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چکیده

کشفالمجوب پس از کتاب شرحِ تعرّف ،قدیمترین و در عینِحال نخستین اثر مستقل است که در
تصوّف و عرفانِ اسالمی ب زبانِ فارسی نگاشت شده است .این اثر ب رغمِ آنکه در حهوزم محاحه
عرفان اسالمی ،کتابی ب شمار میآید ک شرح یا ترجمۀ آثارِ پهی

از وهود نیسهت امها در م تهوا و

مضمون ،تأثیرپذیر از منابعِ پیشین بوده است .هجویری در نگارشِ این کتاب ،ضهمنِ برهرهمنهدی از
افکار و اندیش های مشایخِ متقدّم یا معاصر ،ب منابعِ موجهود و محاحه

منهدرر در آنهها نیهز نظهر

داشت است .یکی از این تأثیرپذیریها ،اوذ و اقتحاسی است ک او دروصهوِِ مسهألۀ «آگهاهی یها
عدمِ آگاهی ولی از مقامِ والیت ووی » ب عمل آورده است .با وجود آنک مؤلف کشفالم جوب،
در بابِ موضوعِ مورد اشاره ،مستقیماً از آرا و عقاید مشایخِ متقدّم متأثر بوده است و ب ذکهرِ مجهدد
همان مطالب پرداوت اما در ذکرِ نامِ «ابوبکر بن فورک اصفرانی» ب عنوانِ سرشناستهرین شخصهیت
عرفانیِ اواور قرن چرارم هجری ک بر عدمِ اطالعِ ولهی از والیهت وهوی

نظهر داشهت  ،بهروالف

پیشینیان عمل کرده است .در این مقال سعی بر آن است ضمنِ بررسی موضوع ،دالیهل مترتّهب بهر
این اوتالف ،مورد تجزی و ت لیل قرار گیرد.
واژههای کلیدی
عرفان و تصوّف ،والیت ،ابوبکر بن فورک ،ابواس اق اسفراینی ،ابوعلی دقّاق
 استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شررکرد ،شررکرد ،ایران hematiamir80@yahoo.com
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مقدمه
«کشفالمجوب» از اُمرات آثار عرفانی ب زبان فارسی است .این کتاب ه پهس از «شهرحِ تععهرّف» هه
قدیمترین و در عینِحال نخستین منحعِ مستقل ب شمار میآید ک در تصهوّف و عرفهانِ اسهالمی ،به
زبانِ فارسی نگارش شده است( .ر.ک :هجویری : 0981،بیسهتوپهن)) .کشهفالم جهوب پهس از
تألیف از چنان شررت و اعتحهاری بروهوردار شهد که مأوهذ و مصهد ِر بسهیاری از آثها ِر صهوفیان
قرارگرفت .در طول تاریخِ پیشرفت و تکامل عرفان و تصوّف اسالمی ،در تهدوین و تهألیف آثهار و
منابعِ این حوزه ،مراجع ب این کتاب ،یا اوذ و اقتحاس از مندرجات آن ،همهواره مهدّ نظهر مؤلفهانِ
صاحبنامِ اهل طریقت ،بوده است.
پی

از هجویری در فاصلۀ زمانیِ قرونِ سوم تا پنجمِ هجری ،مشایخِ بهزرِ اههل طریقهت به -

منظورِ تعریف و تحیینِ مکتبِ تصوّف و شرحِ اصول و محانیِ اعتقهادی آن و ههمچنهین بهرای تعلهیمِ
آموزه های معرفتی ووی  ،آثاری چند ب نگارش درآورده بودند .هرچند اکثرِ قریب ب اتفاقِ این آثار
را مؤلفانِ ایرانی تحار پدید آوردهاند اما زبانِ عربی ،زبانی بود ک برای تألیف ایهن کتهابهها اسهتفاده
میشد .کتابهایی نظیر «الرعایۀ ل قوق اهلل» اثر ابوعحداهلل حارث الم اسحی (وفات 299یها 212ههه..
ق« ،).وعتماالولیا» اثر م مد بن علی حکیم ترمَذی (وفات 282یا  908هه..ق« ،).اللُّمع فی التصهوّف»
اثرِ ابونصر سرّار طوسی (وفات988هه..ق« ،).التعرّف لمهذهب اههل التصهوّف» اثهر ابهوبکر م مهد
کالبادی (وفات981هه .ق« ،).قوتُالقلوب» اثر ابوطالب مکی (وفات981هه..ق« ،).طحقهاتالصهوفی »
اثر عحدالرحمن سُلمی(وفات902هه ..ق)« ،حلیۀاالولیا» اثهر ابهونُعیم اصهفرانی(وفات 991ههه..ق ).و
«الرسالۀ» اثر ابوالقاسم قشیری (وفات 912ق) از جمل آثاری هسهتند که در زُمهرم نخسهتین منهابعِ
صوفیان جای دارند و ب زبان عربی تألیف شدهاند.
با گسترشِ روزافزونِ تصوّف در قرن پنجم هجری و با توج به کثهرت مشهتاقان و هواوواههانِ
این مرام و مسلک در قلمروِ جامعهۀ فارسهی زبهان ،موقعیهت و احهوالِ اجتمهاعی آن روزگهار ایهن
ضرورت را ایجاب میکرد ک در تحیینِ اصولِ طریقت ،ب زبانِ فارسی نیز آثاری ب نگارش درآینهد.
کتابهایی نظیر «شرح تعرّف» اثر مُستملی بخاری (وفات 999هه..ق« ،).ترجمۀ رسالۀ قشهیری » اثهر
ابوعلی حسن بن احمد عثمانی (وفات982هه ..ق« ،).ترجمۀ طحقاتالصوفیۀ سُلمی» امهالیِ وواجه
عحداهلل انصاری (وفات 980هه..ق ).و «کشفالم جهوب» اثهر ابوال سهن علهی بهن عثمهان جُالبهی
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هُجویری (وفات981هه ..ق ).همگی جزوِ آثاری هستند ک تألیف آنها ،پاسخی دروهور توجه به
این نیازِ مُحرمِ فرهنگی بوده است.
از میان این آثار تنرا «کشفالم جوب» است ک شرح یا ترجمۀ کتابهای پی

از وهود نیسهت.

ل عرفهان به زبهان
ح محهانی اعتقهادی اهه ِ
ن اصو ِل تصوّف و شهر ِ
این کتاب ب صورت مستقل در تحیی ِ
فارسی تألیف شده است .ب رغم این استقالل ،هجویری در نگارشِ این اثر ،فقط ب تأمالت شخصی
ووی

تکی نکرده است بلک ب صورت مستقیم یا غیر مستقیم ب کارِ مؤلفانِ قحل از وهود نیهز نظهر

داشت است .او در ذکر اقوال و احوالِ اربابِ سیر و سلوک و ههمچنهین در شهرح و توضهیحِ محهانی
اعتقادی ایشان ،قولِ مؤلفانِ پیشین را معتحر شمرده و در مواضعِ مختلف این کتهاب به نقهلِ مجهدد
آنها ه اما با عحارات و تعحیرات ووی  ،گاه ب تفصیل و زمانی ب اوتصار ه روی آورده است.
یکی از محاح

مندرر در کشفالم جوب ک هجویری در بابِ چراردهمِ این کتاب و در هنگامِ

«الکالم فی اثحات الوالیۀ» ب طرح و بررسی آن پرداوت  ،توضیح دروصوِِ این مسأل است ک «آیا
ولی از مقامِ والیت ووی

باوحر است یا ن ؟» پی

از کشفالم جوب در آثاری ههمچهون کتهابِ

التعرّف لمذهب اهل التصوّف و در شرحی ک بر این کتاب نگاشت شده است و همچنین در کتهابِ
رسالۀ قشیری  ،شاهد طرح و بررسی این موضوع هستیم.
دیدگاه اهل تصوّف دربارۀ علمِ ولی نسبت به والیتِ خویش
مسألۀ آگاهی یا عدمِ آگاهیِ ولی از مقامِ والیت ووی  ،یکی از محاح

دشوار در عرفان و تصهوّف

اسالمی است .اهل تصوف از دیرباز بر سرِ این موضوع ب شدّت با یکدیگر اوتالف نظر داشت اند ک
آیا جایز است ولی از رسیدن ووی

ب مقام والیت ،آگاهی داشت باشد یا اینک اطالع از ایهن امهر

جایز نیست .در آثارِ صوفیان ای ک قحل از کشفالم جوب به نگهارش درآمهدهانهد ،ایهن اوهتالف
نظرها با طول و تفصیلِ بسیار شرح و توضیح داده شده است .هجویری نیز در کتهابِ وهوی

به -

صورت مجمل و مختصر ب طرح و بررسی همهان دیهدگاههها پرداوته اسهت .مطالهبِ منهدرر در
کشف الم جوب در بابِ موضوعِ مورد اشاره تکرارِ مجدد همان آراء و عقایدی است که به عنهوان
مثال ،صورت بسط یافتۀ آنها را در کتابِ شرحِ تعرّف یا رسالۀ قشیری میتوان مالحظ کرد.
اوتالف نظر درباره آگاهی ولی از مقام ووی

از همان نخستین سالهای شکلگیهری تصهوّف
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اسالمی وجود داشت است و نشان های آن را در آثارِ عرفانی سدهههای نخسهتینِ هجهری مهیتهوان
مشاهده کرد؛ چنانک ابوبکر م مد کالبادی در کتابِ « التعرّف » آورده است« :اوتلفهوا فهی الهولیّ،
هل یجوز أن یعرف أن ُ ولیٌ أم ال .فقال بعضرُم :ال یجوز ذلک ،ألن معرفهۀ ذلهک تزیهل عنه ُ وهوف
العاقحۀ؛ و زوال ووف العاقحۀ یوجب األمن؛ و فی وجوب األمن زوال العحودیۀ ،ألن العحد بین الخوف
و الرجاء ،قال اهلل تعالی :وَ یَدْعُونعنعا رَغعحًا وَ رَهَحًا( .انحیا .)21 :و قال األجلهۀ مهنرُم و الکحهار :یجهوزُ أن
یعرف الولیّ والیت ُ؛ ألنرا کرامۀٌ من اهلل تعالی للعحد؛ و الکرامات و النعَم یجوز أن یعلم ذلک فیقتضهی
زیادم الشُکر» (کالبادی.)89 :0980،
اهل تصوّف دربارم این موضوع ک آیا سزاوار است ولی از نائل گردیدنِ ووی

ب مقهامِ والیهت

باوحر باشد یا ن  ،س دیدگاه ابراز کردهاند .یک گروه از ایشان ،ب جایز نحودنِ این امر ،رای دادهانهد.
این گروه از مشایخِ اهلِ طریقت ،در اقلّیت قرار داشت اند .ابوبکر م مدکالبادی از ایشهان بها عنهوان
«بعضرُم» یاد کرده است .گروه دیگر بر وهالف دسهتۀ نخسهت به روا بهود ِن ایهن امهر رای صهادر
کردهاند .این گروه از مشایخ اهل طریقت ،در اکثریت جای گرفت اند .کالبهادی از ایشهان بها عنهوان
«األجلۀ منرُم و الکحار» یاد کرده است .دستۀ سوم نیز آنهایی هستند ک عقیهدهای حهدّ فاصهل میهانِ
عقاید گروه اقلّیت و اکثریت بیان داشت اند .عقاید مطرح شده از جانبِ این دسهتۀ اویهر در مجمهوع
ب عقاید ابراز شده از سوی گروه اکثریت بیشتر شحاهت دارد تا آرای گروه اقلّیت .این گروه میان رو
از قرن پنجم هجری ب این سوی در عرصۀ تصوّف و عرفان نمود و ظرور پیدا کردهاند.
در هرکدام از این گروههایِ س گان  ،تعهدادی از نهامْآورانِ عرصهۀ طریقهت و تصهوّف به عنهوانِ
نمایندگانِ شاوصِ آن شیوم فکری قراردارند .این مشایخ با ایراد اسهتدالل و ذکهرِ بهراهینِ عقلهی و
نقلی ب دفاع از باورِ ووی

پرداوت اند .ایشان در ضمنِ بیانِ این نوع از حجهتهها و دالیهل سهعی

کردهاند ب شُحر هایی ک از جانبِ گروه مقابل دروصوِِ موضوعِ مهورد منازعه مطهرح مهیشهود
پاسخ دهند.
هرچند گسترم اصلی این پژوه

بررسی نخستین منابع اهل عرفان تا قرن ششم هجری را شامل

می شود و مستندات اصلی مقال متکی بر آثار عرفانی این م دودم زمانی هستند اما مؤلف به دیگهر
اطالعاتی ک در مرمترین آثار عرفانی قرنهای هفتم و هشتم ،در ارتحاط بها موضهوع مهذکور یافهت
میشود ،بیتوج نحوده است.
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در نخستین منابعِ اهل تصوّف نظیرِ کتابِ «رسالۀ قشیری » ک مؤلف از میهانِ مشهایخِ متقهدّمِ اههل
طریقت ،ک اعتقاد داشت اند «روا نیست ولی از والیت ووی

باوحر باشد» از امام و متکلمِ اشهعری،

م مدبنحسنبنفهورک اصهفرانی(وفات911ههه ..ق ).معهروف به ابهوبکر بهن فهورک ،به عنهوانِ
سرشناسترین نمایندم این طرزِ فکر ،نام برده است .همچنین از شهیخی نهامآور ،ههمچهون ابهوعلی
حسن بن علی بن م مد الدقّاق(وفات912هه ..ق ).مشرور به ابهوعلی دقّهاق ،به عنهوانِ شخصهیتی
معروف یاد شده است ک اعتقاد داشت «رواست ک ولی از مقامِ والیت ووی

بهاوحر باشهد» (ر.ک.

القشیری.)299 :0922،
با توج ب منابعِ متأورترِ صوفیان  ،میتوان چند نامِ دیگر را ب این دو فررست افهزود .به عنهوانِ
نمون  ،شاه بن شجاع کرمانی(وفات مابینِ 281تا911هه ..ق ).با توج ب اقوالی ک در تذکرماالولیا از
او نقل شده است ،در فررست نخست و در جمع گروه اقلّیت جای مهیگیهرد .او از زُمهرم نخسهتین
صوفیانی بوده است ک اعتقاد داشت «روا نعحُوَد ولی داند که او ولهی هسهت» .از همهین روی گفته
است « :اهلِ فضل را ،فضل باشد بر هم  ،تا آنگ ک فضلِ وهود ندیهد .چهون فضهلِ وهود دیدنهد
دیگرشان فضل نحاشد و اهلِ والیت را والیت است تا آنگ ک والیت ندید ،چون دید ،دیگهر او را
والیت نحاشد» (عطار.)982 :0981،
همچنین با تکی بر همین منابع و مرورِ اقوالِ مشایخ اهل طریقت نامِ ابوعثمان مغربی(وفات989
هه..ق ).و وواج براءالدین نق بند(وفات 820هه..ق ).را نیز میتوان به فررسهت دیگهر یعنهی در
جمع گروه اکثریت اضاف کرد .ابوعثمانِ مغربی (وفات989ههه ..ق ).کسهی اسهت که گفته اسهت:
« الولیُّ قد یکونُ مشروراً و ال یکونُ مفتوناً .ولیّ مشرور باشد انهدر میهانِ وعلها ،امها مفتهون نحاشهد»
(هجویری .)922 :0981،هم چنین وواج براءالدین نق بند (وفات 820هه ..ق ).این کالم را اظرهار
کرده است ک « :والیت ،بزرِ نعمتی است .ولیّ میباید ک داند ک او ولیّ است تها به شُهکرِ ایهن
نعمت قیام نماید .ولیّ م فوظ عنایت الری است .او را با او نمیگذارنهد و از آفهات بشهریت نگهاه
میدارند» (ابن محارک بخاری.)091 :0980،
افزون بر این مشایخ ،مؤلفانِ صاحبْنامی چون ابوبکر م مد کالبادی ،مُستملی بخاری ،ابوالقاسم
قشیری و ابوال سن علی بن عثمان جُالبی هجویری نیهز جهزوِ آن دسهت از صهاحبْنظهرانِ مسهائل
طریقت و عرفان هستند ک یا بر ص ّت «اطالعِ ولهی از مقهامِ والیهت وهوی » نظهر داشهت انهد یها

 / 22پژوه های ادب عرفانی (گوهر گویا) ،سال نرم ،شمارم دوم ،پیاپی  ،22پاییز و زمستان 0929

طریق ای میانۀ این دو طرزِ فکر را مورد توج قرار دادهاند.
ب عنوان نمون ابوبکر م مد کالبادی گفت است« :یجوزُ أن یعرف الولیّ والیت ُ؛ ألنرا کرامهۀٌ مهن
اهلل تعالی للعحد؛ و الکرامات و النعَم یجوز أن یعلم ذلک فیقتضی زیادم الشُکر» (کالبادی.)89 :0980،
همچنین ابوالقاسم قشیری (وفات  912هه..ق ).ظاهراً نخستین کسی است ک در رابطه بها موضهوعِ
آگاهی یا عدمِ آگاهی ولی از مقامِ والیت ووی  ،عقیدهای حدّ فاصل میهانِ عقایهد گهروه اقلّیهت و
اکثریت بیان کرده است .هرچند قشیری در باب این موضوع ،مستقیماً ت ت تأثیر عقاید پیهر و مهراد
ووی

ه ابوعلی دقّاق ه قرار داشت اما با این حال ،ظاهراً او نخستین کسی است که به ایهن نکته

اشاره داشت است ک « :این واجب نیست در جملۀ اولیا تا هریکی از ایشان بداند که او ولهیّ اسهت
واجحاً ولیکن جائز است ک بعضی دانند ه چنانک جائز است ک بعضی ندانند ه و چون بعضی دانهد
ک او ولیّ است ،آن معرفت ،کرامتی بُوَد او را جداگان  .و ن کرامت ک یکی را بُوَد از اولیا ،واجهب
بُوَد ک هم را آن بُود و اگر ولیّ را کرامت ظاهر نعحُود اندر دنیا ،اندر والیت او ب آورت قعدْح نکنهد
نابودنِ آن کرامت اندر دنیا» (ابوعلی عثمانی.)121 :0989،
هجویری نیز ضمنِ اوذ این دیدگاه از ابوالقاسم قشیری چنین ب تکرارِ مجهدد آن پرداوته که :
« روا باشد ک بر وج کرامت ،ودای ه تعالی ه ولی را ب امنِ عاقحت او معترف گرداند اندر صه ّت
حال بر وی و حفظ وی از مخالفت» (هجویری.)920: 0981،
این نظریۀ حدفاصل ،بعدها در سیرِ تکامل وود ،از جانب موالنا جاللالدین م مد بلخی (وفهات
 182هه..ق ).ب صورت کاملتر بیان شد .موالنا ،اولیا را از این دیدگاه ک آیا از مقامِ والیهت وهوی
باوحر هستند یا ن ؛ ب س دست تقسیم کرد .دستۀ اول کسانی هستند ک از والیت وهوی
هستند .دستۀ دوم کسانی م سوب میشوند ک از والیت ووی

بهیوحهر

باوحراند اما از والیت دیگهر اولیها

بیوحر هستند .دستۀ سوم نیز کسانی ب حساب میآیند ک هم از والیهت وهوی

و ههم از والیهت

دیگران باوحر هستند .این دستۀ اویر در نرایت مرتحۀ کمال جای دارند.
این نظریۀ موالنا را در ضمن یکی از حکایات کتابِ «مناقب العارفین» میتوان مشاهده کرد .ایهن
حکایت چنین است« :همچنان یارانِ واِ ک م لِ اجتحاء و اوتصاِ داشتند و ب انهوارِ اوهالِ
منوّر بودند ،روایت چنان کردند ک  :روزی حضرت موالنا در مدرسۀ وود فرمود ک  :ودمت موالنها
شمسالدین ماردینی مرد ولیّ است اما وود را نمیداند تا او را از وهودیِ وهود واقهف کنهیم .چه
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بعضی از اولیا هستند ک والیت وود را نمیدانند؛ و بعضی والیت وود را موقنانهد امها دیگهری را
نمیدانند و بعضی کُمَّلِ کرام آنانند ک والیت وود را و دیگری را عینالیقین میبینند و حهاالیقهین
میدانند و ایشان ساقیانِ کاملاند و از مشربِ کوثرِ م مدی مینوشند و این شمسالدینِ ماردینیِ مها
را روزی مردی از مردانِ ودا نظرِ عنایت انداوت بود تا از آن نظرِ محارک بینظیر عهالم شهد و ولهیّ
گشت» (افالکی.)981/0 :0982،
اختالف کشفالمحجوب با رسالۀ قشیریه ،دربارۀ ابنفورک اصفهانی
کشفالم جوب ب رغمِ آنک در حوزم محاح

عرفان و تصهوّف اسهالمی ،اثهری مسهتقل به شهمار

می آید ک ب زبان فارسی نگاشت شده است ،اما در عینِ حهال ،در م تهوا و مضهمون ،تهأثیرپهذیر از
منابعِ پیشین بوده است .هجویری در تألیف این کتاب ضهمنِ اثهر پهذیری از افکهار و اندیشه ههای
مشایخِ متقدّم یا معاصر با وود ،ب منابعِ پیشین و محاح

مندرر در آنها نیز نظر داشت است .یکهی

از این تأثیرپذیریها ،اوذ و اقتحاسی است ک هجویری دروصوِِ مسألۀ «آگاهی یها عهدمِ آگهاهی
ولی از مقامِ والیت ووی » ب عمل آورده است.
قابلِ تعمّاترین نکت ک در هنگامِ بررسهیِ کشهفالم جهوب و مطابقهت مطالهبِ آن بها رسهالۀ
قشیری  ،نظرها را ب وود جلب میکند ،آن است ک مشاهده میشود بها وجهود آنکه هجهویری در
بابِ موضوعِ مذکور ،متأثر از آرا و عقاید مشایخِ پیشین بوده و ب ذکرِ مجدد همان مطهالحی پرداوته
ک در آثارِ قحل از او نیز میتوان صورت محسوط آنها را مالحظ کرد اما در ذکرِ نامِ طرفهدارانِ یهک
گروه ،از گروههای س گان ای ک پی

از این از آنها یاد شد ،بر والف پیشینیان عمل کرده است.

مؤلف کشفالم جوب از «ابوبکر بن فُورک اصفرانی» ب عنوانِ شخصیتی شناوت شده نام بهرده
است ک بر جایز بودنِ آگاهی ولی از سرِّ والیت ووی

اعتقاد داشت است .همچنین او« ،ابواس اق

اسفراینی» (وفات 908ق) را ب عنوانِ شخصیتی سرشناس معرفی کرده ک بر جهایز نحهودنِ ایهن امهر
نظر داشت است( .ر.ک :هجویری.)920: 0981،
این اظرارِ نظر درحالی ایراد شده است ک مؤلف رسالۀ قشیری به صهراحت دربهارم ابهوبکر بهن
فورک ،سخنی متضاد با کالمِ هجویری ابراز داشت و دروصوِ ابواس اق اسفراینی و عقایهد او در
این باب ،موضوع را مسکوت گذاشت است.
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پیشینۀ تحقیق
از میان م ققانِ معاصر نخستین کسی ک برای اولین بار ب صورت رسمی متذکر وجود این اوهتالف
شد ،م مود عابدی است .ایشان در تعلیقاتی ک بر تص یحِ کشفالم جوب افزودهانهد ،به اجمهال
ب این موضوع چنین اشاره داشت اند ک «آن چ قشهیری در بهابِ ابوبکرفهورک ،اسهتاد وهود ،آورده
است با متن ما تفاوتی آشکار دارد» ( هجویری .) 802: 0981،عابدی پس از این اظرار نظهر کوتهاه،
ب ذکر سخنِ قشیری دربارم عقیدم ابوبکر فورک پرداوت است .ایشهان پهس از نقهلِ مسهتقیم کهالم
قشیری ،سخنِ ووی

را پایان برده و در وصوِ دالیل مترتّب بر چگونگی ایجهاد ایهن اوهتالف،

توضی ی ب میان نیاورده است (ر.ک .هجویری.)802 :0981 ،
سخن هجویری در بابِ ابنفورک و عقاید او در باب علمِ ولی از والیتِ خویش
هجویری در باب چراردهمِ کشفالم جوب پهس از آنکه دروصهوِ والیهت و اثحهات آن محهاحثی
مطرح کرده ،ب ذکرِ طحقات اولیا و همچنین نام و تعداد مندرر در ذیلِ هر طحق پرداوت است.
او در این قسمت ابتدا اولیاءاهلل را ب دو گروه کلی تقسیم کرده است .گروه نخست را «مکتومان»
نام نراده ،و تعداد ایشان را چرار هزار نفر درنظر گرفت اسهت .به گفتهۀ هجهویری ایهن افهراد «مهر
یکدیگر را نشناسند و جمالِ حالِ وود هم ندانند و انهدر کُهلِّ احهوال از وهود و وعلها مسهتورند»
(هجویری .)921: 0981،گروه دوم« ،اهلِ حلّ و عقد و سرهنگانِ درگاه حاّ» نام گرفت اند .هجویری
ضمنِ آنک تعداد ایشان را سیصد و پنجاه و پن) نفهر ذکهر کهرده اسهت و آنهها را در شه

طحقهۀ

«اویار ،ابدال ،ابرار ،اوتاد ،نقیب و قطب» جای داده؛ گفت است« :این جمل مر یکدیگر را بشناسنند
و اندر امور ب اذنِ یکدیگر م تار باشند» (هجویری.)920 :0981،
هجویری پس از ذکر این مقدمات میگوید« :اینجا عوام اعتراضی کنند؛ از آنچ گفتم :ایشان مهر
یکدیگر را بشناسند ک هریک از ایشان ولیّاند .گویند« :پس باید تا ب عاقحت وود ایمن باشهند» .و
این مُ ال است ک معرفت والیت امن اقتضاء نکند .چون روا باشد ک مؤمن ب ایمانِ وهود عهارف
بُوَد و ایمن نحاشد ،روا باشد ک ولی ب والیت وود عارف باشد و ایمن نحاشد اما روا باشهد که بهر
وج کرامت ،ودای ه تعالی ه ولیّ را ب امنِ عاقحت او معترف گرداند اندر صه ّت حهال بهر وی و
حفظ وی از مخالفت» (هجویری.)920 :0981 ،
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آن چ هجویری ب اجمال و در ضمنِ چند عحارت کوتاه ب ذکرِ آن پرداوته  ،مهأووذ از محهاحثیِ
مفصل است ک مؤلفانِ متقدّم صورت مشروحِ آن را در آثارِ ووی

آوردهاند .هجویری پس از ایهن

توضی ات کوتاه گفت است« :و اینجا مشایخ را ه رضیاهلل عنرم ه اوتالف است؛ و من علّت والف
پیدا کردم» (هجویری .)920 :0981 ،مرمترین علّت اوتالف مشایخ نیهز همهانگونه که هجهویری
متذکّرِ آن شده است ،ب زایلِ شدنِ ووف از عاقحت کار و اقتضاء یا عدمِ اقتضهایِ ایهن امهر مربهوط
میشود .هجویری پس از آن میافزاید «هرک از آن چرار هزارند ک مکتومانانهد ،معرفهت ولهیّ مهر
وود را روا ندارند و آن ک از آن گروه دیگرند ،روا دارند و بسیاری از فقرا نیز موافاِ آن گروهانهد و
بسیاری موافاِ این و از متکلمان همچنان .استاد ابواسحاقِ اسفراینی و جماعتی از متقدّمان بر آناند
ک  :ولیّ وود را نشناسد ک ولیّ است .و [اما] استاد ابوبکر بن فورک و جماعتی دیگر از متقهدّمان
بر آناند ک  :شناسد ولیّ مر وود را ک ولیّ است» (هجویری.)920 :0981 ،
همانگون ک مشاهده میشود ،در کالمِ هجویری ،ابواس اق اسفراینی (وفهات 908ق) به عنهوانِ
شاوصترین فرد ،از اعضای گروه اقلّیت ،معرفی شده است .گروهی ک ب عدم آگاهی ولی از مقهامِ
والیت ووی

اعتقاد داشت اند .هم چنین از ابهوبکر بهن فهورک (وفهات 911ق) به عنهوانِ شهناوت

شده ترین شخصیت از اعضای گروه اکثریت ،نام برده شده است .یعنی گروهی ک ب ص ّت اطهالعِ
ولی از مقامِ والیت ووی

باور داشت اند.

این اظرار نظر در حالی ایراد شده است ک ابوالقاسم قشیری در رسالۀ ووی

دو بار ،آن هم به

صراحت ،ابوبکر بن فورک را ب عنوان شخصیتی سرشناس معرفی کرده ک بهر عهدمِ اطهالعِ ولهی از
والیت ووی

نظر داشت است .اظرارِ نظرِ قشیری زمانی با اهمیتتر جلوه وواههد کهرد که دقهت

داشت باشیم ،ابن فورک اصفرانی از جمل پیرانی بوده است که قشهیری در ایها ِم حیهات ایهن شهیخ بها او
مالقات داشت است .این مالقاتها ،دیدارهای اتفاقی یا معمولی و ب نیّت برگرفتنِ تحهرّک و تهیمّن نحهوده
است بلک قشیری از شاگردانِ ابوبکر فورک م سوب میشده است .او ضمن حضهور در مجهالسِ درسِ
ابنفورک ،علمِ اصول را از این پیر فرا گرفت است( .ر.ک .ابن وعلّکان.)081/9: 0902،
هههم چنههین دروصههوِِ ابههراهیم بههن م مههد بههن ابههراهیم بههن مرههران ،معههروف ب ه ابواس ه اق
اسفراینی(وفات 908هه..ق ).اشاره ب این نکت ضرورت دارد ک بنا ب گفتۀ ابنولّکهان (وفهات180
هه..ق ،).ابوالقاسم قشیری یک چند در مجالسِ درس او نیز حاضر میشده و علمِ کهالم ،بهر طریهاِ
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اشعری را نزد این استاد ووانده است .قشیری در این مجهالس ،گفتهۀ اسهتاد را نمهینوشهت اسهت.
اسفراینی با مشاهدم این رفتار شاگرد ،ب جرت یادآوری و تذکّر ب او میگویهد :ایهن علهم از طریهاِ
استماع حاصل نمیشود ،این مسائل را باید نوشت .قشیری با شنیدن این سخن ،بیدرنگ تمامِ آن چه را
تا آن وقت در نزد استاد ووانده بود ،برای اسفراینی بازگو میکند .استاد او را مهورد مرحمهت قهرار داده،
میگوید :تو م تار ب درسِ من نیستی و کافی است ک کتابهای مرا مطالع کنی .قشهیری پهس از ایهن
ماجرا ،سعی میکند تا میانِ عقاید اسفراینی و نظریات ابنفورک ک ظاهراً در تقابهل و تضهاد بها یکهدیگر
قرار داشت اند ،اجماعی پدید آورد( .ر.ک .ابن ولّکان088/9 : 0902،ه نیز.) 22/0 :
عقیدۀ ابواسحاق اسفراینی دربارۀ علمِ ولی نسبت به والیتِ خویش
اطالعِ ما از عقیدم ابواس اق اسفراینی دربارم ولی و علمِ او از والیت ووی

بسهیار م هدود اسهت.

(ر.ک .هجویری .) 802 :0981،از جمل منابعی ک این م دودیت را تا حهدودی برطهرف مهیکنهد،
کتابِ وفیات االعیان است .توضی اتی ک ابنولّکان (وفات 180ههه..ق ).هنگهام معرفهی ابوالقاسهم
قشیری و استادانِ او آورده است ،ب صورت ضمنی و غیر مستقیم این مسهأل را بهازگو مهیکنهد که
گویا اسفراینی دروصوِِ موضوعِ مورد اشاره ،بر والف ابوبکر فورک میاندیشهیده اسهت .آنچه
این احتمال را قوّت میبخشد ،تأمل در این سخنِ ابن ولّکان است ک گفت است« :قشهیری پهس از
آشنایی با نظریات این دو استاد و کسب فیض از م ضهرِ ایشهان ،سهعی کهرد تها میهانِ راه و روشِ
اسفراینی و طریقت ابنفورک ،اجماعی پدید آورد» ( ر.ک ابنولّکان088/9 : 0902،هه نیهز.) 22/0 :
قدر مسلّم ،پدید آوردنِ اجماع در هنگام بروزِ اوتالف است .هرگهاه میهان راه و روش و ههمچنهین
مابینِ عقاید دو تن مشابرت و اتفاق نظرِ کامل وجهود داشهت باشهد؛ سهعی در پدیهد آوردنِ اجمهاع
بیمعنی است.
قشیری ب رغمِ آشنایی دقیا با افکار و اندیش های اسفراینی ه ب دلیل شاگردی در م ضرِ او ه در
رسالۀ ووی

نامِ او را در ذیلِ طرفدارانِ هیچ کدام از دو گروه اقلّیت یا اکثریت ذکر نکهرده اسهت

امّا دروصوِ ابوبکر بن فورک ،دو بار در دو موضعِ مختلف از کتابِ رسال به ایهن عمهل اقهدام
کرده است .امتناعِ قشیری در یاد کردن از نامِ ابواس اق اسفراینی در ذیلِ هیچ کدام از دو گهروه ،به
احتمالِ فراوان ب آن سحب بوده است ک او میانِ نظریات اسهفراینی و عقایهد پیهر و مهراد وهوی ،
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ابوعلی دقّاق ،در این زمینۀ واِ ،اوتالفی مشاهده نمیکرده است اما این تضاد در افکار و آراء در
اندیش های ابوبکرِ فورک و ابوعلی دقّاق ،مُسلماً نمودی ویژه داشت است .از همین روی قشیری دو
بار متذکّرِ آن شده است.
آنچ ب عنوانِ برهان در اثحات این مدعا میتوان ارائ کرد آن است ک گویا ابوالقاسهم قشهیری از
افکار و آرایِ ابوعلی دقّاق ب عنوانِ میزان و معیاری قابل اعتنا بهرای تشهخیصِ صه ّت عقایهد اههل
تصوّف نسحت ب یکدیگر استفاده میکرده است .او با ب کارگیریِ این م ک و معیهار ،عقایهد دیگهر
مشایخ را مورد سنج

قرار میداده است .در این سنج

نظریاتی ک با اندیش های ابهوعلی دقّهاق

در تقابل و تضاد واقع میگردیدهاند ،در کتابِ رسال ب عنوان آرای مخالف مطهرح مهیشهدهانهد امها
افکارِ مشاب با اندیش های ابوعلی دقّاق ،مسکوت میمانهدهانهد و در کتهاب رسهال به آنهها اشهاره
نمیشده است.
عقیدۀ ابوبکر بن فورک دربارۀ علمِ ولی از والیتِ خویش
نخستین مرتح ای ک قشیری نام ابن فورک رت ذکر می کند  ،در هنگامِ ایراد سخن در بهابِ والیهت
است .او در این باب پس از ذکرِ معنی ولی و بیانِ یکی از شرایط آن گفت است« :بدانک والفسهت
در آنک روا بُوَد ک ولی داند ک او ولی هست یا ن ؟ گروهی گفت اند روا نعحُوَد؛ ب کمِ آنک ب چشمِ
حقارت بخویشتن نگرد؛  ...و [امّا] گروهی از پیرانِ طائف برین اند ک چنین بُهوَد [روا بُهوَد] ،و اگهر
بذکرِ آن مشغول باشیم از حدّ اوتصار بیرون آئیم و پیران ک ما دیدیم ،بر این بودند ک باید ک ولی
نداند ک او ولیست ،یکی از آن ،استاد ابوبکر فورک ه رحم ُاهلل ه اسهت» (ابهوعلی عثمهانی:0989،
 928؛ نیز :ر.ک .القشیری.)299 :0922،
قشیری در قسمتی دیگر از رسال در هنگامِ سخن گفتن در بابِ کرامات اولیا ،مجدداً ایهن سهخن
را ب این شکل تکرار کرده است ک « :اهلِ حا مختلفاند ک روا بُوَد ک ولی داند ک او ولی اسهت
یا ن ؟ استاد امام ابوبکر فورک ه رحم ُاهلل ه گفتی :نشاید ک ووف

بشود و امن واجب کند .اسهتاد

ابوعلی [دقّاق] ه رحمه ُاهلل ه گفتهی روا بُهوَد که دانهد» (ابهوعلی عثمهانی121 :0989،؛ نیهز:ر.ک.
القشیری .)928 :0922،چنانک مالحظ میشود اظرار نظر قشیری دروصوِ عقیدم ابوبکر فورک،
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دربارم علمِ ولی از والیت خویش ،با آنچه هجویری در این رابطه بیان کرده کنامالً در تقابنل و
تضاد قرار دارد.
دالیل اختالف نظر درباره ابن فورک
دروصوِ علّت بُروزِ اوتالف ،میانِ مطالبِ رسالۀ قشیری و کشفالم جوب ،بر سر این موضهوع
ک آیا «ابوبکر بن فورک اصفرانی» ب جایز بودنِ آگاهیِ ولی از مقام والیت ووی

اعتقاد داشت یها

سزاوار نحودنِ این امر را مورد عنایت قرار میداده ،س وج را میتوان برشمرد.
الف :نخستین وج آن است ک بپنداریم ابوالقاسم قشیری در این مهورد وهاِ ،مرتکهبِ وطها
شده است و هجویری بعداً در کتابِ ووی  ،وطای او را اصالح کرده است.
این وج  ،از چند جرت پذیرفتنی نیست .اول اینک قشیری در رسالۀ ووی

دو بهار آن ههم در

دو موضعِ متفاوت ،ب تکرارِ مطلحی واحد پرداوت است .تکراری که در آن ،نشهان ههای تأکیهد نیهز
کامالً مشرود است .دوم آنک قشیری آشکارا ابوبکر بن فورک را از جمل پیرانی معرفهی کهرده که
با ایشان مالقات داشت است .این درحالی است ک هجویری از امکانِ شاگردیِ ابنفورک یا مالقات
با او ،برووردار نحوده است مسلماً میزانِ آگاهیِ قشیری نسحت به افکهار و عقایهد آن پیهرِ صهاحبْ
طریقتی ک با او دیدار داشهت و در مجهالسِ درسِ او حاضهر مهیشهده اسهت ،بیشهتر از اطالعهات
هجویری بوده ک دربارم همان شخص مطالحی شنیده یا در منابع ووانده است.
قشیری ب همان میزان ک با قاطعیت از عقیدم پیر و مُراد ووی  ،ابوعلی دقّهاق (وفهات912ههه..
ب موضو ِع مورد اشاره حرف زده است ،از اعتقهادات ابهوبکر بهن فهورک نیهز که نظهری
ق ).در با ِ
بروالف دقّاق داشت  ،ص حت ب میان آورده است .چگون میتوان این نکت را پذیرفت که قشهیری
در ذکرِ آرای آن پیرِ صاحب طریقت ک وود ب دیدارش نائل گردیده و فراگیریِ علمِ اصول را نیهز
مدیون او بوده ،دو بار مرتکبِ لغزش شده باشد؟ یقیناً یاد کردن از نامِ ابوبکر بهن فهورک در مقابهلِ
اسمِ ابوعلی دقّاق ،ب آن علّت بوده است ک این شاگرد ،نظریات دو استاد را بر سرِ موضهوعِ مهورد
منازع  ،در نقطۀ مقابلِ هم میدیده است.
مسألۀ مالقات ابوالقاسم قشیری (981-912هه ..ق ).با ابهوبکر بهن فهورک (وفهات  911ههه..ق)
موضوعی کامالً م قّا است .این دیدارها در نیشابور و در ایامِ جوانی قشهیری اتفهاق افتهاده اسهت.
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هنگامی ک قشیری در روزگارِ جوانی ب نیّت آمووتنِ علمِ حساب از زادگاه وود به نیشهابور آمهد
پی

از عملی ساوتنِ این قصد ،برحَسَبِ اتفاق در مجلسِ درسِ ابوعلی دقّاق حضور یافت .سهخنِ

دقّاق در دلِ او مؤثر واقع گردید .از عزمِ نخست صرف نظر کرد .دست ارادت ب سوی این پیهر دراز
کرد و برای قرار گرفتن در سلک مریدانِ او اظرار تمایل نمود .دقّاق او را پهذیرفت و بنها به گفتهۀ
ابنولّکان « أقحل علی  ،و تعفعرَّسَ فی النجابۀ .فجذب ُ برمت و أشار علی باالشتغال بالعلم .فخهرر للهی
درس أبیبکر م مد بن أبیبکر الطوسی و شرع فی الفق حتهی فهرم مهن تعلیقه  .ثُه َّم اوتلهف للهی
األستاذ أبی بکر ابن فورک ،عفقعرأ علی حتی أتقن علم األصهول .ثُه ّم تهردّد للهی األسهتاذ أبهی لسه اق
اإلسفراینی ،و قعد یسمع درس ُ أیاماً .فقال األسهتاذ :ههذا العلهم ال ی صّهل بالسهماع ،و البه ّد مهن الضهحط
بالکتابۀ ،فأعاد علی جمیع ما سمع ُ من تلک األیام ،فعجب من و عرف م لّ فأکرم  ،و قال ل  :مها ت تهار
للی درس ،بل یکفیک أن تطالع مصنّفاتی ،فقعد و جمع بین طریقت و طریقۀ ابن فورک ،ثم نظر فی کتهب
القاضی أبی بکر ابن الطیب الحاقالنی .و هو مع ذلک ی ضر مجلس أبی علی الدقّاق ،و زَوَّج ابنته » ( ابهن
ولّکان 088/9 : 0902،؛ نیز :سُحکی ،بیتا 299/9:و ابن شاکر کُتُحی.)901/2 : 0289 ،
حضورِ ابوبکر بن فورک در نیشابور و برپایی مجالسِ درس نیز امری مُسلّم است .ابنفورک پهس
از اتمام ت صیالت ووی

در اصفران عازمِ ری شد اما ب دلیلِ تعصّبِ شدید در مذهبِ اشعری ،بها

مخالفت اهالی ری مواج شد و در آن جا مورد آزار قرار گرفت« .چون این وحر ب نیشهابور رسهید،
ابوعحداهلل حاکم و علمای نیشابور ،از ساال ِر وراسهان ابوال سهن م مهد بهن ابهراهیم بهن سهیمجور
(وفات 988هه..ق ).تقاضا کردند ک ب ری نام نویسهد و ابهنفهورک را به نیشهابور دعهوت کنهد.
ابن فورک ری را ترک گفت و ب نیشهابور آمهد و ابوال سهن بهرای

مدرسه ای سهاوت» (ابهوعلی

عثمانی .)21: 0989،صالحالدین الصَّفعدی در کتابِ «الوافی بالوفیات» ضهمن اشهاره به احهوال ابهن
فورک ،از اقامت او در نیشابور سخن ب میان آورده است و مدرس ای را نیز در این شرر ،متعلها به
او دانست است (ر.ک.الصَّفعدی0929 ،ق.)999/2 :
ابنفورک در نیشابور نیز در تأیید مذهبِ اشعری تالشِ فراوان کرد .او «عقایهد ابوعحهداهلل م مهد
بن کرام (وفات 222ق) را ک پیروان

در نیشابور قدرت بسیار داشتند ،به صهراحت و بهیپهروا رد

میکرد .از این رو کرّامیان ب م مود غزنوی ک در تقویت آنها میکوشهید ،شهکایت بردنهد و ابهن
فورک را مترم کردند ک نحوّت پیغمحر را منقضی میداند و معتقد است ک حضرت رسول(ِ) پس
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از مرِ ،پیغمحر نیست و نحود» (ر .ک .الصّفعدی0929 ،ق .)999/2 :م مود غزنوی ابهنفهورک را به
غزن احضار کرد .در غزن  ،ب رغم آنک مناظراتی فراوان با این امام و متکلّمِ اصولی صورت گرفهت
امّا ابنفورک این ترمتها را رد کرد .در ماجرای مناظرم ابنفورک با کرّامیان وی با ابوعحداهلل م مهد
بن الریصم در م ضر سلطان م مود مناظره کرد .ابنهیصهم ،شهیخ کرّامیه و عهالمتهرین ایشهان در
روزگار ووی

بود (ر.ک .الصَفعدی 0900 ،ق.) 080/2 :

با اثحات بیگناهی ابن فورک او مجدد ًا عهازم نیشهابور شهد .در راه بازگشهت به دسهتور م مهود
غزنوی او را مسموم کردند یا ب قهولی دیگهر کرّامیهان او را زههر دادنهد .وواجه عحهداهلل انصهاری
(وفات 980هه..ق ).م لِ وفات ابوبکر بن فورک را در طریاِ بُست معرفی کرده است(ر.ک .عحهداهلل
انصاری .)202 :0981 ،ابن ولّکان ضمن اشاره ب این ماجراها ،دربارم سهالِ وفهات و م هلِ دفهنِ او
افزوده است « فعسُمّ فی الطریا ،فعمات هُناک و نُقلع للی نیسابور و دُفن بال یرم ،و مشرده برها ظهاهر
یزار و یستسقی ب و تجاب الدعوم عنده ،و کانت وفات سنۀ ست و أربعمائهۀ» ( ابهنولّکهان:0902،
 011/9؛ نیز ر.ک .الصَفعدی0929،ق.) 999/2 :
با توج ب توضی ات ارائ شده  ،در مالقات قشیری با ابنفورک و آشهناییِ قشهیری بها افکهار و
اندیش های این پیر و متکلمِ اصولی ،جای هیچگون تردیهد بهاقی نمهیمانهد .از ایهن روی ،فهر
احتمالِ وطایِ قشیری در بابِ این موضوع ک او در ذکر نظریات ابنفورک اصفرانی و همچنین در

ِ

بازگو کردنِ افکارِ ابوعلی دقّاق دچار لغزش شده باشد ،تصوّری غریب و ناممکن وواهد بود.
ب :وجرههی دیگههر کهه دروصههوِِ علّههت پدیههد آمههدنِ اوههتالف ،میههان رسههالۀ قشههیری و
کشفالم جوب بر سر عقاید ابنفورک اصفرانی میتوان متصوّر شد آن اسهت که بهروالف وجه
نخست ،این احتمال را در نظر داشت باشیم ک شاید هجویری در این مهورد وهاِ مرتکهبِ وطها
شده باشد.
مسألۀ دول و تصرّف عامدان و آگاهان در موضوعات عرفانی با تکی بهر تهأمالت شخصهی ،در
کارِ هجویری و در کتابِ کشفالم جوب ،موضوعی مسحوق ب سابق است .هجویری در پارهای از
موارد ،در هنگام طرح و بررسی بروی از محاح

عرفانی ،تهأمالت شخصهیِ وهوی

را در کشهف

الم جوب وارد ساوت و موضوعی را بدونِ اینک مشایخِ متقدّم متذکرِ اصلِ وجود آن شده باشهند،
ب شرح و تفصیل بیان کرده است .ب عنوانِ مثال هجویری در طحق بندی مکاتبِ اهل تصهوّف چنهین
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رفتاری از وود نشان داده است .شهفیعی کهدکنی در مقاله ای ت هت عنهوانِ «مشهکلِ هجهویری در
طحق بندی مکاتبِ صوفیّ » متذکر یک نمون از این دول و تصهرّفهها شهده اسهت( .ر.ک .شهفیعی
کدکنی .)298: 0981،شفیعی در آن مقال کارِ هجویری را در طحق بنهدی مکتهبههای مختلهف اههل
طریقت ،آنچنان بیپای و اساس دانست ک در توصهیف آن ،حتهی از به کهار بهردنِ اصهطالحِ «مهن
درآوردی» نیز ابایی نداشت است.
ب رغمِ وجود این مسأل باز هم نمیتهوان علّهت ایجهاد اوهتالف میهانِ رسهالۀ قشهیری و کشهف
الم جوب ه دروصوِِ ابوبکر بن فورک را ه در ارتحاط با تأمالت شخصیِ هجویری دانسهت و او
را مترم ب دول و تصرّف عامدان کرد .موضوعِ «ص ّت یا عدمِ ص ّت آگاهیِ ولی از مقهامِ والیهت
ووی » مسأل ای نیست ک بتوان هجهویری را مُحهدعِ آن به شهمار آورد .ایهن موضهوع از نخسهتین
سالهای شکل گیری عرفان و تصوّف اسالمی وجود داشت است و صورت بسط یافتۀ محاح
در آثاری ک پی

آن را

از کشفالم جوب ب نگارش درآمدهاند میتوان مشاهده کرد .هجهویری در ایهن

مورد واِ ،تکرار کنندم محاح

پیشین بوده است .چگونه مهیتهوان ایهن مسهأل را پهذیرفت که

هجویری در نقلِ مجدد یک موضوع ،دقیقاً همانند پیشینیان عمل کرده باشد اما در یاد کردن از یهک
نام وواست باشد روی ب دول و تصرّف عامدان آوَرد!
ج :سومین وج ک در این رابط میتوان قائل شد و اتفاقاً م تملتر از دو وج دیگر نیز به نظهر
میرسد ،آن است ک علّت اوتالف را در لغزشِ کاتب یا کاتحانی جستوجهو کنهیم که به ت ریهرِ
کشفالم جوب اشتغال داشت اند .این امر کامالً امکانپذیر است ک ب دلیلِ وطای بصهر کاتهب ،یها
قرائت اشتحاه ،مثالً فعلِ «شناسد» ب شکلِ «نشناسهد» ثحهت شهده باشهد؛ یها بهرعکسِ آن ،فعلهی که
میبایست ب صورت «نشناسد» ت ریر میگردید ،ب گونۀ «شناسد» نوشت شده باشد .آنچ این وجه
را م تملتر میسازد ،آن است ک در کتابت قدیم ه مخصوصاً در نسخ های قرون پهنجم تها هشهتم
هجری ه معموالً در هنگامِ نقط گذاری حروف ،رعایت دقت نمیشده است .کاتحان این نُسَخ بنها به
شیوم مرسوم در روزگارِ ووی  ،در مشخص ساوتن نقط های حروف منقوط ،امساک میکردهانهد.
همین امر احتمال قرائت اشتحاه یا وطای بصر را افزای

میداده است.

دروصوِ کشفالم جوب و احتمال بُروزِ این نوع لغزش در آن نیز میتوان بر این بهاور بهود
ک پندارِ وطای بصر کاتب ،تصوّری قریب ب امکان است اما اینک این لغزش توسط چ کسهی یها
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در چ زمانی اتفاق افتاده است ،نمهیتهوان آن را دقیقهاً مشهخص کهرد .قهدیمتهرین نسهخۀ کشهف
الم جوب ،از قرن هشتم ب آن سوتر نیست .آنچ مُسلّم است ،هم کاتبِ این نسخ ه مسهعود بهن
شیخاالسالم القرشی الصوفی ه و همچنین دیگر کاتحانِ بعدی ه صرف نظر از اینک از اصهلِ مسهأل
باوحر بودهاند یا ن ه و حتی مص

انِ م ترم در روزگارِ اویهر ه به رغهم اطهالعِ دقیها ایشهان از

موضوع (ر.ک .هجویری ) 802 : 0981 ،ه همگی فقط ب دلیلِ پایحندی به نسهخ  ،همهان صهورت
مُ َرّف نخستین را وارد متن کردهاند.
یادآوری یک نکته در تصحیحِ کشفالمحجوب
صرفنظر از مستندات پیشین ،آنچ این احتمال را قوّت میبخشد ،تا وطایِ کاتهب ،عامهلِ اصهلیِ
پدید آمدنِ این اوتالف معرفی شود ،عحاراتی است ک هجویری در دنحالۀ کالمِ ووی  ،دروصوِِ
موضوع مورد ب

آورده است .اگر در م توا و همچنین ظاهرِ سخنِ هجویری اندکی تأمهل شهود،

متوج وجود نوعی از وطا در عحارات وواهیم شد .هجویری گفت است« :استاد ابواس اقِ اسفراینی
و جماعتی از متقدّمان بر آناند ک  :ولیّ وود را نشناسد ک ولیّ است .و استاد ابوبکر بهن فهورک و
جماعتی دیگر از متقدّمان بر آناند ک  :شناسد ولیّ مر وود را ک ولیّ است .گوییم مهر آن گهروه را
ک  :اندر معرفت او ،مر وود را ،چ زیان و آفت است؟ گویند " :مُعجب شود ب وود چهون بدانهد
ک ولیام ".گوییم :شرط والیت حفظ حاّ بُوَد ،و آنک از آفت م فوظ بُوَد این بر وی روا نحاشد .و
این سخنی سَقعط عامیان باشد سخت ،ک کسی ولیّ باشد و بر وی کرامات ناقضِ عادت میگذرد و
وی نداند ک من ولیّام و این کرامات است و گروهی از عوام این گروه را تقلید کردهانهد و بعضهی
آن گروه را و سخنِ ایشان معتحر نیست» (هجویری.)922: 0981،
عحارت مهذکور یکهی از انهواع جهدلگونه ههای هجهویری اسهت (ر.ک .عظیمهی یهانچشهم و
عابدی .) 92: 0929،اگر این موضوع را در نظر داشت باشیم ک هجویری وود از جمل کسانی بهوده
است ک ب وقوف ولی از سرِّ والیت ووی
ک در کتاب

اعتقاد داشت  ،از این روی ب صورت طحیعی ،در کالمهی

ی ولهی از سه ّر
آورده است نیازی ب ایراد پاسخ ب گروه اکثریت ه یها موافقها ِن آگهاه ِ

والیت ه وجود ندارد .در عحارت ذکر شده در فوق ،طرف وطابِ هجویری ،در پرسشی که مطهرح
ساوت و وود نیز ب آن پاسخ گفت  ،بدونِ تردیهد ،آن گروههی هسهتند که اعتقهاد داشهت انهد ولهی
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نمی بایست از مقامِ والیت وود آگاه باشد .قوانین و ن وِ حاکم بر کالم ،حکم میکند ک این گهروه،
همانهایی باشند ک بالفاصل از جانبِ هجویری مورد سؤال واقع شدهاند.
ب باورِ نگارندم این سطور صورت ص یحِ کالمِ هجویری احتمهاالً در اصهل چنهین بهوده اسهت:
«استاد ابواس اقِ اسفراینی و جماعتی از متقدّمان بر آناند ک  :ولیّ وود را شناسد ک ولهیّ اسهت .و
[اما] استاد ابوبکر بن فورک و جماعتی دیگر از متقدّمان بر آناند ک  :نشناسد ولهیّ مهر وهود را که
ولیّ است .گوییم مر آن گروه را [ک معتقدند جایز نیست ک ولی از سرِّ ولی بودنِ وود آگاه باشهد]
ک  :اندر معرفت او مر وود را چ زیان و آفت است؟ گویند :مُعجَب شود ب وود چهون بدانهد که
ولیّام .گوییم :شرط والیت حفظ حاّ بُوَد ،و آنک از آفت م فوظ بُوَد ایهن بهر وی روا نحاشهد»... .
(هجویری.)922 :0981 ،
اگر ترتیب و شیوم قرار گرفتنِ عحارات کشفالم جوب ه دروصوِِ موضوعِ مورد محاحث ه به
شکلِ ذکر شده در فوق نحاشد ،میانِ سؤالِ مطرح شده از جانبِ هجهویری و آن گروههی که طهرف
سؤال واقع شدهاند ،یک جمل فاصل قرار میگیرد .این فاصل از نظر قوانینِ ن وی ،طحیعهی به نظهر
نمیآید.
عالوه بر این مسأل  ،اطالع از پیشینۀ ب
عدمِ آگاهی ولی از والیت ووی

و آگاهی از آنچ در منابعِ متقدّم در زمینۀ آگهاهی یها

آمده است ،ب ن وی مؤثر در روشن شدنِ موضوع و رفع ابرام از

چگونگی ایجاد اوتالف بین رسالۀ قشیری و کشفالم جوب ،مؤثر وواهد بود .اگر سابقۀ موضهوعِ
مورد اشاره با تکی بر منابعی ک پی

از کشفالم جوب ب نگارش درآمدهاند ،بررسهی شهود ،ایهن

نکت مشخص وواهد شد ک هجویری در ارتحاط با موضوعِ «آگاهی یها عهدمِ آگهاهی ولهی از مقهامِ
والیت ووی » کامالً ت ت تأثیرِ عقاید مشایخ متقدّم قرار داشت است .او ن مُحدع ایهن نظریه بهوده
است و ن قصد داشت است عامدان ب دول و تصرّف در آن بپهردازد .نرایهت تهالش هجهویری در
پرداوتن ب این مسأل  ،آن بوده است تا با الگو برداری و تأثیرپهذیری از عقایهد ابوالقاسهم قشهیری،
مُحلّغِ نظریۀ حد فاصل بین گروه اکثریت و اقلّیت باشد.
ولیّ بودن و رسیدن ب مقامِ والیت ،از نظر گروه اکثریت و هم چنین ب باور گروه میان رو بهر دو
نوع است .یکی والیت عام است و دیگری والیت واص  .قدیمترین اسناد دروصوِ این دو نوع
از والیت ه در میان متون عرفانی فارسی ه در کتابِ «شرحِ تعرّف» یافت میشود .مسهتملی بخهاری
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آرایِ ووی

دروصوِ این دو نوع از والیت را ه ک همان آرای گروه اکثریت هستند ه ب صورت

محسوط در این کتاب مطرح کرده است (ر.ک .مستملی بخاری.)0111 :0919،
والیت عام آن است ک انسان را از دشمنی ب دوستی بیاورد .این نوع از والیت ب عمومِ مؤمنان
اوتصاِ دارد .در این نوع از والیت هیچ الزامی در کار نیست که عامهۀ مؤمنهان از والیهت وهود
باوحر شوند و ب دنحالِ م قّا ساوتن آن باشند چرا ک مؤمنان ذاتاً اولیای ودا هسهتند .هجهویری از
این گروه با عنوان مکتومان یاد کرده و اشاره داشت است ک این افهراد «مهر یکهدیگر را نشناسهند و
جمالِ حالِ وود هم ندانند و اندر کُلِّ احوال از وود و وعلا مستورند» (هجویری.)921: 0981،
نوعِ دوم والیت ک آن را والیت اوتصاِ و اصطفاء و اصطناع نام نرادهانهد ،فقهط به وهواِِ
مؤمنان تعلّا دارد .هجویری از این گروه با عنوان اهلِ حَلّ و عقد و سرهنگان درگاه حها نهام بهرده
است .او ضمنِ آنک تعداد ایشان را سیصد و پنجاه و پن) نفر ذکر کهرده (ر.ک .همتهی،)89: 0922،
گفت است« :این جمل مر یکدیگر را بشناسند و اندر امور ب اذنِ یکهدیگر م تهار باشهند» (همتهی،
 .) 920 :0922هجویری در اثحات آشنایی این گروه با یکدیگر و اطالع ایشان از مقام والیت ووی ،
چنین استدالل کرده است ک معرفت والیت ،کرامتی جداگان و اوتصاصی اسهت که فقهط نصهیب
بروی از مقرّبان درگاه الری میشود ب گون ای ک «ودای ه تعالی ه ولیّ را ب امنِ عاقحت او معتهرف
گرداند اندر ص ّت حال بر وی ،و حفظ وی از مخالفت» (همتی.)920 :0922 ،
چنانک پی

از این نیز اشاره گردید ،این استدالل از یافت ههای هجهویری م سهوب نمهیشهود

بلک مأووذ از عقاید ابوالقاسم قشیری است .او بود ک ظاهراً برای نخستین بار اظرار داشت ک این
امر برای همۀ اولیا واجب نیست تا هریک از ایشان بدانند ک ولیّ هستند و ب مقهام والیهت دسهت
یافت اند ولیکن جایز است ک بعضی از ایشان چنین معرفتی را داشت باشند ،چنانک جایز اسهت که
بعضی دیگر از این آگاهی و اطالع برره نداشت باشند اما اگر از میان اولیای واص  ،بعضی از ایشهان
از والیت ووی

باوحر باشند ،آن معرفت ،کرامتی جداگان ب شمار وواهد آمد ک فقهط به ایشهان

اوتصاِ یافت است .اما هرگز چنین الزامی در کار نخواهد بود کرامتی ک ب یکی از اولیا اوتصهای
یافت است ،واجب باشد ک دیگر اولیا نیز از آن برووردار شوند .همچنین «اگر ولیّ را کرامت ظاهر
عنحُود انهدر دنیها ،انهدر والیهت او به آوهرت قعهدْح نکنهد نهابود ِن آن کرامهت انهدر دنیها» (ابهوعلی
عثمانی.)121 :0989،
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پرداوتن ب این موضوع مجال مناسب ووی

را میطلحد و امکان اشارم محسهوط به آن در ایهن

جستار فراهم نیست .آنچ اکنون ب اجمال می توان ب آن اشاره داشت آن اسهت که هجهویری در
هنگام یاد کردن از این موضوع ،در کالم مورد اشاره در کشفالم جوب ،با کوتاهتهرین عحهارات در
مقامِ پاسخگویی ب شُحر ای برآمده است ک ابوبکر بن فورک و معتقدان ب او در تأیید باورِ وهوی
مطرح میساوت اند ک چرا ولی نمیباید از مقامِ والیت ووی

باوحر باشد .هجهویری ضهمنِ ایهراد

جواب ب این گروه ،کالم و دالیلِ ایشان را «سخنی سَقط عامیان » ووانده است .این درحهالی اسهت
ک تأمل در سخنانِ گروه اقلّیت ،و غور در براهینی ک از جانبِ ایشان در اثحات این باور مطرح شده
است ،این نکت را آشکار میکند ک این دالیل را سخنی سَقط عامیان وواندن ،اظرار نظری منصفان
نخواهد بود .با مطالعۀ دالیلِ این گروه و آشنایی با افکار ایشان ،میتوان مشاهده کرد ک این ادله و
براهین ،سخنانی سقط عامیان نیستند بلک اقوالی قابلِ تأملاند ک یکْسهره از نگرانهیههای دینهی و
تعصههحات اعتقههادی حکایههت دارنههد (ر.ک .مسههتملی بخههاری228 :0919،و0110و0121ههه ابههن
عثمان 12 :0999،و  12ه النحرانی.)09 :0922،
هجویری ت ت تأثیرِ نظریات قشیری در بابِ این موضوع ،حتهی عقایهد گهروه اکثریّهت را ههم،
چندان معتحر نمی دانست است .علّت این امر آن است ک او دربارم مسألۀ مورد محاحث  ،به عقیهدهای
حدّ فاصل ،مابینِ عقاید اقلّیت و اکثریت ،پایبندی داشت است .از ایهن روی پهس از یهاد کهردن از
عقاید هر دو گروه و وصوصاً اعترا

ِ جدّی نسحت ب گروه اقلّیت ،گفت است« :گروههی از عهوام،

این گروه را تقلید کردهاند و بعضی آن گهروه را و سهخنِ ایشهان معتحهر نیسهت» (هجهویری0981،
 .)922:هجویری در این کالم ضمنِ آنک طرفدارانِ ههر دو گهروه را از زُمهرم عهوام معرفهی کهرده،
سخنِ هر دو گروه را نیز غیر قابل اعتحار ب حساب آورده است .این درحالی است ک با مرورِ عقایهد
و باورهایِ گروه اکثریت نیز ،این مطلب آشکار میشود ک اقوالِ ایشان ،ب نوعی دیگر از تعصهحات
اعتقادی یا نگرانیهای مذهحی حکایت دارد و نمیتوان آنها را اقوالی کامالً عامیان یا براهینی والی
از استدالل ب شمار آورد( .ر.ک .مستملی بخاری.)222 :0919،
نتیجه
قابلِ تعمّاترین نکت ای ک در هنگامِ بررسیِ کشفالم جوب و مطابقت مطالبِ آن با منابعِ متقدّم ه
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وصوصاً با رسال قشیری ه نظرها را ب وود جلب میکند آن است ک مشاهده مهیشهود بها وجهود
آنک هجویری در بابِ موضوعِ «آگاهی یا عدم آگاهی ولی از مقام والیهت وهوی » متهأثر از آرا و
عقاید مشایخِ متقدّم بوده اما در ذکرِ نامِ طرفدارانِ یک گروه ،از گروههای س گان ای ک در میان اهل
تصوّف بر سر این مسأل پدید آمدهاند ،بر والف پیشینیان عمل کرده است.
در کشفالمجوب ،ابواس اق اسفراینی ب عنوانِ شاوصترین فهرد از اعضهای آن گهروه معرفهی
شده است ک ب عدمِ آگاهی ولی از مقامِ والیت وود اعتقاد داشت اند .همچنین از ابوبکر بن فهورک
ب عنوانِ معروفترین شخصیت از اعضای آن گروه نام برده شده است ک ب ص ّت اطالعِ ولهی از
مقامِ والیت وود باور داشت اند.
در وصوِ این اوتالف ،س وج را میتوان برشهمرد .نخسهتین وجه آن اسهت که بپنهداریم
ابوالقاسم قشیری در این مورد واِ ،مرتکبِ وطا شده است و هجویری بعهداً در کتهابِ وهوی ،
وطای او ر ا اصالح کرده است .وج دیگر آن است ک  ،بر والف مورد نخست ،این احتمهال را در
نظر داشت باشیم ک شاید هجویری در این مورد واِ مرتکبِ وطا شده باشد .وج سهوم نیهز آن
است ک هیچ کدام از مؤلفانِ رسالۀ قشیری و کشفالم جوب را مُخطی ندانست  ،بلکه علّهت ایهن
اوتالف را در لغزشِ کاتب یا کاتحانی جستوجو کنهیم که به ت ریهرِ کشهفالم جهوب اشهتغال
داشت اند .از میان وجوه ذکر شده در فوق ،وج سوم نسحت ب باقی وجوه ،م تملتر ب نظر میآید.
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