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محمد بن خفیف شیرازی
نگاهی به معتقدات صوفیانۀ ابوعبداهلل
ّ

رحمان مشتاق مهر
سمیه جبارپور

*

**

چكیده
تصوف
محمد بن خفیف شیرازی ،صوفی پر آوازۀ خطۀ فارس و پایه گداز مكتب خفیفیه در
ابوعبداهلل
ّ
ّ
است كه التزام به زهد ،پایبندی به شریعت و پیروی از سیرۀ نبوی (ص) ،شاخصه های عقاید صوفیانۀ وی
محسوب می شود .با اینكه وی صوفی متعبد و متشرعی است ،ولی مشایخ و عارفان اهل عشق ،از جمله
ّ
ّ
تصوف بر مبنای شریعت
اّ
حلج را به دیدۀ قبول می نگرد و مخالفت صریحی با آنان نمی كند .نگاه او به ّ
است و اگر بخواهیم مهم ترین آموزه های او را كه چارچوب طریقتش را شکل می دهد ،بیان كنیم ،باید
به سه مفهوم شریعت ،زهد و فقر اشاره كنیم .ابن خفیف از پیروان مكتب بغداد هست و از تعالیم مشایخ
تلمذ كرده است .این صوفی بزرگ ،شافعی
بغداد در آراء خود بسیار بهره برده و نزد مشایخ فارس هم ّ
مذهب و معتقد به باورهای اشعری ،بر مشایخ زیادی در زمان خود و بعد از خود تأثیر گذاشته است .از
درتصوف نوشته ،چیز اندكی به جا مانده است .با عنایت به منتسب بودن مادر شیخ به
متعددی که
آثار
ّ
ّ
كرامیان و شواهدی هرچند مختصر كه از باورهای كرامیان در عقاید وی مشهود است ،ممكن است بتوان
ّ
ّ
حدس زد كه وی از تعالیم كرامیه هم متأثّر بوده است.
تصوف و عرفان.
واژگان كلیدی :ابن خفیف شیرازی ،زهد ،شریعت ،فقر ،اشاعره ،كرامیهّ ،
Özet
Ebû Abdullah b. Hafîf Şîrâzî’nin Tasavvufî Görüşlerine Genel Bir Bakış
Ebû Abdullah b. Hafîf Şîrâzî Fars bölgesinin büyük şöhret sahibi sûfîlerinden
biridir ve kendi adıyla anılan Hafîfiyye isimli tasavvuf okulunun kurucusudur.
Zühdü esas alan, şerîata bağlılığıyla tanınan İbn Hafîf, müteşerri’ kişiliğine karşılık Hallâc gibi aşk meşrebiyle öne çıkmış sûfîleri de benimseyen bir üslup geliştirmiştir. Onun tasavvufa bakışı şerîat temellidir. Tarîkat anlayışında belirgin
olan üç kavram, şerîat, zühd ve fakrdır. Amelen Şâfiî ve îtikāden Eş’arî olan İbn
Hafîf, tasavvuf tarihinde Cüneyd-i Bağdâdî ile tesiri artan Bağdad mektebinin
tâkipçisidir ve bu mektebin kabulleri çerçevesinde faaliyet sürdürmüştür. Ancak tasavvufla alâkalı risâleler te’lîf eden ve kendi îtikādî çizgisini eserlerinde
yansıtan İbn Hafîf’in Eş’arîlik dışında Kerrâmiyye’den de etkilendiği anlaşılmaktadır. Bu makālede onun i’tikādî görüşleri, dönemi coğrafyasında hüküm
süren mezhepler gözönünde tutularak incelenmiştir.
Anahtar kelimeler: İbn Hafîf Şîrâzî, Zühd, Şerîat, Fakr, Eşâ’riler, Kerrâmiyye.

تصوف و عرفان ایرانی – اسالمی به شمار می رودّ ،اما صوفیان
با اینكه خراسان مهد پرورش و گسترش ّ
خاصی در
طریقۀ
و
مكتب
صاحب
و
اند
كرده
ظهور
ایران
مناطق
و عارفان نامداری هم هستند كه از دیگر
ّ
تصوف و عرفان به شمار می آیند .یكی از این صوفیان ،شیخی است اهل شیراز كه به شیخ االسالم مشهور
ّ
* استاد دانشگاه تربیت معلم آذربایجان؛ تبریز ،ایران
** دانشجوی كارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم آذربایجان؛ تبریز ،ایران

روپرابج هیمس  -رهم قاتشم نامحر رتكد

بود 1و در زهد ،عمل به شریعت و پیروی از سیرۀ رسول خدا (ص) سرآمد بسیاری از مشایخ روزگار خود
محمد بن خفیف شیرازی ( 962-173هـ  .ق) است كه به مذهب فقهی شافعی بوده
بود .نام او ابوعبداهلل ّ
(همان) 2و چنان كه از رسالة «معتقد ابن خفیف» وی برمی آید ،آرای اشاعره را قبول داشته و عقاید خود
را با باورهای این فرقه وفق داده است .عالوه براین ،بارقه هایی از باورهای كرامیه هم در معتقدات وی
به چشم می خورد كه بدان اشاره خواهد شد .ابن خفیف در علم حدیث نیز فرد برجسته ای بود و طبق
3
حكایاتی كه از او نقل می شود ،از دوران كودكی تا آخرین لحظه های عمرش سماع حدیث می كرد.
مؤسس فرقۀ خفیفیه می دانند 4و گفته می شود كه او مرشد روزبهان بقلی شیرازی
ابن خفیف را ّ
( 522-606هـ  .ق) و ابواسحق ابراهیم بن شهریار كازرونی (م )426است كه فرقۀ كازرونیه بدو
منسوب است 5.عالوه بر این دو تن ،به گفتۀ خود شیخ كبیر ،در نامه ای كه به شیخ موسی عمران
جیرفتی نوشته است ،هزار مرید در شیراز داشته است كه گوش به فرمان او بوده اند 6.این صوفی عالم
و صاحب اثر ،از مشایخ پرآوازۀ زمان خود و روزگار بعد از خود محسوب می شد و به گفتۀ عطّار،
متصوفه كه تولاّ بدو
«مجتهد بود در طریقت ،و مذهبی خاص داشت در طریقت ،جماعتی اند از
ّ
7
تصوف به جایگاهی رسیده بود كه جعفر حداء ،یكی از اساتید بزرگ
كنند» .وی در محیط فارس ،در ّ
شیخ در شیراز ،معتقد بود كه
«تصوف با محمد خفیف از فارس بدر رود» 8و احمد بن یحیی ،از دیگر
ّ
9
تصوف به ابن خفیف ختم خواهد شد.
كه
بود
عقیده
هم
حداء
جعفر
با
اساتید برجستۀ شیخ كبیر هم
ّ
از تألیفات بسیار وی 10،چیز اندکی به دست ما رسیده است که با استناد به آنها و نیز كتابی كه

1
2

3
4
5
6
7
8
9
10

خواجه عبداهلل انصاری ،طبقات الصوفیه ،تصحیح دكتر محمد سرور موالیی؛ تهران :انتشارات توس ،1362 ،ص 537
انصاری ،طبقات الصوفیه ،ص 537؛ و نیز ،رک :نور الدین عبدالرحمان جامی ،نفحات االنس ،مقدمه ،تصحیح و تعلیقات:
دكتر محمود عابدی؛ تهران ،انتشارات سخن ،1386 :ص 240؛ ابوالحسن دیلمی ،سیرت شیخ كبیر ابوعبداهلل ابن خفیف
شیرازی؛ ترجمۀ ركن الدین یحیی بن جنید شیرازی؛ تصحیح ا .شیمل– طاری؛ به كوشش دكتر توفیق سبحانی؛ تهران:
مصحح).
(مقدمۀ
انتشارات بابك ،1363 ،ص7
ّ
ّ
سیرت شیخ كبیر ،ص 15-16و .35
سید ضیاء الدین سجادی ،مقدمه ای بر مبانی عرفان و تصوف ،تهران :انتشارات سمت ،1380 ،ص.228
محمود عابدی« ،فرقه های صوفیه تا روزگار كشف المحجوب» ،مطالعات عرفانی (دانشكده علوم انسانی دانشگاه كاشان)،
بهار و تابستان  ،1385شماره  ،3ص.44
سیرت شیخ كبیر ،ص.253
فریدالدین عطار نیشابوری ،تذکرة االولیاء ،به تصحیح رینولد ا .نیكلسون؛ با مقدمۀ انتقادی محمد قزوینی؛ تهران :نشر
هرمس ،1388 ،ص.573
سیرت شیخ كبیر ،ص.28
سیرت شیخ كبیر ،ص.28
فهرست مصنّفات شیخ كبیر ،از قول ابوالحسن دیلمی بدین قرار است« :اول تصنیفهای شیخ كتاب شرف الفقرا بود ،و آخر
تصنیفهای وی كتاب جامع ارشاد بود ،و از میانۀ اینها یكی كتاب االستذكار بود ،و كتاب الفصول فی االصول ،و كتاب
اختالف المنقطعین ،و كتاب الجوع و ترك الشهوات ،و كتاب لبس المرقعات ،و كتاب االعانة ،و كتاب اختالف الناس فی
الروح ،و كتاب المعراج ،و كتاب الرد علی ابن سالم ،و الرد علی ابن زینان ،و كتاب االعتقاد ،و كتاب المنهج فی الفقه ،و
از مختصرات كتاب االقتصاد ،و كتاب اللوامع ،و كتاب المفردات ،و كتاب المشیخة ،و كتاب فضل التصوف ،و كتاب الفرق
الود و االلفة ... ،و كتاب السماع ( »...سیرت شیخ
بین التقوی و التصوف ... ،و كتاب بلوی االنبیاء ،و كتاب المحبة ،وكتاب ّ
التصوف» و «شرف الفقرا» بسیار بهره جسته ایم و كتاب «االقتصاد»
كبیر ،ص  .)212-3در این پژوهش ،از دو كتاب «فضل
ّ
كه دسترسی بدان مقدور نشد ،به عنوان ّاولین نمونه از انواع آداب المریدین شناخته شده است (ابن خفیف و كتاب االقتصاد،
ص .)77كتاب «االعتقاد» ابن خفیف ضمیمة «سیرت شیخ كبیر» چاپ شده و ترجمه هم گردیده است (سیرت شیخ كبیر،
صص .)284-308عالوه بر این ،رساله ای هم با عنوان « وصیة ابن خفیف » به انضمام كتاب « سیرت شیخ كبیر » چاپ
شده است (همان ،صص.)274 -283
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مرید او ابوالحسن دیلمی (م 391 .هـ) دربارۀ سیرۀ شیخ تألیف نموده است و نیز اقوال پراكنده ای كه
تصوف پی برد.
مشایخ بعد از وی در آثار خود ذکر كرده اند ،می توان به آرا و آموزه های وی دربارۀ ّ
تصوف از دیدگاه ابن خفیف
مفهوم ّ

جدی می ورزید و در این زمینه توفیق بزرگی
با اینكه ابن خفیف در آموختن علم حدیث اهتمام ّ
تصوف جایگاهی برتر از علم حدیث دارد .از سوی دیگر ،گرایش وی
حاصل كرد ،ولی نزد وی
ّ
تصوف ،مانع حضور او در مجالس حدیث – علی رغم اعتراض صوفیه  -نشد .ابن خفیف در
به
ّ
تصوف را معنا می كند :یك
دیدگاه
سه
از
بود،
كرده
سؤال
وی
از
را
ف
تصو
مفهوم
كه
كسی
پاسخ
ّ
ّ
«تصوف آن است كی باطن دلها از كدورت پاك كند و خوی
بار از دیدگاه شریعت شرح می دهد كه
ّ
نیك با خلق پیش گیرد ،و متابعت رسول ص ّلی اهلل علیه و آله به همه چیز بنماید و معلوم به خود
راه ندهد» 11.از این تعریف او بر می آید که پیروی از سیرۀ نبوی و التزام فقر ،دو ویژگی مهم در
تصوف را به زبان حقیقت معنی می كند كه عبارت از دوری از
تصوف است .بار دومّ ،
تل ّقی او از ّ
حق ،یعنی نیستی از صفات
زبان
به
ف
تصو
باالخره،
و
است
متعال
قادر
به
نیازمندی
و
صفات بشری
ّ
ّ
12
بشری.
تصوف از دیدگاه ابن خفیف است.
رسالة «فضل
التصوف» بهترین راهنما برای شناختن مفهوم ّ
ّ
در این رساله ،وی صوفیه را برتر از هر فرقۀ مذهبی دیگر می داند و به ذکر صفات آنان كه برگرفته
تصوف را بر مذاهب
از سیره و سنّت رسول اسالم (ص) است ،می پردازد .شیخ كبیر دلیل برتری ّ
دیگر ،در این رساله به طور مبسوط شرح می دهد و می گوید كه او بعد از مطالعۀ اوصاف اهل
مذاهب ،كه پیرو سنّت رسول اهلل (ص) هستند ،آنان را سه گروه می بیند :یكی اهل حدیث كه سنّت
همت آنان منع تحریف این احادیث هست ؛
پیامبر (ص) راحفظ كرده و تعلیم می دهند و منتهای ّ
گروه دوم اهل فقه هستند كه دربارۀ حالل و حرام احكام شرع اظهار نظر می كنند و گروه سوم،
متصوفه هستند كه عامالن سیرۀ نبوی می باشند؛ بنابراین ،می گوید:
ّ

«فرأیت الصوفیة اذا كانوا صادقین وعلـی حقایق العلم منازلین وبأوصافه آخذین فهـم اعلی القوم
13
واسناهم منزلة».

ابن خفیف در هر فصل از این رساله ،سیره ای از رسول خدا (ص) را كه بیان كنندۀ ابعادی از
اعمال وی در تأكید به زهد و فقر و ترك دنیاست ،شرح می دهد و بعد از ذکر هر رفتاری از پیامبر
للصوفیة الّذین هم فی اقطار
(ص) ،چنین عبارتی را بیان می كند« :فهل حصل هذا الوصف الاّ
ّ
االرض» 14.وی در ابتدای ذکر اوصاف پیامبر (ص) ،آیه ای از قرآن كریم را ذکر می كند و این
تصوف به اعتقاد او ،پیروی از قرآن و سیرۀ پیامبر (ص) است .اوصافی از
مطلب نشان می دهد كه ّ
11
12
13
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سیرت شیخ كبیر ،ص.214
سیرت شیخ كبیر ،ص.214
رسالة فضل التصوف علی المذاهب ؛ به تصحیح فاطمه عالقه ،كاظم برگ نیستی؛ معارف ،فروردین ،آبان  ،1377شماره های
 44و  ،43ص.54-5
رسالة فضل التصوف علی المذاهب  ،ص 62؛ و نیز صص 74و  68و  66و .58

روپرابج هیمس  -رهم قاتشم نامحر رتكد

پیامبر (ص) كه در این رساله بیان شده است ،عبارت است از :اجتناب از دنیا؛وصف دروغ بودن
دنیا؛ چشیدن حالوت ذکر به قلب ،؛ قناعت؛ صبر بر مصائب دنیا و مواردی از این قبیل .شیخ در
التصوف» ،حكایاتی از مشایخ بزرگی چون جنید ،رویم ،عبداهلل بن مبارك،
فصلی از رسالۀ «فضل
ّ
ابراهیم ادهم و دیگران نقل می كند كه همۀ این روایات حول محور مفاهیمی چون فقیرانه زیستن
آنها و دیگر اوصافی كه در فصل های پیشین رساله ،بدانها اشاره كرده بود ،می چرخد .او با بیان
تصوف یعنی فقر ،دوری از دنیا ،قناعت ،صبر بر مصائب دنیا
این حكایات قصد دارد ثابت كند كه ّ
محمد (ص) در طول زندگی مباركشان ظهور كرده بود.
حضرت
و تمام رفتارها و روش هایی كه از
ّ
اوصافی كه ابن خفیف بعد از ذکر سنن رسول خدا (ص) بر می شمارد ،چنین است:
«فهل توجد هذه الصفات الاّ للصوفیة و هل خرج هذه االعمال و االفعال السنیة و آیات الكریمة الاّ
التوكل علیه معتمد هم و بالرضا مناخهم و
الزهد مطیتهم و
ّ
لهؤالء الّذین جعل اهلل الورع سجیتهم و ّ
ّ
معولهم و بـاداء الفرائض نهمتهم و بالسنن و النّـوافل
علـی الیقین معاملتهم و علی االخفاء و الكتمان ّ
الدنیا مهربهم و بـاالستئناس عـامة اوقاتهم و
ابناء
الدنیا و اهلها فـرارهم و من
ّ
مـأخذهم  ...و من ّ
15
بطول المناجات راحتهم و باهلل استغنائهم و الی اهلل افتقارهم و اهلل سائقهم و دلیلهم».
توجهی به چشم می خورد و آن این است كه ابن خفیف در معرفی صوفیه ،همه
اینجا نكتۀ قابل ّ
جا از واژة صفت استفاده می كند .در رسالۀ «معتقد ابن خفیف» مطلبی بیان می كند كه بی ارتباط
با این موضوع نیست:
«و اعتقاد كند كه تصوف نه به علم و عمل است بلكه چیزی است كه ذات صوفی ازان خبر می دهد
و آن مـوهبت الهی است و امـا صوفــی را علم و عمل بود و تصوف نه فقـر است و تقـوی نه تصوف
16
است و فقیر را نرسد كه تصرف در اسباب كند و صوفی را رسد».
ّ

تصوف ،علم و عمل نیست ،بلكه
با ذکر این عبارت ،می توان دریافت كه مقصود ابن خفیف از ّ
تصوف صفتی است كه صوفی باید بدان آراسته شود و این صوفی است كه باید اهل علم و عمل
ّ
باشد .از مطالب گفته شده در این بخش ،چنین به دست می آید كه زهد و فقر و عمل به سیرۀ نبوی،
تمسك مداوم وی به آیات و احادیث
از مهم ترین تعالیم شیخ كبیر محسوب می شود .همچنین از ّ
توجه وافر به شریعت ،معلوم می شود كه شریعت نیز از اصول اعتقادات او به شمار می رود .در
و ّ
ادامه دربارۀ این سرفصل های مهم تعالیم ابن خفیف ،سخن گفته خواهد شد.
ّ
تصوف ابن خفیف :شریعت ،زهد و فقر
آموزه های
مهم ّ
ّ

ابن خفیف در شمار آن دسته از صوفیانی قرار دارد كه عمل به شریعت را چون شمع همیشه فروزانی
برای پیمودن جادۀ پر پیچ و خم طریقت ،پیش رو دارند .این مطلب هم از سیرۀ وی برمی آید و هم
از اقوال او در رساالتش .اشاراتی هم كه مشایخ دیگر دربارۀ او كرده اند ،مؤید این مطلب است.
ابوالقاسم قشیری ( 683 -564هـ  .ق) نام ابن خفیف را جزو مشایخی آورده كه قول و سیرتشان
 15همان ،ص.76
 16سیرت شیخ كبیر ،ص.305

106

اریش فیفخ نب دّمحم هللادبعوبا ۀنایفوص تادقتعم هب یهاگن

دلیل تعظیم شریعت از جانب آنان هست 17.مطلبی را كه اینجا از ابوالحسن دیلمی در معرفی سیرت
شیخ كبیر می آوریم ،همچون براعت استهاللی می دانیم بر آنچه در نوشتار حاضر ،دربارۀ باورهای
صوفیانۀ شیخ خواهیم آورد:
«و صفت شیخ آن است كی در مقام تخ ّلقوا باخالق اهلل بذل مجهود نموده بود و در ریاضت و
تهذیب نفس مرتبت علـی حاصل كرده بود ،و در پـیروی انبیا و اقتـدا به سیرت ایشان هیچ دقیقه فـرو
متسم بودند به سمت
نگذاشته بـود ،و در زمان او كسانی كـه متصف بودند به صفت علـم و دین و ّ
شـرع و یقین ،جمله معترف شدند و متفق گشتند به كمال فضل و تقوای او و مقر گشتند به قرارت
18
ورع و تقوی و فتوی او».
ابن خفیف از همان دوران كودكی ،غالب اوقات خود را هر روز صرف عمل به واجبات شرعی
می كرد و به جز مدت زمانی كه برای كسب و تالش اختصاص داده بود ،بقیۀ اوقات وی به نماز و
سماع حدیث می گذشت و شب را نیز بعد از افطار ،به استنساخ چهل حدیث از رسول اكرم (ص)
سپری می كرد .پس گزاف و مبالغه نیست كه دیلمی او را به جهت مداومت در تسبیح و تهلیل ،به
مالئكه تشبیه می كند 19.وی تا بدانجا در به جا آوردن فرائض دینی مواظبت می نمود كه به ازای هر
ركعت نمازی كه به دلیل كهولت سن ،نشسته ادا می كرد ،ركعتی دیگر اضافه می نمود تا از ثواب
متصوفه بیان می كند،
نماز ایستاده محروم نشود 20.به گفتۀ ابن خفیف ،او هر اشاره و رمزی را كه از
ّ
از شریعت استخراج كرده است تا اثبات كند كه سخن و عمل صوفیه هرگز خالف شریعت نبوده
21
مقدس است نه عقل 22.شریعت
است .از نظر شیخ ،تنها میزان سنجش حسن و قبح عمل ،شرع ّ
شدت مخالفت
چنان در اندیشه و باورهای شیخ كبیر رسوخ كرده است كه با شطحیات صوفیه ،به ّ
می كند .وی دربارۀ كسی كه به شطح گفتن مشغول بود ،می گوید « :گفت و گوی او بر آتش باد
23
كی استهزا به دین و شریعت می كند».
مقدس
با این میزان اهمیت و پایبندی ابن خفیف به شریعت ،بدیهی است كه او با اسقاط شرع ّ
كه نزد برخی از صوفیه ،امری مقبول تل ّقی می شد ،مخالفت كند .از نظر او ،بنده در هیچ برهه از
زندگی خویش ،از قید بندگی و عبودیت رها نمی شود و همواره مك ّلف به انجام تكالیف شرعی
24
تصور ،باطل است؛ زیرا فرد فقط مجاز است كه از قید بندگی نفس رها شود.
هست و خالف این ّ
عده ای از مشایخ را اهل سكر و
دیلمی در جایی طبقه بندی ای از صوفیه به دست می دهد و ّ
تصوف آنان را مخالف شریعت می داند
حال – كه زبان به شطح گویی هم می گشایند – می نامد و ّ
17
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ابوالقاسم عبدالكریم بن هوازن قشیری ،رسالۀ قشیریه؛ ترجمۀ ابوعلی حسن ابن احمد عثمانی؛ تصحیح بدیع الزمان فروزانفر؛
زوار  ،1387 ،ص.149
تهران :انتشارات ّ
سیرت شیخ كبیر ،ص.8
سیرت شیخ كبیر ،ص.15-16
همان ،ص 39؛ و نیز :رسالۀ قشیریه ،ص 150و .149
سیرت شیخ كبیر ،ص.35
همان ،ص 	-2 .303این مطلب برآمده از عقاید اشعری شیخ كبیر است كه بدان اشاره خواهد شد.
سیرت شیخ كبیر ،ص.39
همان ،ص.303-4
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عده ای را هم كه ابن خفیف از آن جمله هست ،در زمرۀ گروهی می آورد كه از جادۀ شریعت
و ّ
25
گامی فراتر ننهاده اند و میان شریعت و حقیقت را جمع كرده اند .ابن خفیف هم به چنین دسته
بندی ای معتقد بود و به مریدان خویش سفارش می كرد كه از میان همۀ مشایخ ،به پنج تن اقتدا
مكی .دلیل این امر آن است
كنند :حارث محاسبی ،جنید بغدادی ،رویم ،ابن عطا و عمرو بن عثمان ّ
كه از نظر شیخ ،مشایخ نامبرده به شریعت عمل می كردند ،ولی مشایخ دیگر اهل حال و مكاشفه و
محمدی
شطح گویی بودند 26.این مطلب ،برهان دیگری بر تقید محكم و متقن شیخ كبیر بر شریعت
ّ
(ص) است.
پایبندی استوار ابن خفیف به شریعت ،این مطلب را در اذهان جای می دهد كه وی صوفی ای
ظاهری است و شاید به همین دلیل با تأویل مخالفت می كند 27.قشیری هم از او نقل می كند كه
«مرید را هیچ چیز بتر از مسامحة نفس نبود اندر رخصت فرا پذیرفتن و تأویل جستن» 28.در رساله
های «شرف الفقرا» و «فضل التصوف» نیز وقتی آیاتی از قرآن را در اثبات برتری فقر می آورد،
توجه به مفهوم و معنای باطنی آیه ،فقط به ظاهر آن – كه گاه به اثبات منظور او كمكی نمی
بدون ّ
تمسك می جوید و از اینجا هم می توان به ظاهرگرایی او ،پی برد .برخی ،در مورد ظاهرگرایی
كند – ّ
ابن خفیف تا آنجا پیش رفته اند كه می گویند ممكن است وی در این امر ،از مرشد خویش ،رویم
29
– كه نخستین صوفی ظاهری به شمار می رود – متأثّر بوده و از پیروان طریقت ظاهریه باشد.
ابن خفیف از زاهدان بزرگ روزگار خود نیز به شمار می رود .میل به ریاضت و انجام اعمال
شاق و جان فرسا كه از همان كودكی در وی دیده می شد 30،دلیل بر زهد این شیخ شیرازی است.
ّ
31
به دلیل رعایت جانب زهد و شریعت هست كه او را «مقبول األوایل متبوع األواخر» گفته اند.
ابن خفیف معتقد هست كه «درویشی فاضل تراست و بهتر از توانگری و زهد و ِ
ترك همه فاضل
تراست از بعضی» 32.او زهد را عبارت از راحت یافتن از بیرون آمدن از ملك می داند و تنها عامل
حق را ترك راحت و رنج دایمی (كه همان زهدورزی است) می شناسد 33.او می گوید:
ارادت به ّ
34
كامال
تصوف شیخ ً
«اندوه تن را باز دارد از طرب» و ریاضت چیزی جز اندوه تن نیست .زهد و ّ
35
به هم آمیخته بود و او ّاولین صفت از صفات صوفیه را بعد از معرفت ،زهد و ترك دنیا می داند.
شیخ كبیر در اختیار کردن زندگی زاهدانه ،از سیرۀ رسول خدا (ص) پیروی می كرد .از نظر او،
صوفیه به این دلیل از زهد پیامبر (ص) تبعیت می كردند تا ترك شهوت كنند و از دنیا اعراض نمایند.
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

همان ،ص.5
همان ،ص 37-8؛ و نیز :رسالۀ قشیریه ،ص.108
سیرت شیخ كبیر ،ص.264
رسالۀ قشیریه ،ص.149
مصحح.
مۀ
مقد
6
و
صص19
سیرت شیخ كبیر،
ّ
ّ
به عنوان نمونه ،رک :سیرت شیخ كبیر ،صص.16-18
«فرقه های صوفیه تا روزگار كشف المحجوب» ،ص.44
سیرت شیخ كبیر ،ص.302
رسالۀ قشیریه ،ص .149
سیرت شیخ كبیر ،ص 267؛ و نیز :تذکرةاالوالیاء ،ص.604
فضل التصوف ،ص.56
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به خاطر پیروی از پیامبر (ص) بود كه صوفیه لباس های پاره بر تن می كردند و گوشۀ انزوا برمی
گزیدند .شیخ ،پرهیز از خوردن و آشامیدن را تنها در احوال صوفیه كه به تقوی و زهد و عبادت
منسوب اند ،می یابد 36.رسالۀ «فضل التصوف» شیخ ،مشحون از وصف زهد صوفیه و اعراض
مذمت
ایشان از دنیاست و پس از ذکر آیاتی از قرآن كریم و احادیثی از رسول گرامی اسالم (ص) در ّ
دنیا و روی آورندگان بدان ،چنین نتیجه می گیرد كه:
«ففهم الصوفیة عن رسول اهلل صلی اهلل علیه و س ّلم خطابه فعملوا فی ترك ما یولد علیهم لفتنة
37
سد الجوعة خوفا من الوقوع فیها».
فاعرضوا عن المال و قنعوا بالبلغة و ّ
اكنون كه دربارۀ زندگی زاهدانۀ ابن خفیف سخن به میان آمده است ،ذکر این نكته خالی از
فایده نیست كه شیخ به ك ّلی از دنیا اعراض نكرده بود ،بلكه حرفه ای برای امرار معاش خود برگزیده
توكل مطلق به خداوند و ترك كسب و تالش را نمی پذیرفت .وی پیشۀ ح ّقه گری را پس
بود و ّ
از آزمودن پیشه های مختلف ،برمی گزیند تا با درآمد حاصل از آن گذران زندگی كرده و از مادر
خویش نگهداری كند و برای استنساخ حدیث ،مقداری كاغد تهیه كند 38.با اینكه شیخ در جایی می
39
توكل است»،
حب شهوت و ّ
لذت مانده است كسب او را اولی تر از ّ
گوید« :تا در نفس آدمی ّ
ولی چنان كه در بحث مربوط به جایگاه فقر در تعالیم ابن خفیف خواهیم دید ،وی درویشان را از
نیازمندی به خلق باز می دارد؛ بنابراین ،اگر او به دنبال كسب و كار می رود ،تنها به این دلیل است
كه محتاج غیر خدا نباشد.
ابن خفیف میان زهد و شریعت ارتباط ناگسستنی ایجاد می كند و هر دو مورد را منوط به علم
می داند .به روایت دیلمی ،شیخ همواره بر این مطلب تأكید می كرد كه:
« قیمت هر كس آنست كی می داند ،و هر زاهدی كی درخت زهد را آبش از علم ندهد زود باشد
كـی محو شد ،و هـر عـارفی كــی معرفت خود را بشریعت راست نكند و بشریعت مقابله نكند عن
40
قریب بی معرفت گردد».
اشاره شد كه شیخ كبیر ،معرفت را ّاولین صفت از اوصاف صوفیه می داند 41از همین رو ،می
توان دریافت كه رسیدن به معرفت ،در گرو عمل به شریعت است و زهدورزی هم به شرط همراهی
با علم ،مقبول است .راز توصیۀ شیخ به مریدان در اقتدای به پنج شیخ بغدادی كه پیش از این بیان
شد ،نیز در همین نکته؛ یعنی اهمیت علم نزد ابن خفیف نهفته است .وی می خواهد مریدانش از
مشایخی پیروی كنند كه عالم بوده اند و علم و حقیقت را با هم داشته اند .در توصیه به یكی از
مریدان خود برای علم آموزی ،چنین می گوید:

109

36
37
38
39
40
41

فضل التصوف ،ص.60 ،56
همان ،ص.57
سیرت شیخ كبیر ،ص 15و .24-5
همان ،ص.34
همان ،ص.36
التصوف ،ص.56
فضل
ّ
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«بر تو باد كی به طلب علم مشغول شوی و چیزی خوانی و به سخن صوفیان مغرور نشوی ،كـی من
پیوسته محبره در جیب مـی نهادم ،و كــاغد در نیفۀ ایزار پـای پنهان می كردم ،و به مجلس حدیث
مـی رفتم و از صوفیان رسمی احتراز می كـردم ،كی چون مطلع می شدند كـی من به مجلس حدیث
مــی روم مرا دشنام مــی دادند .بعـد ازان همه محتاج من شدند و سخنان مشكل پیش من حل می
42
كردند».
از این حكایت می توان به چند نكته پی برد :یكی مخالفت شیخ با شطحیات صوفیه است و
اینكه می گوید «به سخن صوفیان مغرور نشوی» ،ممكن است اشاره به این مطلب باشد .دیگر اهتمام
او در فراگرفتن علم حدیث است كه پیشتر بدان اشاره شده است .نكتۀ دیگر ،اهمیت و جایگاه علم
نزد این صوفی عالم هست كه غرض از ذکر حكایت ،بیان این نكته بود.
رسالۀ «شرف الفقرا» مهم ترین اثر ابن خفیف در بیان اهمیت فقر از دیدگاه اوست .اینكه این
رساله ،به گواهی شیخّ ،اولین تصنیف وی هست ،بیش از هر مطلب دیگری از جایگاه فقر نزد
شیخ خبر می دهد .این رساله چنان عالمانه نوشته شده است كه تحسین مشایخ ابن خفیف را برمی
43
«شد االزار» جنید شیرازی ،از كتابی با نام «شرف الفقراء المحققین علی االغنیاء
انگیزد .در كتاب ّ
المنفقین» اسم برده شده است كه گمان می رود عنوان دیگری از این رساله باشد .در این صورت
می توان آن را اوج مناظرة ابن خفیف با ابوالعباس عطا در برتری فقر بر غنا دانست 44.ماجرای
این مناظره از این قرار است كه وقتی ،ابن عطا ،حدیثی از پیامبر (ص) نقل می كند كه حضرت می
فرمایند « :روز قیامت حق تعالی خطاب كند با توانگران كی در آنچ من به شما داده بودم از دنیا چه
حق گزاری كردید ،ایشان جواب دهند كـی :أوامر و نواهـی ترا امتثال نمودیم و طاعت تو به جای
آوردیم 45».ابن خفیف به ابن عطا اعتراض می كند كه سخن بر وجه شریعت نمی گوید ،زیرا این
حق
حدیث در شأن درویشان بیان شده است نه توانگران .سپس صورت صحیح حدیث را كه در آن ّ
46
تعالی با درویشان چنین گفت و گویی می كند ،باز می گوید.
شیخ كبیر در رسالۀ «فضل التصوف» هم از اهمیت فقر نزد رسول خدا (ص) ،فراوان سخن
گفته است 47.از جملۀ دالیلی كه ابن خفیف برای برتری فقر بر غنا بیان می كند ،می توان به موارد
ذیل اشاره كرد:
«  ...شرف فقر و فضل آن بر توانگر آن است كه فقر اصل طاعت است و غنا اصل معاصی و دیگر
تقدس
آنكه فقر اصل تواضع است دیگر آن است كه شكر فقر از بهر حضرت خداوند است تعالی و ّ
48
و دیگر آن است كه اهلل تعالی شرف مقامات و اعلی منازل در فقر نهاده».
42
43
44
45
46
47
48

همان ،ص.35
سیرت شیخ كبیر ،ص.21
مصحح.
مقدمۀ
همان ،صّ 35
ّ
همان ،ص.91
همان ،ص.92
فضل التصوف ،صص  63و  62و .59
شرف الفقراء ،صص.127-8
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فقر یكی از صفات مهم صوفیه هست و در رسالۀ «شرف الفقرا» هم مانند «فضل التصوف»،
در اثبات برتری و اهمیت آن ،آیاتی از قرآن كریم ذکر می شود .ابن خفیف در این رساله ،پنجاه آیه
در نشان دادن جایگاه واالی فقر نزد خداوند متعال ذکر می كند و در آخر هر آیه عبارتی با مضمون
«پس در این آیه دعوت و اشارت است به فقر» ،می آورد؛ هر چند همۀ آیات با مفهوم مورد نظر
شیخ ارتباطی ندارد .عالوه بر آیات قرآن ،شیخ پنجاه حدیث هم از رسول اكرم (ص) در بیان شرف
فقر ذکر می كند .در پایان هم ،سه بیت شعر در بیان برتری فقر می آورد:
		
خوشا وقت شوریدگان غمش

اگــر زخم بینند و گــر مـرهمش

			
گـدایـانی ازپـادشـاهـی نـفور

به درد وی انـدر گـدایـی صبـور

			
دمــادم شــراب الــم دركـشند

و گــر تلـخ بینند دم در كـشند

49

ابن خفیف ،برداشت باطنی هم از مفهوم فقر می كند و می گوید« :فقر نیستی ملك بود و بیرون
آمدن از صفات خود» 50.او میان فقر اختیاری و مبتال شدن به گدایی و نیازمندی به خلق خدا ،فرق
51
توجهی به اوامر الهی و دوری نكردن از هوای نفس می داند.
قائل است و دومی را ثمرۀ بی ّ
حق است .در جایی به درویشی می گوید« :چنان مباش كی هرگه
بنابراین ،فقر از نظر او نیازمندی به ّ
كی گرسنه شوی جامه بفروشی» .از این مطلب ،این نكته دریافت می شود كه وی به تالش فرد برای
كسب روزی تا آنجا كه نیازمند خلق نباشد ،اعتقاد دارد .شیخ با جامه ای فاخر در جامعه ظاهر می
البته آنان
شد و حتی یك بار جمعی از درویشان به این دلیل ،اجازه ندادند او با آنان طعام بخوردّ .
به دلیل چنین رفتاری ،از جانب شیخشان مالمت شدند 52.یك بار هم صوفیی را كه ازار نداشت،
سرزنش می كند و می گوید« :غرض از ایزار پای ناپوشیدن آن است تا مردم بدانند كی تو درویشی،
و به خدای تعالی می نمایی كـی تو مرا درویش می داری ،یا ترا غـرضی دیگر هست ،برو و ایزار
پای كهنه طلب كن و در پای كن» ابوالحسن این حكایت را دلیل تمایل شیخ به تجمل ظاهری می
داند و اینكه او از تك ّلف گریزان بود.
وجوهی دیگر از تعالیم صوفیانۀ ابن خفیف
تصوف است .طریقت خفیفیه ،مبتنی
پیش از این بیان شد كه ابن خفیف پایه گذار مكتب خفیفیه در ّ
بر اصل غیبت و حضور است 53.هجویری نیز در كشف المحجوب ،از این جهت ،او را با حارث
محاسبی و جنید و سهل بن عبداهلل و تنی چند از مشایخ دیگر ،در یك گروه جای می دهد .بدین
وسیله ،روشن می شود كه ابن خفیف در این مورد هم ،تابع و هم عقیده با مشایخ بغداد است.
49
50
51
52
53
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سیرت شیخ كبیر ،ص 271؛ و نیز :تذکرة االولیاء ،ص.580
سیرت شیخ كبیر ،ص.38
همان ،ص.36 ،50
ابوالحسن علی بن عثمان هجویری ،كشف المحجوب؛ تصحیح دكتر محمود عابدی؛ تهران :انتشارات سروش،1386 ،
تصوف ،ص.228
ص368؛ سجادیّ ،
مقدمه ای بر مبانی عرفان و ّ
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هجویری با كاربرد وصف «صاحب مذهب» ،تنها در مورد ابن خفیف ،او را به ّاتفاق مشایخ نامبرده،
مقدمة غیبت می دانند ،زیرا به قول او « :همه حالها اندر حضور
از جماعتی می داند كه حضور را ّ
حق .چون پیشگاه آمد راه آفت گردد .پس هـر كـه از خود
به
باشد
بسته است و غیبت از خود راهی
ّ
حق حـاضر بود .و فـایدۀ غیبت حضور است ،غیبت بی حضور جنون باشد
غایب بود ،المحاله بـه ّ
54
و یا غلبه و یا مرگ و غفلت».
تقدم حضور بر غیبت از دیدگاه ابن خفیف ،با متشرع بودن او هم ارتباط دارد.
می توان گفت كه ّ
ّ
همان طور كه گفته شد ،شیخ با شطحیات صوفیه مخالف است؛ زیرا شطح زمانی بر زبان صوفی
جاری می شود كه وی در حالت غلبۀ سكر به سر برد و از خود غایب باشد و نسبت بدانچه بر زبان
می آورد ،ناهوشیار باشد و چه بسا بعد از هوشیاری توبه كند .در غیبت هم فرد صوفی از خود غایب
و در حق حاضر است و ممكن است چنین حالتی برای او هم رخ بدهد .عالوه بر این ،مشایخ مكتب
تقدم حضور بر غیبت برمی شمارد ،اهل صحو و پایبند به
بغداد كه هجویری آنان را از معتقدان به ّ
تقدم حضور بر غیبت را توجیه كند .جنید بزرگ ترین
ت
احكام شرع هستند و این امر می تواند ع ّل
ّ
صوفی اهل صحو در مكتب بغداد و از مشایخ ابن خفیف است.
شیخ كبیر ،هوشیاری و سكون را فاضل تر از مستی و بی قراری می داند و سكر و مستی را از آن
مریدان می پندارد و معتقد است كه این حاالت بر عارفان باطل است 55.شیخ در مناجاتش می گوید:
«طوبی لمن لم یزده انسه بك اال وقار ًا ؛ یعنی كی خنك آن كسی را كی انس او به حق نیفزاید مگر
56
تصور كرده است ،مقصود ابن خفیف از این كالم آن است
آهستگی و عظمت» .برخالف آنچه دیلمی ّ
57
كه «انسان حتی در مرتبة انس نیز در برابر خدای تعالی نباید هیچگونه بی پروایی نشان دهد»؛ یعنی خود
حق ،به واسطۀ غلباتی كه بر او وارد می شود ،جسارت ننماید.
را در مقام انس حفظ كند و در محضر ّ
مطلب قابل ذکر دیگر در مورد ابن خفیف ،سماع از دیدگاه اوست .با اینكه او اثر مستقلی در
این مورد با عنوان «كتاب السماع» نوشته استّ ،اما اكنون جز اقوالی پراكنده ،اثر مستق ّلی از او
تصوف ،اصلی است كه در طریقت همۀ مشایخ ،با هر نوع مشرب و
باقی نمانده است .سماع در
ّ
خصوصیتی دیده می شود .هر چند صوفیان اهل شریعت هم از این اصل مستثنی نیستندّ ،اما با قید
مرجح می دانند .شیخ كبیر هم سماع را
احتیاط دربارۀ سماع اظهار نظر می كنند و اجتناب از آن را ّ
مختص عارفان دانسته و برای مریدان ،باطل و ناشایست می داند و می گوید« :سماع نه حال است
ّ
و نه قربت كه موجب ثواب گردد و ترك آن فاضل تراست بر همه كس از جهت آنك آفات در وی
58
بسیار است و فتنۀ بزرگ دارد».
با این حال ،ابن خفیف سماع هم كرده است و شیخ بزرگ او ،احمد بن یحیی كه ّاولین پیر
طریقت او و اهل فارس بود ،نیز سماع می كرد 59و این مطلب نشان می دهد كه شاید شیخ در سماع
54
55
56
57
58
59

كشف المحجوب ،ص.370
سیرت شیخ كبیر  ،صص.304-5
همان ،ص.27
مصحح.
مۀ
مقد
همان ،ص29
ّ
ّ
سیرت شیخ كبیر ،ص.306
همان ،ص.129 -130 ،105 ،
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به مشایخ فارس نظر داشته است .حكایتی هم از او نقل می شود كه عدم رغبت وی را به سماع
نشان می دهد و این بی تمایلی ،از شیخ كبیر دور از انتظار نیست.
با اینكه ابن خفیف ،صوفی مشهور به زهد و عمل به شریعت و معتقد به صحو است ،ولی
صوفی عبوس و عاری از ذوق و شور نیست .حكایاتی از وی در سیرت شیخ كبیر نقل می شود كه
از بشاشیت و سرخوشی او حکایت می کند .دیلمی می گوید « :از مكارم االخالق شیخ یكی آن بود
ّ
كی هر كس كی غمناك پیش او رفتی خرم و شادمان بیرون آمدی» 60.مشایخی كه با وی هم صحبت
ّ
متبسم و خوش منش بوده است 61.نه
بودند ،گواهی می دهند كه ابن خفیف با آنان مزاح می كرده و ّ
تنها ابن خفیف ،بلكه مشایخ او نیز اهل مزاح و انبساط خاطر بودند و او حكایتی نقل می كند كه در
آن مشایخ خراسان ،اهل قبض و خالی از شور و شوق توصیف می شوند و این شاید تعریضی در
حق آن جماعت باشد كه شیخ شیراز را با آنان كاری نیست .در این حكایت ،شیخ ابوعلی رودباری
ّ
كه از مشایخ بغداد است ،با مشایخی كه در میان آنها شیخی خراسانی هم نشسته بود ،مزاح می كند،
ولی درویش خراسانی آن چنان از این موضوع خشمگین می شود كه به او صدمه می زند ،گرچه در
نهایت از كردۀ خویش پشیمان می شود .در جایی هم از ابوعلی رودباری سخنی نقل می كند كه به
درویشان سفارش می كرد« :خوش باشید ،و طریق مزاح در پیش می گرفت و وقت ایشان خوش می
داشت» 62.ممكن است انبساط خاطر و خوش منشی شیخ ،از ترجیح رجا بر خوف نزد وی ناشی
ِ
شود ...« :آن كس كی باطن او
مستغرق رجاست با خوف كی پردازد» 63.او رجا را شاد شدن به
64
وجود وصال حق می داند.
ابن خفیف و دیگر مشایخ طریقت
در میان مشایخ بغداد كه شیخ با آنان دیدار داشت و پیرو آنان بود ،رویم ،جنید بغدادی ،حسین
65
توجه ترند .دربارۀ دیدار ابن خفیف و جنید باید تردید كرد،
منصور اّ
حلج و ابن عطا از همه قابل ّ
ّاما از تأثیر او بر عقاید شیخ كبیر نباید غافل بود ،زیرا جنید یكی از آن پنج شیخی است كه ابن خفیف
اقتدا به آنها را الزم دانسته است .با این حال ،گفته می شود كه ابن خفیف چندان در صحبت جنید
نبوده و او را مرید رویم می دانند 66.از مشایخ شیرازی او ،احمد بن یحیی ،جعفر ح ّذاء و عبدالرحیم
اصطخری شایان ذکرند كه طبق حكایتی ،احمد یحیی خود از مشایخ بغداد پیروی می كرد و پاسخ
67
سؤاالتش را نزد آنان می جست.
60
61
62
63
64
65
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همان ،ص .31
همان ،صص 46و .32
همان ،ص.62
همان ،ص.79
همان ،ص 268؛ و نیز :تذکرة االولیاء ،ص.604
عبدالحسین زرین كوب ،جستجو در تصوف ایران؛ تهران :امیر كبیر ،1388 ،ص .211از نظر استاد زرین كوب ،مالقات ابن
تصوف ایران ،ص 211و برای
خفیف با جنید در سفر ّ
حج ،كه عطّار آن را ذکر كرده است ،سندیتی ندارد؛ رک :جستجو در ّ
آگاهی از مضمون این دیدار ،رک :تذکرة االولیاء ،ص.574
جواد نوربخش ،جنید؛ تهران :یلدا قلم ،1380 ،ص.97-8
سیرت شیخ كبیر ،ص.132
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مهمی را دربارۀ این شیخ شیرازی بازگو می
دیدگاه ابن خفیف دربارۀ همشهری خود ،اّ
حلج ،نكات ّ
حلج را
جو خفقانی حاكم بود و كسی جرأت طرفداری از اّ
كند .در زمان شیخ ،به دلیل تكفیر اّ
حلجّ ،
حلج را
كبیر،
شیخ
است.
دار
معنی
و
مهم
بسیار
،
ج
حل
از
خفیف
نداشت؛ در این شرایط ،حمایت ابن
اّ
اّ
از نزدیك دیده و در زندان ،به مالقات وی رفته بود .هجویری ،ابن خفیف را در ردیف مشایخی می نشاند
ِ
ربانی» 68.یك بار،
حلج را قبول داشتند و نظر شیخ را دربارۀ اّ
كه اّ
حلج چنین بیان می كند«:هو عال ٌم ّ
موحد خواندّ ،اما وقتی
مردی
را
ج
حل
پاسخ،
در
وی
و
کرد
سؤال
ج
حل
به
او
اعتقاد
دربارۀ
شیخ
از
فردی
اّ
اّ
ّ
حلج شنیده بود ،برای ابن خفیف نقل
شخصی دیگر دو بیت شعری را كه دربارۀ الهوت و ناسوت از اّ
حلج را به آرای مسیحیان نزدیك
آرای
کرد ،او بر گویندۀ آن ابیات لعنت فرستاد 69.آنگاه که ابن خفیف،
اّ
تر می بیند 70و یا اقوال او را با شریعت قابل توجیه نمی یابد 71،در مردود دانستن آنها تردید نمی كند.
حلج را به پاكی از كدورات این جهان و به همان صفاتی كه صوفیه را
ابن خفیف ،علی رغم اینكه اّ
بدانها وصف كرده بود ،وصف می كند و دربارۀ او می گوید كه محبت خدای تعالی چنان وجود او را
ّ
فرا گرفته كه قوت غالب وی گشته است و او را از نان خوردن بی نیاز داشته است 72،در جاهایی هم او
حلج ،ناظر به كارهای خارق عادتی است
را به سحر منسوب می كند .به نظر می رسد ساحر خواندن اّ
حلج همسفر بوده و وقتی قصد او
که گاه و بیگاه از او بروز می كرده است 73.شیخ در سفر به هند ،با اّ
را از سفر به هند می پرسد ،در پاسخ چنین می شنود« :به هند می روم كی علم سحر بیاموزم و آنگه
خلق را به خدای خوانم» 74.ابن خفیف ،با آنكه كراماتی را كه از اولیا صادر می شود ،می پذیرد ،ولی
معتقد هست كه این نوع اعمال از ساحران هم ظهور می كند 75.شیخ كبیر در رسالة « فضل التصوف » به
كرامات صوفیه اشاره می كند و می گوید« :و هذه االحوال و الكرامات ال یوجد الاّ فی هؤالء المنسوبین
التصوف دون غیرهم» 76،ولی وقتی یكی از مریدان وی سعی داشت كه كرامتی را به او منسوب كند،
الی ّ
77
شیخ به او می گوید« :كودكی و احمقی مكن» و این در حالی است كه در كتاب «سیرت شیخ كبیر»،
حلج سر می زد ،بیشتر به شعبده و سحر شبیه بود
كراماتی به او نسبت داده شده است .كارهایی كه از اّ
و شاید به این دلیل ساحر خوانده می شدّ ،اما كرامات ابن خفیف از این نوع كارهای شگفت انگیز نبود
حلج مالقات
و بیشتر كراماتی كه بدو منسوب است ،فراست شیخ است .وقتی ابن خفیف در زندان با اّ
حلج از شیخ ،نظر عوام را دربارۀ خود جویا می شود و شیخ كبیر در پاسخ می گوید كه مردم
می كند ،اّ
78
حلج می گوید « :یا ابن خفیف هذا كالم العامة ».
ا
ام
دانند،
می
ساحر
و
او را كاهن
ّ اّ
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

كشف المحجوب ،ص.229-230
سیرت شیخ كبیر ،صص.100-1
مصحح.
مقدمۀ
همان ،صّ 7
ّ
تصوف ایران ،ص.210
جستجو در ّ
سیرت شیخ كبیر ،ص.97-8
به عنوان نمونۀ چنین خوارق عاداتی ،می توان به این موارد اشاره كرد :یك بار در یك لحظه ،حلوای مخصوص یمن را در
حلج ،دستار صورت او را پاك
مكه حاضر می كند (سیرت شیخ كبیر ،ص)73؛ یك بار هم می بیند كه بدون حركت دست اّ
ّ
حلج دراز شد یا دستار نزد او آمد؟! (همان ،ص.)97
می كند و او متحیر می ماند كه آیا دست اّ
سیرت شیخ كبیر ،صص.99-100
مصحح.
مقدمۀ
همان ،صّ 7
ّ
فضل التصوف ،ص.74
سیرت شیخ كبیر ،ص.198
همان ،ص.236
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حلج حمایت می كرد و او را قبول داشت؛ آن هم در دورانی كه
در هر حال ،ابن خفیف از اّ
حلج حكم داده بودند .ممكن است ارتباط ابن خفیف با دربار عضد الدوله دیلمی –
فقها به تكفیر اّ
حاكم شیراز – به او جرأت چنین كاری را داده باشد 79.شیخ كبیر به سرای عضد الدوله رفت و آمد
متهم شد ولی بعد از ظهور كرامتی
حتی زمانی از جانب صوفیان ،به ارتباط با سالطینّ ،
می كرد و ّ
از شیخ ،آنان پی بردند كه حضور شیخ در سرای سالطین برای شفاعت از صوفیانی كه در معرض
80
تهمت و محاكمه قرار می گیرند ،سودمند است.
حلج با
حلج به معنی قبول آرای او دربارۀ
محبت به خداوند نیز هست .اّ
حمایت ابن خفیف از اّ
ّ
تصوف به شمار می رود ،ولی از احكام شریعت سرپیچی نمی كرد.
در
آنكه از مشایخ نحلۀ عاشقانه
ّ
در فهرستی كه دیلمی از آثار ابن خفیف به دست می دهد ،دو كتاب با نام های «كتاب المحبة» و
الود و االلفة» به چشم می خورد كه بیان كنندۀ دیدگاه شیخ دربارۀ محبت است .ولی از این
«كتاب ّ
ّ
دو كتاب اثری به جای نمانده است و تنها اقوال پراكنده ای از شیخ دربارۀ محبت می توان یافت.
ّ
ابن خفیف در ابتدا دربارۀ كاربرد واژۀ عشق در ارتباط با خداوند ،موضع انكار در پیش گرفته بود،
ولی پس از اینكه مسئله را نزد جنید مطرح می كند و از اشتقاق و ماهیت این واژه آگاه می شود،
دست از مخالفت و انكار بر می دارد و حكم به جواز آن می دهد 81.او دربارۀ ریشۀ محبت هم
ّ
نظراتی دارد كه طرح آن مطلب را به درازا خواهد كشاند ،فقط اقوالی از او دربارۀ محبت ذکر می
ّ
شود كه می گوید:
«المحبة ظهور الطاقة و بوادی نعمائه المالبس للقلوب االستلذاذ بذکر المحبوب» و نیز« :المحبة
ّ
82
وجد یستشعر االرواح نسیم روحه».
ٌ
حلج ،از عاشق دلسوختة دیگری هم جانبداری كرده است و او بایزید
شیخ كبیر عالوه بر اّ
بسطامی (ف )261 .است .دیلمی می گوید كه شیخ را فقط سه بار خشمگین دیده است كه یكی از
83
آن حاالت ،خشم او در حمایت از بایزید بود:
«  ...نوبت سوم آن بود كی از شیخ سوال كردند كی  :معنی این سخن چیست كــی بایزید بسطامی
گفته است كـی  :من از پوست خود بدر آمدم چنانك مار از پوست خود بدرآید؛ شیخ جواب داد كی
 :این سخن را غـوری هست تا اندیشۀ درش بكنم؛ سائل گفت كـی  :این سوال از جهت آن كردم
كــی مسئله از ابوالحسن بن بندار تفحص كردند و او جواب داد كی  :بایزید بدین سخن كافر است؛
84
شیخ كبیر در خشم شد و از سر خشم سخنی چند بگفت».
79
80
81
82
83
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84

كلودواده ،ژان :ابن خفیف شیرازی (الشیخ الكبیر ابوعبداهلل محمد بن خفیف بن اسفكشاد الضبی الشیرازی)؛ ترجمۀ سمیه
تاجیك؛ اطالعات حكمت و معرفت ،خرداد  ،1387سال سوم ،شماره  ، 3ص.74
سیرت شیخ كبیر ،ص 262؛ و نیز :تذکرة االولیاء ،ص.578
سیرت شیخ كبیر ،صص.264-5
سیرت شیخ كبیر ،صص.264-5
دو مورد دیگر از مواقعی كه ابن خفیف خشمگین شده بود :یكی زمانی بود كه پادشاه وقت ،دستور كشتن سگان شهر را داده
بود و شیخ نسبت به شخصی كه به دنبال سگی كه به مسجد شیخ آمده بود تا آن را بكشد ،خشمگین شد؛ دومی زمانی بود
تصوف دراز كرده و موجب خشم این شیخ شده بود (سیرت شیخ كبیر ،صص30
كه فردی به نام ابومیمون زبان به طعن اهل ّ
و .)31
سیرت شیخ كبیر ،ص.31
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تصوف
بنابراین ،نمی توان ابن خفیف را شیخی دانست كه به دلیل پایبندی به احكام شرع و
ّ
عابدانه ،با عارفان عاشق پیشه مخالف است و از ذکر نام آنان خودداری كرده است 85.حمایت او
از مشایخ مكتب عشق و محبت ،سند واضح دیگری است كه ثابت می كند او بر خالف بسیاری از
ّ
متزهد و متشرع ،اهل شور و حال و محبت نیز بود.
مشایخ متعبد و
ّ
ّ
ّ
ّ
عقاید اشعری و كرامی ابن خفیف
ّ

ابن خفیف ،عقاید و آرای اشاعره را پذیرفته و در رسالۀ «معتقد ابن خفیف» ،تعالیم اشعری را بازگو
كرده است .از نمونۀ معتقدات اشعری شیخ كبیر ،می توان به موارد ذیل اشاره كرد:

 -1اشاعره معتقدند صفات ازلیه زاید و قائم به ذات واجب الوجودندّ ،اما معتزلی گوید كه خداوند
عالم به ذات است نه به صفت علم و قادر است نه به صفت قدرت( .لغت نامه ،مدخل اشاعره).
ابن خفیف هم می گوید:
«اعتقاد كند كه خدای تبارك و تعالی عالم است به علم ،یعنی داناست به همه چیز به دانایی نـه
آنكه داناست به ذات بی دانایی ،و او قادرست به قدرت ،یعنی بـر همه چیز تواناست به توانایی نه
آنكه تواناست به ذات بی توانایی( ».سیرت شیخ كبیر ،ص)288
 -2اشعری نیك و بد اعمال را آفریدۀ خداوند می داند (لغت نامه ،مدخل اشاعره) ،ابن خفیف
نیز این عقیده را بازگو می كند (سیرت شیخ كبیر ،ص.)291
 -3اشعری منكر حسن و قبح عقلی است (لغت نامه ،مدخل اشاعره) ،شیخ كبیر هم بر این
عقیده است (سیرت شیخ كبیر ،ص.)302
محمد (ص) را حقیقت می داند نه خواب (سیرت شیخ كبیر ،ص25
 -4اشعری معراج حضرت ّ
مصحح) ،ابن خفیف هم این اعتقاد را بیان می كند (همان ،ص )296و دربارۀ معراج حضرت
مقدمۀ
ّ
ّ
محمد (ص) اثری به نام « كتاب السماع » داشته است.
ّ

نبوت را برتر از والیت می داند نیز از عقاید اشعری او ناشی می شود
 -5اینكه ابن خفیف ّ
(همان ،ص .)303معتقدات اشعری ابن خفیف تنها به این موارد ختم نمی شود و موارد دیگری هم
تامی
در رسالۀ «معتقد ابن خفیف» یافت می شود .در باورهای ابن خفیف ،برخی عقاید وی شباهت ّ
به باورهای كرامیه دارد و این شبهه را در دهن ایجاد می كند كه ممكن است شیخ كبیر از تعالیم
كرامیان متأثّر شده باشد .آنچه این حدس را تقویت می كند ،كرامی بودن مادر ابن خفیف است.
ّ
ّ
دیلمی در این باره می آورد« :من از شیخ شنیدم كی گفت كی :مادر من از شهر نیسابور بود از
دختران كرامیه» (همان ،ص .)9وقتی پدر شیخ از سپاهی گری توبه می كند ،به سرای یكی از كرامیه
ّ
در خراسان پناه می برد و وقتی این شیخ كرامی آثار درستی و راستی را در این جوان می بیند ،دختر
ّ

 85استاد مرتضوی معتقدند كه چون ابن خفیف صوفی متعبدی هست ،از بایزید بسطامی كه صاحب مشربی عاشقانه هست،
ّ
اسمی نبرده است ،در حالی كه حكایتی كه دربارۀ ابن خفیف و بایزید نقل شد ،خالف این مطلب را ثابت می كند؛ رک :مكتب
حافظ ،صص.45 -6
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خود را به همسری وی در می آورد .از طرفی هم ابن خفیف به مادر خود بسیار احترام می گذاشت.
در سیرت شیخ كبیر حكایاتی هست كه از میزان ارادت وی به مادرش حاکی است .او یك بار هم
حج برده (همان ،ص )74و از دست مادرش خرقه پوشیده است .مادر
مادرش را همراه خود به سفر ّ
شیخ از زنان صوفی و صاحب مكاشفه و مشاهده بود ،از جمله اینكه وی انوار شب قدر را به چشم
دیده و پسرش را هم به مشاهدة این حال فراخوانده است(همان ،صص 205-6؛ و نیز :نفحات
االنس ،ص  .)621شیخ كبیر حاضر نمی شود از دست ابن عطا خرقه بپوشد و وقتی ابن عطا دلیل
این امر را از شیخ می پرسد ،وی چنین پاسخ می دهد « :این خرقه كی دارم مادر در من پوشانیده
است و به جز وی هیچ كس از من بر نتواند كند » (سیرت شیخ كبیر ،ص )92و به همین دلیل هم
خاص ابن خفیف به مادر صوفی خود،
توجه
مورد تحسین ابن عطا قرار می گیرد .با در نظر گرفتن ّ
ّ
بعید نیست كه او تأثیری هر چند اندك ،از باورهای كرامی مادرش پذیرفته باشد.
ّ

صرف نظر از عقایدی كه میان اشاعره و كرامیه – به دلیل اینكه هر دو فرقه ای ضد معتزلی
حق
بودند – یافت می شود ،مانند رؤیت خداوند در رستاخیز ،انكار خلود مؤمن در دوزخ ،استوای ّ
در عرش ،قبول كرامات اولیا از جمله طی االرض و موارد دیگر 86،برخی عقاید ابن خفیف تنها در
تعالیم كرامیه دیده می شود .از آن جمله ،عقیده به عصمت پیامبران است كه نظر كرامیه با معتزله و
اشاعره در این مورد متفاوت است .از نظر كرامیه «هر گناهی كه موجب ساقط شدن عدالت یا اجرا
شدن حد گردد ،انبیا از آن بری هستند اما در غیر آن ممكن است مرتكب خطا گردند» 87و عقاید آنان
دربارۀ عصمت انبیا و نوع گناه ،مختلف است .در رسالۀ «معتقد ابن خفیف» آمده است:

«اعتقاد كند كی عصیان انبیا سبب قربت و زیادتی مرتبة ایشان باشد و سبب فایدۀ ّامتان باشد و انبیا را
بواسطة معصیت كه از ایشان صادر شود عاصـی نخوانند بلك این قدر روا باد كه گویند خدای تعالی
88
فرموده كه عصی آدم ربه فغوی ،یعنی فرموده كه نافرمانی كرد آدم خدای خود را».
با این وجود ،نباید از عقاید
ضد كرامی شیخ كبیر هم غافل شد .كرامیه عقل گرا بودند 89و از این
ّ ّ 90
لحاظ عقیدۀ آنان مانند معتزله استّ ،اما چنانكه پیش از این هم دیدیم ،اشاعره با حسن و قبح عقل
مخالف بودند .كرامیه معتقدند ایمان قول زبانی است نه تصدیق و عمل 91،ولی اشاعره قول زبانی
شهادتین را گواه كفر یا ایمان فرد نمی دانند 92و از نظر آنان ركن اصلی ایمان ،عقیدۀ قلبی است و
عمل و گفتار فروع آن است (لغت نامه ،مدخل اشاعره).
فرقۀ اشعری هنگامی كه ظهور می كند ،با همۀ نزدیكی كه به اهل سنّت و حدیث داشت ،با
86
87
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88
89
90
91
92

حق در عرش ،رک :پژوهشی دربارة كرامیة ،صص
دربارۀ اعتقاد كرامیه به رؤیت خداوند و انكار خلود در دوزخ و استوای ّ
 64و  .62و در مورد اعتقاد ابن خفیف به دیدار خداوند ،رک :سیرت شیخ كبیر290 ،؛ دربارۀ عدم خلود مؤمن در دوزخ،
حق در عرش ،رک :همان ،ص289؛ دربارۀ طی االرض ،رک :ص.304
رک :همان ،ص299؛ دربارۀ استوای ّ
محمد كاظم رحمتی« ،پژوهشی دربارۀ كرامیه»؛ كتاب ماه دین ،اردیبهشت  ،1380شماره  ،43ص  62؛ و نیز :محمدرضا
چیت ساز« ،فرقه های كرامیه»؛ معارف ،فروردین – آبان  ،1373شماره  ،31ص.83
سیرت شیخ كبیر ،ص.305
پژوهشی دربارة كرامیه ،صص.61-2
احمد جام ،انس التائبین؛ تصحیح دكتر علی فاضل؛ تهران ،انتشارات توس  ،1368 ،ص.520
فرقه های كرامیه ،ص.83
سیرت شیخ كبیر ،ص.300
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مخالفت حنابله و كرامیه مواجه می شود 93.اشاعره از میان مذاهب فقهی ،با شافعیان بیشتر قرابت
94
متهم به
داشتند و از طرفی هم كرامیه با شافعیان نزاع های خونینی داشته اند ،تا بدانجا كه كرامیه ّ
مسموم كردن فقیه شافعی ،ابن فورك شدند 95.با اینكه ابن خفیف شافعی است و تعالیم اشعری بر
باورها و اندیشه های او غلبه داردّ ،اما بنا به قراینی هر چند ضعیف ،محتمل است كه وی متأثّر از
كرامیه بوده باشد .دربارۀ ظاهرگرایی ابن خفیف ،مطالبی گفته شد و اینجا این نكته را هم می افزاییم
كه كرامیه به گواهی تاریخ ،مردمی پایبند ظواهر احكام دین معرفی شده اند 96وابن خفیف هم مانند
ّ
97
كرامیه با تأویل مخالف هست.
خالصه
وتصوف
ابن خفیف از صوفیان پایبند به شرع و زاهد و پیرو سنّت و سیرۀ رسول اكرم (ص) است
ّ
خود را بر این مبنا پایه گذاری كرده است؛
زهد و شریعت و فقر در تعالیم او جایگاه ویژه ای دارد؛
مقدم بر غیبت می داند؛
تصوف است و حضور را ّ
وی بنیان گذار مكتب خفیفیه در ّ
رد نمی كند؛
با اینكه چندان به سماع رغبتی نشان نمی دهد ،ولی به ك ّلی آن را ّ
متبسم و خوش منش است و
بر خالف آنچه از ظاهر
تصوف او برمی آید ،شیخ اهل مزاح و ّ
ّ
كرامت سازی مریدان را دربارۀ خود نمی پسندد؛
پیرو مشایخ بغداد است و مریدانش را هم به پیروی از آنان سفارش می كند در عین حال از درک
محضر مشایخ بزرگ فارس هم غفلت نمی کند؛
حلج حمایت می كند و آرای او را به شرط مطابقت با شرع ،قبول دارد؛
از اّ
عقاید اشاعره را می پذیرد و رساله ای با عنوان «معتقد ابن خفیف» دارد كه بر مبنای آرای
اشعری تألیف شده است؛
ممكن است از تعالیم كرامیه متأثّر شده باشد و كرامی بودن مادرش این حدس و گمان را تقویت
ّ
می كند؛
تصوف است كه امروز تعداد كمی از آنها باقی مانده است.
وی صاحب تألیفات زیادی در ّ
93
94
95
96
97

ذبیح اهلل صفا ،تاریخ ادبیات در ایران (ج)1؛ تهران :نشر فردوس ،1372 ،ص.277
پژوهشی دربارة كرامیه ،ص.59
همان ،ص.68
ادموند بوزورت« ،ظهور كرامیه در خراسان» ،ترجمه اسماعیل سعادت؛ معارف ،آذر – اسفند  ،1367شماره  ، ،15ص-8
.127
سیرت شیخ كبیر ،ص.290
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