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شیعه شناسی در روزگار صفوی
مروری بر یک اربعین حدیث باارزش
رسول جعفریان
چکیــده :کتــاب بســتان الناظریــن فــی معرفــه ائمــه الهادیــن اثــر محمــد یوســف بیــکا کــه در
ســال  1120-1119نوشــته شــده ،شــرح چهــل حدیثــی اســت کــه نویســنده ضمــن آن ســعی کــرده
اســت بــه مســائل مختلفــی کــه بــه تشــیع و اعتقــادات صحیــح او مربــوط مــی شــود ،بپــردازد.
در واقــع ،مــی تــوان آن را اثــری در معرفــی شــیعه و ویژگــی هــای آن دانســت .نویســنده در
نوشــتار پیــش رو ،بــا ارائــه گزارشــی از کتــاب ،محتــوای آن را در بوتــه بررســی قــرار داده اســت.
کلیــدواژه هــا :شــیعه شناســی ،صفــوی ،معرفــی کتــاب ،اعتقــادات شــیعه ،عقایــد شــیعه،
حدیــث ،اعتقــادات تشــیع ،معرفــی شــیعه ،بســتان الناظریــن فــی معرفــه ائمــه الهادیــن ،تشــیع،
محمــد یوســف بیــکا ،محمــد یوســف ناجــی.

الفكر الشيعي يف العصر الصفوي
ً
إطاللة عىل أحد النماذج ّ
القيمة من (األربعون حديثا)
رسول جعفر يان

ّ
شرح
اخلالصة:
يشتمل كتاب ّبستان الناظر ين يف معرفة األمئة اهلادين عىل ٍ
ً
ألربعني حديثا ســعى املؤلف من خالهلا للحديث عن مســائل خمتلفة ذات
بالتشــيع وعقائــده الصحيحة .وهذا الكتاب من تأليف ّ
ّ
حممد يوســف
صلة
ً
ً
ّ
َ
بيــكا ،ألفــه خالل ســنت  1119ـ  ،1120و ميكن يف الواقع اعتباره كتابا مناســبا
للتعر يف بالشيعة وما متتاز به.
ً
ّ
يتضمــن اســتعراضا للكتــاب ،مــع البحــث عــن حمتو ياتــه
واملقــال احلــايل
ووضعها يف بوتقة النقد.

ّ
األساســية :الفكــر الشــيعي ،الصفو ّيــة ،تعر يــف الكتــاب ،عقائــد
املفــردات
ّ
التشيع ،تعر يف الشيعة ،بستان
الشــيعة ،عقيدة الشــيعة ،احلديث ،عقائد
حممــد يوســف بيــكاّ ،
التشــيعّ ،
ّ
الناظر يــن يف معرفــة ّ
حممــد
األمئــة اهلاديــن،
يوسف ناجي.

Studying Shi›ism in Safavid Era
Reviewing Forty Valuable Hadiths
By: Rasool Ja›fariān
Abstract: Bostān on-Nāzerīn fi Mu›arrifa A›emat
ol-Hādīn, by Muhammad Yusuf Beika, was written
in 1119-1120. It includes the explanation of forty
hadiths through which the author is trying to talks
about different issues which are related to Shi›ism
and his right beliefs. In fact, it can be considered as
a work which introduces Shi›sm and its features.
The present paper provides a report of this book in
order to criticize its content.
Key words: Studying Shi›ism, Safavid, book report, Shiite beliefs, hadith, introducing Shia, Bostān
on-Nāzerīn fi Mu›arrifa A›emat ol-Hādīn, Muhammad Yusuf Beika, Muhammad Yusuf Nāji.

شیعه شناسی در روزگار صفوی

رسول جعفریان

مروری بر یک اربعین حدیث باارزش
مقدمه
کتابی با عنوان بســتان الناظرین فی معرفة ائمة الهادین ،چهل حدیثی اســت که نویســنده انتخاب و شــرح
کرده و ضمن آن ســعی کرده اســت به مســائل مختلفی که به تشــیع و اعتقادات صحیح او مربوط میشــود
بپردازد .در واقع ،آن را میتوان اثری در معرفی شــیعه و ویژگیهای آن دانســت .این اثر که در ســال  1119ـ 1120
ً
نوشــته شــده و مجموعا در  310فریم یعنی  616صفحه ســامان یافته ،دارای خطی بســیار زیباست .نویسنده
این اربعین ،بر اســاس آنچه در خاتمه آمده ،محمد یوســف بیکاســت و کاتب نســخه که یادداشــتی هم در
پایان نوشــته ،خود را محمد بن فضلاهلل الحســینی الموســوی الجهرمی یاد کرده و مؤلف را که مخدوم خود
دانسته محمد یوسف بیکا نام برده است .مادهتاریخ انتهای نسخه ،سال  1119را نشان میدهد ،اما در متن
به سال  1120همه به مناسبت بحثهای ظهور اشاره شده است .تاریخ کتابت در اول ربیعاالول سال 1121
تمام شــده اســت .نام کتاب یعنی بســتان الناظرین ،هم در بخش مقدماتی کتاب آمده و هم در یادداشــت
پایانی دیده میشود.
پیش از این ،از این نویســنده ،اثری با عنوان رســاله در پادشــاهی صفوی منتشــر کردم( .مجلس )1387 ،نام
وی در آن کتاب محمد یوسف ناجی آمده و گفته شده که اصلش گرجی بوده است .در مقدمهای که آنجا
نوشتم ،آوردم که وی کتاب اربعینی دارد که نمیدانم مانده است یا خیر ،اما اکنون معلوم میشود که مانده
و همین کتابی است که اکنون در حال نوشتن گزارش آن هستیم .در کتاب ما از وی با عنوان محمد یوسف
بیکا یاد شده است.

در ابتدای کتاب ،از این اثر با عنوان «اربعین ،موســوم به بســتان النظارین فی معرفة ائمة الهادین در تعریف
ائمــه طاهریــن» یاد شــده اســت .ابتدا تحمیدیه و ســپس توضیحــات مقدماتی درباره اهمیــت روایت حفظ
چهل حدیث و طرق آن بحث شده است .سپس مقدمهای آمده (فریم  )4و توضیح داده است که مسیرش
در شــرح و شــناخت ائمــه طاهریــن اســت که پس از رســول(ص) عهــدهدار هدایت امت هســتند .همینجا
دربــاره اختــاف میــان امــت و درباره شــماری از رخدادها و دیدگاههایی که درباره شــیعه و ســنی در آغاز امر
وجود دارد ،ســخن گفته اســت .توضیحات ،ترکیبی از حدیث و متنهای خود نویســنده و نیز به مناســبت
همراه اشــعاری اســت که ارائه شــده اســت .انتخاب این اشــعار تا پایان کتاب وجود دارد و از این زمینه ،به
دلیل حفظ بخشی از ادبیات عامه مذهبی ،اثر حاضر غنی و پربار است.
روش مؤلف آن است که متن حدیث را به ترتیب یک تا چهلم میآورد ،ترجمه میکند و سپس به بیان نکاتی
که میتوان از آن برداشــت کرد ،میپردازد .در این ضمن ،گاه دهها حدیث دیگر ضمن شــرح حدیث اصلی
آورده میشود.
سه نکته را درباره این کتاب باید گفت:
نخســت دیدگاههای تازه و شــرحهای نویی که درباره برخی از مســائل داده اســت .به نظر میرسد این نکات
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قابل توجه و در مواردی تازگی دارد.
دوم برخــی از نــکات تاریخــی که مر بــوط به روزگار مؤلف اســت و
این نوشــته ،بیشــتر عهدهدار همان اســت .وی در جایجای اثر،
به مناســبت ،مســائلی را که مرتبط با مباحث کتاب اســت ،ذکر
کرده و دیدگاههایش را بیان میکند.
یشــماری که در این کتاب آمده و به نظر میرســد
ســوم اشــعار ب 
برخی از آنها اهمیت زیادی دارد .شــاعر برخی اشــعار معرفی و در
یشــود .ممکن اســت
بســیاری از موارد هم از شــاعر نامی برده نم 
ً
برخی از اینها در جایی درج نشــده باشــد .مثال از میررفیع قزوینی
نقــل میکند« :توصیــف علی نه پایه مردم شد/اندیشــه در ادارک
صفاتــش کم شــد/زد جوش چو دریای کمــاالت علی/یک قطره
ُّ
ً
از آن بحــر غدیر خم شــد»( .فر یــم )26 ،یا مثال از «مال امدی رحمه
اهلل» نقــل کــرده« :کتــاب فضــل تــو را آب بحــر کافی نیســت/که تر
کنــی سرانگشــت و صفحــه بشــماری»( .فر یــم )32 ،نمونــه دیگــر
قصیده بلند مبارکخان درباره امام علی(ع)( .فریم)64 ،
چهــارم منابــع و مآخــذی کــه در ایــن کتــاب از آنهــا نقــل شــده و
ً
فهرست نسبتا بلندی است .برخی از کتابها از روزگار خود وی
و قابلتوجهاند .مانند اینکه نوشته است:
میرمحمد هادی مرحوم مغفور رضوان اهلل تعالی علیه ،در کتاب عقاید الفصول فی معرفه االصول.
مواردی در این باره هست که به بررسی نیاز دارد .در گزارش ذیل به نمونههایی اشاره خواهیم کرد.
نویســنده در صفحات آغازین ،فهرســتی از اختالفات پدیده آمده پس از رحلت رسول(ص) را بیان میکند،
حوادثی چون ســپاه اســامه و امثال آن را آورده و مســتندات خود را بیان کرده اســت .هدف از این قســمت،
هدایــت بحــث به ســمت نشــاندادن حقانیت شــیعه و بطــان آرای مخالفان اســت .این مبحــث در میانه
کتاب هم در جایی با تفصیل بیشتری آمده است.
در اینجــا مــروری بــر این چهل حدیــث و موضوعات آنها کــرده و هر کجا که نکتهای خاص در زمینه مســائل
دوره صفوی دارد به آن میپردازیم.
حدیــث ّاول از چهــل حدیــث او (فریــم  )20روایت افتراق امت اســت کــه مطالب بیان االدیــان را آورده و پس
ً
از کلیات ،وارد بحث فرقهشناســی شــده (فریم )32 ،و چنانکه اشــاره شد ،عمدتا عین مطالب بیان االدیان
درباره فرقهها را دارد ،هر چند در میانه افزودههایی نیز از منابع دیگر میآورد .در بخش شیعه امامیه از مطالب
میرداماد در تقویم االیمان استفاده کرده است( .فریم)55 ،
حدیث دوم (فریم  )56حدیث عرضه دین از عبدالعظیم حســنی اســت .مؤلف به این ترتیب ســعی میکند
احادیثی را انتخاب کند که به طور طبیعی بحث در چارچوب شیعهشناسی پیش برود .حدیث سوم (فریم
 )68درباره امام علی(ع) و اوالد اوســت .حدیث چهارم در فریم  77آمده و در فضائل امام علی(ع) اســت.
همه اینها بهانهای بر شرح دیدگاههای شیعه و نشاندادن جایگاه امامان است .حدیث پنجم روایتی درباره
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نــام دوازده امــام در معراج اســت( .فریم  )81حدیث ششــم (فریم
 )83و حدیــث هفتــم (فریم  )86باز دربــاره فضائل امام علی(ع)
است .حدیث هشتم (فریم ،)89 ،نهم (فریم ،)94 ،دهم( ،فریم،
 )97دربــاره روایتــی از عالمــات «امــام» اســت و بهتفصیــل بحث
شده است .حدیث یازدهم (فریم)115 ،

نقد قصهخوانان
حدیث دوازدهم (فریم )121 ،روایتی اســت علیه ابومســلم مروزی
یا همان خراسانی .به همین مناسبت ،بحثی درباره قصهخوانان
و در واقــع در نقــد تاریخــی ابومســلم دارد .کلیــت مطلــب دربــاره
وضــع قصهخوانــان دوره صفــوی این اســت کــه پیــش از صفویه،
قصهخوانــی در ایــران ســخت رواج داشــت و بخــش عمــدهای از
آن ابومســلمنامهها بــود و او شــخصیتی محبــوب بــود .از وقتی که
عالمان جبل عاملی به ایران صفوی آمدند ،علیه ابومسلم نوشتند
و گفتنــد کــه این قصهها دروغ اســت .کرکی متنی علیه ابومســلم
نوشــت و بعــد از آن و تــا اواخــر صفــوی ،منازعه بر ســر ابومســلم به
صــورت رد و ایرادهــای رســالهای ادامــه داشــت .ایــن قصــه بــه
درگیــری بــا صوفیان هــم ربط یافت و آنها که قرابتــی با میراث قبل
از صفوی داشــتند ،گویی مدافع ابومسلم بودند ،گرچه ارتباطی با
باورهایشــان نداشــت .شــرح اینها را در همان قصهخوانی قدیم آوردهایم .دکتر محجوب هم در جایی مفصل
نوشته است ،اما متن حاضر پس از آوردن روایتی درباره تقسیم افراد بد و شریر گوید[ :فریم ]122
گفتهانــد کــه قصهخوانــان دروغگــو و افســانهگویان ســخترو ،و متصوفــه بیآبــرو ،و مبتدعان زش ـتگو از این
طایفهاند ،کسانی که بالطبع شریر باشند و ّ
شر ایشان را سرایتی باشد و این صنف بدترین اهل عالمند ،چه
ّاول تضییع عمر شریف نموده ،مردم را از کار و بار خیر بازدارند ،و دویم از دین و ایمان برارند ،و فریب مردمان
دهند .پس چون این معنی را دانستی ،با حذر باش از ایشان.
تبصره :و بدان که از حدیث شریف مذکور چند چیز درو مزبور استّ :اول آنکه آن زندیق [ابومسلم] از دشمنان
اهل بیت و امام عصر خود بود که اگر چنین نبود ،اســم آن بیدین در میان اســامی دشــمنان ایشــان نمیبود.
دویم آن که بر امام عصر خروج نمود و در تقویت دشمنان اهل بیت و شیعیان ایشان سعی بلیغ نمود ،و آخر
به موجب حدیث شریف من أعان ظالما فقد سلطه اهلل [علیه] مغلوب و مقتول شد .چنان قدری ذکر کرده
خواهد شــد .ســیم آن که همچنان که بنیامیه(لعنهم اهلل) دشمن خاندان نبوت و امامت بودند ،بنیعباس
زیادتر بودند .اگر بنیامیه پنج معصوم را شــهید کردند ،بنیعباس شــش امام را مســموم نمودند( .لعنهم اهلل
تعالی) .چهارم آنکه لعن فرمودند امام(علیه الســام) بر کســی که گوید او از شیعیان است؛ زیرا که بر خالف
شیعه بود؛ چراکه شدیدالعناد بود نسبت به ائمه و شیعیان ایشان ،و باعث قتل ایشان بود.
پنجم آن که هر که ابومسلم را دوست دارد ،امامان را دشمن داشته ،و هر که او را مدح گوید ،ذم ائمه(علیهم
یشــود نهایت
الســام) کــرده اســت ،و هــر که آن ملعون را قبول کند ،پــس امامان را رد کرده .از اینجا معلوم م 
تأ کید در دشمنی آن ّ
شقی پلید.
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ششــم آن کــه هــر کــه خواهــد کــه از شــیعیان اهــل بیــت عصمــت و
طهارت باشد ،باید که از آن بدبخت ابد بیزاری جوید و ّ
تبرآ کند که

خــردان ایشــان تقــدم جویند بــر بزرگان ،یعنی در ســن و علــم و عمل

اگر چنین نکند ،ائمه(علیهم السالم) بیزارند از او ،و بر آن که لعنت

و ســبق در اســام و ایمــان ،اینهــا همــه منظــور اســت ،در شــرع ،هــر

مینمایند ،و بیزاری ایشان بیزاری خداست از آن کس .نعوذ باهلل من

نادان و قصهخوان نزد ایشــان مرد آ گاه باشــد  »...و به همین ترتیب

غضــب اهلل ،و لعنة اهلل علی أعدائهم من االولین و االخرین[ .همین

ویژگیهای دیگر بیان میشود.

متن صفحات چندی را به افشــا گری تاریخی درباره ابومســلم ادامه
داده تا این شعر را با انتساب به حیرتی نقل میکند( :فریم])129 :
ّ
مــــــــــروزی

موضــع وی درباره علما و به خصوص برآمدن افراد غیرعالم به جای
عالمان از عبارت او آشکار است .از جمله «پس اگر منصبی یابند،

نــــــــــادان

یعنــی علمــا ،ســیر نشــوند از رشــوهگرفتن ،و ا گــر فروگذاشــته شــوند از

وان دام فریــــــــــب قصهخوانــــــــــان

منصبــی ،عبــادت کننــد خدا را به ر یــا .بدان و آ گاه باش که ایشــان

بومســــــــــلم

نشــــــــــناخت ائمــــــــــه هــــــــــدی را
منکــــــــــر شــــــــــده حق شــــــــــاه مــــــــــردان

راهزنــان مؤمننــد ،و دعــوت کننده بــه کیش ملحــدان .پس هر کس
دریابــد ایشــان را ،میباید حذر کند از ایشــان و نــگاه دارد و صیانت
نمایــد دیــن و ایمــان خــود را» .انتخــاب این عبــارات و نــوع ترجمه،

َبســــــــــتند بــــــــــر او حکایتــــــــــی چنــــــــــد

موضــع انتقادی وی را نســبت بــه وضع علما و زمانه تا حدی نشــان

جمعــــــــــی کــــــــــه فروختنــــــــــد ایمــــــــــان

میدهد .در ادامه ضمن نکاتی به نتیجهگیری از حدیث پرداخته و

دادنــــــــــد فریــــــــــب ابلهــــــــــان را
گشــــــــــتند فریفتــــــــــه آن ســــــــــفیهان

از لــزوم پرهیز از اینکه هر کســی را عالم و عــارف پندارد ،یاد میکند.
از چهار گروه بد میگوید که البته عبارت در بیان دو گروه اول قدری
مبهم اســت ،اما گویا اشاره به پیشگویان ،کسانی که عارف خوانده

بحث از ابومسلم تا فریم  133ادامه مییابد .او مینویسد:
َُ
مخفــی نمانــد کــه ابومســلم و نظــرا و امثــال او را کــه ســختترین

«اهــل متصوفــه که مبتدعــه و مجوس و یهودی و نصــارای این امت

دشــمنان دیــن و اهل بیت طیبین و شــیعیان ایشــان بــوده ،به دلیل

گفته میشوند».

قرآن و سنت ،عداوتشان واجب و احتراز دوستی ایشان الزم است،
کــه اگــر چنیــن کند ،خســران دنیــا و آخــرت او را شاملســت؛ زیرا که
آن معلــون در اکثــر اعمــال ذمیمــه بــا  ...همعنان و با شــیاطین ّ
جن
و انس یکســان اســت ،از بــرای آن که اگر  ...ســبب غصب خالفت
و اســتیالی بنیامیه و مروانیان شــد ،ابومســلم نیز غصب خالفت و
باعث استیالی عباسیان شد»( .فریم )130
نویســنده ســپس به شیعهکشــی ابومســلم پرداخته و از ســنباد هم به
عنوان «سنباد مجوسی که از خاصان آن زندیق بود» یاد کرده است.

یشــوند» ،و
یشــوند ،همینطــور «اهل فلســفه کــه «حکما» گفته م 
م 

بــه نظــر وی «هــر یــک از ایــن چهــار طایفــه چیزهــا دارنــد ،بدتریــن و
ردتریــن خلــق خداینــد در بداعتقادی و بدنهادی و دشــمن خانگی
در اغوانمــودن خلــق خــدا ،و دشــمنترین مــردم بــه خانــدان نبــوت
و امامــت؛ ز یــرا کــه شــیعیان و دوســتان ایشــان را گمــراه مینمایند،
و نســبت بــه جنــاب اقدس الهــی ،عزوجل ،بــه حلول و اتحــاد قائل
میشوند»( .فریم  132ـ )133
از ایــن پــس وعــده میکند تــا به برخــی از باورهــای این گــروه بپردازد
و بدیــن ترتیــب بحــث از تصــوف آغــاز میشــود« :چنیــن عالماننــد

نقد صوفیان

راهزنان دین ،و دعوت نمایندگان به کیش ملحدین ،و قصهخوانان

نقــد ابومســلم در ایــن متــن صفوی ،ارتبــاط نزدیکــی با مبــارزه علیه

در ظالمین ،و گمراه نماینده
ملعونین و معاونان شیاطین ،و سایر بر ِ

صوفیــان داشــت و شــاید بــه همیــن دلیــل ،نویســنده در حدیــث

شــیعیان و دوســتان بایقین»( .فریم )133 ،ادامه بحث درباره نقش

ســیزدهم (فریــم  )131بــه ســراغ صوفیــان رفتــه و ایــن بحــث را طــرح

مثبت و منفی عالمان بر اســاس روایات اســت و در اواخر بحث این

میکنــد .حدیثــی از طیــف احادیــث «ســیأتی علــی النــاس زمــان

شــعر« :گشــتم بســی به مدرس ـهها کس نیافتــم /کو درس حــق افاده
کند استفاده هم /از ابنای خاندان ّ
مروت نشان مجوی /کاهل دلی

خوار و بیمقدار و فاســق در میانشــان عزیز و بااعتبار باشــد ،امیران

نماند از آن خانوادهام»( .فریم)136 ،

 »...آمــده کــه «اقوامــی خواهنــد آمــد کــه  ...مؤمــن در میــان ایشــان
ایشــان نادان و ســتمکار و علمای ایشــان بــر درهای ظالمان ســایر و

96

ُ
رفتار باشــند .توانگران ایشــانِ ،بدزدند توشــه فقیران و درویشــان را و
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ً
میشــود اواخــر صفــوی قطعــا از مالاحمــد اردبیلی یا همــان مقدس

خود را از دوســتی غیرحق بازداشــتن ،و آراســتن تن به ســنت رســول

اردبیلی دانســته میشــده و االن میدانیم که این مسئله محل تردید

صلــی اهلل علیه و آله» .آنگاه شــمارش شــیخ را از فــرق صوفیه آورده

جدی است .احادیث ضدتصوف آنجا فراوان آمده و نویسنده یکی

و میگوید« :همان فرقههایی اســت که شیخ حر از شیخ نجمالدین

را آورده و بــه شــرح آن پرداختــه اســت .پــس از آن نوشــته« :بــدان که
شــیخ حر ـ علیه الرحمه ـ رســاله در ّرد این طایفه نوشته ،الحق بسیار

نســفی نقل نموده» .آنگاه عبارت شــیخ را در بــاره فرقه ناجیه ،یعنی
آخریــن فرقــه آورده و اینکــه «دوازدهــم فرقــه ناجیهانــد ،و ایــن مــردم

خوب نوشته و به خط مصنف در نزد راقم اربعین موجود است» .در

صوفی حقاند» .آنگاه صفات آنان را در رعایت شــریعت برشــمرده
ً
و اینکــه مثــا «اســتماع ســازها و بذلهگویــی و افســانههای دروغ رو

تقســیمات از نســفی اســت)« .فرقه دوازدهم آنها تنها فرقهای اســت

میگردانند و  ...پس ایشان صوفی حقاند و حق با ایشانست و دنیا

که «اهل حقاند» و اینها قومیاند که تابعاند سنت رسول را ،و به جا

بر وجود ایشــان برقرار اســت» .در اینجا نویســنده درباره شیخ بهایی

میآورنــد نماز را بــه وقتش با جماعت»( .فریــم )138 ،به گفته وی،

مینویسد« :بدان که این مرد دیندار با وجود کشف و پندار و فضل

ایــن صوفیــه از ســنیها هســتند و آنها هم اینهــا را قبــول ندارند .وی

و کمــال و قــدر و جــال ،از راه غفلتــی که انســان را میباشــد ،غافل

اشــعار جامی را علیه صوفیــان میآورد( :فریم « )139بوی درویشــان

گشــته و غفلــت ایــن طایفــه در دیــن ضــررش عظی متــر اســت از هزار

نداری جامه پشمین چه سود .»...

شمشــیرزن ،بلکه صد هزار .بنابرین ضرور دید که این را فاش نماید

اینجــا فــرق صوفیــه را به نقل کتاب شــیخ حر آورده اســت (اصل آن

حدیث پانزدهم از قرب االســناد علیه «اهل البدع و الریب» اســت،
(فریم )139 ،اما نمونه تاریخی از بدعت بدست نمی خواهد.

و حقیقت حال را به عرض اخوان دین برســاند ،و آن این اســت که
میفرمایــد :صوفیــه دوازده فرقهانــد .یــک فرقه ناجی و باقــی اهل نار؛
و مــردم از ایــن اســتنباط میکننــد که مثل شــیخ مرد عز یــزی چنین

حدیــث شــانزدهم (فریــم )140 ،بــاز علیــه صوفیه اســت ،گروهی که

فرماینــد ،پــس حق خواهد بود .و بنابر یــن هر طایفهای از این طوایف

«اوراد ایشــان ،رقصکردن و نعرهزدن و دستکزدن است و ذکرکردن
ُ
ّ
ایشان ،ترنم و نغمه سراییدن»( .فریم  )141مؤلف از نه ویژگی بد آنها

در پنــاه ایــن طایفــه گریختــه ،بــاز همان خواهد شــد که بــود! و حال
آنکه چنین نیســت ،به چند وجه ،و این را نســبت به شــیعیان هیچ

میگویــد و ســپس روایــات دیگری در اینبــاره میآورد و بــا این بیت

یــک از علمــای متقدمه ،بلکه ائمــه معصومین ـ صلوات اهلل علیهم ـ

خاتمــه میدهد« :گوییا باور نمیدارند روز داوری /کین همه قلب و

نفرمودهانــد ،بلکــه خالف این منــع کردهاند ،چنانکه ســابقه قدری

دغل در کار داور میکنند».

مذکور شــد» و باز وجوهی دیگر در نقد آن بیان میکند .نویســنده به

حدیــث هفدهــم (فریم  )144باز ادامه نقد صوفیان اســت .در اینجا
از کتاب سهارم المارقه فی اغراض الزنادقه یاد کرده و آن را به شیخ
زینالدین نســبت داده اســت .آنگاه باز به نقل از شــیخ حر و رساله

هــر حــال در تالش اســت تا به انتقاد از شــیخ بهایی بپــردازد( ،فریم،
 )146 ،145هر چند ســعی میکند حرمت او را هم نگاه دارد .بحث
در نقــد تصــوف با مرور برخــی از احادیث و نتایجی کــه از آنها گرفته
ادامه مییابد( .فریم )148

او پرداختــه اســت .نتیجهگیــری آنکه «حاصل طول مقال آن اســت
کــه بداننــد پیــروان احمــد مختــار و شــیعیان حیــدر ّکرار و دوســتان

خاطرهای از دیدار با پدر رافائل

ائمــه اطهــار ـ صلــوات اهلل علیهــم مادامــت اللیــل و النهــار ـ کــه این

در اینجــا نویســنده خاطــرهای را کــه از دیــداری با پدر رافائــل دومان

طایفــه خبیثــه جیفهخــوار ،ردترین اهل کفــار ،و ارزل از فجــار تتار ،و

داشــته نقل کرده اســت .این شــخص فرانســوی بیش از ســه دهه در

مستوجب شتم و قتل و نارند»( .فریم )145

ایــران بــود و بارهــا در بــاره وی مطالبی نوشــته شــده کــه از آن جمله،
مقاله دوســت مرحوممــان جعفریمذهب درباره اوســت .نویســنده

نقد شیخ بهایی در تصوفگرایی او
نویســنده بــا اشــاره بــه «ایــن احادیــث شــریفه و خطابــات منیفه» به
انتقــاد از شــیخ بهایــی در تســامحی کــه در برخــورد با صوفیــان دارد
پرداخته اســت« :و شــیخ بهاءالدین محمد عاملی علیه الرحمه ،با
وجــود ســهلانگاری که کرده ،قــدری راه انصاف پیمــوده ،میگوید:
در رســالهای کــه در ّرد ایــن طایفه قلمی فرموده و ایشــان را چند فرقه
شــمرده بدیــن نحو کــه :بدان که تصــوف پاکیزهکردن ّنیت اســت ،و

متن ما در نقد صوفیه به مطالبی که در اینباره میان او و پدر رافائل
تبــادل شــده پرداخته و مینویســد« :شــاهد این مقال آنکــه روزی به
عنوان ســیر و عبرت در مســجد علی که در تختگاه اصفهان مشهور
برابر هارون والیت ،که نزد غالمان «علی بهارون ِو ری» موسومســت،
حاضــر بــودم که دیــدم رفایل فرنگی ملعون مشــهور پیدا شــده ،نگاه
بــه اطوار و ســماع و وجد طایف ـهای از صوفیه که در آنجا جمع شــده
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بودنــد مینمودنــد ،کــرده ،بخنده درآمده گفت :حاشــا که اینطور عبادت و بندگی باشــد .رفیقی خدابیامرز
داشــتم ،مــردی دیندار .روی بــه او آورده گفت :چه میخنــدی؟ پنداری این دین اسالمســت؟ رفایل گفت:
میدانم ِفرق بسیار در اسالم شما هست .رفیقم گفت :ما اهل ملت احمدی ،اینها [صوفیه] را کافرتر و ردتر از
شــما فرنگیان میدانیم .رفایل گفت :حاصل ،ما چنین باز یای و عبادتی در هیچ ملتی و کیشــی ندیدهایم
و نشنیدهام .این را گفت و رفت»( .فریم )148

خاطرهای هم از علیقلی جدیداالسالم
ســالها پیــش کتــاب «ســیف المؤمنیــن فــی قتــال المشــرکین» از آنتونیــو دوژزو ،کشــیش پرتغالــی را کــه در
اصفهان تغییر دین داد و مســلمان شــد و اســمش را علیقلیبیک گذاشــت ،منتشــر کردم( .قم )1375 ،آن
وقت نمیدانســتم وی چه زمانی درگذشــته ،اما بعدها دوستم جناب فلور یادداشتی درباره تاریخ درگذشت
وی یافــت و نوشــت كه يادداشــتى پيدا كردهاند كه ضمن آن كشيشــى در تاريخ دهم مــارس ( 1734حوالى
شــوال  )1146به هلند خبر داده اســت كه علیقلیبيک كه از وى با عنوان مرتد ياد كرده ،درگذشــته اســت.
آقاى روضاتى احتمال دادهاند كه خيابانى كه در نزديكى چهارســوى شــیراز یها به نام كوچه علیقلیبيک
هست ،شايد به نام وى نامگذاری شده بوده است( .بنگريد :دومين دو گفتار ،ص )67
بــه هــر حــال ،علیقلی بیک مترجم دربار شــاه ســلطان حســین صفوی و به اصطــاح دیلماج بود .نویســنده
اربعیــن خاطــرهای از وی در همیــن زمینــه تصــوف نقل کرده اســت .خــود علیقلی نقدی بر تصــوف دارد که
چاپ هم شده است .نویسنده اربعین میگوید«:از رفعت پناه علیقلیبیک دیلماج استفسار احوال صوفیه
نمودم که [آیا] جایی در کتابهای ســابق ذکر این طایفه شــده؟ در جواب فرمودند :مجمال در کتاب اشــعیا
در بــاب مالحــم ،بــه بدی یاد نمودهانــد و در کتاب لغت فرنگیــان ،در باب حرف صاد ،بــه تقریبی گفتهاند:
ـاق آن طایفه را به این اســم
صــوف اســم جماعــت حکمــای یونانیــه بوده ،و بعــد از مدت مدیــد رفتهرفته ّفسـ ِ
میخواندهانــد .آخــر ،حکمــاء بــرای خود اســم دیگر وضع نمودهاند که آن فیلســوف باشــد و اســم صوفی را به
زنادقه و ّفساق واگذاشتند»( .فریم)148 ،
از بس که زدند شیشه تقوا بر سنگ /وز بس که به معصیت فرود بردند چنگ /اهل اسالم از مسلمانیشان
صد ننگ کشیدند ز کفار فرنگ

چرا برخی از علمای شیعه با صوفیان مماشات میکردند؟
ســیر تاریخی عوضشــدن فضای مناسبات میان فقها و صوفیه در دوره صفوی امری تدریجی بود؛ به طوری
که در فاصله سه نسل ،در قرن یازدهم هجری ،تمایل به دوستی با صوفیه تا معارضه بهروشنی دیده میشود.
برای مثال شیخ بهایی یا محمدتقی مجلسی از کسانی هستند که گفته میشد تمایالت صوفیانه داشتند،
در حالــی کــه از نیمــه دوم قــرن یازدهــم تا پایان عصر صفــوی جدال میان این دو گروه بیشــتر شــد؛ آنگونه که
ً
عالمه مجلسی رسما به صورت یک مخالف ظاهر گشت و حتی این اتهام را از پدر هم نفی یا به عبارت بهتر
توجیه کرد .نویسنده ما در ادامه آنچه درباره شیخ بهایی گفت ،احساس کرده است که باید جدیتر به این
بحــث بپــردازد .نظر او این اســت که این تســامح در برخورد شــماری از علما با صوفیه ،بیــش از همه به قصد
ً
هدایت آنها بوده است .طبعا توجه داریم که این مطالب در سال  1120نوشته شده است.
نویســنده ضمن آنکه از دالیل مماشــات شــماری از علما از جمله محمدتقی مجلســی با صوفیه یاد میکند
و شــاهد بــر صــدق گفتــار خــود را شــهادت دو فرزندش مالعبــداهلل و مالمحمد باقــر دانســته و از فعالیت این
دو بــرادر علیــه صوفیــه یــاد میکنــد .فعالیت مالعبــداهلل علیه صوفیان چنــان و چندان بود که مــورد هجوم و

98

173

سالبیستونهــم،مشـارۀپنجم،آذرودیمـــــــــــــاه1397

یوفص راگزور رد یسانش هعیش

حمله آنان در مسجد جامع اصفهان قرار گرفت .در این حادثه یارانش او را از دست آنان که حتی بوریاهای
مســجد را آتــش زده بودنــد نجــات داده و مخفــی کردنــد .مخالفــان وی حتی توانســتند شــاه را به عــداوت با
وی وادارنــد ،و او گویــا بــه حکــم شــاه ،اخــراج بلد شــده ،بعد از مدتــی ایران را تــرک کرده و راهی هندوســتان
شــد .نویســنده در ادامه همین متن ،از مواضع مالمحمد باقر مجلســی علیه فســادهای دوره صفوی یاد کرده
و تأییــدی بــر تصوراتــی کــه منابــع دیگــر در اینبــاره داریم ،میگــذارد .با این حال ابتدا به شــرح آن مماشــات
پرداخته مینویسد[ :فریم)149 ،
شــیخ بهاءالدین محمد عاملی و مالمحمدتقی مجلســی و مالمحســن کاشــانی ـ علیهم الرحمه ـ که هر یک
قــدری بنــا بــر مصلحت ،ایــن طایفه را که شــاید از آن راه باطل برگردنــد ،مراعات مینمودنــد ،بلکه از جانب
ایشــان ســخنان نیز میگفتند و مینوشــتند .اما فی الحقیقه در عقاید حقه مخالف ایشــان بودند و مؤید این
مقــال آنکــه هــر یک از این علمای مزبور ،عمر خــود را صرف اخبار ائمه اطهار (صلــوات اهلل علیهم اجمعین)
نمودنــد ،و مــادام الحیــات در نشــر آثــار اهل بیت(علیهم الســام) مجد و ســاعی بودند ،و قفل شــبهات را از
مفتاح فالح احادیث ایشــان میگشــودند ،و شــاهد بر این حال و مصداق این مقال آنکه شــیخ بهاءالدین در
رســالهای که از او مشــهور اســت ،بیان فرقههای این طایفه نموده که دوازده فرقهاند .یک فرقه از آنها ناجی و
یــازده فرقــه هالکانــد ،و بیان فرقه ناجیــه را که میکنند ،اوصافی چنــد را بیان مینماید که در شــیعه امامیه
است و مراد او اینکه بنا بر مصلحت وقت مطلق این طایفه را لعن نکند ،و یکی از آنها را خوب شمارد که به
این تقریب شــاید ایشــان را به طریقه اهل بیت(علیهم الســام) درآورد و آخوند مالمحمد تقی مجلسی (علیه
ً
الرحمــه) کــه ظاهــرا بــا اینها آمیزش مینمود ،باز ســببش هدایت بــود ،و بر این دعوی ،دو پســر او مالعبداهلل و
آخوند مالمحمدباقر مرحومان که هر یک در فضل و کمال سرآمد مردم روزگار بودند ،ادای شهادت مینمودند
بــه ایــن معنــی ،و ایشــان به احوال والد خــود داناتر از دیگران بودند ،و چون تواند بود که این ســخن را کســی از
ایشــان قبول ننماید ،و حال آنکه مجتهد عصر و زمان و مقتدای به خواص و عام بودند ،و بنای مســائل دین
را بر قول و فتوای ایشان میگذاشتند ،و حال آنکه در آن اوان این طایفه را طغیانی بود که چارهای به جز تقیه
از ایشــان نبود .و دلیل بر این مدعا ،احوال مالعبداهلل مرحوم اســت ،بعد از فوت پدرش آخوند مالمحمدتقی
مجلسی ،به ظن آنکه او را در ترویج دین حق ،ناصری و معینی هست ،فی الجمله اظهاری از افعال قبیحه
و اطوار شنیعه این طایفه را نموده ،و طریقه ائمه هدی را که شیوه مرضیه آخوند خود بوده بیان فرموده ،پیروان
ّ
حالج بنا بر عداوت دینی و لجاج اتفاق نموده از برای اهانت ،بلکه ضرب و قتل نیز مضایقه نبود ،در مسجد
جامع عتیق اصفهان ،هجومآور شــده ،بوریاهای مســجد را ســوزانیدند ،و مدرســین را منع از درس نمودند و
مدتی در مســجد را بســتند ،و آن بنده خدا را بعضی از دوســتانش به هزار حیله و تدبیر از مســجد به خانهاش
رساندند و مختفی کردند ،و چون آن طایفه چنین فضیحتی نمودند ،از ولینعمت عالمیان ترسیده ،جمعی
ّ
متفــق شــده از راه شــیطنت کــه جبلــی ایــن طایفه اســت ،تقرب بــه مقربان درگه خالیــق امیدگاه جســته ،به
بهتــان و دروغ چنــدان چیزهــا به عرض اقدس ظل اهلل رســاندند که اول به قتل آن بیچاره اشــاره شــده ،بعد از
التماس اخراج از بلد فرمودند ،و تقصیر او ،که پیروی ائمه اطهار و انتشــار آثار و اشــتهار اخبار ایشــان بود ،به
جهت عداوت دینی به نحو دیگر خاطرنشان نموده بودند ،و به نوعی خاطر اشرف صاحب قرانی را آزردند که
مافوق آن متصور نبود .ـ اعوذ باهلل من شرور الناس و ّ
الخنآس الذی یوسوس فی صدور الناس ـ و آتش غضب
پادشــاهی را که نمونهای از خشــم الهی اســت ،از ســخنان فتنهانگیزی چنان برافروختند که احدی را قدرت
التمــاس و جــرأت درخواســت نبود ،الجرم العالج به ســبب عداوت آن ســیاهبختان بیایمــان ،جالی وطن
نموده ،روانه کفرستان و بالد هندوستان گردید.
و با وجود عداوت چنین که بین پیروان ایشان با اهل علم و صالح هست ،دعوی تشیع نیز میکنند و خود را از
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شیعیان میشمارند و مردم بیتمیز از ایشان نیز قبول میدارند .غرض

ادامه بحث از فرق صوفیه و نقد عقاید آنها

اصناف کفار ،از گبر و ترســا و یهود و هنود در کمال امن و آســایش در

نویســنده در اینجا با اشــاره به اینکه «چون به مرحمت و شــفقت آن

ترویج کفرشان مشغول ،و به بتپرستی خودشان مأمول ،با وجود این

ولینعمت عالمیان ،و مالک رقاب اهل زمان ،و مالک ارث و ملک

از مذمت ایشــان ســاکت باشند ،و هیچ نگویند و آزارشان ننمایند .و

ســلیمان ،صاحــب دوران بــه قــدرت ملــک المنان ،دلها قویســت»

مــرد فاضــل دینداری که کارش شــب و روز مــدح و منقبت اهلبیت

میگو یــد تــازه از اینجا میخواهــد به بیان گمراهی ایــن فرقه بپردازد.

اطهــار و ذکــر احادیث و آیات ملک جبار بوده ،منشــأ این نحو اهانت

ســپس بحــث را بــا «تنبیــه» شــروع میکنــد .وی یکــی از مهمتریــن

که بر کفار روا ندارند رسانند.

نقدهــای وارد به آنها را اعتقاد به «وحدت وجود» یا «حلول» دانســته

زهی بیدینی و جرأت و جسارت ّ
تشیع این طایفه و اخالص ایشان

و ســپس مــوارد دیگــر را هم از دیدگا ههــا و رفتارهایشــان ذکر میکند.

بــه دودمــان ســلطنت صفویه کــه باعث ترویــج دین ائمــه طاهرین،
فــی الحقیقــه ایشــانند .عاقــل را بــه انــدک تأملــی ظاهر اســت و بعد
از انقضــای مــدت مدیــد از وقــوع حکایــت کــه فضــل و دانــش قدوة
المحققیــن موالنــا محمدباقــر مرحوم بــه اوج کمال و جمال رســید،
در زمــان جلــوس میمنت مأنون نــواب کامیاب فلک گــردون قباب
اشــرف اقدس ارفع که از یمن دینپروری و معدلتگســتری بندگان

چنان که خرس مســت در کوهســار ،به چرخ درآیند و خود را بیهوش
وانماینــد ،و در چلهخان ههــا نشــینند و  » ...مــورد تأ کیــد اوســت.
(فریم )152 ،آنگاه اشعاری از حکیم سنایی آورده که در این نسخه
«ثنایــی» آمــده اســت« :همــه از راه شــرع بیخبرنــد /آدمــی صورتند
لیک خرند /همه دیوان آدمیرویند /همه غوالن به بیرهی پویند».

او ،ایران چون گلستان ارم گردید ،آخوند مرحوم به استمداد جمعی

نویســنده از ســر نــو بــه بحــث در بــاره فرق ههــای صوفیــه پرداختــه ،از

از مقربان پایه سریر سلطنت که از دل و جان خیرخواه دین و دولت

نخســتین آنها ،فرقه هاشــمیه یاد کرده اســت .ایــن مباحث مفصل

بــوده و هســتند ،جزاهــم اهلل خیــرا و اعظمهم اجــرا امور نامشــروع را از

اســت و نویســنده ذیل چهاردهمین فرقه ،یعنی کاملیه ،قصیدهای

مناهــی و مالهــی و معاصــی مقــدس الهــی به پایه ســریر عــرش نظیر

طوالنــی از قاضــی شــریف خوزانی درباره طایفه صوفیه آورده اســت:

اقــدس کــه حامی دیــن مبین و ماحی آثــار فجار و ملحدین اســت،

«مــیروم در حــال پیــری فکــر دیگــر میکنــم /پا بــه دامن میکشــم در

عــرض نمــوده ،بنا بر ترویج مذهب آبای کرام و اجداد ذوی المجد و

خلوتی ســر میکنم /دلق و تســبیح و ردا و شــانه ،مســواک و عصا/

العظام(علیهــم صلــوات اهلل الملک العالم) ،نهی از جمیع فســوق و
ّ
فجور از شــراب و قمار و فواحش و منع صوفیه خداعیه ،و از ســلوک
مســلک ضــال و اضــال جماعت ّ
جهــال نموده ،و زجــر از ارتکاب

همچو سالســوان صوفی در ســر و برمیکنم  /...میگذارم نام خود را
(فریــم  165ـ  )166فرقــه هیجدهــم ،جور یــه اســت« ،ایشــان چنانچه

مناهــی و اشــتغال رقــص و ســماع و مالهــی فرمــوده ،حکــم نافــذ در

توانند البسه الوان ابریشمین که حریر محض باشد و زرینه و زربفت

جمیــع ممالک محروســه در منع جمیع محرمــات و رفع مخترعات
شــرف ّ
عــز صــدور یافــت ،و انواع فســوق و فجــور از صفحــه روزگار بر

و ســمور بپوشــند و در مجالس خود و غیره از خمر و ســاز و شــاهدان
گلعــذار و پســران زل ـفدار و غیــر آن از آالت قمــار و مناهــی آراســته

طــرف و روی ادبــار برتافــت ،و مجاهــر بــه فســقی و فجــوری کســی

کننــد ،و حاضــر شــوند و مرتکب شــوند و از آنها مضایقــه ننمایند ،و

ندیدیــم بلکه بهندرت هم نشــنیدیم که مرتکــب گردند .مثنوی[ :در

قصههای دروغ و افسانههای بیفروغ گوش کنند ،مانند کبرنامه که

ستایش شاه]

شــاهنامه گویند ،چنانچه فردوســی با وجود نظم آن ،خود در مذمش

الهی تو این شــاه درویش دوســت /که آسایش خلق در ظل اوست/
بسی بر سر خلق پاینده دار /دلش را به نور خودت زنده دار /بکام تو
بادا همه کار تو  /خداوند گیتی نگه دار تو

نیــک فخرالراشــدین /خو یــش را زین خــر مریدان نیز خرتــر میکنم».

گویــد :نظــم :چو رســتم خری بــود در سیســتان /منش کردهام رســتم
داســتان /همــه آن روایت دروغند پاک /سراســر نیرزند بیک مشــت
خــاک .و حدیثــی از جنــاب حضرت صــادق ـ علیه الســام ـ روایت
شده که بعضی از مضمونش آن است که کیخسرو سیصد و کسری

دل و کشورت جمع و معمور باد /ز ملکت پراکندگی دور باد /تو در

از انبیاء بنیاسرائیل را شهید نمود ،سوای مؤمنان دیگر ،پس پهلوان

سیرت پادشاهی خویش /سبق بردی از پادشاهان پیش

پــای تخت بیدســتآلودگی نمیتواند بود ،اگرچه همه رضا باشــد به

وی ســپس از برخی از عبارات فیض کاشــانی در الکلمات الطریقه
یاد کرده که در آن به نقد صوفیه پرداخته است[ .فریم  149ـ )151
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و چیزهای زشــت به او نســبت داده و میدهند ،که یا غیبت اســت

یدفــع ظفره الــی رجل من عترتی یقول الحق و یعمل به ،یعنی هال کو

و یا محض بهتان ،و هر یک کبیره اســت ،و در باب قصههای دروغ

پــس رد کنــد ظفرش را به ســوی مردی از عترت من کــه بگوید حق و

یا راســت که از دشــمن دین باشــد ،گفتن و شــنیدن آن برای تعیش

عمل به آن نماید .و از این ظاهر و مبین است که بعد از هال کو کسی
از ســادات رفیع الدرجات را این دولت ّ
میسر نشد ،مگر اهل صفویه

ترتیــب در البــای ایــن نقدها ،نویســنده نــکات دیگــری را هم که در

ّ
علیــه عالیــه را .بر متأمل خبیر بصیر بی خوش آمد و مداهنه میباید

طعنه به دیگران دوست دارد ،مطرح میکند.

این معنی ظاهر باشد ،و موید قول داعی دوام دولت ابد مدت آن که

و خوشآیندگی حرام است ،بلکه کبیره است»( .فریم )168 ،بدین

حدیــث نوزدهــم (فریــم  )174دربــاره قصهخوانــان و گــوشدادن بــه
آنهاســت و پاســخ اینکه :من أصغی الی ناطق فقد عبده .ضمن آن
به چند نقل دیگر هم درباره قصاص استناد شده است .با این حال
اشارهای به وضع قصهخوانان صفوی ندارد.

محمد بن الحســن المشــهور به فاضل هندی در رساله نجات آورده
از ســید جلیل نظامالدین حســن بن جعفر الحســینی بســند خود از
امیرالمؤمنیــن و یعســوب المســلمین ـ علیه الســام ـ که آن حضرت
فرمودنــد :لنــا فی اردبیل کنز لیس من ذهــب و ال فضة ،و لکنه رجل
مــن ولــدی یرحل الــی التبریز ،فاذا ســمعتم بــه و ادرکه او فــی زمانه،
ً
فاتــوه و انصــره ،و لــو حبوا ،یعنی از بــرای ماســت در اردبیل گنجی و

دولت صفویه و درآمدن شیعه از تقیه
حدیث بیســتم (فریــم  )177درباره وظیفه شــیعیان در عصر غیبت

نیســت آن گنج از طال و نه نقره ،ولیکن مردی اســت از اوالد من که
روان میشــود به ســوی تبریز با دوازده هزار ســوار ّ
جرار بســته باشــد به

حیدر دوستدار آن بود

عصابه ســرخی و سوار استر شــهباء باشد .پس هر گاه بشنوید این را

اســت :شــیعه نبود آن که گوید من غالم حیدرم /شیعه آن باشد که

نکته تاریخی وی در اینجا ،در جریان شرحی که درباره کلمه رافضه
داده این اســت که پس از این حدیث شــریف مســتفاد میشود اسم
رافضه که بر اعظم مردمان که مجمع بر حق باشــند ،یا بر اهل ســواد
اعظم ،چنان اطالق کرده و میکنند که ظاهر و عالنیه است ،یعنی
این معنی ثانی برای این طایفه دست نداد تا زمان ظهور شاه ّ
جنت

ّ
مــکان شــاه اســماعیل ماضی ـ قــدس اهلل روحه و جعــل الجنة مثواه
مع آبائه الطاهرین صلوات اهلل علیهم اجمعین ـ هر چند سابق بر آن
شــیعیان بودند ،نهایت عالنیه با اهل ســنت عداوت نمینمودند ،و
تقیه از ایشان میکردند ،و اجتماع در سواد اعظم و خطبه و سرکرده
نداشــتند که ســید و از اوالد ایشــان بوده باشــد و دولت از دیگران به
ایشــان منتقل گشــته باشــد ،و عمل به فرموده ائمه(علیهم الســام)

و ادارک کنیــد او را ،یــا زمان او را ،یعنی زمان دولت او را ،پس بیایید
بــه ســوی او ،و نصــرت نماییــد او را .اگرچه به چاردســت و پا بروید.
پس بر متتبعان آثار [و] اخبار آن نامدار ظاهر و مبین است که سوای
آنجنــاب بــا دوازده هزار کــس و عالمات قزلباشــی که عصابه ســرخ
کنایه از اوســت ،بعد از هال کوخان ،یا پیش از آن ،از ســادات کســی
را روی نــداده .پــس ظاهر اســت که مردانه مرد موعود ،وجود مســعود
َ
ایشــان بوده که علم سیادت و نجابت افراخته ،و شمشیر کین برای
دشــمنان دیــن آخته ،متوجه آن صوب شــده ،بعــد از فتح و نصرت
ّ
در آن بلــده مبارکه با بخت مســعود بر تخت ســعادت متمکن و قرار
یافتند و به دولت و اقبال بر تخت پادشاهی و با دین و دادخواهی و
حقپرستی نشستند»( .فریم)180 ،

متصــل نمــوده ،از خاصان و مخلصان آن جناب باشــند ،بمحمد و

خبر مزبور درباره سقوط عباسیان در منهاج الکرامه ( )170آمده و در

آله» (فریم)179 ،

نهایت به عنوان تفسیر مؤلف گفته شده« :و کان االمر کذلک حیث

در اینجــا میکوشــد اشــارهای را کــه در کتــاب عالمــه حلــی ،یعنــی
منهــاج الکرامه درباره هال کو آمده ،به نوعی بر صفویه منطبق ســازد:
«چنانچــه عالمــه حلــی علیــه الرحمــه در کتــاب منهــاج الکرامــه از
پــدرش نقــل در معجــزات و از غیب خبردادن جنــاب امیرالمؤمنین
صلوات اهلل علیه و آله ،حکایت هال کو خان را ،و طلبیدن اهل حله
از هال کوخان امان ،و پرســیدن آن که من هنوز غالب بر حا کم شــما
نگشــته چرا امــان میطلبید ،و جــواب پدر عالمه کــه از بزرگان دین
خود به ما چنین خبری رســیده ،لهذا بعد از آن ،اماننامه نوشــته به
ایشان عنایت نمود .و در آخر آن حدیث آن جناب میفرمایند که ثم

ظهر هوال کو من ناحیة خراســان» .نیز در کشــکول بحرانی ()148/3
از تذکــرة االئمــه [منســوب بــه مجلســی] نقــل شــده کــه او خبــری از
عالمــه (بدون اشــاره به نــام کتابی خاص) درباره ســقوط عباســیان
دارد کــه ضمــن آن اشــاره بــه «انقــراض دولة بنــی العباس و ســلطنة
هوال کــو و انتهــاء دولتــه بالســاطین الصفو یــه» دارد .همیــن خبــر در
کشــکول بحرانی )257 ،256/3( :تکرار شــده اســت .نیز خبر مزبور
در «رســاله در پادشــاهی صفوی» از محمد یوسف ناجی ،از علمای
صفوی (چاپ بنده) ص  535به نقل از منهاج الکرامه آمده است.
اینها نشــان میدهد که از این خبر ،برای پیشــگویی ظهور صفویه در
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این دوره اســتفاده شــده اســت .حدس قوی این است که محمدیوســف ناجی ،همین محمد یوسف بیک
نویسنده اربعین ماست.
نویســنده اربعین در تأیید مطالب خود روایتی هم از ســیوطی که مضمون «حتی یأتی قوم من قبل المشــرق،
معهم رایات ســود» در آن آمده را شــاهد میآورد .او پس از ترجمه حدیث می افزاید« :کســی را گمان نشــود که
این حدیث را ممکن اســت که ســیوطی برای تعریف بنیعباس و در مدح ایشــان ذکر نموده اســت ،بلکه نه
چنین اســت؛ زیرا که باز در آن کتابش ،در ّ
مذمت ایشــان میگوید» و ســپس حدیثی از طبرانی نقل میکند.
عــاوه بــر ایــن ،آنچــه در روایت یونــس عبدالرحمن از حضرت رضــا آمده کــه فرمودند در دعای مشــهور از آن
ّ
جنــاب کــه «اللهــم صل علــی والة عهــده و االئمة من بعــده» و نیز در دعــای حضرت صاحــب الزمان(علیه
الســام) کــه میفرمایــد« :و صــل علی ولیــک و ُوالة عهــده و االئمة من ولــده ،پس والدت در زمــان و عهد آن
جنــاب اســت»( ،فریــم )181 ،یعنی همین صفویه .ســپس خبری دیگری آورده و مــی افزاید« :پس این خبرها
همه افاده دولت صفویه علیه عالیه و طریقه ایشان که الحمداهلل و ّ
المنه طریقه شرعیه صحیحه اثناعشریه
اســت مینماید .پس بر هر یک از شــیعیان ســعادتمآل و دوستان رســول و علی و آل واجب است شکر این
ّ
نعمــت خــدا و صلــوات بر محمد و آل محمد ـ صلوات اهلل علیهم ـ و دعای دوام دولت ابدمدت این دودمان
نماید تا باعث زیادتی نعمت الهی نســبت به این کس شــود؛ زیرا فرمودند :و لئن شــکرتم الزیدنکم؛ زیرا که
وجود این پادشاهان نسبت به شیعیان نعمت عظیمی است که قدرشان را نمیدانند مگر قلیل نادری که از
معرفت نعمتهای الهی مطلعند ،و واجب است دعای خیر از جهت ذات مبارکشان».

در اینجا درباره لزوم دعای خیر برای پادشاهان و امیران خوب احادیثی نقل میکند .یکی هم از امالی صدوق
استّ :
«فأی قم أطاعونی ،جعلت قلوب الملوک علیهم رحمة» .توصیه مؤلف این است که «پس تأمل نموده
عبرت گیرید و از در انصاف درآیید ،کما تدین تدان ،و خود را خوب نموده ،دیگری را مقصر ندانید ،و بدگویی
ایشــان را [ســاطین صفوی] را واگذارید و شــکر احســان را به جای آرید تا از فوز یافتگان شــوید»( .فریم )183
نویســنده وجود و لزوم ســاطین صفوی را فرض مســلم میگیرد و اینکه «پس معلوم شــد که بودن پادشاه و امرا
در کار اســت ،و دعای خیر بر ایشــان واجب و الزم و اعانت و اطاعت ایشــان الزم» .وی در این باره به «رســاله
شیخ ابوالحسن خاتونآبادی که شرح دستورالعمل» جناب «امیرالمؤمنین صلوات اهلل علیه و آله برای مالک
اشــتر علیه الرحمن قلمی فرمودهاند» ارجاع میدهد .نام آن رســاله ،نصایح الملوک فی آداب الســلوک اســت
که به گفته نویســنده اربعین «الحق خوب پرداخته که بســیار ضرور اســت از برای پادشــاهان کامکار و ملوک
ذوی االقتدار و معززان اولی االخیار و سایســان کفار» .ســپس این شــعر را منســوب به صاحب بن عباد آورده:
«شهشــناه ما را ثنای جلی اســت /که از جان محب ّ
علی و نبی اســت /بود دوست او را خدادوست دار /پس
آن دوست را با جهنم چکار /ازین گر بدانم ثنا بیشتر /خورد بر روانم دو صد نیشتر»( .فریم)183 ،
حدیث بیست و یکم (فریم  )183روایت بلندی است از مالقات امام صادق با شیعیان در مسجدالنبی که
آنان را به اجتهاد و ورع دعوت میکند .حدیث بیس ـتودوم (فریم  )187باز در وصف شــیعه و مؤمن واقعی
است .حدیث بیستوسیم (فریم  )206به همین منوال شیعه و سؤال و جوابی از امام درباره «رافضه» است.
حدیث بیستوچهارم (فریم )214 ،باز درباره شیعیان آل محمد و احترام به آنهاست .حدیث بیستوپنجم
(فریم  )219حدیث غدیر خم .در اینجا شرحی از وقایع آخرین روزهای رحلت رسول و مسائلی که پس از آن
پیش آمد را آورده اســت؛ ســپاه اســامه و فدک و خمس و بقیه موارد .فصلی هم در مطاعن خلفا آورده است.
آخر هم هفتبندی از مالعباس قاجار در اینباره( .فریم 234 ،ـ )237
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پیشگویان ظهور در اواخر صفوی و نقد مؤلف بر آنها
حدیث بیستوششم (فریم  )237روایتی از کافی ،به نوعی ادامه همان مباحث .روایت بیستوهفتم (فریم
 )245درباره ورع و تقیه و لزوم توجه به آنها .به دنبال آن بحثی درباره تقیه دارد .حدیث بیستوهشتم (فریم
 )247درباره مهدی(علیه السالم) است که بهتدریج بحثهای پایانی اربعین را تشکیل میدهد .به همین
ترتیــب حدیــث بیســتونهم (فریــم  .)249ضمــن این حدیث بــه بحث از عالئــم ظهور بر اســاس این روایت
میپــردازد .روایــت ســیام (فریــم  )252دربــاره خروج ّ
دجال از اصفهان و شــرح آن اســت .حدیث س ـیویکم
(فریم  )256و روایت ســیودویم (فریم  )257باز درباره عالئم ظهور اســت .وی در ذیل هر روایتی تأ کید دارد
که عالئم ظهور منحصر در اینها نیست.
در ادامــه دربــاره روایتــی که در آن از «اختــاف بنیالعباس» به عنوان عالمت ظهور یاد کرده ،ســپس از «نزول
الترک الجزیره» سخن به میان آمده ،و آنگاه از «نزول الروم الرمله» و اینکه این رفتوآمدها به جایی میرسد
که «حتی تخرب الشام» ،و اینکه خرابی شام یا همان سوریه ،به سبب برآمدن سه پرچم است :رایة االصهب،
رایة االیقع ،و رایة السفیانی ،سخن گفته شده است! (فریم)260 ،
نویسنده پس از آن در تطبیق این عبارات بر مصادیق تاریخی مینویسد :پس اختالف بنیعباس خود ظاهر
ً
اســت ،و نزول ترک ،ظاهرا تیمور بوده باشــد ،چنانکه میان او پادشاه روم جنگ شده ،آخر گرفتار شد پادشاه
روم .یــا هال کــو نیز محتمل اســت .و نزول روم به رملــه ،احتمال «آل عثمانیه» میرود ،یــا اینکه «فرنگان رومه»
نیز احتمال دارد.
جالــب اســت کــه تعبیــر ترک و روم در دورههــای مختلف ،بر اقــوام مختلف و آدمهای متفاوت از ســاطینی
ً
که نمایندگی آنها را دارند ،منطبق میشــود؛ مخصوصا روم که یک بار رومیان حا کم بر قســطنطنیه اســت ،بار
دیگر رومیان به معنای عثمانیان است و دیگر رومیان به معنای فرنگیان.
وی سپس به بیان فهرستی از عالئم که شیخ مفید نقل کرده پرداخته و در انتها مینویسد:
پس باید بدانند شیعیان خیر مآل و دوستان رسول و آل که این همه وقایع ،آیا واقع تواند شد
در میــان وعــده ظهــور آنجناب تا ظهور آن آفتــاب عالمتاب که بعضــی از فضال و منجمین
تحدیــد و تعییــن نمودهانــد ،یــا نــه! پــس بداننــد دوســتان کــه ّاول وعــدهای کــه میــرزا جعفر
منجمباشــی ســابق نموده بودند ،مع بود با وعدهنمودن و قراردادن میرمحمد صالح شیرازی
مشهور به سادات دست غیبی در کتابش موسوم به تکمیل االیمان که در سال  1115باشد،
و الحمــدهلل بــه نظر خــود مالحظه آن را نمودیــم چون خالف قول معصوم بــود مطلب ،و مراد
حاصل نشد[ .نشانی از تکمیل االیمان دست غیبی در دنا  288/3ـ  289نیست]
دویم آخوند مرحوم همچنین شــعری را منســوب میســازند به خواجه نصیر مرحوم .اینکه او فرموده باشند در
ســال «غلص» اگر بمانی بینی ُملک و َملک و ملت و دین برگردد ،که ســال هزار و بیســت [ 1120ســال تألیف
ایــن کتــاب] بوده باشــد کــه الحال در میانیم و مالحظــه مینماییم که الحمدهلل و المنه عالــم در نهایت امن و
امان و آرامیدگی است ،و سال بیستویکم آخوند مرحوم مانده ،خدا حیات بخشد تا او را نیز ببینیم و از قید
او نیز فارغ گردیم .به هر حال ،آنچه به خیال داعی دوام دولت قاهره ،راقم اربعین [همین کتاب] میرسد ،هر
چند بر آن نیز اعتمادی نیســت ،نهایت نکتهای اســت که خالی از چیزی نیســت ،و آن این است که جناب
رســول خــدا (صلــی اهلل علیــه و آله) فرمودهانــد حدیثی را که ّمت ٌفق علیه فریقین اســت کــه بعضی از مضمون
آن این اســت که شــبیه اســت حکایت و احوال این ّامت با ّامت موســی ،و بنیاســرائیل مثل پر تیر به پر تیر
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و نعــل اســب به نعل اســب .و از ایــن نهایت مشــابهت بهم فهمیده
میشود [آنگاه نمونهای تاریخی مربوط به عمر نوح و غیره نقل کرده
و در نهایــت مینویســد ]:پس حاصل نتیجه معنــا آن خواهد بود که
ً
آن جناب اقال دو هزار ســال و کســری عمر بکنند ،و از تاریخ والدت
باســعادتش کــه الحــال تحیــر ایــن اربعیــن اســت ،نــور ،کــه از تاریخ
هجرد َد َرر َود ،هشــتصد و شــصتوچهار باقــی میماند .پس از اینها
فی الجمله متفطن میتوان شد ،و دیگر مشابهت ملک بنیاسرائیل
از زمــان موســی تــا پیغمبر ما(صلــی اهلل علیه و آله) نیز دلیلی اســت
روشــن بــر ایــن مدعا؛ زیــرا که از زمــان موســی (علیه الســام) تا زمان
پیغمبــر مــا قریــب دوهزار و دویستوســیویک ســال نقــل کردهاند،
چنانکــه ابــن جــوزی در تلفیق ذکر نموده .پس بایــد که زمان هر یک
در امتــداد نیــز مثل هم یا قریب به هم باشــند .حاصل اصل کالم آن
است که بغیر از خدا که صاحب اختیار کل است ،و خازنان علم او
سبحانه که هر گاه خواهند بدانند میدانند که کی ظهور مینماید،
ّ
وعدههای موقتین همه کذبست و افترا ،و اعتماد را نشاید ،چنانکه

هــم از «تفســیر مالمیــرزا محمــد مشــهور بــه خیــاط» یاد کرده اســت.

سابقا گذشت ،و اهلل تعالی اعلم بما یکون»[ .فریم  262ـ ]263

(فریــم  )280حدیــث سیوهشــتم (فر یــم  )281هم در همــان فضای

بیمناســبت نیســت بیفزایم که نویســنده اربعین ،پس از آن ،ضمن
حدیث سیوسیم که در آن از امام صادق درباره «السلطان العادل»

حدیــث س ـیونهم (فر یــم  )286درباره آن اســت که عمر یک نوشــته

ســؤال میشــود و میفرماید« :هــو من افترض اهلل طاعتــه بعد االنبیاء

از تــورات نزد رســول(ص) آورد و جمالتی کــه آن حضرت در اینباره

و المرســلین علــی الجن و االنس اجمعیــن» ،تفصیلی در این زمینه
ً
ً
دارد کــه «اطــاق ســلطان عــادل مطلقــا در احادیــث ظاهــرا امــام

گفتند.

زمــان باشــد ،نــه غیــر ایشــان ،مگــر قرینــه صریحــه برخالف باشــد».
ســپس مــی افزایــد که ســلطنت امام زمــان متصل به قیامت اســت:
«امتداد ســلطنت آن عالیمقام الی یوم القیام اســت» .سپس اینکه
«احادیث بسیار است در این که سلطان عادل و امام عادل یکیاند
و دولــت آنجنــاب متصــل اســت بــه قیــام قیامــت ،و فاصلــه بغیر از
چهــل روز نقــل نشــده ،و اگــر شــده بــه احادیــث صحیحــه معارضه
نمیتواند نمود .پس بعضی از فضال که قایلند به پادشاهی پیغمبر و
ائمه بلکه تمامی انبیاء و اوصیاء ،بعد از رحلت قائم علیه الســام،
بیصورت است»( .فریم  263ـ )265
حدیثی سیوچهارم (فریم  )265و حدیث سیوپنجم (فریم)268 ،
و سیوششــم (فریــم  )270بــاز دربــاره قائم(ع) و ظهور اوســت .وی از
ایــن روایــات مواردی را که درباره چگونگی ظهور و شــرایط آن اســت
را بــه شــماره و مرتــب اســتخراج میکنــد .حدیث ســیوهفتم (فریم
 )273دربــاره اهلبیــت و خلقــت ارواح آنهــا (خلقــت نــوری آنهــا)
هفــت هــزار ســال پیــش از خلــق دنیاســت .در اینجــا از «حضــرت
آخند» و اینکه «در بحار آورده» یاد کرده است( .فریم )275 ،جایی
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حدیــث چهلــم (فر یــم  )293از تفســیر امــام عســکری در بــاره وضــع
علمــای شــیعه اســت کــه «مرابطــون فــی الثغــر الــذی یلــی ابلیــس و
عفاریتــه» و شــرحی در اینباره .وی در تعریف فقهای واقعی شــیعه
ً
شــرحی داده و ضمنــا بــا عبــارت «پــس جماعتــی را کــه در میــان
فقهای شــیعه ،خود را منســلک نموده باشــد ،و دعوی تشیع نماید،
و برخالف این عالمت او را ببینی ،او شــیعه نیســت ،بلکه یا صوفی
است ،یا فلسفی است یا حکیم ،که از هر دو سررشته با ّ
سنی است،
و میخواهد به این وسیله بیاموزد طریقه شیعه را برای برهمزدن آن و
غیر اینها» از گروهی از آنان انتقاد میکند( .فریم )267
خاتمــه کتــاب در صفــات مؤمــن اســت (فر یــم )301 ،و نویســنده
نبــاره آورده اســت ،بــا اشــاره بــه اینکــه «پــس ای بــردار
روایاتــی در ای 
دینــی ،جمــع آوردم برای تو در این اربعین چیــزی چند را که اهم بود
در دین ،و اوســط اســت برای طریق مســتقیم مبین»( .فریم  )302در
ادامه ،متنی از مجالس المؤمنین در تشــکیکات و شــبهات ابلیس
پرتلبیس میآورد( .فریم )303
یادداشت پایانی کتاب که همزمان نویسنده و کاتب را معرفی کرده
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ّ
میکنـــــــ ــم یاهـ ـ ـ ـ ــو و یاهـ ـ ـ ـ ــو و معلـ ـ ـ ـ ــق میزنم

به این شرح است:
چــــــــــو تألیف ایــــــــــن اربعین شــــــــــد درســــــــــت
رضــــــــــای حــــــــــق ( )1119از بهر تاریخ جســــــــــت

گرچــــــــــه زاغ گمر هم خـ ـ ـ ـ ــود را کبوتـ ـ ـ ـ ــر میکنم
مســــــــــجدی را میکنم از بهـ ـ ـ ـ ــر چرخیدن نزول

کتبــه الفقیر الی اهلل الغنی محمد بن فضل اهلل الحســینی الموســوی

ـگ های هو کـ ـ ـ ـ ــر میکنم
هر نمــــــــــازی را ز بانـ ـ ـ ـ ـ ِ

الجهرمــی ،عفــی عنهمــا بالنبــی و آلــه الطاهرین ،صلــی اهلل علیهم

ُ
یک دو خر مطـ ـ ـ ـ ــرب ز ک َلعنـ ـ ـ ـ ــدان ده می آورم
در میـــــــ ــان آن خران مـ ـ ـ ـ ــن نیز َع َرعـ ـ ـ ـ ــر میکنم

یوســف بیــک ـ دامــت مکارمــه و معالیــه و توفیقاتــه ـ فــی غــرة شــهر

چون ندانـ ـ ـ ـ ــم هیچ تـ ـ ـ ـ ــا خوانم بـ ـ ـ ـ ــه آواز بلند

احــد و مائــة و عشــرین بعــد االلف مــن الهجرة
ربیــعاالول فــی ســنة ٍ

ورد لــــــــــب جنبانـ ـ ـ ـ ــدن بیحرف از بـ ـ ـ ـ ــر میکنم

افضــل الصلــوة ،تذکــرة للمخــدوم المعظــم المکــرم الکمــال العالم
العامــل ،المولف لهذا الکتاب الشــریف «بســتان الناظرین» محمد

النبویة المصطفویة.

مــــــــــی پرانندم مر یـ ـ ـ ـ ــدان بر فلک چـ ـ ـ ـ ــون بایزید

در جایی اشــاره کردم که این متن حاوی اشعار بینظیری است که
بهویــژه رباعیهــای آن منحصربهفرد اســت .از جمله در بخشــی که
در نقــد صوفیه اســت ،قصیــدهای از قاضی شــریف خوزانی دارد که

همچو شـ ـ ـ ـ ــبلی با عصا در بحـ ـ ـ ـ ــر معبر میکنم
گرچه الحمـ ـ ـ ـ ــدی نمیدانم ولـ ـ ـ ـ ــی در بزم ذکر
دمبــــــــــهدم الفاتحـ ـ ـ ـ ــه گفتـ ـ ـ ـ ــن مکـ ـ ـ ـ ـ ّـرر میکنم

بنده او را نشــناختم .متن شــعر به عنوان سندی از مجادالت مربوط
ً
به مقابله با صوفیان جالب توجه است .طبعا و بیش از هر چیز ،این

در حـق خـود هـر چـه گو یـم پـس گواهـی میدهنـد

شــعر را به عنوان یک متن ادبی در حوزه رد تصوف نقل میکنیم ،نه

خویشـتن را گـر امـام و گـر پیمبـر میکنـم

بیشتر .اینکه نشان میدهد ادبیات ضد تصوف ،در اواخر صفوی تا
چه اندازه گسترش یافته بود.

گـر از ایشـان بشـنوم دعـوی دیگـر میکنـم

قاضی شریف خوزانی ـ رحمة اهلل علیه ـ در تعریف و توصیف طایفه
صوفیه قصیدهای دارد ،چون مناسب بود ،قلمی شد برای عبرت:
مــــــــــیروم در حال پیــــــــــری فکر دیگــــــــــر میکنم
پا به دامن میکشــــــــــم در خلوتی ســــــــــر میکنم
دلق و تســــــــــبیح و ردا و شــــــــــانه ،مسواک و عصا
همچو سالوســــــــــان صوفی در ســــــــــر و بر میکنم
خر مریــــــــــدی چند پیدا میکنــــــــــم تهمت تراش
شــــــــــوربائی بهرشــــــــــان هر شــــــــــب ّ
مقرر میکنم
قطب اقطابم لقب بخشــــــــــند و تــــــــــاج العارفین
آنچنــــــــــان کز ذوقشــــــــــان من نیز بــــــــــاور میکنم
تــــــــــا بگوینــــــــــدم کــــــــــه شــــــــــیخ از خــــــــــوف
حــــــــــق،

شــــــــــب

آنچـه ایـن خرصوفیـان تاو یـل و حـدت کردهانـد

میگریســــــــــت

صبــــــــــح دور دیــــــــــده از آب دهن تــــــــــر میکنم
سـادهی مقبـول چنـدی میکنـم در بقعـه جمـع
نرگدایـان را ز گنـج اوغلـن توانگـر میکنـم

هر کجـــ ـ ـ ــا بینم به روی گنج حسـ ـ ـ ـ ــنی مار زلف
از پــــــــــی دم دادنـ ـ ـ ـ ــش خود را فسـ ـ ـ ـ ــونگر میکنم
بر لــــــــــب جـ ـ ـ ـ ــو مینشـ ـ ـ ـ ــینم در نمـ ـ ـ ـ ــاز بامداد
ذکر میسـ ـ ـ ـ ــازم وضو تا شـ ـ ـ ـ ــب مکـ ـ ـ ـ ـ ّـرر میکنم
همچـو مـن خرملحـدی در بقعـه محمـود نیسـت
زهدهـای خشـک را بـا دامـن تـر میکنـم
گل عــــــــــذاران را به صیادی و شـ ـ ـ ـ ــاگردی و زرق
دام مکر و دس ـ ـ ـ ـ ـتپرور میکنم
دانــــــــــه خـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـوار ِ
امردان را میدهم درویش خـ ـ ـ ـ ــوش باطن لقب
ملحدان را نام شـ ـ ـ ـ ــیخ پـ ـ ـ ـ ــاک محضر میکنم
رشــــــــــته میتابم برای پـ ـ ـ ـ ــای بند ایـ ـ ـ ـ ــن خران
هــــــــــر خـ ـ ـ ـ ــری را از ره افسـ ـ ـ ـ ــار بر سـ ـ ـ ـ ــر میکنم
هر که خواهد آخرت ،میبخشمش حور و بهشت
هـر کـه دنیـا خواهـد او را کیمیا گـر میکنـم
میکنـد ّ
دجـال بـا یـک خـر جهانـی را خـراب
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مـن بـه چنـدی خـر ،کـی از ّ
دجـال کمتـر میکنـم
بر مــــــــــن و بر پیــــــــــروان من نماز و روزه نیســــــــــت
تــــــــــا نبینم مــــــــــزد نقــــــــــدی کار کمتــــــــــر میکنم
روزه میگیـرم بـرای اشـتهای آش مفـت
سـجده پیـش سـاده رویـان میکنـم گـر میکنـم
صوفیـم مـن هسـت مـال مردمـان بـر مـن مبـاح
نیسـت بـر مـن حجتـی گـر خیـر و گـر شـر میکنـم
گاوبـاز و قـوچ بـاز و لوطیـان شـهر را
میکنـم مـن جمـع و خـود را میـر لشـکر میکنـم
اکذب ایشان مرا صاحب دم است و جانشین
روز و شب پیش مریدان وصف آن خر میکنم
هر که بهتــــــــــر میتراشــــــــــد الف و میگوید دروغ
بر مریــــــــــدان خــــــــــود او را میر و مهتــــــــــر میکنم
با عوامالنــــــــــاس او هــــــــــم وجد حــــــــــاالت مرا
ّ
مکــــــــــرر میکنم
دمبــــــــــهدم میگویــــــــــد و من هم
هر که میــــــــــرد از اجل گوید که او را شــــــــــیخ زد

گر فالطون اسـ ـ ـ ـ ــت البد میشـ ـ ـ ـ ــود مغلوب از او
اعتقـ ـ ـ ـ ــاد خلـ ـ ـ ـ ــق را بر خـ ـ ـ ـ ــود قویتـ ـ ـ ـ ــر میکنم
شـد چـه صاحبمنصبـی معـزول پیشـش مـیروم
نصـب او را بـر دعـای خـود مقـرر میکنـم
میبرم هر روز پیشـ ـ ـ ـ ــش یک دو خـ ـ ـ ـ ــر درویش را
گویم ایـ ـ ـ ـ ــن را در دعای خویش یـ ـ ـ ـ ــاور میکنم
یسـ ـ ـ ـ ــتانم هر چـ ـ ـ ـ ــه دارد بهر درویشـ ـ ـ ـ ــان از او
م 
تا بـ ـ ـ ـ ــه خاک راهـ ـ ـ ـ ــش از نکبت برابـ ـ ـ ـ ــر میکنم
ّ
طفـل مقبولـی کـه گـر جـد خـودم خوانـد رواسـت
در طریقـت خو یـش را بـا او برابـر میکنـم
در حق من وحی و الهـ ـ ـ ـ ــام و کرامات و خطاب
جمله میگوینـ ـ ـ ـ ــد و من هم نیز بـ ـ ـــ ــاور میکنم
خواب میبیننـ ـ ـ ـ ــد بهر من که بـ ـ ـ ـ ــر دوش ملک
بر فـ ـ ـ ـ ــراز تخت سـ ـ ـ ـ ــیر چرخ اخضـ ـ ـ ـ ــر میکنم
گر کسی گوید دروغ است این سخن چندان قسم
میخورنـد ایشـان کـه مـن خـود نیـز بـاور میکنـم

من هــــــــــم او را بر دعــــــــــای خود مقــــــــــرر میکنم

میدهم هر خرگدا را شـ ـ ـ ـ ــاه درویشـ ـ ـ ـ ــان لقب
ّ
زین تشـ ـ ـ ـ ــابه آب درویشـ ـ ـ ـ ــان مکـ ـ ـ ـ ــدر میکنم

من هم اندر پیششــــــــــان تصدیــــــــــق دیگر میکنم

اولیـ ـ ـ ـ ــا را میکنـ ـ ـ ـ ــم بدنـ ـ ـ ـ ــام از ایـ ـــ ـ ــن کردارها

هر کــــــــــه را زادند گویــــــــــد از دعای شــــــــــیخ زاد

میگذارم نام خــــــــــود را نیک فخرالراشــــــــــدین
خویش را زیــــــــــن خر مریدان نیــــــــــز خرتر میکنم
آنچه شـد امروز حادث گوید این دی شـیخ گفت
مـن هـم او را بهـر خـود منشـور محضـر میکنـم
گر کســــــــــی را دم دهــــــــــد گوید دمــــــــــت گیرا بود
با چنین دم در دمی شــــــــــهری مســــــــــخر میکنم
مـن بـه حـق فانی شـدم بر من خط تکلیف نیسـت

عارفان را پیش چشـ ـ ـ ـ ــم خلق منکـ ـ ـ ـ ــر میکنم
از بـ ـ ـ ـ ــرای خو یـ ـ ـ ـ ــش بیت عـ ـ ـ ـ ــارف شـ ـ ـ ـ ــیراز را
میدهـ ـ ـ ـ ــم تغییری و بـ ـ ـ ـ ــر لوح دفتـ ـ ـ ـ ــر میکنم
همچو زاهد جلوه در محـ ـ ـ ـ ــراب و منبر میکنم
چون بـ ـ ـ ـ ــه خلوت م ـ ـ ـ ـ ـیروم آن کار دیگر میکنم
در ّ
تعصـب پـای محکـم میکنـم همچـون شـریف
هـر چـه میگوینـد بهتـر بـاش بدتـر میکنـم

در جهـان هـر نـوع میخواهـد دلـم سـر میکنـم
صوفیـم مـن مردمـان را طاعـت مـن واجـب اسـت
گـر پسـر میخواهـم و گـر میـل دختـر میکنـم
هر کــــــــــه دارد بحث گلعنــــــــــدی ز کج بحثان ده
از مریــــــــــدان بهــــــــــر الزامــــــــــش مقــــــــــرر میکنم
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