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چکیده
ري، قدیمی ترین کتاب کشف المحجوب هجوی

موجود در موضوع تصوف و از ذخایر ارزشمند ادب 
فارسی و عرفان ایرانی است که متضمن مطالب 
مهمی در خصوص تصوف و متصوفه تا روزگار 

یکی از عرفاي بزرگی که در ضمن .مولف می باشد
مطالب گوناگون این کتاب به نوعی از اقوال و 

رفته، بایزید احوال و حکایات مربوط به آن سخن
بایزید که از نامداران و چهره هاي . بسطامی است

تابناك عرفان ایرانی ـ اسالمی محسوب می شود 
سخت مورد توجه هجویري بوده چنان که به 
مناسبت هاي گوناگون از آراء ، افکار و حاالت 
سلطان العارفین سخن گفته و آنها را مستند سخنان و 

شرح و تفصیل آنها کالم خویش قرار داده و یا به
هجویري یکی از طوایف دوازده .پرداخته است

گانه صوفیه را طیفوریه یا پیروان بایزید می داند و از 
 آراء شیخ بسطام به ویژه درباره سکر، حقیقت
توحید، معرفت، ایمان، محبت، عبادت، متابعت علم، 

سخن ... کرامت، شطح معروف و معراج بایزید و 
بایزید با تعابیري همچون فلک وي از . می راند

نتیجه آنکه .معرفت و ملک محبت نام می برد
سیمایی که از بایزید در کشف المحجوب ترسیم 
شده، سیماي عارفی است کامل و سالکی است 
واصل که هجویري با احترام تمام از او سخن می 
راند و کلمات و حکایات وي را در تایید سخنان 

و را یکی از آشنایان و راه خویش به کار می برد و ا
.یافتگان به حریم حقیقت تلقی می کند

تصوف؛ کشف ی؛بسطامیزیدبا:هاهواژکلید
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Bayazid Bastami as he appears in
Kashf - ol mahjub

M. Yavari1

Abstract
Kashf - ol Mahjub is the oldest book
available in the mysticism title and it is
one of the most valuable resources in
Persian literature and Iranian mystic
which contains important information
about mysticism till the writer’s period
of life time.
One of the greatest mystics whose
anecdotes and stories were included in
the book is Bayazid Bastami. As a
dominant person in Iranian Islamic
mystics. Bayazid has been intensively
focused on and in different occasion
his thought and emotional states were
explained and used as a resource for
citation.
Hojviri considers one of the twelve
tribes of sufism as Teyfurieh or
Bayazid followers and speaks of his
views about the reality of monotheism
theology belief; kindness; worship and
following knowledge and Bayazid’s
ascension.
As a result the way Bayazid appears in
Kashf-ol mahjub is an illustration of a
perfect theosophist who has been
respectfully mentioned by Hojviri.
Hojviri also used his anecdotes as a
resource for citation in his book and
this way makes his text more
persuasive. Hojviri takes Bayazid as
one of the rare people who could be
familiar and permitted to see reality.

Keywords: Bayzid , Bastami, Kashf-ol-
mahjoob, Hojviri
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مقدمه
: 1386انصاري، (طیفور بن عیسی بن سروشان 

. هـ161ر به بایزید بسطامی در سال مشهو) 204
نیاکان ) 33: 1385، شفیعی کدکنی(. به دنیا آمد

.وي از بزرگان بسطام و جد وي زرتشتی بود
بایزید در کودکی به مکتب ) 161: 1370،عطار(

-گفته) همان(.گرفترفت و قرائت قرآن را فرا

.اند که وي تمام قرآن را از بر داشته است
بایزید از همان کودکی، ) 38: 1374، قشیري(

، عطار(.قلبی روشن و باطنی باصفا داشت
-وي سی سال مجاهدت و ریاضت) 185: 1370

) 38: 1374، قشیري. (هاي سخت را آزموده بود
در بیشتر روایات زندگینامه بایزید آمده است که 

: 1385، شفیعی کدکنی. (وي ازدواج نکرده است
ردي بوده ستاد وي در تصوف کگفته شده ا)33

عارفی به و همچنین) 54: 1370، جامی(است 
در برخی منابع ) 56: همان. (نام ابوعلی سندي

استاد را خدمت 313نیز نقل شده است که وي 
)ع(کرده بود که آخرین آنها امام جعفر صادق

بوده است و بایزید دو سال سقایی امام جعفر 
) 109: 1385، سهلگی(.صادق را کرده است

ا در نظر گرفتن سال وفات امام جعفر البته ب
صادق، باید عمري در حدود صد سال براي 
بایزید در نظر گرفت که هرچند با اسناد موجود 

اند سال نوشته73ایزید که عمر او را حیات ب
اما خالف عقل و منطق هم . مطابقت ندارد

بایزید )38: 1385، شفیعی کدکنی(.نیست
ه خویش به عبادت بیشتر اوقات خود را در خانقا

انید گذرقبت و تعلیم مریدان و شاگردان میو مرا

، الجوردي. (رفتو در هنگام نماز به مسجد می
1381 :314(

از جمله بایزید با تعدادي از صوفیان بزرگ
، حاتم اصم، یحیی با احمد بن خضرویه بلخی

بن معاذ رازي، ابوتراب نخشبی و شقیق بلخی 
، 166، 124: 1385، سهلگی(.مالقات داشت

284 ،198(
، قشیري(261یا 234بایزید در سال 

درگذشت و ) 54: 1370، جامی؛ 38: 1374
روتر وصیت کرد که قبر او در کنار استادش و ف

عظمت ) 54: جامی(از او باشد حرمت استاد را 
شخصیت معنوي و روحانی بایزید تا بدانجا بود 

و که اغلب صوفیان و عارفان معاصر خود 
ها پس از او اري از عرفایی را که تا قرنبسی

پس از درگذشت . آمدند تحت تأثیر قرار داد
ید بغدادي بخشی از سخنان و جن،بایزید

هاي مربوط به او را از فارسی به عربی حکایت
ترجمه کرد و کوشید تا با ارائه تفسیرهاي قابل 
قبول از شطحیات او از یک سو عظمت مقام او 

وز بشناساند و از سوي دیگر از را به جامعه آن ر
.میزان مخالفت فقهاي ظاهري با او بکاهد

)316: 1381، الجوردي(
النور کلمات ابی طیفور گذشته از کتاب 

) ؟477؟ ـ 381(ألیف محمد بن علی سهلگی ت
به فارسی ترجمه شده و دریاي نورکه به نام 

مختص مطالب و روایاتی ارزنده از زندگی و 
حکایات و مطالب . سطامی استاقوال بایزید ب

هاي عرفانی بوط به بایزید در بسیاري از کتابمر
به طور پراکنده مندرج است که یکی از این 
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بردارنده مطالب پراهمیت و ارج که درمنابع پر
کشف کتاب ،شایان توجهی درباره بایزید است

کوشیم هجویري است که در ادامه میالمحجوب 
.اثر عرفانی بپردازیمبه سیماي بایزید در این 

اوصاف بایزید 
داند و وي ۀ مشایخ میهجویري، بایزید را از اجلّ

» فلک معرفت و ملک محبت«را با تعابیري نظیر 
کند که توصیف می) 162: 1390، هجویري(
.»اکبر جمله بود و شانس اعظم ایشانحالش «
ه بود که جنید در مقام بایزید بدان پای) همان(

د منّا بمنزله جبریل ابویزی«: ستحق وي گفته ا
یان ما چون جبرئیل ابویزید اندر م: من المالئکه

بایزید یکی،روو از این) همان(» است از مالئکه
شود که از ده امام معروف تصوف معرفی می

هیچ کس بیشتر از وي در حقایق تصوف 
اما با این وصف بایزید در .استنباط نداشته است
علم بود و احکام شریعت تمام احوال دوستدار

)همان. (داشتنهاد و گرامی میرا ارج می

طیفوریه یا پیروان بایزید
-وفیه را به دوازده گروه تقسیم میهجویري ص

ردود و ده گروه کند که دو گروه از آنها را م
وي معتقد است که . دانددیگر را مقبول می

گروه در مجاهدات و مشاهدات هرچند این ده 
در اصول و فروع شرع موافق و اما ،دانمختلف

-بنابراین، به نقل از بایزید متذکر میاند و متفق

لماء رحمه الّا فی تجرید اختالف الع«شود که 
گانه هاي دهروهیکی از گ)267: همان. (»التوحید

ه را هجویري، این گرو. صوفیه، طیفوریه است
داند که بایزید از دوستداران بایزید بسطامی می

و طریقه این سا و بزرگان آن طایفه بوده استؤر
غلبه حق ـ «است که البته » غلبه و سکر«گروه 

سکر دوستی از جنس کسب آدمی عز و جل ـ و 
چه از دایره اکتساب بنده بنابراین، هر.»نباشد

بیرون باشد دعوت کردن بدان باطل است و 
، رواز آن محال و غیر ممکن و از اینتقلید

تواند ندارد و انسان نمی» سکر«صفت » صاحی«
زیرا ،سکر را به خود بکشاند و از آن خود کند

سکران خود مغلوب است و به خلق التفاتی 
. ندارد تا به صفتی از اوصاف تکلف پدیدار آید

)278: همان(
مشایخ طریقت طیفوریه برآنند که اقتدا بر 

، حوال نرسته و به استقامت نپیوستهکسی که از ا
اما در عین حال گروهی با تمسک به روا نیست 

ابکوا فان «:حدیث شریف نبوي که فرموده است
دارند که کسی راه سکر روا می» لم تبکوا فتباکوا

. و غلبه بسپرد و گام در این مسیر بگذارد
. شودیري بر این مطالب دو وجه قائل میهجو

یا خودشان وجه اول این است که گروهی براي ر
ه این شرك کنند که البتد میرا به اینها همانن

وجه دیگر آنکه خود را به اهل . صریح است
کنند تا مگر حق تعالی آنها را نیز سکر مانند می

سخن پیامبر به درجه ایشان برساند تا موافق 
من تشبه بقوم فهو «: باشد که گفته است) ص(

انند انواع توپس اینها آنجا که می. »منهم
د و امیدوارند که برنمجاهدات را به کار می

خداوند متعال در حقایق و معانی غیبی را بر آنها 
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: بگشاید چرا که یکی از مشایخ گفته است
)279: همان(»المشاهدات مواریث المجاهدات«

تفضیل سکر بر صحو
سکر در لغت به معناي مستی و صحو به معناي 

در اصطالح عرفانی . بیداري و هوشیاري است
ظاهري و ت از ترك قیودعبار«منظور از سکر 

: 1375، سجادي(.»باطنی و توجه به حق است
عزالدین کاشانی لفظ سکر در عرف ) 468

صوفیان را عبارت از رفع تمییز میان احکام ظاهر 
تطاف نور عقل در اشعه نور و باطن به سبب اخ

داند و صحو را عبارت از معاودت قوت ذات می
محل و باتمییز و رجوع احکام جمع و تفرقه

افزاید که چون وجود مستقر خود دانسته و می
سالک در نهایت حال به غلبه انوار ذات، فانی و 
مستهلک شود حق تعالی در نشأت ثانیه او را 
وجودي باقی بخشد که از لمعان انوار ذات 
متالشی و مضمحل گردد و هر وصفی که از وي 

) همان. (فانی شده باشد اعادت کند
بسطامی و پیروان او را از هجویري، بایزید

داند که قائلین به تفضیل سکر بر صحو میۀجمل
صحو بر تمکین و اعتدال صفت «اعتقاد داشتند 

آدمیت صورت گیرد و آن حجاب اعظم بود از 
در حالی ) 280: 1390، هجویري(، »حق تعالی

که سکر داللت دارد بر زوال آفات و نقایص 
و اختیار و صفات بشري و از بین رفتن تدبیر 

بایزید و بنابراین، ) همان. (تصرف در خود
دانند و یان سکر را اتم و اکمل از صحو میبایزید

در حال ) ع(اعتقاد دارند که داود ،رواز این

صحو عملی مرتکب شد و خداوند متعال آن 
و «: عمل را به داود منتسب کرد و گفتفعل و

اما حضرت ) 251/ بقره. (»قتل داود جالوت
وقتی در حال سکر بود و فعلی از ) ص(ول رس

خداوند تعالی آن فعل را به . وي به وجود آمد
ا رمیت اذ و م«: که فرمودخود منتسب کرد چنان
از بنابراین،) 17/ انفال. (»رمیت و لکن اهللا رمی

که به خود و ) ع(این جهت بود که به داود 
تو «د قایم بود از روي کرامت گفتند صفات خو

م بود و از که به حق قائ) ص (و پیامبر »کردي
ما کردیم «صفات خود فانی گشته بود گفتند 

انتساب فعل بنده به خدا ،رواز این. »آنچه کردیم
نیکوتر است از انتساب فعل حق به بنده چرا که 

بنده انتساب یابد بنده به خود وقتی فعل حق به 
ل بنده به حق منتسب بود م باشد و چون فعقائ

در این خصوص در ) همان. (م باشدق قائبه ح
اي مده است که یحیی بن معاذ در نامهحکایتی آ

به چه گویی اندر کسی که «: هاز بایزید پرسید ک
بایزید ـ » یک قطره از بحر محبت مست گردد؟

چه گویی در «: جواب نبشت-اهللا عنه رضی
کسی که جمله دریاهاي عالم، شربت محبت 

-و هنوز از تشنگی میگردد همه را درآشامد 

ویري در تفسیر این هج)283: همان. (»خروشد؟
کنند که مردم تصور میکند که حکایت بیان می

یحیی بن معاذ در این عبارت از سکر گفته و 
بایزید از صحو، در حالی که امر برخالف این 

ه صاحب صحو کسی است که است چرا ک
اي ندارد و صاحب سکر کسی است طاقت قطره

در مستی همه را بخورد و هنوز سیر نشده «که
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زیرا شرب وسیله سکر است و در جنس . باشد
.»تر و صحو به ضد آن باشداولیبه جنس 

)همان(
سکر به دو نوع کشف المحجوبالبته در 

یکی به شراب مروت و : تقسیم شده است
سکر مودتی معلولی . دیگري به کاس محبت

آید اما مییت نعمت به وجود ؤاست که در اثر ر
سکر محبتی بی علت است که به وجود آمدن آن 

هر که «بنابراین، .یت منعم استؤناشی از ر
نعمت بیند بر خود بیند خود را دیده باشد و هر 
. که منعم بیند به وي بیند خود را ندیده باشد
.»اگرچه اندر سکر باشد سکرش صحو باشد

)همان(
یکی صحو به : صحو نیز بر دو گونه است

غفلت و دیگري اقامت بر محبت و صحوي که 
اما ،ناشی از غفلت باشد حجاب اعظم است

صحوي که از روي محبت باشد کشف آشکار 
است صحوي که مقرون غفلت بنابراین، . است

موصول «که اگرچه صحو باشد سکر است و آن
چون . محبت بود اگرچه سکر بود صحو باشد

ر اصل مستحکم بود صحو چون سکر بود و سک
.»چون صحو و چون بی اصل بود همچنان

)284: همان(

بایزید» سبحانی«شطح 
، روزبهان(شطح در لغت به معناي حرکت است 

و در زبان صوفیان برگرفته از ) 81: 1389
حرکات اسرار دل آنها به هنگام بروز وجد و نور 

- معموالً در قالب کلماتی بیان میتجلی است که

ن عموم است و چوشود که ظاهر آنها متشابه
شناسند به انکار و مردم علت و جهت آن را نمی

به عبارت ) همان. (پردازندطعن گوینده آن می
غلبه شطح کلماتی شبه کفر است که از ،دیگر

، دهخدا(.شودوجد بر زبان صوفیان جاري می
1377:14282 (

هاي هنري و عاطفی شطحیات گزاره
رند و هستند که ظاهري غامض و پیچیده دا

معناي آن براي بعضی قابل قبول است و براي 
ان از این دیدگاه، طرفدار. بعضی غیر قابل قبول

ها، ایشان را شطح کسانی هستند که این گزاره
طح نیز کسانی هستند که اقناع کرده و منکران ش

بنابراین، . ها آنها را اقناع نکرده استاین گزاره
ا به پذیرفتن توان آنها ربا هیچ دلیل منطقی نمی
رد و قبول ،رواز این. چنین سخنانی واداشت

شطح رد و قبول علمی و منطقی نیست بلکه رد 
و قبول هنري و اقناعی است چرا که شطح از 

توان ده هنر است و هنر را با منطق نمیخانوا
) 25ـ 26: 1389، شفیعی کدکنی(.توضیح داد

» قرب نوافل«هجویري به استناد حدیث قدسی 
بایزید را ناشی » سبحانی ما اعظم شأنی«ح شط
-قرب وي به حضرت حق و غلبه حال میاز ت

ی سلطنت حق بر هستی داند که در چنین حالت
ستاند تا ود و وي را از وي میشآدمی ظاهر می

. نطق این، جمله نطق وي گردد به استحالت
البته بدون آنکه حق را با مخلوقات امتزاج، اتحاد 

) 375: 1390، هجویري. (باشدیا حلولی بوده
شیخ شطاح در تفسیر شطح سبحانی، عذر 

،دانداي موجه میدر بیان چنین گزارهبایزید را 
سرّ تنزیه «را معتقد است که وي در یک لحظه زی
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یت قدم افتاد، ؤچون در ر. به جانش مباشر شد
قدس بقا در او آویخت، اوصاف عبودیت ازو 

صبح مشارق ... بگریخت، در قدس قدس شد 
یده دم توحید شمس قدم را مقدم ازل بدمید سپ

.)1389:102، روزبهان(.»شد

معراج بایزید
گار به نظر هجویري، بایزید از مردان شگفت روز

اي از بوده است و شگفتی وي در گوشه
گفته هجویري اهل طریقت آنها سخنانش که به 

آنجا که . آشکار است،اندگفته» معراج بایزید«را 
ها بردند به هیچ سرما را به آسمان«: گفته است

چیز نگاه نکرد و بهشت و دوزخ وي را بنمودند 
به هیچ چیز التفات نکرد و از مکنونات و حجب 

، مرغی گشتم و اندر برگذشتند، فصرت طیراً
پریدم تا به میدان ازلیت مشرف هواي هویت می

نگاه چون. شدم و درخت احدیت اندر آن بدیدم
بار خدایا با منی «: گفتم. ن همه من بودمکردم آ

من مرا به تو راه نیست و از خودي خود مرا 
یا «: گذر نیست مرا چه باید کرد؟ فرمان آمد

بایزید خالص تو از تویی تو در متابعت دوست 
ما بسته است، دیده را بر خاك قدم وي اکتحال 

، هجویري. (»کن و بر متابعت وي مداومت کن
1390 :355 (

گوید ویري در تحلیل این مطالب میهج
که معراج انبیا جسمانی و آشکارا بوده و معراج 

چه تن .اولیا از روي همت و اسرار است
پیغمبران از فرط صفا و پاکیزگی و قربت چون 

، اما ولی را در حال خود دل و سرّ اولیاست

ه گردانند تا مست شود و آنگاه بمغلوب می
گردانند و به یب میتدریج سرّ وي را از او غا

آرایند وقتی به حالت صحو قرب حق می
بندد شت تمام آن براهین در دلش نقش میبازگ

)همان(.آیدو علم آن وي را حاصل می

بود» جمع « بایزید صاحب 
- اصطالح عارفان، جمعیت خاطر را میجمع در 

، سجادي(.گویند که تفرقه نقطه مقابل آن است
رخی نیز جمع عبارت از به تعبیر ب) 290: 1367

رفع مبانیت و اسقاط اضافات و افراد شهود حق 
اما هجویري )128: 1367کاشانی، . (تعالی است

جمع سالمت و جمع : داندجمع را بر دو نوع می
جمع سالمت آن است که حق تعالی در . تکسیر
حافظ و مراقب » غلبه حال و قوت وجد«زمان 

که چنان) 379: 1390، هجویري(.بنده باشد
بایزید بسطامی و جمعی از بزرگان عرفان پیوسته 

شد مغلوب بودند تا زمانی که وقت نماز می
-آمدند و وقتی نماز میآنگاه به حال خود باز می

زیرا تا زمانی . گشتندگزاردند دوباره مغلوب می
که انسان در محل تفرقه باشد مراقب اعمال و 

ند حرکات خود است اما چون وي را جذب کن
سزاوار است که حق تعالی مراقب او باشد به دو

اول تا نشان بندگی سالک از و برنخیزد و : علت
و جمع . دیگر آنکه احکام شریعت را برپا دارد

تکسیر نیز آن است که بنده به ظاهر رفتاري 
هوشان و نامتعارف داشته باشد و همچون مد

الجمله، جمع عبارت فی. دیوانگان به نظر آید
ز تمرکز در رسیدن به خواست و مطلوب است ا
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قامات و گروهی در و گروهی این حالت را در م
چنان که در احوال بایزید کننداحوال تجربه می

خانقاه نشسته بود کسی آمده است که روزي در
: بایزید در خانه هست؟ وي گفت«: آمد و گفت

.»اندر این خانه به جز حق چیزي دیگر هست
)379ـ 380: همان(

غیبت و حضور
بایزید از جمله عارفانی است که لحظات 
درخشان غیبت از خلق و حضور در محضر حق 

در اصطالح عرفا، منظور از . را تجربه کرده بود
غیبت، بی خبري دل از احوال خلق و مقصود از 

ا غلبه حضور، حاضر بودن قلب در محضر حق ب
: 1374، قشیري. (ذکر حق بر دل عارف است

109 (
شهور است که یکی از مریدان ذوالنون، م

هنگامی که به در . ندکزید میآهنگ دیدار بای
پرسد زند بایزید میرسد و در میصومعه وي می

به : گویدخواهی؟ وي میکیستی و که را می
: دهدبایزید پاسخ می. امقصد دیدار بایزید آمده

بایزید که باشد و کجاست و چه چیز باشد و «
.»که بایزید را جستم و نیافتممن مدتی است

وقتی آن شخص باز ) 370: 1390، هجویري(
کند و حال خود را با ذوالنون بیان میگردد می

اخی بویزید ـ رحمه اهللا علیه «: گویدذوالنون می
)همان. (»ـ ذهب فی الذاهبین الی اهللا

قبض و بسط
قبض و بسط، دو حالت از حاالت عرفانی است 

-میعارض سالک بر رجاکه پس از خوف و

احبان قبض و شود و در این حالت اوقات ص
شود که بر آنها غالب بسط مستغرق واردي می

بایزید بسطامی ) 94: 1374، قشیري. (است
معتقد بود قبض و گرفتگی قلب در بسط و 
انبساط نفس است و شادي و انبساط قلب در 

) 549: 1390هجویري، . (قبض و گرفتگی نفس
- میهجویري به روایت از شیخ خود ، رواز این

ست که گوید که قبض و بسط هر دو یک معنی ا
سرّ پیوندد و هرگاه از جانب حق بر قلب بنده می

رگاه گردد و هبدان مسرور شود نفس مقهور می
که در گردد چنانسرّ مقهور شود نفس مسرور می

)همان(.قبض یکی، بسط دیگري باشد

عبادت
م، انس و جنّ براي عبادت به تعبیر قرآن کری

در ) 56/ ذاریات(.انداوند آفریده شدهخد
ماثورات نبوي نیز از زبان معصومین آمده است 

توفیق عبادت و طاعت که از خداوند طلب 
زیرا رضایت خداوند در آن ،کردندخداوند را می

وفقنی لطاعتک و عبادتک حتی ترضی : است
)6/4586: 1373برازش، (

زید بسطامی عبادت راستین در اعتقاد بای
چنان است که ثواب آن بالفاصله به انسان داده 

چه، هرگاه ثواب . افتدأخیر نمیشود و به تمی
عبادت به بعد موکول شود به معناي آن است که 

زیرا که ،عبادتی حقیقی صورت نگرفته است
فسی از مجاهدت همان لحظه حاصل ثواب هر ن

بایزید درجات) 481: 1390، هجویري(.شودمی
کند که خلوص در عبادت را چنان ترسیم می

گوید بار اول که به حج رفتم جز خانه چیزي می
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بار دوم خانه و خداوند خانه را دیدم و . ندیدم
.»مه خداوند خانه دیدم و هیچ ندیدمه«سوم بار 

ترین بنابراین، حرم الهی را که نزدیک) همان(
مشاهده مقام به آستان قدس ربوبی است در 

داند و کسی را بزرگداشت خداوند میتعظیم و
که همه عالم براي او به منزله قرب و خلوتگاه 

.کندنباشد محروم از دوستی حق تصور میانس 
چون بنده به مقام کشف و شهود زیرا به نظر وي

ل شود و مکاشف گردد آنگاه است که همه نائ
عالم براي او حرم است و چون محجوب از 

حرم الهی نیز براي ) همان(.حقایق باشدمشاهده
ترین نقطه هستی خواهد بود چرا که او تاریک

)همان. (»لم  االشیاء دار الحبیب بال حبیباظ«

حقیقت توحید
توحید و یگانگی خداوند پایه و اساس عرفان و 

توحید و وحدتی که به . سلوك بایزید است
معناي یگانگی در مقابل چندگانگی و نه در 

ناي برتري و استعال خداوند نسبت به سایر مع
بلکه به معناي بودنِ یک وجود ،موجودات است

، رواز این. در برابر هیچ بودن ماسواي اوست
تر از هر چیز خدا بزرگ«بایزید اهللا اکبر را به 

زیرا در نظر او در کنار . کندمعنا نمی» است
تر یزي وجود ندارد که او از آن بزرگخداوند چ

خداوند برتر از هر چیزي است که در . شدبا
، الجوردي. (یال و وهم و پندار آدمی بگنجدخ

1381 :318(
که اند چنانل شدهبراي توحید مراتبی قائ

برخی آن را به دو مرتبه توحید عوام و توحید 

خواص تقسیم کرده و توحید عوام را عبارت از 
ذکر ال اله اال اهللا دانسته و توحید خواص را به

حید صفات و توحید سه قسم توحید افعال، تو
البته ) 521: 1374، یثربی. (اندذات تقسیم کرده

که چنان.تقسیمات دیگري نیز ذکر شده است
مراتب آن را عبارت از چهار مرتبه توحید 

، کاشانی. (اندیمانی، علمی، حالی و الهی دانستها
که ذکر شد از دیدگاه بایزید اما چنان) 19: 1367

قیقت توحید ندیدن خود و هستی خود است ح
از وي . داندکه خالف آن را عین شرك میچنان

یک بار به مکّه شدم خانه «: روایت شده است که
حج مقبول نیست که من «: گفتم. مفرد دیدم

بار دیگر .»امها از این جنس بسیار دیدهسنگ
: گفتم. برفتم خانه دیدم و خداوند خانه دیدم

وحید نیست بار سوم برفتم همه هنوز حقیقت ت
به سرّم فرو . خداوند خانه دیدم و خانه نه

یا بایزید اگر خود را ندیدي و همه . خواندند
عالم را بدیدي شرك نبودي و چون همه عالم 

آنگاه توبه کردم . نبینی و خود را بینی شرك باشد
و از توبه نیز توبه کردم و از دیدن هستی خود 

) 164: 1390، هجویري. (»نیز توبه کردم

معرفت
یکی از مباحث مهم عرفان و تصوف، موضوع 

عرفا در این کثیري از . شناخت و معرفت است
جمله قشیري اند ازخصوص ابراز نظر کرده

داند که اسماء و معرفت را صفت کسی می
صفات خداوند را شناخته و از اخالق بد به دور 

عبداهللا خواجه) 540: 1374، قشیري. (بوده باشد
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بیند که سالک انصاري معرفت را در آن می
همواره مالزم ذکر بوده و پیوسته در مشاهده 

سهل تستري نیز ) 548: 1386، انصاري(.باشد
: همان(.حیرت را غایت معرفت دانسته است

546(
داند که بایزید معرفت را عبارت از آن می

شخص، حرکات و سکنات و کلیه اعمال و رفتار 
و در همه این امور ا ناشی از حق بداندمردم ر

هاي قدرت الهی را ببیند چنانکه از آثار و نشانه
المعرفه اَنً «: قول وي نقل شده است که گفت

.»تَعرف اَنّ الحرکات الخلقِ و سکناتهم باهللا
)402: 1390، هجویري(

نویسد که هجویري در تبیین بیان بایزید می
حرکات خلق و معرفت آن است که بدانی که «

سکونشان به حق است و هیچ کس را بی اذن 
عین بدو عین . وي اندر ملک وي تصرف نیست

متحرك . صفت بدو صفت. است و اثر بدو اثر
تا اندر بنیت . بدو متحرك و ساکن بدو ساکن

استطاعت نیافریند و اندر دل ارادت، بنده هیچ 
فعل نتواند کرد و فعل بنده بر مجاز است و فعل 

)403: همان(.»ر حقیقتحق ب

ایمان
هاي هر دینی یمان و باور عمیق به حقایق آموزها

ر دیندار و باورمندي را رکن رکین اعتقادات ه
رفا تعاریف در باب ایمان، ع. دهدتشکیل می

از جمله ابن خفیف . اندگوناگونی به دست داده
ایمان تصدیق دل است «: در این باره معتقد است

: 1370، عطار(.»بدو کشف افتدبه آنچه از غیب

را یحیی بن معاذ رازي ایمان ،همچنین) 578
وي . داندعبارت از خوف و رجا و محبت می

خوف را در معناي ترك گناه براي نجات از 
آتش، رجا را خوض در طاعت براي رسیدن به 
بهشت و محبت را تحمل مکروهات جهت نیل 

)370:همان(.کندحق تعالی تفسیر میبه رضاي
ري معناي لغوي ایمان را تصدیق هجوی

ف گوید مردمان و طوایف مختلداند و میمی
اما .اندسخنان بسیاري در این خصوص گفته

گوید که اره تعریف ایمان در بین مشایخ میدرب
گروهی معتقدند که ایمان : ندهستآنها دو گروه

و طرفداران این قول و تصدیق عمل است 
ز بزرگان صوفیه از جمله اي اتعریف را عده
شر حافی، خیر النساج و دیگران فضیل عیاض، ب

اما گروه دوم که بایزید نیز جزو همین .داندمی
دسته بوده است معتقد بودند که ایمان، قول و 

ذکر شهادتین و تصدیق بنابراین، تصدیق است و 
. دانستندمن بودن شخص بسنده میؤبدان را در م

ایی چون ابراهیم ادهم، ید، عرفگذشته از بایز
النون مصري، حارث محاسبی، جنید و ذو

، هجویري. (اندن نیز بر این عقیده بودهسایری
1390 :420(

محبت
مهم عرفانی است که از محبت یکی از مسائل 

هاي تصوف مورد توجه و عنایت آغازین سال
ي از رابعه که سفیان ثورچنان. صوفیان بوده است

ین راه تقرب بنده به خدا خصوص بهترعدویه در
پرسید و رابعه بهترین راه را در این دانست که 
بنده بداند در دنیا و آخرت هیچ کسی جز خدا 
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.ورزددارد و به او محبت نمیرا دوست نمی
طور از مریم بصریه همین) 185: 1385، سلمی(

ت که از یاران و مصاحبان رابعه عدویه نقل اس
گفت و هرگاه میبیشتر در موضوع محبت سخن 

شنید سرخوش و سرمست سخنی در محبت می
شد و گفته شده است که روزي در یکی از می

مجالس واعظان شرکت کرد که در آن سخنی 
وي ةرفت در اثناي کالم زهرة محبت میدربار

: همان. (بدرید و در همان مجلس قالب تهی کرد
197(

داند که زید بسطامی محبت را در آن میبای
ن بسیارِ خود را اندك داند و اندك حق را انسا

حق تعالی نسبت به بنده ۀبسیار و این را معامل
کند که نعمت دنیا و آنچه در دنیا به او قلمداد می

داده است را اندك خوانده و فرموده است که 
و آنگاه با این ) 77/ نساء(» قل متاع الدنیا قلیل«

ا عمر اندك و متاع اندك، ذکر اندك مردم ر
الذاکرین اهللا و«: بسیار خوانده و فرموده است

تا خلق عالم ) 35/ احزاب(» کثیرا و الذاکرات
بدانند که دوست حقیقی خداي متعال است و 
این صفت براي انسان درست نیست زیرا که 
آنچه از حق است نسبت به بنده هیچ اندك 

در ،همچنین) 456: 1390، هجویري. (نیست
را نزد اهل محبت ارج و اعتقاد بایزید بهشت 

اعتباري نیست زیرا که بهشت اگرچه عظیم و 
بزرگ است اما مخلوق است ولی محبت حق 
.تعالی صفت وي است و نامخلوق است

هر که از نامخلوق به مخلوق باز ماند بنابراین، 
)164: همان(. بی خطر بود

سختی علم و متابعت آن
علم علم خداوند و هجویري علم را به دو بخشِ

در کنار علم کند و علم بنده خلق تقسیم می
: 1390هجویري، . (داندخداوند را متالشی می

به نظر وي، علم بنده باید در امور خداوند ) 19
و معرفت وي باشد چه آنچه بر بنده واجب و 

ظاهر در فریضه است علم وقت است و آنچه که 
باطن به موجب وقت الزم و ضروري استدر و 

یکی : کندیز به دو بخش تقسیم میو آن را ن
ظاهر اصول را قول . اصول و دیگري فروع

شهادت و باطن آن را تحقیق معرفت و ظاهر 
مالت و باطن آن را فروع را پرداختن به معا

گوید که ظاهر و داند و میتصحیح نیات می
همراه هم در نظر دباطن هر کدام از اینها بای

یقت یا وي سپس براي علم حق. گرفته شود
شود که ئل میهمان معرفت الهی سه رکن قا

یکی علم به ذات خداوند و وحدانیت وي و
یگر علم به دیگر علم به صفات و احکام وي و د

اما بایزید ) همان(.افعال و حکمت وي است
سان بسیار مطابق علم، عمل کردن را بر طبیعت ان

رد شدن داند تا بدان پایه که بر آتش وادشوار می
تر از موافقت و بر طبع انسان بسی آسانرا 

ز صراط گذشتن را متابعت علم دانسته، هزار بار ا
ئله از علم تر از یک مسبر دل جاهل راحت

- پس آموختن علم و کمال. کندآموختن تلقی می

کند که کمال أکید کرده و یادآوري میطلبی را ت
،رواز این. بنده در جهل به علم خداوند است

ندان بدانی که بدانی که ندانی و این باید که چ
آن معنی بود که بنده جز علم بندگی نتواند 
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و بر همین اساس است که ) 28: همان(دانست 
ه سی سال اندر مجاهد«: از وي نقل شده است

تر از علم و بودم و هیچ چیز نبود بر من سخت
)38: 1374، قشیري. (»متابعت کردن آن

گرسنگی
در تکامل معنوي و روحانی از جمله عواملی که 

کم خوردن و گرسنگی ،سالک نقش اساسی دارد
بسیاري از بزرگان و عرفا درخصوص این . است

:سعدي گفته است. اندأکید کردهامر مهم ت
اندرون از طعام خالی دار

تا درو نور معرفت بینی
تهی از حکمتی به علت آن

ري از  طعام تا بینیکه پ
)95: 1368، سعدي(

موالنا نیز مادر شهوات را شهوت طعام 
أکید و ت) 1375ب /5: 1375،مولوي(تلقی کرده 

-هاي خود را نمیکند که با کثرت طعام، دلمی

زیرا که گرسنگی )43ـ 45ب / 4: همان(،رانید
خداوند داند که به وسیله آنرا طعام الهی می

و 1642ب : همان(کند صدیقین را احیا میابدان 
کند که داستان و در نهایت یادآوري می) 5/1745
من، داستان مزماري است که صداي خوش آن ؤم

/ 6: همان. (در گرو تهی بودن اندرون آن است
)4227ب 

ستود و بر بایزید نیز گرسنگی را بسیار می
کید أثیر آن در ترقی و تعالی معنوي تأاهمیت و ت

ها و اشت و معتقد بود بسیاري از سرکشید
ها از سیري و پرخوري نشأت گرفته طغیان

: که نقل است که از وي پرسیدندچنان. است
: گفت» ؟چرا تو مدح گرسنگی بسیار گویی«
اگر فرعون گرسنه بودي، هرگز انا ربکم ! آري«

نگفتی و اگر قارون گرسنه ) 24/ نازعات(االعلی 
لبه تا گرسنه بود به همه ثعبودي باغی نگشتی و

ها ستوده بود، چون سیر شد نفاق ظاهر زبان
)512: 1390، هجویري. (»ردک

حجاب دنیا
ته کند هرچه انسان را به دنیا و مافیها وابس

تر ها افزونحجاب است و هرچه این حجاب
- شود، فاصله انسان از حقیقت بیشتر و بیشتر می

ت که از دنیا در روایات آمده اس، رواز این. شود
بپرهیزید که او از هاروت و ماروت ساحرتر 

از دید بنابراین، )3194ب /4مولوي، ج (.است
اب گذشته باشد انسان عارف، ایامی که در حج

بلکه عمر حقیقی ،شودجزو عمر محسوب نمی
زمانی است که این حجاب برداشته شده و

. جمال حقیقت نائل شده باشدیتؤعارف به ر
عمر «: قل است که از بایزید پرسیدندکه نچنان

این : گفتند.»چهار سال«: گفت» ؟تو چند است
هفتاد سال است تا «: چگونه ممکن است؟ گفت

اما چهار سال است تا وي را . مدر حجاب دنیای
» بینم و روز حجاب از عمر نشمرممی

و بر همین اساس بود ) 486: 1390، هجویري(
است که اگر در گفت خداوند را بندگانی که می

از وي دنیا و عقبی به چشم بر هم زدنی 
چرا که خداوند . شوندمحجوب گردند مرتد می

پروراند را پیوسته به دوام مشاهدت خود میآنها 
دارد و ال محاله به حیات محبتشان زنده میو 
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چون مکاشف محجوب گردد، مطرود شود 
- أکید احتراز از دنیاست که میو باز در ت) همان(

رد گذهرگاه که اندیشه دنیا بر دلم می:تگف
اندیشه عقبی بگذرد کنم و چون طهارتی می

زیرا که دنیا محدث است . آورمغسلی به جا می
و فکر و اندیشه آن حدث باشد و عقبی محل 
غیبت است و آرام با آن جنابت است پس از 
.حدث طهارت واجب است و از جنابت غسل

)428: همان(

ولی
والیت و والیت عمود خیمه ولی، صاحبِ

گونه که تشیع بدون مفهوم همان. ستتصوف ا
عرفان و تصوف نیز .امام قابل تصور نیست

بدون مفهوم والیت به درستی قابل شناخت 
خی بر) 310: 1392، شفیعی کدکنی. (نیست

در وجه . اندبراي ولی دو وجه در نظر گرفته
وند سبحان متولی اول، ولی کسی است که خدا

-باز نمیاي او را به خودکار اوست و لحظه

گذارد و در وجه دوم ولی کسی است که پیوسته 
عبادت . مشغول عبادت و اطاعت خداوند است

-گفته) 427: 1374، قشیري. (و اطاعتی خالصانه

اند از شروط ولی بودن آن است که پیوسته 
)همان. (که نبی معصوم استمحفوظ باشد چنان

لی کسی است که در قبال به نظر بایزید، و
او امر و نواهی الهی صبور باشد زیرا هرچه 

اشد اوامر الهی را دوستی حق در دلی بیشتر ب
د و از نواهی او بیشتر اجتناب داربیشتر بزرگ می

اند که روزي بایزید که حکایت کردهکند چنانمی

. در فالن شهر ولیی است از اولیاي خدا: را گفتند
چون . قصد زیارت وي کردمبرخاستم و «: گفت

به مسجد وي رسیدم، وي از خانه بیرون آمد و 
من از . اندر مسجد خیو از دهان بر زمین افکند

ولی : آنجا بازگشتم وي را سالم ناگفته، گفتم
اگر این مرد . باید که شریعت بر خود نگاه دارد

ولی بود آب دهن بر زمین مسجد نیفکندي حفظ 
گاه داشتی صحت حرمت را و یا حق وي را ن

آن شب پیغمبر را ـ علیه السالم ـ به . کرامت را
یا بایزید برکات آنچه : خواب دیدم که گفت
دیگر روز بدین درجه . کردي اندر تو رسید

: 1390، هجویري(.»رسیدم که شما همی بینید
326(

اظهار کرامت ولی
کرامت چیزي است خالف عادت و خالف 

:1393، شفیعی(.قوانین حاکم بر جهان مادي
صرفاًبایزید بسطامی، اظهار کرامت ولی را ) 88

داند زیرا معتقد است که در حالت سکر جایز می
ولی در حالت سکر مغلوب است و پرواي 

ر کرامت در حالت اما اظها. دعوي و ادعا ندارد
داند که فقط از جانب انبیاء و صحو را معجزه می

بدین رسوالن مقدور و میسور است چه آنها 
و خلق را به معارضه با وسیله ابراز تحدي کرده 

)336: 1390، هجویري. (خوانندآن فرا می

حل واقعه
یکی از معانی اصطالح واقعه در تصوف، مشکل 
. روحی و گرفتگی خاطر و انقباض دل است
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کند وقتی براي خودش چنین هجویري نقل می
اي پیش آمد و براي گشودن آن به بسطام واقعه
و در آرامگاه بایزید مجاورت گزید و رفت

ام واقعۀ دیري نگذشت که به همت شیخ بسط
: همان. (اش حل شدوي گشوده و مشکل روحی

94(

نفاق عارف برتر از اخالص مرید
سالک در مسیر تعالی روحانی وقتی به مرتبه 
معرفت حقیقت رسید و شایسته آن شد که نام 

اه واالیی چنان جایگعارف بر او اطالق شود از
شود که در چنین مقامی بایزید برخوردار می

داند چرا ق او را برتر از اخالص مریدان مینفا
آنچه مرید «ه به قول هجویري در این موقعیت ک

: همان. (»کامل را حجاب باشدرا مقام باشد
زیرا همت مرید آن است که به کرامات ) 426

دست یابد ولی همت عارف کامل آن است که 
)همان. (ه کرامت و مکرم را بیابددبخشن

امیر حقیقی
به نظر بایزید امارت حقیقی از آن سالکی است 

ریق عرفانی و پشت سر که پس از طی ط
هاي دشوار گذران آن به آستانه گذاشتن عقبه

حقیقت واصل شده و پس از ورود به بارگاه 
کبریایی در اقیانوس بی کران حقیقت غور کرده 

در حق و باقی به حق نائل آمده و به مقام فانی 
افعال، اعمال و افکار او الهی ۀکه همباشد چنان

شده و از خود و خودي و نفس و نفسانیت اثري 
هم چنان که روایت . در وي باقی نمانده باشد

: امیر که باشد؟ گفت«: یدنداست که از وي پرس
که ورا اختیار نمانده باشد و اختیار حق وي راآن

)564: همان. (»باشداختیار گشته

پرواي خلق، مانع حق است
نزدیک یکی . گشتزمانی بایزید از حجاز برمی

ر آن شهر بانگ درافتاد بایزید د. از شهرها بود
همه مردم شهر به استقبال او رفته با اکرام . آیدمی

وقتی بایزید به . و احترام وي را به شهر آوردند
بازماند مراعات و توجه مردم مشغول شد از حق

چون به . ماه رمضان بود. و پراکنده خاطر شد
بازار درآمد قرص نانی از آستین برگرفت و 

همگان از وي برگشتند و وي را تنها . خورد
که همراهش گذاشتند بایزید به یکی از شاگردان 

له از ئندیدي که یک مس«: بود روي کرد و گفت
. »ه خلق مرا رد کردندشریعت به کار بستم، هم

)89: مانه(

نفس
از جمله موانع و محظورات اساسی که در 
طریقت عرفانی پیش روي عارف قرار دارد و 
بازدارنده از پیشرفت و تکامل روحی و معنوي 
اوست، نفس اماره است که حتی انبیا عظام الهی 

آن به خدا نیز از دست آن در امان نبوده و از شر
سالمی در ماثورات ا)  53/ یوسف(اند پناه برده

ترین دشمن انسان نفس اماره و نیز دشمن
فروزانفر، (تسویالت نفسانی برشمرده شده است 

اکبر دانسته شده و مبارزه با آن جهاد ) 9: 1370
)14: همان. (است
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داند ایزید بسطامی نیز نفس را صفتی میب
که آرام و قرار ندارد و پیوسته در تالش است که 

شاند و هرگاه که در انسان را به ناروا و باطل بک
حظه آرامش و قرار این مبارزه پیروز شود ل

النفس صفه التسکن اال«اوست، زیرا که 
)301: 1390هجویري، . (»بالباطل

روا داشتن سؤال
وال کردن و ؤگوید که مشایخ سهجویري می

دیگران را به چند علت روا چیز خواستن از
سایش اند که یکی از آنها را فراغت دل و آداشته

اند هیچ ، زیرا که معتقد بودهکندقلب ذکر می
ام ذهن عارف را به خود چیز همچون شغل طع

تغال خاطر دارد و از آنجا که اشمشغول نمی
ال ؤبایزید نیز س،روموجب تفرقه است از این

سد جوع و رفع گرسنگی کردن را که موجب
که در دیدار با مرید چنان.دانداست روا می

است از حال که به زیارت وي آمدهشقیق بلخی 
گوید که پرسد و هنگامی که مرید میشقیق می

م توکل پیر و مرادش از خلق فارغ شده و بر حک
دهد چون بازگردي نشسته است بایزید پاسخ می

شقیق را از جانب من بگو که بر حذر باش از 
.آنکه خداوند تعالی را به دو گرده نان بیازمایی

هم جنس «دو قرص نان از وقتی گرسنه شدي 
خود بخواه و بار نامه توکل را یک سو نه تا آن 
شهر و والیت از شومی معاملت تو به زمین فرو 

)528: همان(.»نرود
گیريبحث و نتیجه

بایزید از جمله عرفانی است که در کنار چند تن 
از عرفاي بزرگ دیگر نظیر جنید، شبلی و حالج 

ري بوده است سخت مورد توجه و عنایت هجوی
و او را سرحلقه یکی از طوایف چندگانه صوفیه 

.برمی شمارد
ترین مشایخ است که ایزید از جمله بزرگب

جایگاه او در بین صوفیه مانند جبرئیل در میان 
مالئکه بوده و هیچ کس دیگر در حقایق تصوف 

.استنباط او را نداشته است
بایزید طرفدار سکر و صاحب مقام جمع 

ه نظر هجویري، شطحیات او ناشی از بوده و ب
.تقرب به حضرت حق و غلبه حال بوده است

هاي خاص خود را بایزید آراء و اندیشه
که توحید را در ندیدن خود و هستی داشته چنان

مال خویش دانسته و معرفت را در ارجاع کلیه اع
در اعتقاد . کندو رفتار مردم به حق تعریف می

است و محبت اندك وي ایمان، قول و تصدیق 
دانستن بسیار خود و بسیار دانستن اندك حق 

را ابا یزید سختی علم توحید و متابعت آن . است
ن را نهد و آگوشزد کرده، گرسنگی را ارج می

در اندیشه .داندمانع بروز سرکشی و طغیان می
وي دنیا، حجاب بزرگ است و ولی کسی است 

چنین هم.بال اوامر و نواهی صبور باشدکه در ق
در اعتقاد او اظهار کرامت فقط در حالت سکر 

عبادت حقیقی در نظر بایزید آن . جایز است
وي . بالفاصله به عابد بازگردداست که ثواب آن 

داند که پیوسته در همچنین نفس را صفتی می
امیر حقیقی ،روتکاپوي باطل است و از این
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کسی است که نفس را سرکوب کرده و به مقام 
.اهللا و بقا باهللا رسیده باشدیفنا ف
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