـان و كـالً در عقايـد صـوفي       يعني يازده حجاب را در يازده

نويسان يـا   صوفيان و تذكره ةاين كتاب، پس از مؤلف، از منابع و مĤخذ عمد. كند معرّفي مي
  . مندان مطالعه در تصوف اسالمي بوده است عالقه

اي از آن تـأثير   گونـه  نوشته شـده و بـه   المحجوب كشفهايي كه پس از  ترين كتاب مهم
از  الخطـاب  فصـل ، )قـرن هفـتم  (عطـار نيشـابوري    االوليـاء  ةتـذكر  :از  اند، عبارتنـد  فتهپذير

  ).قرن نهم(عبدالرحمان جامي  االنس نفحات، و )قرن نهم(محمد پارسا  خواجه
خرقه و ريـا   پوشي بي اي آزاد از رسوم و ظواهر، پشمينه هجويري، فردي متشرع، صوفي

 ،هـاي مهـم در تـاريخ صـوفيه     عنوان سرفصل هاي او به آرا و گفته. و عالمي توانا بوده است
بندي موضوعات و برخـي   چند كه در تقسيم شود؛ هر ويژه از قرن پنجم به بعد شناخته مي به

درواقع اگر حقيقت تصوف را بايـد از  . پيروي از مشايخ بزرگ پيش از خود است ها، به گفته
گـذار در   زرگـان صـاحبنظر و تـأثير   هاي نخست شنيد، هجويري يكي از ب زبان بزرگان قرن

رغـم سـابقة ديـرين خـود، در قـرن پـنجم نمـود و         تصوف به. هاي پس از خود است دوره
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كه در كتب ادبـي، بيشـتر    طوري يابد، به افزوني مي كند و گسترش روز مي  اي ديگر پيدا جلوه
  .پردازند شاعران و نويسندگان، كم يا زياد به اين موضوع مي

هاي عقيدتي، اخالقي و اجتماعي است كه با گسـترش   ترين پديده مهمتصوف، يكي از 
جد تحت تأثير قرار داده است و شناخت بينش و كالم عالمان اين طريق،  خود تاريخ ما را به

  .اي دارد هاي آن، اهميت ويژه ها و سرچشمه مايه ويژه بن به
  

  المحجوب كشفدر  )ع( اهل بيت امام علي و ائمة ةبازتاب سير
و اصـحاب و يـاران او   ) ص(وفيه در زنـدگي و كـردار، خـود را متابعـان سـنّت رسـول      ص
قبل از هجـويري  . خورد چشم مي اين موضوع در كتب مهم صوفيه به فراواني به. شمارند مي

احوال گروهي از  رسالة قشيريه،كالباذي و  التعرّفسرّاج طوسي،  ابونصر اللّمعهاي  در كتاب
هجويري در كتاب خود، در معرفي بزرگان عرفان و پيـران  . است معاريف و اوليا ذكر شده

نام نهاده، از صدر اسالم شروع كرده تـا بـه   » ... في ذكر ائمتهم«طريقت، چند باب كه آنها را 
في ذكر ائمتهم «او در باب . زمان خود رسيده و نام گروه فراواني از بزرگان را ذكر كرده است

كند از احوال ايشان، از صحابه كه  طرفي ياد مي« به قول خود» ابعيهمالتابعين و مت و ةالصحاب من
پيشرو ايشان بودند اندر معامالت و قدوة ايشان اندر انفاس و قواد ايشان اندر احوال، از پس 

  )95: 1384هجويري، ( .»...  انبيا، از سابقان اولين از مهاجر و انصار
عنوان  به) ع(گويد؛ از علي  سوم سخن مي در بخش اول اين باب، از خلفاي اول، دوم و

را كـه در معـامالت و احـوال    ) ع(كند و سـخن و سـيرة آن حضـرت    خليفة چهارم ياد مي
  .كند صوفيان، مؤثر و سرمشق است، نقل مي

، از امـام حسـن مجتبـي، امـام      » البيـت  في ذكر ائمتهم من اهـل «نام  وي در بابي ديگر به
  . كند ياد مي) ع ( امام صادق حسين، امام سجاد، امام باقر و

  
 )ع(سيرة علوي و گفتار اميرالمؤمنين

را بـا عنـاويني،   ) ع( براي اهل طريقت، سيماي آن حضـرت ) ع(در بحث پيشوايي امام علي
  : كند گونه توصيف مي اين

ــار  ــا و اصــفيا، ابوالحســن  بــرادر مصــطفي، غريــق بحــر بــال، حريــق ن وال، مقتــداي اولي
  )102ـ  101: 1384هجويري، . (اهللا وجهه مكر ـ طالب ابي بن علي
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  :نويسد ميت آن براي اهل طريقت ميو اه) ع(در توصيف آن حضرت وهم
او را اندرين طريق، شأني عظيم و درجتي رفيع است و اندر دقّت عبارت، از اصول حظّـي  

 :تضـي المر الـبالء علـي   االصول و شيخنا في: گفت ـ اهللا  هرحم ـ حدي كه جنيد تمام داشت تا
يعني اندر علم و  ؛استـ  اهللا عنه رضي ـ  شيخ ما اندر اصول و اندر بال كشيدن، علي مرتضي 

اصول گويند و  ،معاملت، امام اين طريقت، علي است، از آنكه علم اين طريقت را اهل اين
  )102 :1384 هجويري،. (معامالتش بجمله بال كشيدن است

  :شود ل ميها و عبارات چند نكته حاص از اين گفته
، امام و پيشواي اين گروه در علـم و معـامالت اسـت؛ يعنـي عارفـان و      )ع(آن حضرت

بياموزند و در عمل و رفتـار نيـز پيـرو او    ) ع( صوفيان راستين بايد علم و معرفت را از علي
كشيدن است و اين خود بيانگر آن است كه پيشـوايان   بال همه، باشند؛ چرا كه او معامالتش

هـاي آن   كشـيدن  ها و مالمت و رنج  شناخت كافي داشته) ع(ره و سلوك عليتصوف، از سي
) ع(چند ازنظر كالمي و اعتقادي، به جانشـيني آن حضـرت   هر ؛اند دانسته را مي) ع(حضرت

  .اند اي ديگر اعتقاد داشته و عمل كرده گونه ، به)ص(پس از پيامبر
ستون نماند و هـم   زهدش بي صوفي و اهل طريقت نيز بايد هم علم داشته باشد تا خانة

باشـد؛ زيـرا آن    سرمشقبايد براي اينان ) ع( سخن و كالم علي. دردها و بالها را تحمل كند
پـس، دعاهـا، مناجـات و    . »اندر عبارت از اصـول حقـايق، حظّـي تمـام داشـت     «حضرت 

  .و براي اهل طريقت حجت است ، همه دربارة معرفت حق)ع( هاي علي خطبه
بـر اعتـراف بـه همراهـي هميشـگي       طفي در توصيف آن حضرت، عالوهعبارت برادر مص

در سال اول هجري اشـاره دارد كـه   » روز مؤاخات «به رويداد معروف به ) ص(با پيامبر) ع(علي
  .را برادر خود خواند) ع( قرار داد و علييكديگر در مدينه مهاجر و انصار را برادر ) ص( پيامبر
  

 لباس و پوشش
. جامة پشمين و مرقّعه، لباس صوفيان بوده اسـت . اند كه صوف بپوشند قيد بودهمعموالً صوفيان م

  :، از موارد استحسان درنزد صوفيه است»الباس خرقه«اصطالح خودشان  پوشيدن خرقه يا به
مراد از استحسان، استحباب امري و اختيار رسمي است كه متصوفه آن را به اجتهـاد خـود   

آنكه دليلي واضح و برهاني اليح از سنّت بـر   ال طالبان، بيجهت صالح ح اند از وضع كرده
  )146: 1372كاشاني، . (آن شاهد بود

در سنّت آن «نوشته است كه براي الباس خرقه  )147: 1372( عزالدين محمود كاشاني
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؛ اما قبل از او، هجويري و ديگـران آن را بـه سـنّت    »... خالد اند الَا حديث ام را سندي نيافته
و خلفاي آن حضـرت  ) ص(كنند و پوشيدن آن را به پيامبر و صحابه مستند مي) ص(رسول

اند در هر امـري، از سـنّت و    كوشيده صوفيان بنا به اعتقاد و ادعاي خود مي. دهند نسبت مي
در پوشيدن لباس نيز اينهـا  . و اصحاب آن حضرت  پيروي كنند) ص(سيرة حضرت رسول

آنـان بـراي صـوف و    . كنند يا خلفا مستند مي )ص( امبرنوع لباس خود را به نوع پوشش پي
  . اند اي قائل بوده مرقّعه، ارزش ويژه

، پوشيدن صوف را به سـفارش  » باب لبس مرقّعات«نام  هجويري نيز در بابي از كتاب به
»  قلـوبكم  االيمـان فـي   ةالصوف تجـدون حـالو   عليكم بلباس« : داند مي) ص(حضرت رسول

كنـد كـه    دربارة پوشيدن مرقّعه نيز از قول يكي از صحابه نقل مي). 61: 1384هجويري، (
  : فرموده است)  عايشه(به يكي از همسرانش ) ص(پيامبر

  . الثّوب حتّي ترقّعيه تضيعي ال
  )61: 1384هجويري، . (جامه را مگذار مگر اينكه بر آنها رقعه بگذاري

  : نويسد مي) ع( مؤلف سپس دربارة پوشش موال علي
آيد كه پيراهني داشت كه آستين آن با انگشت او برابـر   مي ـ  اهللا عنه رضي ـ  رالمؤمنين علياز امي

  )62ـ  61: 1384هجويري، ( .، سر آستين آن فرو دريدي بود و اگر وقتي پيراهني درازتر بودي
بينـي بـوده    كردنـد، دوري از كبـر و خـود    ، سر آستين را كوتاه مي )ع(علت اينكه حضرت

آستين نوعي تفاخر براي اعراب بوده است و بريدن آن  هاي بلند و بلند داشتن جامهاست؛ زيرا 
و  «را كـه فرمـوده اسـت    ) ص(از اين گذشته، خطاب خداوند به پيامبر. نشانة دوري از عجب

در پاسـخ   )ع(كـه اميرالمـؤمنين   كنند؛ چنان كردن معني مي ، به كوتاه)4/ 74، رثّمد(» ثيِابك فَطَهر
  : كردند، فرمود جهت داشتن آستين كوتاه عيب مي كه ايشان را به) ظاهراً خوارج( برخي 

  )382/ 33: ق  1404مجلسي،( .المسلم الكبر و اجدر ان يقتدي بي اتعيبونني علي لباسٍ هو ابعد من
  : آمده است كه او را گفتند )ع(نيز در كالم اميرالمؤمنين
تـر   براي آنكه بهتر بماند و پاكيزه  :قي و انقي و اتقيالنّه اب: داري ؟ گفت چرا جامه كوتاه مي

   )5/424: 1404ابوالفتوح رازي، ( .باشد و پرهيزگاروارتر
  

  ايثار 
بسيار به آن اهميت داده شده و از صفات جوانمردان   ايثار، يكي از مباحثي است كه در كتب صوفيه 
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ا    يثار به انواع، شايد تفاوتبندي ا البته در نوع نگاه به آن و تقسيم. استشده شمرده  هايي باشـد؛ امـ
  : شمارد ايثار را دو گونه ميهجويري . در ارزش و اهميت آن اختالفي نيست

و اندر ايثار حق صاحب، نوعي رنج و كلفت اسـت؛  . يكي در صحبت و ديگر اندر محبت
  )287: 1384هجويري، (. اما اندر ايثار حق دوست، همه روح و راحت است

كن است انسان، در همنشيني با همنوع يا برادر ايماني دچار نوعي تكلّف و يعني مم
  . بيند همه را روح و راحت مي) خداوند(= » حق دوست«اما در ايثار به  ،زحمت شود

جـاي   به) ع( نمونة اعالي ايثار كه ماية فخر همة مسلمانان است، بيتوتة حضرت علي
را كـه   )ع(سنده، ايـن ايثـار اميرالمـؤمنين   در شب هجرت است كه نوي) ص( پيامبر اكرم

و در نتيجـه بقـاي اسـالم بـود، ذكـر       )ص(براي رضايت خداوند و حفظ وجود پيـامبر 
  : نويسد كند و در ادامه مي مي

: جبرئيل و ميكائيل را گفت تعالي خداوند ـ السالم عليه ـ و آن شب كفار قصد كشتن پيغمبر
كيست از شما دو . گاني درازتر از ديگري گردانيدممن ميان شما برادري دادم و يكي را زند

كه ايثار كند مر برادر خود را بر خود به زندگاني و مرگ را اختيار كند؟ هـر دو مرخـود را   
شـرف علـي بديديـد و    « :با جبرئيل و ميكائيل گفـت  خداوند تعالي. زندگاني اختيار كردند

وي قتل و مرگ خود اختيـار  . مفضلش برخود كه ميان وي و از آن رسول خود برادري داد
كرد و زندگاني بـر وي ايثـار    ـ السالم عليه ـ كرد و بر جاي وي بخفت و جان فداي پيغمبر

آنگاه جبرئيـل و ميكائيـل    .»هر دو كنون به زمين رويد و وي را از دشمنان نگاه داريد. كرد
، من مثلك يا  بخٍّ بخٍّ: جبرئيل گفت. بيامدند و يكي بر سران وي و يكي بر پايان وي نشست

كيست چون تـو اي پسـر ابوطالـب كـه       :ةالمالئك تعالي يباهي بك علي اهللا  النّ؟  طالب ابي ابن
مي به تو مباهات كند بر همة مالئكه و تو اندر خواب خـوش خفتـه؟ آنگـه     تعالي خداوند

 واهللا هللا ا النّاس مـن يشـري نفسـه ابتغـاء مرضـات     و من «قوله تعالي . آيت آمد اندر شأن وي
  )290: 1384 هجويري،). (2/207 ،بقره( »رؤوف بالعباد

  
  نماز 

  :، نوشته است )ع(هجويري دربارة اهميت و عظمت نماز و نيز ارزش نماز نزد اميرالمؤمنين
هاي وي سر از جامة وي  قصد نماز كردي، مويـ  اهللا وجهه كرم ـ و چون اميرالمؤمنين علي

ها  ها و زمين آمد وقت گزاردن امانتي كه آسمان :ي و گفتيبيرون كردي و لرزه بر وي افتاد
  )440: 1384 هجويري،. (از حمل آن عاجز آمدند
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خواهد در سـلوك   است وعارف اگر مي) ع(حقيقت نماز حقيقي، نماز كسي چون علي در
هـاي نمـاز را بدانـد و شـأن و      هاي مناجات با حق را بهتر دريابد، بايد قدر لحظـه  خود، لحظه

  .فرمود كرد و دربارة آن چنان مي درك مي) ع( گونه كه علي آن را درك كند، آنعظمت 
  

  سماع 
هاي نخستين تاريخ تصوف اسالمي، بسيار محل بحـث و   يكي از موضوعاتي كه در طول قرن

بودن يـا   روا. مشهور شده است» سماع صوفيانه «كه بعدها بيشتر به  استاختالف بوده، سماع 
ثار آن و اينكه چه كساني قابليت شـنيدن، ديـدن و درك سـماع را دارنـد،     نبودن، احكام آن، آ

انـد، شـعر و سـماع را     دانسـته  كسـاني كـه آن را روا مـي   . جمله موضوعات اين بحث است از
شمرده و  كردن آنان براي تهذيب نفس و تصفية باطن مي اي براي تعليم شاگردان و آماده وسيله

طبيعـي اسـت كـه اگـر     . اند كرده و او را مهياي بيخودي ميدانسته  ميآن را باعث وجد صوفي 
اند كه صوفي و  ديده بين بزرگان تصوف، در آغاز آن را به ديدة يك امري مي موافقان سماع در

هاي بعد همچون بسـياري ديگـر از آداب و    كند، اين موضوع در قرن عارف را از خود رها مي
ها  وگرنه آن سماعي كه دل ؛اي براي تفريح شد لهرسوم از هدف و مسير اولية خود دور و وسي

  : آورد، در كالم كسي چون سعدي چنين وصف شده است وجد مي را براي تهذيب به
ــد دوالب وار ـــدر آين ـــرخ ان ــه چ ــد زار  ب ـــر خـــود بگرين  چـــو دوالب ب
ـــرند ـــبان ب ـــر در گري ــليم س ــه تس ــد   ب ـــبان درن ــد گريـ  چـــو طاقــت نمان

 زند پا و دسـت  كه غرق است از آن مي  مـدهوش مسـتمكن عيب درويـش
ــت   نگــويم ســماع اي بــرادر كــه چيســت ــه كيس ــدانم ك ــتمع را ب ــر مس  مگ
ـــير او ـــَرد ط ــي پ ـــرج معن ــر از ب  فــــرشته فـــــرو مانـــد از ســــير او  گ
ــاغ   وگــر مــرد لهوســت و بــازي و الغ ــدر دم ــوش ان ــود دي ــر ش ــوي ت  ق
 به آواز خوش خفته خيـزد نـه مسـت     چه مرد سماع اسـت شـهوت پرسـت
 ولــيكن چــه بينــد در آيينــه كــور     جهان پر سماع است و مسـتي و شـور

  )112/ باب سوم: 1372سعدي، (

  .در اين ابيات سعدي، شرايط و هدف سماع بيان شده است
باره بابي مفصل دارد و اقوال گوناگون مشايخ  ، در اين المحجوب كشفهجويري نيز در 

خواندن قرآن به الحـان و شـنيدن   «در همين باب، فصلي است دربارة . كند نقل مي آنرا در 
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گويد كـه برخـي    هجويري مي .كه حروف از حد آن تجاوز كرده است قصايد و اشعار چنان
اند و گروهي آن را حرام شمرده  و خود پرهيز كرده  گونه استماع را كراهت داشته مشايخ اين

  : كند هايي از آن را چنين نقل مي نمونه يو .اند متابعت كردهالح سلف ص ازو در تحريم آن 
 و، ... كردن  ثابت از غنا بن مرشيرين را كنيزك حسان ـ السالم عليه ـ كردن پيغمبر كه زجر چنان
ه داشـت و منـع        انكار كـردن وي مـر حسـن را    كردن علي بـر معاويـه كـه كنيزكـان مغنيـ   

حبشه كه مي غنا كرد و گفتي كه او قرين شـيطان اسـت و    از نظارة آن زن ـ عنه اهللا رضي ـ
  )599: 1384هجويري، . (مانند اين

اند، حتي در خواندن قـرآن نيـز خـود را متـابع      بنابراين، صوفياني كه غنا را تحريم كرده
  .دانند مي) ع(و علي) ص(سنّت پيغمبر

هـا،   ها و انگيـزه  يدگاهدربارة آداب صوفيان در تزويج يا تجريد نيز سخن بسيار و بنا به د
اهل، مـر دفـع   : اند  به گفتة هجويري، از مشايخ اين قصه، گروهي گفته. اقوال مختلف است

و گروهي گفتند كـه مـر اثبـات نسـل را بايـد تـا        ؛شهوت را بايد و كسب مر فراغت دل را
ر پـدر  القيامه و اگـ  فرزندي باشد و چون فرزند ببود، اگر پيش از پدر بشود، شفيعي بود يوم

  )530: 1384 هجويري،. (پيش برود، دعاگويي بماند
. اما براي ازدواج، خواستن دختري از بهترين خانواده و خاندان، بهتـرين انتخـاب اسـت   

ر     مؤلف داستاني نقل مي كند كه در آن خليفة دوم براي اينكه نسب خود را بـه دريـاي مطهـ
  : علي برساند، از وي دختري خواست

ر ام    و اندر خبر است ك كلثـوم را دختـر فاطمـه بنـت مصـطفي      ه عمـر بـن خطـاب، مـ   

او بـس   :علـي گفـت   .اهللا عنهم اجمعـين  رضيـ  خطبه كرد از پدرش علي ـ اهللا عليه صلي ـ
  جعفـر  بـن  زادة خودش دهم، عبداهللا خرد است و تو مردي پيري و مرا نيت است كه به برادر

اندر جهان زنان بسيارند بزرگ و مراد مـن   ،حسنيا اباال: عمر پيغام فرستاد. اهللا عنهم رضيـ  
لّـا  إينقطـع    كلّ سببٍ و نسبٍ: السالم لقوله عليه ،كلثوم اثبات نسل است نه دفع شهوت از ام

كنون مرا سبب هست، بايدم تا نسب نيز با آن يار باشد تا هـر دو طـرف بـه     .سببي و نسبي
عمـر از   بـن  وي را بـدو داد و زيـد   ـ ـ رضي اهللا عنه علي. متابعت وي محكم گردانيده باشم

  )530 :1384 هجويري،. (وي بيامد
جانب خليفة دوم براي كسب فضيلت انتساب صادر شده، خـود   درواقع اين عمل كه از

و فرزندان علي ) ص(بر ديگران و جاودانگي نسل پيامبر) ع( گواهي بر اقرار به افضليت علي
  .است ـ السالم عليهمـ  و فاطمه



 107   محمود مهرآوران

  1389سال اول، شمارة دوم، پاييز و زمستان نامة علوي،  پژوهش

  ) ع( سخنان علي
گزينند كه  ويژه عالمان اين طريق، از مجموعة گفتار بزرگان، سخناني را برمي معموالً صوفيان و به

از همـين رو، هجـويري، بـا نقـل حكـايتي كـه در آن       . آيـد  تر مـي  به مذاق و روش آنان خوش
  : نويسد مي) ع(كند، از قول آن حضرت كسي را وصيت مي) ع(اميرالمؤمنين

   ترين اشغال خود نگرداني كه اگر ايشان از دوستان خداينـد  فرزند را مهمنگر تا شغل زن و 
انـدوه   ـ عزّوجل ـ  وي دوستان خود را ضايع نگرداند و اگر دشمنان خدايند ـ  جالله جلّ ـ  

  )102: 1384 هجويري،! (داري؟ دشمنان خداي چه مي
ا  را از چه منبعي گرفته اس) ع( اينكه هجويري، كالم اميرالمومنين ت، مشخص نيست؛ امـ

  : اند آمده است كه فرموده البالغه نهجدر ) ع(اين فرمايش موال
يضيع اولياءه و  اهللا الّ  اهللا فان و ولدك فان يكن اهلك و ولدك اولياء اكثر شغلك باهلك تجعلن ال

  )352، حكمت البالغه نهج( .اهللا اهللا فما همك و شغلك باعداء ان يكونوا اعداء
دانـد و ايـن نكتـه خـود از      حق مي انقطاع دل از دون  دهندة سخن را نشانهجويري اين 

  .ترين تعاليم صوفيه است مهم
تـرين   پـاكيزه «: پرسـيده بـود  ) ع(اي كه از حضـرت  كننده در پاسخ پرسش) ع(اميرمؤمنان

  : ، فرمود»ها چيست كسب
  .باهللا غناء القلب

درويش نگرداند و هستي آن شـادي   هر كه را دل به خداي توانگر باشد، نيستي دنيا وي را
  )103: 1384هجويري، . (نياردش

كند كـه اهـل ايـن طريقـت در گفتـار، اشـارات،        هجويري در پايان اين بخش تأكيد مي
  .كنند اقتدا مي) ع( بستن به تقدير الهي، به علي شدن از وابستگي به دنيا و دل مجرد

شناخت دنيا و آفت آن، زر و كلوخ دنيا با ) ع(در بيان اينكه اميرمؤمنان  نويسنده همچنين
  :كند گونه براي عارفان و سالكان بيان مي برايش يكسان بود، شرافت اين كار را اين

ا   ؛كلوخ ،دان را باشد كه زر نزديك وي زر بود و كلوخ بين و راست شرف مر آن درست امـ
زردروي و يـا سـيم    يـا زر  :، غـرّي غيـري  يا صفراء، يا بيضـاء : به آفت آن بينا بود تا گويد

  .ام جز مرا فريبيد كه من به شما مغرور نگردم، از آنچه من آفت شما ديده سفيدكار به
  : نويسد ، در شرح ديدن آفت دنيا مي)ع(با استفاده از همين كالم امام ،در ادامهي و

پس آن كه آفت وي بديد، مر آن را محل حجاب داند، بـه تـرك آن بگويـد، ثـواب     
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 هجـويري، . (را كه زر چون كلوخ بود، به ترك كلوخ گفتن راسـت نيايـد   يابد؛ و باز آن
  )340ـ  339: 1384 

  )ع(بـه اميـر مؤمنـان    كـالم ذيـل را  دربارة معرفت به خداوند و چگونگي حصـول آن،  
  :دهد نسبت مي

 اهللا بـاهللا و  عرفـت : را پرسـيدند از معرفـت، گفـت    ـ اهللا عنه رضي ـ  چون اميرالمؤمنين علي
بدو بشناختم و جز خداونـد را بـه نـور او    ـ  عزّوجل ـ خداوند را :اهللا اهللا بنور ونعرفت ما د

  )393:  1384هجويري، . (شناختم

شايسـته و   سرمشـقي را ) ع( مجموع، نويسندة كتاب، شخصيت، كردار و گفتـار علـي   در
  .شمارد بايسته براي زندگي روندگان طريقت مي

  
  ) ع( امام حسن مجتبي

بـاب فـي ذكـر ائمـتهم مـن      «نـام   ، در بابي جداگانه در كتاب خود بهحجوبالم كشفنويسندة 
  . كند ياد مي ـ السالم عليهمـ  تا امام صادق از امام حسن مجتبي ،البيت اهل

  :كند او در اين باب، اهل بيت را با اين عبارت وصف مي
ر يكـي را  آنان كه بـه طهـارت اصـلي مخصوصـند هـ      ـ السالم عليه ـ و اهل بيت پيغامبر... 

. انـد خـاص و عـام ايشـان     اندرين معاني قدمي تمام است و جمله قدوة ايـن طايفـه بـوده   
  ) 105: 1384 هجويري،(

است، همچـون بسـياري ديگـر از عالمـان و     )  حنفي (مذهب  هجويري نيز كه خود سنّي
داند كه به طهارت  ن مياي از قرآ نويسندگان و پيشينيان اين مذهب، اهل بيت را مشمول آيه

. دانـد  مـي ] اي ديگـر از مـتن، ازلـي    و در نسـخه [آنان تصريح شده و اين طهارت را اصلي 
اهللا  انّمـا يريـد  ...  «: احزاب آمده كه فرمـوده اسـت   ةسور 33موضوع طهارت اهل بيت در آية 

   .» ركم تطهيراًهو يط يتالب اهل جسالر نكمع بليذه
) ع(اوصاف امام مجتبي. آورد هر يك از بزرگان اوصافي مينويسنده، طبق معمول، براي 

  : چنين نوشته استرا نيز 
. اهللا وجهـه  كرم ـ علي بن عين زهرا، ابومحمد الحسن ةجگربند مصطفي، ريحان دل مرتضي، قر

  )  105:  1384هجويري، (
  : رساند مي) ع(علي بن اين اوصاف، احترام و عقيدة نويسنده را به حسن
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) ع(بـودن امـام حسـن    صطفي، بيانگر نهايت محبوبيت، عزيزي و جگرگوشهم» جگربند«
چنانكـه از پيـامبر    ،است؛ ريحان دل نيـز بـه همـين موضـوع اشـاره دارد     ) ص(براي پيامبر

  : اند است كه فرمودهروايت شده ) ص(اكرم
  ) 2/35  :تا بي ،نعيم اصفهاني ابو( ... .انّ هذا ريحانتي و انّ ابني هذا سيد و

  )318 /2 :1943 ،ونسنك(» الدنيا هما ريحانتاي من«: اند فرموده ـ السالم عليهماـ  حسنين ةدربارنيز 
مخـتص  موضوعات تصوف و اصطالحات و معامالت  ةجملة مهمي كه هجويري دربار

  :فرمود) ع(نقل كرده، اين است كه حضرت) ع( از امام به آن
   .الضمائر اهللا تعالي مطّلع علي السرائر فان عليكم بحفظ

كه به حفظ اظهار؛ پس حفظ اسرار از التفات بـه   بنده مخاطب است به حفظ اسرار همچنان
  )106: 1384 هجويري،. (اغيار بود و حفظ اظهار از مخالفت جبار

آورد كه در آن  مي) ع(به امام مجتبي )  110 م(اي را از حسن بصري  هجويري، متن نامه
كند؛ زيرا در آن زمان  ، سؤال مي)ع(از امام» استطاعت«و » قدر«حسن بصري دربارة موضوع 

نامـة حسـن بصـري    . مسائل مهمي در عقايد و كالم زبانزد و محل اختالف اهل علـم بـود  
  : شود گونه شروع مي اين

  .اهللا و بركاته اهللا و قرّة عينيه و رحمة رسول عليك يابن السالم

متن نامـه   ةترجم. همي وجود داردسپس متن نامه است كه در آن عبارات قابل تأمل و م
  : چنين است

هـاي روانيـد و سـتارگان شـبيد و      خيز درياها مانند كشـتي  هاشم، در موج شما بني ،اما بعد
. ي هدايتيد و پيشوايان راهبري هستيد كه هر كس از شما پيروي كرد، نجات يافتاه نشانه

شوند و سرنشـينان آن   مي شما همچون كشتي نوحيد؛ كشتي پرنعمتي كه مؤمنان بدان سوار
نظـر تـو چيسـت دربـارة      ،اما اي فرزند رسول خدا كه درود خدا بر او باد. يابند نجات مي

مـا را از آنچـه   . قدرت كه ما در آن سرگردانيم و دربارة استطاعت كه در آن اختالف داريم
از بعضـي   اي هستيد كه بعضـي  زيرا كه شما ذريه ؛رأي تو بر آن قرار گرفته است، آگاه كن

. ايـد و او بـر شـما گـواه اسـت و شـما بـر مـردم گواهيـد          ديگر به علم خداوند آگاه شده
  )106: 1384هجويري، (

هاي زاهد، عابد، فقيه، فصيح و سرشناس قرن اول هجري و  حسن بصري، از شخصيت
لحاظ عدم پيروي و حمايـت   اين شخصيت هر چند كه به. بود) ع( مؤمنان  پروردة امير دست
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، منصفانه دربارة اهـل بيـت و در اينجـا     است»  مطعون«در نزد شيعه ) ع(مؤمنان  ل از اميركام
  .آورد قلم مي چنين اوصافي را به) ع( خطاب به امام حسن

  : مهم وجود دارد ةآورده است، چند نكت) ع(و اهل بيت) ع(در اوصافي كه او دربارة امام مجتبي
هاشـم   فـانّكم معاشـر بنـي   «: دانـد  اهـا مـي  هـاي روان در دري  هاشم را چون كشـتي  بني .1
يابنـد، در   گونه كه در درياهاي طوفاني بـا كشـتي نجـات مـي     همان .»اللّجج في ةالجاري كالفلك

نامـه خـود بـه     ةنويسـند : يابنـد  ايماني نيز با اهل بيت نجات مـي  درياهاي طوفاني كفر و بي
نامة حسن بصـري، اهـل   در . اختالف و سرگرداني خويش و مانند خويش اقرار كرده است

در ). ص(اند كه هم به آية قرآني توجه دارد و هم به حديث پيامبر بيت به كشتي تشبيه شده
؛ و حديث )119/ 26، اءشعر(» المشحون يناه و من معه في الفلكنجاف«: آمده است قرآن كريم

من ركبها نجـا و  نوح  ةانّما مثل اهل بيتي فيكم كمثل سفين«: هم كه بسيار مشهور است) ص(پيامبر
: ق1404مجلسـي،  (» من تخلّف عنها غرق و مثل باب حطّة من دخله نجا و من لـم يدخلـه هلـك   

23/105 .(شعبانيه نيز همين مضمون وجود دارد ةدر ادعي .  
هـاي   در شـب . » الـدجي  و مصـابيح  «: دانـد  اهل بيت را چون ستارگان تابندة شب مـي . 2

هـايي هسـتند كـه در تـاريكي      نند و اهل بيت نيز سـتاره شدگا ها راهنماي گم ظلماني، ستاره
 .دهند ضاللت و اختالف، راه درست را نشان مي

اند  گذاشته هايي مي ها نشانه در بيابان. هستند)  الهدي اعالم(هاي هدايت  اهل بيت، نشانه. 3
در بيابان حيرت و رسيدن به مقصد رستگاري نيز اهل بيـت  . تا كسي گم يا سرگردان نشود

 . هاي هدايت و نجاتند نشانه
پيروي  ايشانهستند كه هر كس از ) ةالقاد ةاالئم (، پيشوايان راهبر  ) اهل بيت(هاشم  بني. 4

نشان داده است كه ) ص(ويژه پس از رحلت پيامبر اكرم  تاريخ اسالم، به. كرد، نجات يافت
يشـوايان راسـتين   مجموع چه كساني از كشتي نجات اهل بيت و از ستارگان هـدايت و پ  در

 . پيروي كردند و نجات يافتند
عباراتي كه در وصف اهل بيت در چند جملة اخير آمـده، همگـي برگرفتـه از سـخنان     

  :فرموده است) ص(كه آن حضرت ان است؛ چنانشدر شأن اي) ص(پيامبر 
اهللا  لـه علـي  هم كنـت ضـامناً   التّقي، من احبهم و توالّ و اعالمالهدي  ةالدجي و ائم فهؤالء مصابيح

  ) 296/ 36: ق1404مجلسي، . (ةتعالي بالجن
رغـم اقـرار و تصـريح بـه ايـن       طور كه اشاره شد، متأسفانه، حسـن بصـري علـي    همان
  .ها، نتوانست تا پايان در آن راه مستقيم بماند ويژگي
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  :كند گونه معرفي مي حسن بصري، در پايانِ نامه، اهل بيت را اين .1
  .الناس اهللا عليالشاهد عليكم و انتم شهداء اهللا علّمتم و هو ض بعلمفانّكم ذرية بعضها من بع

در اين توصيفات نيز نويسنده به آيات قرآن نظر داشته و اشاره كرده كـه ايـن آيـات در    
  :بران بزرگ و بزرگوار فرموده استشأن پيام

اهللا  و ها مـن بعـض  ين؛ ذريـة بعضـ  العـالم  عمران علي ابراهيم و آل اً و آلوحاهللا اصطفي آدم و ن انّ
  )34ـ  33/ 3، عمران آل. (عليم سميع

  :بقره نظر دارد ةاي از سور و در ادامة مطلب به آيه
  )143/ 2، بقره... ( سول عليكم شهيداالر نالناس و يكو وسطا لتكونوا شهداء علي و كذلك جعلناكم امة

ة «هجويري خود در ترجمة نامة حسن بصري، براي عبارت . 2 ـ   ذريـ در  ،»ن بعـض بعضـها م
  .»و هرگز منقطع نخواهيد شد السالم ـ ليهعـ شما ذرية پيغامبريد «: اي آزاد نوشته است ترجمه

هاشم هرگز بريـده نخواهـد شـد و رشـتة پيونـد بـا        منظور اين است كه رشتة نسل بني
آورد  اين ترجمه، سورة كوثر را به ذهن مـي . گاه قطع نخواهد شد هيچ) ص(حضرت رسول

كننـدة   شـدن نسـل شـخص مالمـت     و بريده) ص( داوند از اعطاي كوثر به پيامبرآن خ كه در
  .سخن گفته است) ص(پيامبر
  

  پاسخ امام
به حسن بصري داده، بهترين تعريف و معيـار بـراي بسـياري از    ) ع(پاسخي كه امام مجتبي 

  : ترجمة پاسخ امام چنين است. است» استطاعت«و »  قدرت «جمله  موضوعات از
ـ  اما بعد؛ نوشته ات در ،الرحيم الرحمن اهللا بسم  ت مـا     انباب حيرت خود و حيرت آن كـه از امـ

خيـر يـا    ،اين است كه هر كس بـه تقـدير   ،ي من بر آن استأآنچه ر. اي، به من رسيد دانسته
. فـاجر اسـت   ،كافر است و هر كس معاصي را به خداونـد نسـبت دهـد    ،شرّش معتقد نباشد

افكنـد و نيـز    زور به معصيت نمي دارد و به آنان به طاعت وانمي خواست خداوند بندگان را بي
گـذارد و اگـر بـه معصـيت روي آرنـد و خداونـد        خود وانمي  آنان را در مملكت خويش به
آنان  ،كند و اگر هم چنين نكند ميان آنان و آن كار، فعلي حائل مي ،بخواهد به آنان احسان كند

آنـان را آگـاه    ،با حجتي كه بر آنان آورده. كند آنان واجب نميدارد و بر  اكراه به آن وانمي را به
امر كرده و بر تـرك   بدانچهراه را براي عمل  ،و از اين گذشتهاست كرده و به آنها توانايي داده 

: 1384هجـويري،  . (آنچه از آن نهي فرموده، باز گذاشـته و حجـت روشـن از آن خداسـت    
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107(  

و پيشوا بودند و سفارش بزرگان تصوف نيز پيروي  شقسرمدر هر عملي، ) ع( معصوم ةائم
نويسنده در تأكيد اين مطلب كه سيره و اخالق حسـنة  . در هر عمل است ها سرمشقاز همين 

ديـدن مـدح و ذم    سرمشق مشايخ است و آنان بايـد در يكسـان  ) ع(علي بن بزرگي چون حسن
در اين . كند أسي كنند، حكايتي ذكر ميگفتن مردم، به آن بزرگوار ت نشدن به جفا خاليق و متغير

  :كند كننده را منقلب مي اي است كه فرد جسارت گونه به) ع( حكايت، حلم و بردباري امام
و اندر حكايات يافتم كه اعرابيي از باديه درآمد و او بر در سراي خـود نشسـته بـود انـدر     

اگـر   ،يـا اعرابـي  : و گفتوي برخاست . اعرابي وي را دشنام داد و مادر و پدرش را. كوفه
] اعرابي [؟ و وي  اي تا آبت آرند؛ يا تو را چه رسيده است اي تا نانت آرند و يا تشنه گرسنه

فرمود غالم را تا  ـ رضي اهللا عنهـ  حسن. تو چنين و مادر و پدرت چنين و چنين: گفت مي
ما بيش از   اندر خانةمعذور دار كه  ،يا اعرابي: يك بدره دينار بيرون آورد و بدو داد و گفت

اشهد انّـك  : چون اعرابي اين سخن بشنيد، گفت. اين نمانده است والّا از تو دريغ نداريمي
؛ مي گواهي دهم كه تو پسر پيغمبري و من اينجا بـه تجربـت حلـم تـو     )ص( اهللا رسول ابن
  )108: 1384 هجويري،. (آمدم

بايد مراقبت كند و اخالص  سالك در هر امري حتي در جود و بخشش به نيازمندان نيز
باره از نحوة بخشش امـام   هجويري حكايتي در اين . چنان كه بزرگان داشتند داشته باشد، آن

  :وزنده استبه سائل آورده كه بسيار آم) ع( حسن
. مرا چهارصد درم وام اسـت  ،اي پسر پيغامبر: علي آمد و گفت بن مردي به در سراي حسن

گريـي اي   چرا مي : گفتند. بدو دادند و گريان اندر خانه شدحسن فرمود تا چهارصد دينار 
از آنچه اندر تفحص حال اين مرد تقصير كردم تا وي را به ذلّ سؤال : فرزند پيغمبر؟ گفت

  )466: 1384 هجويري،. (آوردم

شود كه مؤمن حقيقتاً بايـد   در اين حكايت، عظمت روح ولي حقيقي خداوند آشكار مي
باخبر باشد كه نگذارد ) حد امكان در(يگان و همدينان و همنوعان خود چنان از احوال همسا

  .بگذارد» سؤال«د آبرويش را براي كار مؤمني به جايي برسد كه بخواه
  

  )ع(امام حسين
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كنـد كـه    اوصافي را از بزرگان نقـل مـي  ) چون ديگر نويسندگان تصوف(معموالً هجويري 
) ع( دربارة امام حسين. انه و عارفانه استمتناسب با طريقت، موضوع سخن و مفاهيم صوفي

محمـد، از جملـة عاليـق مجـرّد، سـيد زمانـة خـود، از         شمع آل«: نيز چند عبارت زيبا دارد
دهندة نگاه  آورد كه نشان هايي مي ؛ آنگاه جمله»محققان اوليا، قبلة اهل بال، قتيل دشت كربال

  :عالمان صوفي به قيام سيدالشهداء است
 ؛مر حق را متابع بود ،بر درستي حال وي متفقند كه تا حق ظاهر بود) عرفا(و اهل اين قصه 

كرد،  ـ عزّوجلّ ـ خدايچون حق مفقود شد، شمشير بركشيد و تا جان عزيز فداي شهادت 
  ) 108: 1384 هجويري،. (نياراميد

 درسـتي روشـن نكـرده    بـه )  كه از كي تا كي بوده( را بودن حق البتّه نويسنده، زمان ظاهر
، احيـاي حـق  بـراي  ) ع( شود و حسين شود كه حق مفقود مي اي مي گونه است؛ اما اوضاع به

  . رود كشد و تا شهادت پيش مي شمشير برمي
و بزرگان قبل از او باقي است كه چـه شـد   او طبعاً جاي اين سؤال از هجويري و امثال 

پاسـخي  هرگز ولي  ؟كه حق مفقود شد و چه كساني زمينة مفقود شدن حق را فراهم كردند
  . دريافت نشدآنان از 

هـايي بـود كـه او بـدان      انـدر وي نشـان   ـ السالم عليه ـ رسول را«: نويسد هجويري آنگاه مي
  :كند كه كه حكايتي را از خليفة دوم نقل مي ؛ چنان)108 : 1384 هجويري،(» مخصوص بود

حسـين را بـر پشـت خـود     اندر آمدم؛ وي را ديدم  ـ السالم عليه ـ روزي به نزديك پيغمبر
دست حسين داده بود تـا حسـين    اي اندر دهان خود گرفته و سررشته به افكنده بود و رشته

: من چون آن بديدم، گفـتم . رفت از پس حسين به زانوها مي ـ السالم عليه ـ رفت و وي مي
. ...  رالرّاكـب هـو يـا عمـ     نعم: )السالم عليه(پيغمبر گفت . »نعم الجمل جملك يا اباعبداهللا«
  )37/87: ق1404 مجلسي،←(

نويسد كه وي را كالم لطيف است انـدر طريقـت    هم مي) ع(دربارة سخنان امام حسين 
االخـوان   اشـفق  «: كند نقل مي) ع(آنگاه روايتي از حضرت. حق و رموز بسيار و معاملت نيكو

  :نويسد زيبايي مي ؛ و در توضيح و تفسير آن به»عليك دينك
ن بر تو دين توست؛ از آنچه متابعت مرد اندر متابعت دين بـود و هالكـش انـدر    ترين برادرا شفيق

پس مرد خردمند آن بود كه به فرمان مشفقان بود و شفقت آن بر خود بداند و جز بـر  . مخالفت آن
  )109 : 1384 هجويري،. (متابعت آن نرود و برادر تو آن بود كه نصيحت كند و در شفقت نبندد
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رضاي خداوند از بنده و رضاي  (ضا، پس از تقسيم رضا به دو گونه نويسنده در بحث ر
نويسد كه رضاي بنده، استواري دل وي است بر دو طرف قضا چه منع  ، مي )بنده از خداوند

الغنـي   الفقر الـي احـب مـن    «: كند كه گفته است سپس قولي از ابوذر غفاري نقل مي. و چه عطا
  . »ةالصح السقم احب من و

  :فرمود) ع(سؤال كردند؛ آن حضرت) ع(علي بن ة اين سخن ابوذر از حضرت حسيندربار
 .اهللا لـه  يـتمن الّـا مـا اختـار     اهللا لـم  من اشرف علـي حسـن اختيـار   : اهللا اباذر اما انا فاقول رحم

  )269: 1384هجويري، ( 
خـود   نويسد كه چون بنده اختيار حق را بديد و از اختيار در تأكيد اين موضوع مي آنگاه

  .ها برست اعراض كرد، از همة اندوه
  

  ) ع(امام سجاد 
وارث «: آورد، چنـين اسـت   مي) ع(اوصافي كه هجويري در معرّفي سيما و شخصيت امام سجاد
ـيد مظلـوم و امـام مرحـوم، زيـن        اد و شـمع   نبوت و چـراغ امـت، س هجـويري،  (» .االوتـاد  العبـ

1384 :110(  
وارث . يعه دربـارة امـام خـود نهفتـه اسـت     در اين اوصاف، همان مسـائل اعتقـادي شـ   

است و براي پيروي چـه كسـي   ) ص(بودن كه طبعاً منظور ميراث معنوي پيامبر) ص(پيامبر
تعبيرات . بودن نيز عقيدة ما دربارة جانشيني اهل بيت است بهتر از وارثان حقيقي؟ چراغ امت

) ع(ق و عبادت امام سجاداخال  ديگر نيز گرچه عاطفي است، بيانگر اعتقاد به زندگي، سيره،
اكرم و اعبد اهل زمانة خود بـود و وي   «هايي چون  نويسنده آنگاه با برشمردن صفت. است

اي زيبا را در ارتباط بـا موضـوع كتـاب     ، جمله» مشهور است به كشف حقايق و نشر دقايق
  : آورد ، ميالمحجوب كشفخود، 

كه بر باطل راضـي نبـود چـون     آن :سعيدترين دنيا و آخرت كيست؟ گفت: از وي پرسيدند
  )110: 1384 هجويري،. (گرددراضي شود، و خشمش از حق بيرون نيارد چون خشمگين 

  : نويسد و در توضيح آن مي
بداشتن حق اندر  اين از اوصاف مستقيمان است؛ زانچه رضادادن به باطل، باطل بود و دست

  .و مؤمن مبطل نباشد ]باشد[حال خشم، باطل
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كنـد و ماننـد بسـياري از منـابع ديگـر،       واقعة روز عاشورا اشـاره مـي   به نويسنده سپس
همچنـين، سرپرسـتي كـاروان اسـراي كـربال و      . شـود  را متذكر مي) ع(امام سجاد» بيماري«

  : نويسد كند و مي برخورد ظالمانة عمال يزيد را يادآوري مي
يكـي   ـ اهللا اخزاه ـ معاويه نب چون ايشان را بر اشتران برهنه به دمشق اندر آوردند، پيش يزيد

قوم موسي  ةاصبحنا من قومنا بمنزل: ؟ قال ةالرّحم كيف اصبحتم يا علي و يا اهل بيت: ورا گفت
فال ندري صباحنا من مسـاءنا و هـذا مـن    » يذبحون ابناءنا و يستحيون نساءنا«من آل فرعون، 

ات وي     هـاي وي و  و ما مر خداوند را شكر گوييم بر نعمت. بالءنا ةحقيق صـبر كنـيم بـر بليـ.  
  )111: 1384هجويري، (

را ) ع(انگيز آن است كه صبر حضرت سجاد  درواقع هدف نويسنده از بيان اين واقعة غم
در تحمل مصيبت و رنجي چنان بزرگ، سرمشقي براي سالكان بداند تا آنان نيز در شـدايد  

شـود   ي الهي را متذكر ميصبور باشند؛ ازطرف ديگر، رضايت امام در برابر خواست و رضا
كه مقصد و مقصود سالكان و عارفان راه حق بايد باشد، چراكه رضاي خدا را مقدم داشـتن  

  . شدن از خود و خواست خود است و تسليم امر حق بودن نتيجة وارستگي بنده و رها
مناقـب  «: نويسد مي ، پس از آنكه)ع(شمار آن حضرت هجويري سپس براي بيان مناقب بي

رفـتن يكـي از    ، حكايـت مشـهور بـه حـج    »د بيش از آن است كه آن را جمع توان كردآن سي
كنار خانة خدا  و حضور آن خليفه در)  عبدالملك مروان بن طبق متن كتاب هشام(خلفاي اموي 

بـه مسـجد   كـه   )ع(كند كه مردم در ازدحام خود اعتنايي به او نكردند، اما امام سجاد را نقل مي
مقمر و خدي منور و جامه اي معطّر و ابتداي طواف كرد، چون بـه نزديـك    اندر آمد با رويي

مـردي از  . حجر فرا رسيد، مردمان مر تعظيم ورا حجر خالي كردند كه تا وي مر آن را ببوسيد
گويد كه چرا مردم تو را كه  به خليفة اموي مي ،بيند اهل شام كه آن هيبت و احترام مردم را مي

  اما براي آن جوان خوبروي جاي خالي كردند؟  ،ندادندبه حجر راه  ،اميري
  : نويسد هجويري در ادامه به زيبايي مي

و مرادش آن بود تا اهل شام مـر او را نشناسـند و بـدو تولّـا      ،من ورا نشناسم: هشام گفت
  )113ـ  112:  1384هجويري، . (نكنند و به امارت وي رغبت ننمايند
شناسـم و اشـعار زيبـا و     كه گفت مـن او را مـي   سپس ماجراي سخن فرزدق شاعر را

كنـد؛ شـعري كـه     سرود، ذكـر مـي  ) ع(و اهل بيت) ع(معروفي را كه در وصف امام سجاد
خبـر را بـه   . فرزدق به ارتجال سرود و باعث شد خليفة اموي به تبعيد فرزدق حكم بدهد

امـا فـرزدق   . دفرمود تا دوازده هزار درهم به او بدهنـ ) ع(حضرت ،رساندند) ع(امام سجاد
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و  من از براي سيم اشعار بسـيار گفتـه    ،اي پسر پيغمبر خدا «:گويد فرستد و مي آن را باز مي
؛ اين ابيـات را بـراي كفّـارت بعضـي از آن گفـتم از بـراي        در آن مدايح دروغ آورده بودم

اين بازگرديد و : فرمود ،العابدين بردند پيام به زين. »خداي و دوستي رسول و فرزندان وي
داري، مپسند كه ما از چيـزي كـه    اگر ما را دوست مي ،سيم را بازبريد و بگوييد يا ابافراس

آنگـاه فـرزدق آن سـيم بسـتد و     . ايـم، بـازگرديم   داده باشيم و از ملك خود بيـرون كـرده  
  )113:  1384 هجويري،. (بپذيرفت

 ) ع(امام محمد باقر

دهنـدة   هايي بسـيار غنـي آورده كـه نشـان     ، جمله )ع(نويسنده در توصيف سيماي امام باقر 
حجت بر اهل معاملت، برهان ارباب مشـاهدت،  : استاو در ديد او و امثال ) ع(عظمت امام

  .امام اوالد نبي و گزيدة نسل علي
شود و  جز فرايض اطالق مي در اصطالح صوفيان، به مجموعة اعمال عبادي به» معاملت«

، )ع(بنابراين، عمل و سيرة امام باقر. كشف باطني يعني رسيدن به درجة شهود و» مشاهدت«
گذاشـتن در طريـق عرفـان، بـه      خواهنـد بـا گـام    حجت و برهاني است براي كساني كه مي

دو توصيف ديگر نيز بر امامت و سيادت و اصـطفاي امـام در   . شناخت و قرب الهي برسند
  .ميان اهل بيت اشاره دارد

  :گويد مي) ع(براي امام» اقرب«نويسنده در ادامه، پس از نقل لقب 
وي را . عزّوجلـ   مخصوص بود وي به دقايق علوم و به لطايف اشارات اندر كتاب خداي

  )114: 1384هجويري، . (كرامات مشهور بود و آيات ازهر و براهين انور

  : كند ، داستاني به شرح زير نقل ميآن حضرت كرامت ةبار درآنگاه 
چون بـه نزديـك وي انـدر    . كس فرستاد بدو. ي كردگويند ملكي، وقتي قصد هالك و

الملك، قصد هالك  ايها :گفتند. آمد، از وي عذر خواست و هديه داد و به نيكويي بازگردانيد
چون وي به نزديك من اندر : ؟ گفت گونه ديديم، حال چه بود وي داشتي، تو را با وي ديگر

گفتند كه اگر تو بـدو قصـد    را ميآمد، دو شير ديدم يكي بر راست و يكي بر چپ وي؛ و م
  )114:  1384هجويري، . (كني، ما تو را هالك كنيم
، ايـن حكايـت دربـارة امـام     االوليـاء  ةتـذكر  وشـرح تعـرّف   ، مانند البته در برخي منابع

و ظهور كرامتـي از آن  ) ع(منظور نويسنده، بيان عظمت امام منتها ؛نقل شده است) ع( صادق
در اصـل تفـاوت   ) ع(و ائمـة ديگـر  ) ع(ه كرامت دربارة هر دو امامبزرگوار است و اعتقاد ب
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شـمارند و   مـي » ولـي «كرامت را صوفيان از عالئـم  . است و اختالف تنها در مصاديقندارد 
  .زند مي سر از اولياء معتقدند كه كرامت

متناسب با موضوع كتاب خود نقل كـرده، دربـارة   ) ع( اي كه هجويري از امام باقر جمله
دربارة ) ع(حضرت باقر . » ... اهللابفمن يكفر بالطاغوت و يؤمن  «: بقره است ةسور 256 ةآيتفسير 

؛ و هجـويري در  »الحق فهو طاغوتـك  ةمن شغلك عن مطالع «: طاغوت در اين آيه فرموده است
  :ترجمه و توضيح آن آورده است

ن چيـز  نگر بـه چـه چيـزي محجـوبي، بـدا     . بازدارندة تو از مطالعت حق، طاغوت توست
تـا بـه كشـف انـدر رسـي و        به ترك آن حجـاب بگـوي  . اي و آن حجاب توست بازمانده

  .محجوب ممنوع باشد و ممنوع را نبايد كه دعوي قربت كند
كند كه اين مناجات  اضافه و ذكر مي) ع(سپس ترجمة فارسي مناجاتي زيبا را از امام باقر

  .به عربيت سخت فصيح است
جانب عارفان و از زبان  ي دربارة شناخت و توصيف خداوند ازنيز هجوير» الفقر باب«در 
  : نويسد آنها مي

]. اي، محدود و متفـاوت اسـت   اي به انديشه يعني از انديشه[كار دوستان وي از سر به سر 
تسلّي دل را عبـارتي مزخـرف سـاخته و آرام جـان را مقامـات و منـازل و طريـق هويـدا         

، مقاماتشان از جـنس بـه جـنس و حـق تعـالي منـزّه از       خود گردانيده، عبارتشان از خود به
  )38 : 1384هجويري، . ( اوصاف و احوال خلق

. گويد كه اولياي الهي در دريافت حقيقت ذات او و بيان آن عاجزند درواقع نويسنده مي
اند كه  منسوب كرده) ع(اين كالم و مفهوم، به قولي نزديك است كه آن را به امام محمد باقر 

مجلسـي،  ( .»كلُّ ما ميزتموه باوهامكم في ادقِّ معانيه مخلوق مصنوع مـثلكم، مـردود الـيكم   « :فرمود
  )293/ 69: ق1404
  

 )ع(امام جعفر صادق
شود، امـام جعفـر صـادق     ذكر مي) ع(، آخرين امامي كه از اهل بيت )ع(در فصل ذكر ائمه

هايي است كـه   ي از ويژگي، بيانگر برخ)ع(عبارات توصيفي نويسنده دربارة امام. است) ع(
كنند؛ اما از آنجا كه نويسنده خود عـالمي صـوفي    ذكر مي) ع(شيعيان نيز دربارة امام صادق

سـيف  : ايـن تعبيـرات عبارتنـد از   . آورد كه متناسب با متن خـود باشـد   است، تعبيراتي مي
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نيـز مفيـد معنـاي ژرف    هر كـدام   ، كهسنت، جمال طريقت، معبر معرفت و مزين صفوت
  .رفي استوشگ

سـيرت بـود؛    حال و نيكـو  عالمي نيكو«: نويسد مي) ع(هجويري در ادامه، در وصف امام
  . امام آمده است ة؛ يعني همان صفاتي كه در منابع شيعي نيز دربار»ظاهر و آبادان باطن آراسته

  : نويسد هجويري در اشاره به علم وسيع امام صادق، مي
م و مشهور است دقت كالم وي و قوت معاني اندر وي را اشارت جميل است اندر جملة علو

  )116:  1384هجويري، . (ميان مشايخ و وي را كتب معروف است اندر بيان اين طريقت
بخش اين قسمت از كتاب  ، زينت)ع(دو جملة زيبا و دو حكايت از زندگي امام صادق

د آورده، از سخناني كه نويسنده در مناسبت با موضوع كـار و كتـاب خـو   . هجويري است
كسي كـه خـدا را شـناخت، از غيـر او روي      :»اهللا اعرض عما سواه من عرف «:  يكي اين است

روايـت  . آورد  گرداند؛ و طبق شيوة خود، چند جمله در تفسير و توضيح اين كـالم مـي   مي
ـ   ةتصح العباد ال«: ديگر از امام اين است كه فرمود ـ  ، فقـدم ةالّـا بالتّوب اهللا  قـال  و ةالعبـاد  علـي  ةالتوب

  .»العابدون التّائبون تعالي
بـا امـام    ــ  )ق165م ( عارف مشـهور   ـ هجويري آنگاه حكايتي از مالقات داود طايي

، تقاضاي پنـد و انـدرز   )ع(آورده است كه در آن مالقات، داود طايي از حضرت) ع(صادق
ا بـا اصـر     مي) ع(كند و امام مي ار داود كـه  فرمايد كه تو را به پند چون من چه حاجـت؟ امـ
  : فرمايد با خضوع مي) ع(ترين خلقيد، امام گويد شما فاضل مي

ترسم كه به قيامت جد من اندر من آويزد كه چرا حق متابعت من  يا باسليمان، من از آن مي
اين كار به معاملت خوب است . ؟ و اين كار به نسبت صحيح و سبب قوي نيست نگزاردي

  )117: 1384هجويري، . (اندر حضرت حق تعالي
آن كه معجون طينت وي از آب نبوت است و تركيب  ،بار خدايا«: داود گريست و گفت

، وي بـدين  )س(است و مادرش بتـول ) ص(طبيعت از اصل برهان و حجت، جدش رسول
  .»داود كه باشد كه به معاملت خود معجب گردد؟. حيراني است

  
  گيري  نتيجه

ها و اصـطالحات را پيرايـة لبـاس     ها و رسم ندان نامعرفان اسالمي از آغاز و آن زمان كه چ
خود نكرده بود، در اصول و اعتقـادات و سـخنان و سـيرة خـود، زنـدگي، كـالم، سـيره و        
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، در  ايـن الگوپـذيري  . را الگوي خود قرار داده بود) ع( ويژه اهل بيت به ،سيماي بزرگان دين
هجـويري  . خوبي مشهود است به  ،هاي نخست عرفان و تصوف اسالمي منابع مكتوب دوره
بـاره نگاشـته، در كتـاب     كه اولين متن فارسي را در ايـن   المحجوب كشفغزنوي، صاحب 

هاي مختلف و متناسب با موضـوع سـخن خـويش، سـيما، سـيره و سـخنان        خود در باب
در توصـيفات او  . ذكر كرده است) ع(تا امام صادق) ع(را از اميرالمؤمنين) ع( بيت پيامبر  اهل
بر اينكه برخي رسوم عرفا مثـل   و نيز در سخنان منقول از آن بزرگان، عالوه) ع(هل بيتاز ا

شود، شيوة برخورد آن بزرگـواران   پوشيدن خرقه و آداب برخورد با سائل، به آنها مستند مي
همـه سرمشـق قـرار    ...  در عمل به علم، تحمل شدايد، برخورد با دنيا، اقامة نماز و ايثـار و 

شـود كـه متناسـب بـا      ، سخناني آورده مي)ع(چنين از درياي پرگوهر كالم ائمههم. گيرد مي
. شـود  مباحث، اصـول، افكـار و آداب و اصـطالحات اهـل طريقـت از آنهـا اسـتفاده مـي        

مجموع، عرفان و تصوف اسالمي تا جايي كه متكي و مستند به سيره و سخنان بزرگان و  در
ا بـا گذشـت روزگـاران و دور      ،داشته استپيشوايان دين بوده، در مسيري صحيح قرار  امـ

هـاي مختلـف    كه در كـالم و رفتـار ايـن گـروه از قـرن      چنانـ  شدن از اصول ابتدايي خود
در اصل بـراي   المحجوب كشفكتبي چون . شود انحرافات هم بيشتر مي ـ خورد چشم مي به

گـاني چـون   گروهي نوشته شد كه در زندگي و عمل خود، شيوة زندگي و عمل و كالم بزر
را الگو و سرمشق خود بدانند و نويسندة كتاب هم در جاهاي گونـاگون،  ) ع(اهل بيت  ائمة

، بـر اهميـت   انـد  درآمـده اهل طريقـت  سلك كردن گروهي كه فقط در نام و رسم به  با جدا
  .كند بزرگان تأكيد مي پيروي از شيوة اصولي
روزگاران طريقـت و كتـاب   و فرزندان پاكش، راهنماي حقيقي ) ع(سيره و سخنان علي

كه  گذارد و آن آموزش جويندگان حقيقت است كه هر كس عارف است، در اين راه قدم مي
  .ماند در ادعا باقي مي ،ظاهر و رسم و لباس قناعت كرده است به 
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