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جایگاه ابوالعباس قصاب آملی در تبارنامة معنوی شیخ اشراق
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زهرا زارع
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دانشآموختۀ دكتري دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقيقات ،رشتۀ عرفان اسالمی ،تهران،
ایران
شهرام پازوكی
دانشيار موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران ،تهران ،ایران

چكیده
ابوالعباس قصاب آملی از عارفان سدۀ چهارم قمري ،و از سرآمدان فتوت و جوانمردي است كه در
مقالۀ حاضر علت حضور وي در تبارنامۀ معنوي شيخ اشراق در كتاب المشارع و المطارحات باز
كاویده شده است .به نظر میرسد كه با توجه به قرابت بسيار آراء وي با مبانی سلوک دیگر عرفاي
خسروانی در جانب شرقی حکمت ،همچون توحيد شهودي و دیگر متفرعات آن ،و نيز به جهت
همسنخی مشی و مشرب جوانمردانۀ وي با حکمت خسروانی و آئينهاي مزدایی ،و همچنين قرائن
متنی و عقلی دیگري كه به تفصيل شرح داده خواهد شد ،میتوان وي را به مثابۀ حلقۀ واسطهاي در
انتقال خميرۀ ازلی حکمت از شهریاران روحانی ایران باستان (كيومرث ،فریدون و كيخسرو) و پس
از آنها بایزید بسطامی و حالج ،به ابوالحسن خرقانی به شمار آورد.

كلید واژهها
قصاب آملی ،ابوالحسن خرقانی ،فتوت ،جوانمردي ،شيخ اشراق ،حکمت خسروانی.

 .4تاریخ دریافت4939/2/43 :

تاریخ پذیرش4939/5/22 :

 .2پست الکترونيک (مسؤول مکاتبات)Leila_zareei@yahoo.com :
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مقدمه
شيخ اشراق در كتاب ارزشمند المشارع و المطارحات خود در فصلی كه به سلوک حکيمان
متأله اختصاص داده است ،الگویی بدیع و جامع در نيل به سرچشمههاي حکمت جاویدان
و خميرۀ ازلی حکمت در گسترۀ مطالعات اسطورهشناسی ،دینشناسی ،فلسفی و عرفانی
ارائه میكند .وي نخست اصحاب سلوک نورانی را به سه دسته تقسيم میكند كه عبارتند از:
اول ،مرتبۀ نور خاطف كه از آنِ مبتدیان است؛ دوم ،نور ثابت كه مرتبۀ نور متوسطان است؛
و سوم ،غایت سلوک انوار كه از آنِ فاضالن است و مرتبۀ نور طامس (محوكننده) و در پی
آن مشاهدۀ عالم علوي است .وي بر آن باور است كه سالک در این مقام به خلع بدن یا
موت اصغر(مرگ ارادي) نائل میشود و به باالترین درجۀ فناء فی اهلل و محو در نور ذات
احدیت دست مییابد.

4

سهروردي در ادامه به تبارشناسی معنوي اشراقيان میپردازد و این حکماي متأله را در
سلسلهاي معنوي در قالب دو جانب شرقی و غربی توصيف میكند .او در جانب غربی از
هرمس ،اسقلبيوس ،انباذقلس ،فيثاغورس و افالطون یاد میكند و عرفایی همچون ذوالنون
مصري ،ابوسهل تستري و پيروانش را وارثان این خميرۀ فيثاغوري میداند .وي در جانب
شرقی خميرۀ ازلی حکمت نيز كسانی چون كيومرث ،فریدون و كيخسرو را به مثابۀ
نمونههاي اعالي گونهاي دگردیسی از مرحلۀ اساطيري و حماسی به ساحت اشراق و عرفان
معرفی میكند و حکمت آنان را متجلی در عارفانی چون بایزید بسطامی ،حسين بن منصور
حالج ،قصاب آملی و ابوالحسن خرقانی میداند.
شيخ اشراق در تبيين تبارنامۀ معنوي اشراقيان ،ميراثداران حقيقی خميرۀ خسروانی
حکمت را بر اساس ترتيب تاریخی این چنين ذكر كرده است« :و أمّا خميرة الخسروانييّن
فی السلوک ،فهی نازلة إلی سيّار بسطام ،و من بعده إلیّ فتی بيضاء ،و من بعدهم إلی سيّار
آمل و خَرقان».

2

تردیدي نيست كه مراد شيخ از عبارت «سيار بسطام» ،بایزید بسطامی ،و پس از او
 .4سهروردي ،یحيی بن حبش« ،المشارع و المطارحات» ،مجموعۀ مصنفات شيخ اشراق ،به كوشش هانري
كربن ،تهران ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی4913 ،ش ،ج ،4صص.532-534
 .2همو ،ص.539
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«فتی بيضاء» ،حسين بن منصور حالج است ،اما آنچه در این مقال بایستۀ درنگ مینماید،
آن است كه پژوهشگرانی همچون هانري كربن ،جان والبریج ،سيدحسين نصر و مهدي امين
رضوي و به تبع ایشان بسياري دیگر از سهرورديپژوهان ،عبارت «سيار آمل و خرقان» را
مصداق شخص واحد ،یعنی ابوالحسن خرقانی قلمداد كردهاند و بدین ترتيب شخص
ابوالعباس قصاب آملی در این تبارنامه همواره مغفول واقع شده است .اما با توجه به برخی
قرائن ،به نظر میرسد كه عبارت «سيار آمل» را میتوان با شخصيت ابوالعباس قصاب آملی
منطبق دانست.
سوانح حیات قصاب آملی
احمد بن محمد بن عبدالکریم مشهور به قصاب آملی ،از مشایخ سدۀ 1ق ،در آمل و
طبرستان میزیست و حنبلی مذهب بود 4و محمدبن منور سند خرقۀ او را چنين گزارش
كرده است« :وي خرقه از دست محمد بن عبداهلل طبري داشت كه او نيز از ابومحمد
جریري و او از دست جنيد و او از دست سرّي سقطی و او از دست معروف كرخی و او از
دست داوود طایی و او از دست حبيب عجمی و او از دست حسن بصري و او از
اميرالمؤمنين علی بن ابيطالب(ع) -رضی اهلل عنهم اجمعين -و او از مصطفی -صلوات اهلل و
سالمه عليه.»-

2

قصاب آملی و خانقاه وي در قرن چهارم ،ملجأ و مأواي مادي و معنوي مردمان به
شمار میرفت و چنانکه خود او گفته است« :عالمی را روي به وي نهاد تا از خراباتها
میآیند ،و از ظلمتها بيزار میشوند و توبه میكنند و نعمتها فدا میكنند؛ و از اطراف
عالم سوختگان میآیند و از ما او را میجویند» 9.شهرت وي در زمان حياتش ،سرزمينهاي
مصر و روم را نيز در نور دیده بود و به تعبير خود ابوالعباس« ،بُزكشی چون او را چنان در

 .4خواجه عبداهلل ،انصاري ،طبقات الصوفيه ،به كوشش محمد سرور موالیی ،تهران ،توس4911 ،ش ،ص.972
 .2محمد بن منور ،اسرارالتوحيد فی مقامات الشيخ ابی سعيد ،به كوشش ذبيح اهلل صفا ،تهران ،اميركبير،
4914ش ،صص.51-55
 .9جامی ،نورالدین عبدالرحمان ،نفحات االنس من حضرات القدس ،به كوشش محمود عابدي ،تهران،
اطالعات4973،ش ،ص.231
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صدر بزرگان جاي داده بود كه بی مُلک و مِلک والیت داشت» 4و مردان عالم از مشرق تا
به مغرب به زیارت او پايافزار در پاي میكردند 2.پيشهاش قصابی بود كه از پدرش
آموخته بود 9و امّی و درس ناخوانده بود .با این همه ،به غایت به غوامض علوم واقف بود
و ابوعبداهلل خياطی -از ائمۀ طبرستان -در باب او گفته است« :از افضال خداي-عز و جل-
یکی آن است كه كسی را بیتعلم چنان گرداند كی چون ما را در علوم دین و اصول آن و
دقایق توحيد چيزي مشکل شود ،از وي بپرسيم و آن ابوالعباس قصاب است».

1

وي كه مریدان و هواخواهان بسيار داشت ،چهل و یک سال در حظيرهاي همواره با
مریدان به سر برد 5،ليکن ظاهراً بزرگترین مرید وي ابوالحسن خرقانی بود كه خرقۀ ارشاد
و طریقت از دست او گرفت و خواجه عبداهلل انصاري وي را جانشين و وارث معنوي
ابوالعباس قصاب میشمرد و او را از منتهيان میخواند 1.جامی نيز در نفحاتاالنس نقل

میكند كه ابوالعباس گفته بود« :این بازارکِ ما به آخر با خرقانی افتد» 7و در كشف االسرار
ميبدي نيز از سپردن عَلم و طبل والیت قصاب به خرقانی این چنين سخن به ميان آمده
است« :ابوالعباس قصاب -رحمة اهلل عليه -از دنيا بيرون میرفت .پيش از آن ،به ده روز،
خادم را گفت :رو به خرقان شو .مردي است آنجا مخمول الذكر ،مجهول العين ،او را
بوالحسن خرقانی گویند .سالم ما به او برسان و با او بگو كه این طبل و علم بإذن اهلل تعالی
و فرمان او ،به حضرت تو فرستادم و اهل زمين را به تو سپردم و من رفتم».

1

اگرچه صاحبان طبقات الصوفيه ،كشف المحجوب ،كشف االسرار ،مراد المریدین،
 .4جامی ،نورالدین عبدالرحمان ،ص.231
 .2عطار نيشابوري ،فریدالدین ،تذكرة االولياء ،به كوشش محمد استعالمی ،تهران ،زوار4913 ،ش ،ص.519
 .9جامی ،نورالدین عبدالرحمان ،ص.239
 .1هجویري ،علی ،كشف المحجوب ،به كوشش و .ژوكوفسکی ،تهران4951 ،ش ،ص.239
 .5ابوروح ،لطف اهلل بن ابو سعد ،حاالت و سخنان ابوسعيد ابوالخير ،به كوشش محمدرضا شفيعی كدكنی،
تهران ،آگاه4911 ،ش ،ص.19
 .1خواجه عبداهلل انصاري ،صص.979-972
 .7جامی ،نورالدین عبدالرحمان ،ص.232
 .1شفيعی كدكنی ،محمدرضا ،نوشته بر دریا :از ميراث عرفانی ابوالحسن خرقانی ،تهران ،سخن4911 ،ش،
ص.939
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حاالت و سخنان ابوسعيد ابوالخير و تذكرة االولياء ،گزارشهایی از كرامات و خوارق
عادات قصاب به دست میدهند ،اما نگرش وي به مقولۀ كرامت ،نگرشی دیگر است و وي
از اظهار كرامت ابا داشته است .جمالالدین ابوروح دربارۀ كسی كه از شيخ كرامتی طلب
نمود ،مینویسد« :ابوالعباس گفت :میبينی چيست از احوال ما كه آن نه كرامات است .آنچه
اینجا میبينی پسر قصابی است از پدر قصابی آموخته ،چيزي بدو نمودند و او را ربودند و
به بغداد تاختند .پيش ابوبکر شبلی بردند و از آنجا به مکه بردند و از آنجا به بيتالمقدس
بردند و خضر را -عليه السالم -آنجا به وي نمودند و در دل خضر افکندند تا ما را قبول
كند و صحبت افتاد ،پس آنگاه اینجا باز آوردند و عالمی را روي به ما آوردند تا از
خراباتها میآیند و از فسادها توبه میكنند و از اطراف عالم ،سوختگان او را از ما
میجویند .كرامت ،بيش از این چه بود؟ پس آن مرد گفت :یا شيخ! كرامتی میباید وقتی كه
بينم .گفت :ليک این نه كرم اوست كی پسر بُزكشی در صدر بزرگان بنشيند و به زمين فرو
نشود و این دیوار برو نيفتد و این خانه به سر او فرو نياید؟ بیمُلک و مِلک ،والیت دارد،
بیآلت و كسب ،روزي خورد و خلقی را بخوراند .این همه نه كرامات است؟» 4.گذشته از
مقولۀ كرامت كه در این روایت از آن سخن گفته شده ،گزارش این سفر روحانی و عروج
معنوي توسط قصاب ،خود به عنوان یکی از محورهاي تأله نزد شيخ اشراق شایان عنایت
است .این سفر كه معراج بایزید را به ذهن متبادر میكند ،مهر تأیيدي بر مسانخت مشرب
وي با دیگر عرفاي شاخۀ شرقی در نسبنامۀ اشراقيان به شمار میآید.
تعاليم بر جاي مانده از قصاب آملی به صورت شفاهی و سينه به سنيه نقل شده و از
شيخ اثري مکتوب و مدون در دست نيست.

تذكرههاي قدیمی دربارۀ سال وفات وي ،سندي ارائه نکردهاند ،اما در ریحانة االدب
اواخر سدۀ چهارم 2،و در نامۀ دانشوران ناصري مرگ وي در اواخر سال  133هجري دانسته
شده است.

9

 .4ابوروح ،لطف اهلل بن ابوسعد ،صص.11-17
 .2مدرسی ،ميرزا محمدعلی ،ریحانة االدب ،تبریز ،شفق4913 ،ش ،ج ،1ص.112
 .9نامۀ دانشوران ناصري( ،جمعی از فضال و دانشمندان دورۀ قاجار) ،قم ،مؤسسه مطبوعاتی دارالفکر و
دارالعلم4991 ،ش ،ج ،5ص.432
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مشرب عرفانی قصاب آملی
شيخ ابوالعباس قصاب آملی را در اداي نماز و عبودیت ،قبلۀ این كار در زمانۀ خویش
گفتهاند 4.وي كه به پيروي از شریعت تقيد تام داشت ،میگوید« :پسر قصاب ،بندۀ خداي
است و رهی مصطفی در متابعت سنت و اگر كس دعوي راه جوانمردان كند ،گواهش این
است» 2و در شأن واالي مقام عبودیت از او نقل است كه «هر كسی از وي آزادي طلبند و
من از او بندگی ،كه بندۀ او در بند او به سالمت بود و آزاد در معرض هالكت» .او كه در
سلوک ،عبودیت را مقصد و منتهاي خاصان طریق نمی داند ،پا را از این هم فراتر مینهد و
میگوید« :پادشاه عالم را بندگانیاند كه دنيا و زینت دنيا به خلق رها كردهاند و سراي
آخرت و بهشت به مطيعان گذاشته ،و ایشان با خداوند قرار گرفته ،گویند ،ما را خود این نه
بس كه رقم عبودیت از درگاه ربوبيت بر جان ما كشيدهاند؟ كه ما چيزي دیگر طلبيم؟».

9

از وي سخنان نغزي در باب توحيد شهودي 1بر جاي مانده است ،از جمله آن كه در
تفسير سورۀ اخالص نقل است كه «از شيخ شنيدم به آمل كه از وي پرسيدند :از قل هواهلل
احد؟ گفت :قل شغل است و هو اشارت است و اهلل عبارت است و معنی توحيد از عبارت
و اشارت منزه است» 5و در مسألۀ معرفت حق تعالی به شيخ ابوسعيد گفته است« :اگر تو را
پرسند كه  :خداي -تعالی -شناسی؟ مگو كه :شناسم ،كه آن شرک است و مگو كه :نشناسم،
كه آن كفر است و ليکن چنين گوي كه :عرّفنا اهلل ذاته بفضله .یعنی خداي -تعالی -ما را

 .4خواجه عبداهلل انصاري ،ص.979
 .2محمد بن منور ،صص57-51
 .9عطار نيشابوري ،فریدالدین ،ص.513
 .1توحيد شهودي یا وحدت الشهود سنخی از نگرش توحيدي است كه در كنار توحيد وجودي یا وحدت
الوجود عارفان مکتب ابن عربی قابل ذكر است .دیدگاه یا بيان اخير ،دائرمدار آگاهی و علم(حضوري) است.
از دو وصف آگاهی و هستی حق كه از یکدیگر جدایی ناپذیرند ،در آموزههاي ایران باستان بيشتر بر آگاهی و
شهود مطلق تأكيد شده است ،حال آنکه اصحاب عرفان نظري بر هستی مطلق تأكيد میورزند (عاليخانی
 .)15-11 ،4913از دیگر ویژگیهاي برجستۀ مکتب شهودي عينمحوري( )objectiveآنان در برابر ذهن
محوري ( )subjectiveوحدت وجودیان ،نيز نگاه عذرجویانه به ابليس و عشق وي به خداوند ،تصوف حبّی
و شطح گویی ،استفاده از رمز و لغز و تمثيل و به ویژه رمز نور و آینه براي تبيين حقایق عرفانی است.
 .5محمدبن منور ،صص.277-271
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آشناي ذات خود گرداناد به فضل خویش».

4

این یکتابينی محض و دیدن حق ،و نادیدن هر آنچه غير اوست ،ثمرۀ معرفتی
حضوري است كه در این تعبير ابوالعباس به خوبی هویداست« :اگر كسی بودي كه خدایی
را طلب كردي ،جز خداي ،خداي دو بودي .و خداي را خداي جوید ،خداي را خداي یابد،
خداي را خداي داند».

2

از قصاب آملی كه معرفت حق -جل و عال -را ثمره قطع تعلقات دنيوي و بيرون
راندن ماسوي اهلل میداند ،در نورالعلوم آمده است كه« :شيخ ابوالعباس قصاب ،رحمة اهلل
گفت :چون خداي را -جل و جالله -در حق بنده اثر لطف باشد ،خواهد كه وي را به مقام
بندگان نيک رساند ،هرچه جز خداي باشد از دل او بيرون كند ،بنده چون متحيري شود،
چه سرمایه وي از وي باز گرفت .روزي چند در آن حيرت باشد ،آنگاه در اندرون وي
تقاضا پدید آید كه "اي خداي ،مرا تو میبایی"».

9

از این بيانات مبتنی بر وحدت شهود نزد قصاب آملی میتوان به موارد دیگري نيز
اشاره كرد .او پيرامون فناي عاشق و اتحاد با معشوق و شاهد ازلی میگوید« :اگر با تو خير
خواهد ،علم را در جوارح تو نگاه دارد و اندامهاي تو یک به یک از تو بستاند و با خویشتن
گيرد و نيستی تو به تو نماید تا به نيستی تو ،هستی او آشکار شود» 1و «چون من و تو باقی
بُوَد ،اشارت باشد ،و چون من و تو برخاست ،نه اشارت ماند و نه عبارت» 5و عينالقضات
از او نقل كرده است كه «با خود كی به درگاه جالل ما آیند؟ این هرگز نبود ،و یحذركم اهلل
نفسه».

1

اقتضاي چنين نگرش وحدتبينانهاي طبيعتاً احوال شگرفی است كه از جملۀ آنها
میتوان به ظهور و بروز شطحيات و سماع عارفانه اشاره كرد كه در طریقۀ قصاب آملی
 .4عطار نيشابوري ،فریدالدین ،ص.513
 .2عطار ،ص.512
 .9شفيعی كدكنی ،محمدرضا ،نوشته بر دریا ،ص.911
 .1عطار نيشابوري ،فریدالدین ،ص513
 .5همو ،ص.512
 .1عين القضات همدانی ،عبداهلل بن محمد ،نامههاي عين القضات همدانی ،به كوشش علينقی منزوي و عفيف
عسيران ،تهران ،انتشارات بنياد فرهنگ ایران4953 ،ش ،ج ،2ص.471
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بسيار برجسته است .عين القضات همدانی در تمهيدات ،در بحث وجود ظلّی سالک ،به
سخن شطاحانۀ ابوالعباس استناد میجوید و مینویسد« :پس این خبر كه مصطفی گفت :إن
اهلل خلق الخلق فی ظلمه ثم رش عليهم من نوره ،از بهر این معنی گفت كه وجود خلق نعت
ظلمت داشت ،آن را به نور الهيت مقرون كردند تا همۀ وجود ایشان نور باشد و ظلمت به
نور مبدل شود اینجا ...سخن ابوالعباس قصاب تو را روي نماید .ليس فی الدارینِ إلّا ربّی و
إنَ الموجودات كُلّها معدومةٌ إال وجودُه و اینجا بدانی كه علی بن ابيطالب -كرم اهلل وجهه-
چرا گوید :ال أعبد ربّاً لم أره و .»...

4

«نقل است كه یکی قيامت را به خواب دید و شيخ را طلب میكرد ،در جملۀ عرصات
شيخ را هيچ جاي نيافت ،دیگر روز بيامد و شيخ را آن خواب بگفت .شيخ گفت :آن گاه
چنين خوابت را رایگان نگویند .چون ما نبودیم اصالً ،ما را چون باز توان یافت؟ و اعوذباهلل
از آن كه ما را فردا باز توان یافت».

2

و گفته است «هرگز كسی مرا ندیده است و هر كه مرا ببيند ،از من صفت خویش
نبيند» 9تو گویی ،ابوالعباس از زبان حضرت حق سخن میگوید و چنان محو در اوست كه
زبان حق شده است .دستۀ دیگري از شطحيات ابوالعباس قصاب آملی ،بيانات نمادینی است
كه گویاي همسنخی و مشابهت سلوک وي با طریق نبی اكرم(ص) است ،اما به جهت
اقتضاي حاالت سکرآميز و وجدي او ،دعوي گونهاند« :وطاء من بزرگ است از او باز
نگردم تا از آدم تا محمد در تحت وطاي من نيارد» و عطار در ادامه گفته است« :این آن
معنی است كه شيخ بایزید گفته است :لِوائی أعظمُ من لواء محمد».

1

«مصطفی داعی شریعت است و من داعی حقيقت» 5و نيز گفته است« :من فخر آدم و
قرة العين مصطفیام .آدم فخر كند كه گوید :این ذریت من است .پيغامبر را چشم روشن

 .4عين القضات همدانی ،عبداهلل بن محمد ،تمهيدات ،به كوشش عفيف عسيران ،تهران ،منوچهري4973،ش،
صص .257-251
 .2عطار نيشابوري ،فریدالدین ،ص.539
 .9همو ،ص.512
 .1همان.
 .5خواجه عبداهلل انصاري ،ص.971
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گردد كه گوید :این از امت من است».

4

همچنين عين القضات در تمهيد چهارم نيز در بحث از فناي ارادۀ سالک و تسليم
شدن محض او به ابياتی از قصاب آملی كه در حال سماع قرائت میكرده است ،اشاره
میكند« :اینجا سالک مراد خود را به همۀ مرادي در بازد و دیدۀ خود را به همۀ دیده در بازد
تا همه دیده شود؛ ابوالعباس قصاب در سماع ،پيوسته این بيتها گفتی:
در دیـدۀ دیده دیدهاي بنهادیم

و آن را ز رهِ دیده غذا میدادیم

ناگه به سر كوي جمال افتادیم

2

از دیـده و دیدنی كنون آزادیم»

پر واضح است كه تمام همّ و غمّ سالک در طیّ طریق ،تأله و خداگونگی ،و رهایی
او از قيد زمان و مکان و محدثات است ،و عارف كامل كسی است كه از همۀ این تقيدات
رهيده باشد ،چنانکه در حدیث نبوي است كه «ليس عند ربکَ صباحٌ و ال مساءٌ» و از
قصاب آملی در این معنی حکایتی منقول است كه «یک روز پيش بلعباس نشسته بودیم .دو
كس در آمدند و پيش وي بنشستند و گفتند :یا شيخ ما را با یکدیگر سخنی میرفته است،
یکی میگوید :اندوه ازل و ابد تمامتر ،و دیگر میگوید :شادي ازل و ابد تمامتر ،اكنون شيخ
چه گوید؟ شيخ بلعباس دست به روي فرود آورد ،گفت :الحمدهلل كه منزلگاه پسر قصاب نه
اندوه است و نه شادي ،ليس عند ربکم صباح و ال مساءٌ .اندوه و شادي صفت توست و
هرچه صفت توست ،محدث است و محدث را به قدیم راه نيست».

9

عينالقضات در نامۀ شصت و ششم ،در مسألۀ رضاي عاشق به درخواست معشوق
میگوید« :قومی به غزاي كفار میرفتند ،ابوالعباس قصاب ایشان را گفت :این سر و ریش
من فداي خاک پاي آن كافري كه شما او را از بهر او ]حق[ بخواهيد كشتن ،اما اگر رضاي
معشوق در آن بود كه فالن خط را كه او نوشته به دست خویش میباید سوخت ،البد
عاشق آن خط را بسوزد و این جا نتوان گفت كه به خط معشوق استهانت كرد ،كه طلب
رضاي او كرد و هذه مذله عظيمه و  ...اگر مصطفی و بوبکر كفار را از راه او برگرفتند،
امتثال فرمان او كردند و طلب رضاي او مقصود ایشان بود یا نه عاشق را چه كار با تصرف

 .4عطار نيشابوري ،فریدالدین ،ص.512
 .2عين القضات همدانی ،عبداهلل بن محمد ،تمهيدات ،ص.19
 .9محمدبن منور ،ص .51
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در مملکت معشوق و هذا امر یطول».

4

از دیگر سخنان وي دربارۀ «رضا» این كه« :همۀ عالم را اگر خواهد و اگر نه با
خداوند خو می باید كرد و الّا رنجه دل گردند از آن كه چون خو با وي كنی ،اندر بال مُبْلی
را بينی بال به بال نياید و اگر خو نکنی ،چون بالیی بياید ،رنجه دل گردي كه خداوند تعالی
به رضا و سخط كس ،تقدیر خود متغير نگرداند .پس رضاي ما به حکم نصيب راحت
ماست ،هر كه با وي خو كند ،دلش به راحت شود و هر كه اعراض كند ،به ورود قضا رنجه
گردد».

2

ابوالعباس همچون بایزید و حالج و خرقانی بر آن است كه عشق الهی و حب دنيا با
یکدیگر جمع نمیگردند و نيل به ساحت عشق الهی ،با رهایی از تعلقات دنيوي ميسر
است« :دنيا گنده است و گندهتر از دنيا ،دلی است كه خداي -تعالی -آن دل را به عشق دنيا
مبتال گردانيده است».

9

از دیگر ویژگیهاي برجستۀ قصاب آملی كه وي را در شمار این عرفاي خسروانی

1

میگنجاند ،عشقی است كه سرانجام به فناي عاشق میانجامد.
نگاه عذرجویانۀ قصاب آملی به ابليس نيز از دیگر وجوه معرفتشناسی توحيدي وي،
و برآمده از مختصات فکري عرفاي خسروانی است .وي در این باره گفته است« :ابليس
كشتۀ خداوند است .جوانمردي نبود كشتۀ خداوند خویش را سنگ انداختن» .و نيز «اگر در
قيامت حساب در دست من كند ،ببيند كه چه كنم :همه را در پيش كنم و ابليس را مقام
سازم ،وليکن نکند».

5

یکی از دیگر وجوه تشابه در آراء عرفانی ابوالعباس قصاب آملی و شاگرد اعظم او،
ابوالحسن خرقانی «گستاخی» معنوي این دو است .عطار در تذكرة االولياء ،اولين وصف
 .4عين القضات همدانی ،عبداهلل بن محمد ،نامهها  ،. . .صص.91-99
 .2هجویري ،علی بن عثمان ،صص.231-239
 .9عطار نيشابوري ،فریدالدین ،ص.514
 .1از آنجا كه در تبارنامۀ معنوي شيخ اشراق ،عرفایی همچون بایزید بسطامی ،حالج ،قصاب آملی و خرقانی
به عنوان وامداران حکمت خسروانی توصيف شدهاند ،ما در این مقاله از آنان تحت عنوان عرفاي خسروانی
سخن خواهيم گفت.
 .5همو ،ص.512
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ابوالعباس را «گستاخ درگاه» گفته است 4و در ذكر ابوالحسن خرقانی مینویسد« :در
حضرت آشنایی عظيم داشت و در گستاخی كرّ و فرّي كه صفت نتوان كرد».

2
9

این واژه در ادبيات قدیم در معنی خودمانی بودن و صميميت داشتن است و این
لحن بیپروا در اقوال ق صاب آملی و ابوالحسن خرقانی خود گواه اوج نگاه وحدت شهودي
اینان است.
اگرچه از شيخ قصاب آملی اقوال بسياري بر جاي نمانده و از حيات طریقتی وي نيز
دادههاي مستند تاریخی اندكی در دست است ،با این همه ،تأمل در همين نقل قولهاي
پراكنده ،توجه ما را به عنصري كليدي در مشرب و منش وي جلب میكند كه همانا مفهوم
«فتوت و جوانمردي» است .با توجه به اهميت مقولۀ فتوت و جوانمردي در شاكلۀ تصوف
خراسان و به ویژه ساختار اندیشه و مشرب عرفاي خسروانی ،نگاهی گذرا به برخی ابعاد
آن ضروري مینماید.
در اوراق اندكی از تذكرة االولياء كه به اقوال و احوال قصاب آملی اختصاص دارد،
ضمن آن كه وي با لقب «پادشاه فتوت» خوانده میشود ،چندین بار سخنانی دربارۀ
جوانمردي از زبان وي نقل میشود ،از جمله آن كه گفت« :جوانمردان راحت خلقاند ،نه
وحشت خلق ،كه ایشان را صحبت با خداي بود از خلق و از خداي به خلق نگرند».

1

بنابراین تعریف قصاب از جوانمرد ،میتوان چنين فردي را به حق ،ولی خدا در زمين
تلقی كرد كه از دیدۀ حق تعالی به خلقش مینگرد و در مقام جمع الجمع متمکن است،
یعنی با خدا بودن و از خلق نبریدن .وقتی از او دربارۀ جوانمردي پرسيدند ،گفت:
«جوانمردي آن بُوَد كه هریسه بر یاران سرد نکنی ،بر هواي دل ننهی» 5.كه كنایه از همدلی و
همراهی با دوستان است و ظاهراً تکيه كالم یا خطاب عام او با همه «جوانمردا!» بوده است
كه در ميان پيروان راهش ،تا عين القضات ادامه دارد.

1

 .4عطار نيشابوري ،فریدالدین ،ص.513
 .2همو ،ص.577
 .9شفيعی كدكنی ،محمدرضا ،نوشته بر دریا ،ص.57
 .1عطار نيشابوري ،فریدالدین ،ص.514
 .5خواجه عبداهلل انصاري ،ص.523
 .1شفيعی كدكنی ،محمدرضا ،قلندریه در تاریخ (دگردیسیهاي یک ایدئولوژي) ،تهران ،سخن4911 ،ش،
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و نيز گفته است« :اهل بهشت به بهشت فرود آیند و اهل دوزخ به دوزخ ،پس جاي
جوانمردان كجا بود؟ كه او را جاي نبود ،نه در دنيا و نه در آخرت».

4

روشن است كه مفهوم «جوانمردي» بنابراین ادبيات ،فارغ از بُعد سياسی فتوت كه در
فتوت ناصري و اقدامات ناصر خليفه عباسی(م 122ﻫ) متجلی شد و بعدها رد پاي آن در
زورخانهها و منش لوطیها و داشمشديها دیده شد 2،مطمح نظر است.

از منابع كهن عرفانی همچون طبقات الصوفيه ،اسرار التوحيد ،نامههاي عينالقضات
همدانی و تذكرة االولياء چنين استنباط میشود كه این واژه مرادف با صوفی و عارف است؛
چنانکه سلّمی در طبقات الصوفيه ،نام كسانی چون معروف كرخی(د 215ق) ،احمد
خضرویه بلخی(د 213ق) ،ابوتراب نخشبی(د 215ق) ،شاه شجاع كرمانی(د پيش از 933ق)،
ممشاد دینوري(د 233ق) ،ابوالحسن بوشنجی(د 991ق) ،ابوالعباس دینوري(د 913ق) و
ابوعبداهلل مقري(د 911ق) را به «فتوت» موصوف میدارد و از عدۀ دیگري از مشایخ نيز
سخنانی دربارۀ فتوت نقل میكند 9.همچنين نيک میدانيم كه فتوت اینان بر اجتناب از ریا و
التزام به صدق مبتنی بود 1.بایسته گفتن است كه این ترادف واژگان «جوانمرد» و «صوفی»
را به وضوح در اقوال ابوالحسن خرقانی نيز میتوان یافت.
در منابع فتوتشناسی ،اعم از متون كهن فارسی ،فتوتنامهها و رسایل جوانمردان با
طيف وسيعی از واژگان مرتبط با جوانمردي همچون فتيان ،اخيان ،عياران ،شاطران ،قلندران،
مالمتيان و  ...مواجهيم كه در ادوار مختلف و در قالب جریانهاي گوناگون ،بدون تمایز
دقيق و روشنی به كار رفتهاند و با مسامحه میتوان گفت كه همۀ آنها مسماي واحدي
دارند.
اصطالح «فتوت» كه در حدود قرن دوم هجري مرادف با «مروت» بود و بر خصایص
«مرد بالغ» یا «فتی» داللت داشت ،به تدریج تحول معنایی یافت و عالوه بر حوزۀ تصوف،

ص.415
 .4عطارنيشابوري ،فریدالدین ،ص.519
 .2زرینكوب ،عبدالحسين ،جستجو در تصوف ایران ،تهران ،اميركبير4973 ،ش ،صص.97-95
 .9همو ،ص.917
 .1همو ،ص.911
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در زمينههاي اجتماعی و سياسی نيز به كار رفت.

4

مهرداد بهار به وجود نسبت ميان پهلوانی با شجاعت ،سخاوت و حمایت از مظلومان
در اساطير و قصههاي عاميانۀ كهن و ارتباط این پهلوانان با آئين مهري(ميترائيسم) اشاره
نموده است 2.همچنين گفتهاند كه خداي مهر كه پيش از زرتشت در افکار و اعتقادات اقوام
آریایی حضور داشت ،پس از پذیرفتن آئين زرتشت بار دیگر در دوران هخامنشی به عنوان
خدایی قدرتمند در كنار اهورامزدا قرار گرفت .این خداوندگار در عين جنگاوري و
شهریاري ،داراي صفاتی روحانی بود و عقيده به وي در دوران اشکانيان چندان قدرت و
گسترش یافت كه عقيده به اهورامزدا و پرستش وي را در سایه قرار داد .بر اساس
مهریشت ،مهر یا ميتره ،ایزد مهرورزي و نيز پهلوانی است .اعضاي تشکيالت یا سازمان
پهلوانی كه شاید بتوان آن را اولين سازمان به اصطالح جوانمردي خواند ،در دوران
اشکانيان ،مهر را الگوي خود قرار داده بودند و با رشادت و تدبير در مسایل اجتماعی
دخالت میكردند و گاه با ظالمان در میافتادند و با تردستی اموال به غارت رفتۀ مظلومان را
از ظالمان باز پس میگرفتند .سراسر یشتها كه از متون متأخر زرتشتی است ،از پهلوانی،
مردانگی و رزمآزمایی ایزدان و برخی امشاسپندان (فرشتگان) پر است .اما ایزدمهر یا ميتره
در این ميان از همه واالتر است .وي در مهریشت «نخستين دلير مينوي» ،قويترین و
پيروزمندترین «دالور و یل كارآزموده» ،داناترین ،مهربانترین و بخشندهترین ایزد خوانده
میشود.

9

اما ایزدمهر در عين حال كه پهلوانی است كه سالح برداشته تا حافظ و نگهبان پندار،
گفتار و كردار نيک باشد و با پيروان دروغ بستيزد ،حکيم و خردمند نيز هست ،زیرا وي در
جهان بيش از هر آفریدۀ اهورایی از عقل و خرد برخوردار است و از این رو ،بيش از هر

1. Taeschner, F.R., “Futuwwah”, The Encyclopedia of Islam, 2nd Edition, Leiden,
1983, vol.11, p.96.
 .2بهار ،مهرداد ،از اسطوره تا تاریخ ،به كوشش ابوالقاسم اسماعيلپور ،تهران ،نشر چشمه4971 ،ش،
صص.414-457 ،455
 .9یشتها ،گزارش ابراهيم پورداوود(به كوشش بهرام فرهوشی) ،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران4951 ،ش،
ج ،4كرده  ،94بند 495؛ كرده  ،99بند .414-413
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آفریدهاي قادر به نيکاندیشی و نيکگویی و نيکكرداري است.

4

بدین ترتيب ،به واسطۀ این متون كهن حکمی و پهلوانان معنوي كه در سنت ایرانی
حضورشان چشمگير است ،نظام اخالقی بر اساس راستی ،نيکی ،مبارزه با دروغگویان و
ستمگران بنيان نهاده شد كه تجلی آن را میتوان در الگوي فکري «جوانمردي» مشاهده كرد.
شایان ذكر است كه برخی طبقات اجتماعی عهد ساسانيان را نيز به جهت شباهتهاي
بسيار آنها با اصول اخالقی و رسوم اهل فتوت ،میتوان از پيشگامان فتوت و جوانمردي
دانست ،از جمله «آزادان» كه جمع آزاد است و در فارسی به معناي اصيل ،شریف و معادل
عربی احرار و حُر ،كه خرده زميندارانی بودند كه در مرزبانی مسئول دفاع از قلمروهاي
تحت نظارت خود و نيز جمعآوري ماليات بودند .2این آزادگی و آزادمردي از اوصاف
جوانمردان است كه براي یاري درماندگان از جان خویش در میگذرند.
طبقۀ دوم« ،اسباران» یا «اسواران» 9اند كه سواره نظامان سپاه ساسانی بودند و نمونۀ
آرمانی طبقۀ جنگاور به شمار میرفتند و شباهتهاي بسياري با جوانمردان داشتند .پس از
كسب هنرهاي رزمی و تحصيل شجاعت و بزرگی ،سواركار ،شایستۀ نام «اسبار» میشد و
این نام با اعطاي وسایلی چون اجازه حمل شمشير ،بستن كمربند و دستبند و بازوبند و ...
به معناي درجه و مقام اسبار همراه بود.

1

افزون بر اصول اخالقی اسباران كه بعدها بخشی از مرام عياري اهل فتوت را تشکيل
داد ،بسياري از عناصر این اسباران در ميان جوانمردان به ارث برده شد كه از آن ميان
میتوان به وجود «دستبند» و «نطعی» یا «سروال» در بين پهلوانان ،و نيز اصطالح «كهنه
سوار» اشاره كرد.

5

 .4یشتها ،ج ،4كردۀ  ،27بند .437-431

2. Zakeri, M., Sasanid Soldiers in Early Muslim Society, The Origin of cAyyārān
and Futuwwah, Wiesbaden, Otto Harrasewis, 1995, pp.23, 25.
 .9فارسی باستان :اَسباره( )asbāraمتشکل از  asaو  barاصطالحی فنی نظامی رایج در دوره هخامنشی،
نک:
Bosworth, C. E., “Asāwera”, Encyclopedia Iranica, E. Yarshater(ed.), New York,
1987, vol.2, p.706.
4. Zakeri, pp.56-57.
 .5بيضایی كاشانی ،حسين ،تاریخ ورزش ایران ،تهران4997 ،ش ،ص.19
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از مراسم پذیرش اهل فتوت« ،تکميل» بود كه براي تأیيد ،پير «لباس الفتوه» را كه
عبارت از یک سروال یا شلوار بود ،بر نوآموز میپوشاند و این سروال نيز از دیگر شواهد
مهمی است كه میتوان با استناد به آن ،حکم به وجود ریشههاي ایرانی فتوت نمود .سروال
متعلق به فرهنگی است كه در آن نياز به آن باشد .یعنی اسباران یا سواركارانی كه براي امر
سواركاري به آن نياز داشتند .از این رو ،وجود این جامه در فتوت نشان میدهد كه آن را از
سنت اسباران گرفتهاند و بنابراین نمیتواند از اعراب بوده باشد ،چرا كه اعراب را به آن
نيازي نبود.

4

از دیگر نکات شایان توجه در عصر ساسانی ،بندگی و سرسپاري تمام عيار تابعان به
پادشاه است كه با لزوم پير در ميان اهل فتوت و سرسپاري به او قابل مقایسه است.

2

مشابهتهاي دیگري نيز ميان دین مزدیسنا و آئين فتوت شایستۀ تأملاند ،از جمله
«كُستی» بستن زرتشتيان و «شَد» بستن اهل فتوت؛ اصل اشه 9و راستی در ایران باستان و
اصل صدق و راستی در فتوت؛ سوگند در ایران باستان و وفاي به عهد در ميان فتيان؛
رازورزي و سرّي بودن فتوت كه این اصول تا به امروز در آموزههاي اهل حق و یارسان نيز
مشهود است.
اینجاست كه باید با كربن همنوا شویم و بر این باور باشيم كه جوانمردي با تغيير
ماهيت خود از وجهه شهسواري نظامی و جنگی به شهسواري معنوي و عرفانی بدل شده
است و گذر از حماسۀ پهلوانی به حماسۀ عرفانی از ویژگیهاي فرهنگ ایران است،
همچنانکه سهروردي پهلوانان حماسی ایران باستان را به عرصۀ عرفان اسالمی برده است.

1

چرا كه اساساً موضوع فتوت و تصوف ،نفس انسان است و تفاوت تنها در نگرشها و
رویکردها بدان دیده میشود.
شاهد مدعا آن كه یکی از كهنترین و برجستهترین متون مکتوب در زمينۀ فتوت و
جوانمردي ،كتاب المالمتيه ابوعبدالرحمان سلمی(م )142و نيز كتاب الفتوه اوست كه در
1. Zakeri, M., pp.308-309.
 .2گولپينارلی ،عبدالباقی ،فتوت در كشورهاي اسالمی ،ترجمۀ توفيق هـ  .سبحانی ،تهران ،روزبه4973 ،ش،
صص.73-13
3. aša
 .1كربن ،هانري ،آئين جوانمردي ،ترجمۀ احسان نراقی ،تهران ،نشر نو4919 ،ش ،ص.1
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آنها اصول اخالقی اهل فتوت و مالمت تبيين شده و در موارد بسياري به مشایخ صوفيه و
اقوال و احوال آنها استناد شده است.
برخی از این اصول و مؤلفهها را میتوان در شاكلۀ عرفان قصاب آملی به روشنی
مشاهده كرد .یکی از مهمترین عناصري كه اهل فتوت بدان معتقدند ،اهميت استاد و
ادبپذیرشدن به پيشوایی یکی از ائمه قوم است .واعظ كاشفی در فتوت نامۀ سلطانی در
این باره آورده است« :بدان كه هيچ كاري بی استاد ميسر نمیشود و هر كه بی استاد كاري
كند ،بیبنياد باشد .از شاه والیت(ع) منقول است كه اگر كسی به مرتبۀ كشف و كرامات
رسد و كارهاي كلی از او در وجود آید و او را استادي به استادي درست نباشد ،از او هيچ
كاري نياید و كار او هيچ چيز را نشاید».

4

بر این اساس است كه استاد و پير طریقت ،هيچگاه نباید از شاگردان و مریدان غافل
باشد و گفتهاند كه ابوالعباس «بسيار نماز كردي و همواره مراقب اهل خانقاه بود كه مبادا
شاگردي از شاگردان بيش از حد نماز گزارد».

2

دوم ،عبودیت و بندگی و متابعت از رسول(ص) 9كه قول قصاب آملی در این باره در
صفحات پيشين آورده شد.
سوم ،نيکی به والدین و طلب رضاي آنان است كه سلّمی در كتاب الفتوه بدان اشاره
میكند 1و نجمالدین زركوب درباره آن مینویسد« :جان و تن و مال خدمت ایشان (والدین)
كردن و حرمت ایشان چو حرمت خدا و رسول داشتن و هميشه پاي بوسيدن و آرزوي
ایشان را دادن و رضاي ایشان چون رضاي خدا و رسول داشتن» 5و راه و رسم شيخ
ابوالعباس نيز چنين بوده است ،چنانکه عطار نقل میكند كه «یکی به نزدیک شيخ(قصاب
آملی) آم د و گفت :یا شيخ می خواهم به حج روم .گفت :مادر و پدر داري؟ گفت :دارم.

 .4كاشفی سبزواري ،حسين ،فتوت نامۀ سلطانی ،به كوشش محمدجعفر محجوب ،تهران ،بنياد فرهنگ ایران،
4953ش ،ص.31
 .2ابوروح ،لطفاهلل بن ابو سعد ،ص.19
 .9سلمی ،ابو عبدالرحمان ،محمد ،الفتوة ،به كوشش سليمان آتش ،آنکارا ،دانشگاه آنکارا4377 ،م ،ص.442
 .1همو ،ص.44
 .5كربن ،هانري ،ص.71
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گفت :برو رضاي ایشان نگه دار .برفت و بار دیگر آمد و گفت :اندیشۀ حج سخت شد.
گفت :دوست بجو قدم در این راه به صدق ننهادهاي».

4

از دیگر آداب فتيان و طریقت جوانمردان ،سروال(شلوار) پوشيدن است كه به مثابۀ
خرقه پوشيدن در نزد صوفيان به شمار میرود و ابن جوزي لباس این طریق را شلواري
میداند كه آن را به هر كسی كه در این طریقه داخل شود ،میپوشانند.

2

سنت شلوارطلبی از قصاب آملی را خواجه عبداهلل انصاري نيز در طبقات خود
گزارش كرده است كه بنابرآن ،عقيل بُستی در راه سفر حج به دیدار شيخ در آمل نایل آمد و
از شيخ تقاضاي شلوار كرد و شيخ نيز خواستۀ او را اجابت نمود.

9

قدر مسلم آن كه فتوت را می توان در شمار مهمترین آبشخورهاي فکري تصوف و
البته از مؤلفههاي حکمت خسروانی بر شمرد.
سخن آخر
ابوالعباس قصاب آملی را به واسطۀ قرابت رأي و مشی او با طریقۀ دیگر عرفاي خسروانی
به منزلۀ حلقه واسطهاي ميان بایزید ،حالج و خرقانی ،بایستی مورد عنایت عرفانپژوهان
قرار بگيرد  .گذشته از مباحث محتوایی كه از آن سخن راندیم ،قرائن دیگري در دست است
كه فرضيۀ وجود وي در تبارنامۀ معنوي اشراقيان و حمل نمودن عبارت «سيار آمل و
خرقان» بر دو شخص را تقویت میكند:
نخست آن كه با توجه به قواعد نحوي زبان عربی ،عبارت «سيار» آمل و «سيار»
خرقان ،چندان شيوا و بليغ نيست و لذا واژۀ «سيار» در عبارت به قرینه حذف شده است و
از آنجا كه اصطالح «سيار» ناظر بر احوال ،مواجيد و مراتب سير و سلوک بوده ،و نيز نظر
به مشابهت احوال قصاب آملی و خرقانی ،از تکرار این لفظ پرهيز شده است.
دوم آن كه در پاسخ به این اشکال كه مراد شيخ اشراق از این عبارت ،اشاره به خلوت

 .4عطار نيشابوري ،فریدالدین ،ص.519
 .2ابن جوزي ،عبدالرحمان ،تلبيس ابليس ،ترجمۀ عليرضا ذكاوتی قراگزلو ،تهران ،نشر دانشگاهی4911 ،ش،
ص.277
 .9خواجه عبداهلل انصاري ،ص.521
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داشتن خرقانی در خانقاه آملی بوده است ،باید خاطر نشان ساخت كه در صورت چنين
عنایتی از سوي سهروردي ،میبایست ابتدا واژۀ «خرقان» و سپس «آمل» ذكر میشد؛ با
توجه به این نکتۀ لطيف كه سهروردي در چينش هوشمندانۀ خود و یادكرد تمامی اشخاص
مدنظر خود در این نسبنامه ،به زادبوم آنان عنایت ویژه داشته است ،بایزید را «سيار
بسطام» خوانده و حالج را «فتیبيضاء» گفته است و نيک میدانيم كه حالج در نوجوانی از
بيضاء به واسط عراق كوچيد و پس از آن ،دائماً در سفر و مشغول به سياحت بود .همچنين
در شاخۀ غربی حکمت ،ذوالنون مصري به «اخی اخميم» ملقب است و از سهل بن عبداهلل
تستري با عبارت «سيار تستر» یاد شده است و تمامی این قرینهها ما را بر آن میدارد كه
«سيار آمل» را شخص قصاب آملی قلمداد كنيم.
همچنين در پاسخ به این اشکال كه چرا سهروردي به منظور اشاره به دو فرد ،از
عبارت «سياران آمل و خرقان» بهره نگرفته ،بایستی به این مسأله اشاره نمود كه آوردن
عبارت «سياران» ،م ستلزم تردد و سفر هر دو به آمل و خرقان خواهد بود؛ حال آن كه
میدانيم ،ابوالعباس قصاب آملی همواره به حظيرهنشينی و منع سفر شهره بود و هرگز از
زادگاه خویش پاي بيرون ننهاد.
ذكر این نکته نيز شایان توجه است كه رابطۀ مراد و مریدي ميان قصاب و خرقانی ،و
تشابه مشرب عرفانی آنها به ویژه در مقولۀ «جوانمردي» چنان است كه گویی این دو،
شخصی واحدند و شاید این پيوند ناگسستنی ميان این دو ،به نحو مضمر مورد توجه شيخ
اشراق بوده است.
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