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  ؟ه عارفیا فقی یفهد حلی: صوف ابن
  **زاد يحسن مظفرریام/  *دهقی یعلی غالم

  يدهكچ
که برخی نویسندگان وي را بـه سـبب   است بزرگ شیعه  از دانشمندان یفهد حلبن  احمد

. انـد  کرده یل به تصوف معرفیا متمای، یصوف، شانیفات به ایشاگردان و تألبعضی انتساب 
ـ   یشاگردان و تأل، استادان یبررس  یین ادعـا یفات وي براي اثبات درستی یـا نادرسـتی چن

توجه داشـته  شود که  شتر تقویت مییزمانی ب، انتساباصلی این پژوهش است. این  لهئمس
شـاگرد وي  ، فـالح بن  یعنی محمد، گذاران دولت شیعی مشعشعیان یکی از بنیانباشیم که 

ـ  یموجب ترو، بوده و براي مشروعیت بخشیدن به حاکمیت خود شـده  اي  یهج چنـین فرض
اي  کتابخانهروش ، نگارندهروش  ، اطالعات درباره این مسئله در منابعقلّت به رغم است. 

  با بررسی آخرین تحقیقات در زمینه است.
و  فقاهت، انیمشعشع، عبداهللا نوربخشبن  محمد، فالحبن  محمد، یفهد حل ابن، ها د واژهیلک

  تصوف.
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  مقدمه
ن و یـ ه دل در گرو حفاظـت از د کاست  یسانکهمه فه ین وظید يحراست از ساحت علما

ه کـ دارد  يشتریت بیگاه اهمآن، ان و بد اندیشان دارند. این مهمهآن از گزند بدخوا يپاسدار
ع و جهـان اسـالم   یه جزء برجستگان عالم تشکمعرض اتهام قرار گرفته و حال آن در یعالم

ن یدر اگري متهم شده است!  یه به صوفکاست  یفهد حلبن  احمد، ن علمایاز ا یکیاست. 
شان یانتساب اعلل ، گر علمایان دیواال مقام در من عالم یگاه ایجا یعالوه بر بررس، پژوهش

، ار برخـی شـاگردان او  کنامه و اف یاز زندگ يمختصر، ن راستایده و در همشبه تصوف نقد 
ن یـ اگفتنـی اسـت کـه    شده اسـت.   ید محمد نوربخش بررسیو س فالحبن  از جمله محمد

ه و یفرقـه مشعشـع  شـتر در بـاره   یب یآگـاه  يتوانـد بـرا   یمـ ، ت فوقیپژوهش عالوه بر اهم
  د باشد.یان مفیومت مشعشعکح

  فهد نامه ابن ستيز
ا آمـد.  یدر شهر حلّه به دنق 757یا  756در سال ، يفهد اسدبن  ن محمدیالد شمس احمد بن

ــالگ 85در ســن ق  841و در ســال  ــاز دن یس ــت و در ی ــا رف ــربال نزدک ــهیخ کی ــاي  م ه
بـه خـاك سـپرده    ، ان ابوفهد استنون معروف به بوستکه هم اک، یدر بوستان الشهداءیدس

  1وجود دارد. يا ند و بر آن قبهیجو یم كه مردم به آن تبرّکاست  يمزار يشد. قبر و
ر یـ حلـه ز ؛ شـان بـود  یت پریغاه ب یو فرهنگ یاسیه اوضاع سکست یز یم یاو در دوران

راندنـد.   یدر آن فرمان م 2فهد مور تا زمان مرگ ابنیان قرار داشت و نوادگان تیموریسلطه ت
ش یه پـ ک، ق 823جان بازگشت و تا سال یبه عراق و آذربا، موریت يدیتبع، وسفیسپس قرا 

، يپـس از و  رانـد.  یم مکدر آنجا ح، دان جنگ در گذشتیرو شدن با شاهرخ در مه از روب
افتنـد. در حلـه   ی ییفرمـانروا ، زیـ گـرش اسـبند در تبر  ید پسرش محمدشاه در بغداد و پسـر 

  3.منجر شدق.  836اسبند بر آنجا و بغداد به سال  يالیبه است هکرخ داد  یحوادث

  الم بزرگانكفهد در  ابن
  د:یگو یدر باره او م يمرحوم خوانسار

، ابوالعباسالدین  جمال، یاشف اسرار الفضائل بالفهم الجبلکو ، یخ العالم العارف الملیالش
و  الشتهار بالفضل و االتقـان ... له من ا یالحلي االسد، فهدبن  محمدالدین  شمس احمد بن

اق ما یل السیمن جم، کر اولئیو غ و الخوف و االشفاق و الزهد واالخالق الذوق و العرفان
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ـ ، فیالتوص ةنا عن مراریغنیو  فیالتعر مؤنۀنا یفکی و ، ن المعقـول و المنقـول  یو قد جمع ب
و العلم و العمـل  ، و الظاهر و الباطن یالمعن و اللفظ و، و القشر و اللّب، الفروع و االصول

  4مل.کیجمع و یان کباحسن ما 
  نویسد: ن مییو چن بارها ز درین يرزا عبداهللا افندیم

ـ  بنن محمدیالد شمسبن  ن ابوالعباس احمدیالد خ جمالیالش الفاضـل  ي االسـد  یفهد الحل
فهد. و له  المعروف بابن، القدرم یل الزاهد العابد الورع العظیالجلالثقۀ الفهامه  ۀالعالمالعالم 

  5...».الصوفیۀ مذهب  یل الیمـ قدس سره ـ 
  کند: فهد را این گونه توصیف می نیز ابن ينوراهللا شوشتر یعالمه قاض

ـ یذ شیتلمی فهد الحلبن  خ الزاهد ابوالعباس احمدیالش الخـازن  بـن   یخ فاضل ابوالحسن عل
ـ م د محمدبنید شهیخ سعیذ شیست و او تلمي اریالحا  و مرتـاض و  یاسـت و صـوف   یک

  6. صاحب ذوق و حال بود...
و او به نقل  یاظمک یخ عبدالنبیش ملۀ الرجالکتتاب کبه نقل از ، نید محسن امین سیهمچن

یخ العـالم الزاهـد ابوالعبـاس    الشـ « نـد: ک یمـ  ین سـان معرفـ  یفهد را ا ابن، یاز عالمه مجلس
  7...».التصوف و  یل الیمی عابداً مرتاضاً ان زاهداًک...  یفهد حل بناحمد

 یفهـد حلـ   به جناب ابـن  یو عالمه مجلس ينوراهللا شوشترقاضی ، شدحظه ه مالکچنان
شـان را  ینوراهللا ا یقاض، اند. افزون بر لقب صوفی ل به آن دانستهیداده و او را ما یلقب صوف
، نخسـت : ته اسـت کاز دو ن یها ناش ن گونه نسبتیا، رسد یبه نظر م خواند! یز میمرتاض ن

 يایـ ابر اولکـ د محمـد نـوربخش (از ا  یفـالح و سـ   بنید محمـد همچون س یوجود شاگردان
 ه در ادامه نوشتارک، متعلق به او يها تابک یبرخ، گرید و، فهد ان شاگردان ابنیه) در میصوف

  پرداخته خواهد شد.ن دو عامل یا یبه بررس
هـاي   سـؤال ه در پاسـخ بـه   کـ ، خـود  در رساله یه عالمه مجلسکد توجه داشت یالبته با

ه از یقائل شده و صـوف  کیکتف یعه و سنیان از شیان صوفیم، نگاشته است ینیل قزویمالخل
ننـده  کوهش کـ ات نیـ مشـمول روا  تیـ ب یرشـان از اهـل  مس ییجداسبب سنت را به  اهل
خ یطـاوس و شـ   بـن  یعلـ ، یفهـد حلـ   ابـن همچون ، بزرگانی یمجلس .یان دانسته استصوف

رده کـ ته اشـاره  کین نل خود به ایان دالیر مذموم دانسته و در بیان غیصوف ون را جزیالد نیز
خ یشـ ، رده اسـت کـ ر که را ذیخ صوفیه به اعتقاد خود او تمام مشاک، نفحاتدر  یمالجامه ک

رامـات و مقامـات   که صاحب ک، ی رافهد حل خ ابنیطاوس و ش بن یعل، یلیاردبالدین   یصف
 بـه تصـوف   ین بزرگـان یل عمده انتساب چنیتوان دل یم، نیابنابر 8رده است.کر نکذ، اند بوده

  9.دانستان زهد و تصوف یم کیکعدم تف، را
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، یلـ ین اردبیالـد  یخ صـف یچون شـ  یعالمانکه  ز معتقد استین یمجلس یتقعالمه محمد
 ینـ یمـدارج علـوم د   یبعد از ط، ید ثانیو شه یفهد حل ابن، طاوس بن ین علیالد ید رضیس

 یآوردند و بدعت يرو» يعت مقدس نبویبه قانون شر یاضت و عبادت و بندگیقه ریطر«به 
  10شان گزارش نشده است.یاز ا

بن  محمد بن یخ علیش، اند پرداخته یفهد حل ف ابنیو توص یه به معرفک ییگر علمایاز د
ه در اجـازات  کـ هستند  12محد خازنبن  الحسنبن  یالحسن علوخ ابیو ش 11یلید نیعبدالحم
شـان بـه   یاتمایـل  و بـه   انـد  ردهکیاد ار یف بسید و توصیشان با تمجیاز ا، فهد ابن يخود برا

  13اند. ردهکن يا یچ اشارهتصوف ه

  يگاه علميجا
ه یـ را فقاو ، ي معاصـرش علما یه برخکاست  یشان چنان درخشنده و متعالیا یگاه علمیجا
ع یاثبـات مـذهب تشـ    يشان در زمان خود بارها برایا 14اند. ردهکی ه در زمان خود معرفیامام

 یوال، مانکیرزا ترعه شدن اسپند میبه شها  هن مناظریاز ا یکیبا مخالفان به مناظره پرداخت. 
شـان  یه بـه نـام ا  کخوانده شد و س یتب خطبه به نام اهل، ید. و پس از آنگردمنجر عراق 
شـان  یا يبـرا  یه بعضـ کـ بوده اسـت  گذار و عالمانه یرشان چنان تأثیاهاي  همناظر 15د.زده ش

  اند. ردهکیان ب 16یمشابه عالمه حل ینقش
 يبـرا  مـانع جـدي  ، یانان صوفیج و مشهور در میرا یه تسامح مذهبکد توجه داشت یبا

، ب خـود اثبـات مـذه  یدان مناظره آمده و براي به م يگریه مذهب دیآنهاست تا بخواهند عل
ن یـ ه اکـ بل، اهتمـام داشـته اسـت   ار کن ینه تنها به ا یفهد حلّ ابن، هک یدر حال. بیاورندل یدل

ه کی و ضرب سعه مذهب با اعالن رسمیش یومتکوجود آمدن حیشان موجب به خصلت ا
  شده است. تیب به نام اهل

 ياز ســو يو، آن یه طــکــاســت  ییایــفهــد رؤ ابــن یاز جملــه شــواهد عظمــت علمــ
طـرق و   لیر مسائل و تسـه یدر باره تحر یتابکشود  یمور مأم یمرتضیدو س ینرالمؤمنیام

  17سد.یل بنویدال

  استادان
ان آنهـا  یـ ه در مکـ شود  یده میدروشنی به ، یفهد حل ابناستادان خ و یمشا یاجمال یبا بررس

 یلـ یتوانـد دل  ین خود مـ یا شود. یافت نمی، باشد يگر یه متصف به تصوف و صوفک یسک
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و اسـتادان   ازبرخـی  اند.  دادهرا نسبت ش به تصوف یشان گرایه به اک یسانکباشد بر اشتباه 
  ند از:عبارت، استرده ک ین معرفید محسن امیه سک، شانیخ ایمشا

  18ي؛خازن حائر بن یعل. 1
  ، یعبدالعال بن یاستاد عالمه عل 19، يهالل جزائربن  یعل. 2
  ي.دیاعرج عم ن بنیالد ید جمالس .3

ــ ــرین از دیهمچن ــتادان  گ ــااس ــانیخ ایو مش ــداد، ش ــه  يتع ــاگردان ش د اول و یاز ش
  :شان عبارتند ازیاز ا یه برخکباشند  ین میفخرالمحقق

  20ي؛وریمقداد س. 1
  21؛خازن بن یعل. 2
  22ی؛المتوج بحران ابن. 3
  ید؛عبد الحمبن  میرکعبد ال بن ین علیبهاءالد یمرتضیدس. 4
  ،  يحائر یلید نیعبد الحمبن  ین علیالد خ نظامیش. 5
  23د اول.یشه بن ین ابوالحسن علیاءالدیخ ضیش -6

  شاگردان
وجـود  ، ی به تصـوف باشـد  فهد حل انتساب ابنموجب تواند  یه مک یلین دالیتر از مهم یکی

، هه بودیفق یشان بعضیشاگردان ا اشخاص صوفی مسلک در میان شاگردان اوست.از  یبرخ
معـروف بـه محقـق    ، یکـ رک یعبدالعال بن یخ علیاستاد ش، يهالل جزائر بن یخ علیمانند ش

، یهمدان ید علید سیمر، )ق869 ايفود محمد نوربخش (متیچون ش، یصوف یو بعض، یثان
  24).ق866 ايفالح مشعشع (متوف بنید محمدمانند س، رکجامع هر دو طرز ف یو بعض

  شان عبارتند از؛یاز جمله شاگردان ا
  25ی؛کرک یعبدالعال بن یخ علیاستاد ش، يهالل جزائر بن یخ علیش. 1
العشـره   وسف مشهور بـه ابـن  ی بناحمد بن یعل بن حسنین ه عزالدیخ امام عالم فقیش. 2

  ی؛العامل یروانکال
تـاب  کو الدین  تحفۀ الطالبین فی اصولصاحب  یحلّ يض اسدیفبن  عیخ عبدالسمیش. 3

ـ  بندان احمدن شاگریتر لم و از بزرگکمت یهیفاضل و فق یاو عالم، الفرائد الباهرة ی فهد حلّ
  بود.
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 يزیعبـدالمطلب حـو   بـن  ید خلفاز اجداد س، يموسومحمد  بن فالح بنید محمدس. 4
  ید محمد نوشت.س يبرا ییاینوشت و در آن وصا يا ي او رسالهفهد برا ابنی. مشعشع

  26د محمد نوربخش.یس. 5
ه بــه او یــاســت سلســله همدانیر يه اســت و در زمــان ویصــوف يایــاز بزرگــان اول او

  27رسد. یم

  بررسي
بـوده  رتبه  یهان عالیجزء علما و فق یفهد حل شاگردان ابنبیشتر ، شده مالحظه کگونه  همان

شـان  یابیشـتري دربـاره   ه الزم است بحـث  کاند  داشتهو تنها دو تن از آنها با تصوف ارتباط 
ادعـا   یه محققکاست  يحدبه ، فهد به تصوف دو تن در انتساب ابن نیر ایم. تأثیداشته باش

ار یـ تمـام ع  یصـوف  کیخ یه شکچنان بود  آن، فهد ابنار و اصالت کو ابت ياستاد«... ند: ک یم
  28.»ید...نوربخش گرد محمدبن یعنی

طـرد و مسـتحق قتـل    فهـد   توسط ابن، ل انحرافشیبه دلي فالح موسوبن  محمددیاما س
فـالح مـورد   بـن   محمددیار سـ که افکدهد  ینشان م ین گزارش به خوبیا 29شود. یشناخته م

  ی نبوده است.فهد حل د ابنییتأ
نـده و از  یاز آ فهـد در آن خبـر   ه ادعا شده ابنک یتابکن احتمال داد یتوان چن ینجا میا از

ست جز آنچـه  ین يزیچ، زه داده استیان حویاز وال يدار ان و لزوم طرفیجمله ظهور صفو
ی فهـد حلـ   را به ابـن  رده و آنکعنوان ، ت خودکدن به حریت بخشیمشروع يدمحمد برایس

  نسبت داده است.
بـه منظـور    یا گروهـ یـ فـرد  ، خیدر طول تـار این است که غفلت شود از آن د یآنچه نبا
از کردند.  منتسب می، خود را به شخصی که نفوذ اجتماعی داشت، دادن خویش موجه جلوه

ـ ب از انتساب خود به اهـل  یه حتکان هستند یها صوف ن گروهیجمله ا  یصـوف  یو حتـ  تی
 يا یـژه ه جنبـه عارفانـه و  کـ ز ینی فهد حل ابن يران مطلب بیا اند. ردهکیغ نشان دریخواندن ا

فـالح بـه نـام     بنی از نوادگـان محمـد  کی، نمونهبراي ند. کدا یتواند مصداق پ یز مینداشت 
 بندرباره محمـد  صفۀ الصفویهتاب کدر » خان ید علیس خان ابن ید عبداهللاس خان ابن یعلیدس

ابر الصوفیه و من اعاظم کالحلی من ا فهد ... ولد بواسط و قرأ علی احمد بن« د:یگو یفالح م
  30...».مجتهدي الشیعۀ االثنی عشریۀ 
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ان یرا بـزرگ صـوف   یفهـد حلـ   دارد تا ابن یسنده سعین نویا، شود میه مالحظه کچنان 
  ند.کیجاد ا یتیفالح مشروع بني محمدو براکرده  یمعرف

رسـالۀ  تـابی بـا عنـوان    کذیـل  ، فهد حلی هاي ابن تابکپس از معرفی ، محسن امین سید
ـ استخراج الحوادث و بعض الوقائع المستقبله من  الم امیرالمـؤمنین علیـه السـالم فیمـا أنشـأه      ک

ه در کـ فـالح را   بن فهد حلی براي سیدمحمد تابی توسط ابنکنوشتن ، بصفین بعد شهادة عمار
هـا و   روغد جـزو ، تاب منحرف شودکاین  واسطۀ هه وي بکو این، یبه باشدآن اسرار علوم غر
العـاده بـه اشخاصـی     عادت مردم بـراي انتسـاب امـور خـارق    ند و آن را ک افترائات بیان می

  31اند. مشهور شدهه در زهد و عبادت کد ندان می
خوبی پـی   فهد حلی به فالح با ابن نداشتن افکار محمدبن پژوهان به ارتباط یکی از تصوف

بـاره   دانـد. او در ایـن   مـی  32رجـب برسـی  ار غالیانه را مربوط به حـافظ  کاین اف. استبرده 
  نویسد: می

... لـذا   فعالیت غالیانه نوینی بود منشأ، ردن عنصر صوفیانه در غلو شیعیانهکبرسی با وارد 
ـ می بود کدعاوي او دلیل مح، ردندکاز برسی ظهور  پس میکه ک، براي مشعشعیان ه بـر  ک

ـ بل، برسی تصریح ننمودندردند؛ گرچه هرگز پیروي خود را از ک پایه آن استدالل می ه بـه  ک
فهـد حلـی    بنه غلو نداشت. این عالم شیعی احمـد ه دخلی بکعالم شیعی دیگري پیوستند 

  33است.
فـالح توسـط    به فتواي قتل محمد بن، تاریخ العراق بین احتاللینوي همچنین به نقل از 

 34نـد. ک بیان میبودن » صوفی سنی«م را کیافتن از این ح کند و دلیل نجات ه میفهد اشار ابن
ه از وي کـ همـین بـس   ، و براي اثبات ادعاي مهدویت او فالح مدعی مهدویت بود محمدبن

شود. شـیخ   افات زیادي یافت میه در آن خرکباقی مانده است  الم المهديکتابی با عنوان ک
  35تاب را دیده است.کخود این   یبزرگ تهرانآقا

، )ق869 توفـاي محمد نوربخش (مدیس، ه به تصوف انتساب داردک، فهد گر ابنیشاگرد د
ت و خالفـت داشـت و در   یه مهـدو یداع« هکاست  یسکاو است.  هیقه نوربخشیمؤسس طر

او توسـط   36».ش زدیز بـه نـام خـو   یـ ه نکس یرد و حتکرر خروج کم، يموریعهد شاهرخ ت
نـوربخش  بـه  ، ي او شگفت زده شده بوده از استعدادهاک، یخواجه اسحاق ختالن، مرشدش

ت یمهـدو ادعاي ه یز او را در توجین، عبداهللا) بن(محمدامبریاش با پ یهمنام. دیگردملقب 
  37ه شود.ینکهم  امبرید تا با پیپسر خود را قاسم ناماو ن یرد. همچنک ياری
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ن یا، یفهد حل محمد نوربخش نزد ابندیس يه بر فرض قبول شاگردکد توجه داشت یبا
 .سـت یبـه تصـوف ن   یفهـد حلـ   ش ابنیگرا یا حتیشان یاو از ا يریر پذیبر تأث یلیمطلب دل

ار کـ ز بعـد از ظهـور فسـاد و اف   یـ بخش ننـور ، د محمد فالح گفته شـد یه در باره سکچنان 
  شد.خ یطرد و توب یفهد حل از جانب ابن، اش  یانحراف
ح یتصـر  یفهـد حلـ   ن دو شاگرد ابنیار و اعمال اکاف ییز به جداین یبیش یامل مصطفک

معتدل و از مـوج احساسـات    يگر یعیدر ش شخصاً، فهد ه ابنکد گفت یبا« ید:گو یم، ردهک
ان) یبر سن( يریرادگیو ا ییجو ینهکش و مسالمت جو بود و آثارش از یو مهر اند يعار، تند
  38.»است یخال

  فاتيتأل
، هـا  تـاب کن یبر ا یاجمال يبا گذر 39تاب شمرده است.ک 26فهد  ابن يبرا، نیمحسن امیدس

دهـد.   مـی ل یکتشـ  یفقهـ هـاي   کتـاب از آنهـا را   یه بخش قابـل تـوجه  کشود  یمشخص م
رسـالۀ فـی   ، رسـالۀ فقـه الصـالة   ، المهذب البارع فی شرح المختصر النافع مانند، ییها تابک

ن مطلـب  یبه ا یاستاد سبحان. ...المصباح فی واجبات الصالة و مندوباتها و، واجبات الصالة
هـا اقوالـه و   یاودع ف، الفقـه  یاغلبها ف، رهیثکف یللمترجم تصانو «... ند: یفرما یم، ردهکاشاره 

  40».ا و مستندا للفقهاءیاصبحت مرجعا علم یالتئه آرا
ـ ... نخمـس و ، قصـاص ، ماننـد امـر بـه معـروف    االهی  امکاح يفهد در باره اجرا ابن ز ی
ي بـر دور ز ین مطلب نیا. است کیار نزدیه بسیت فقیه والیه به نظرکرده کارائه هایی  نظریه

  41گانه است.یب، ومتکح يام شرع و برقرارکبا اح یه صوفکچرا ؛ او از تصوف داللت دارد
تـاب  کاز جملـه  . شـود  برداشت مـی انه یمنش صوفهاه از کاست  فهد تاب ابنکتنها چند 

فـی مـا أنشـأه     رسالۀ استخراج الحوادث و بعض الوقائع المستقبلۀ من کالم أمیر المؤمنین
یـد  مـورد ترد  یفهد حلـ  و نسبت آن به ابننقد شد ، پیش از اینه ک عمار بصفین بعد شهادة

مقدمـه   کیتاب کن یاشود. د نقد یه باک التحصین فی صفات العارفینتاب کن یهمچن است.
اسـت.   42»ز از اجتمـاع و شـهره شـدن   یو پره ینید عزلت گزیفوا«درباره دارد. و سه بخش 

  د:یگو ین میتاب چنکن یدر مقدمه ا یفهد حلّ ابن
لعباده فشغلهم عن الشـهوات و أظهـر لهـم     یالحمد هللا الذي تجل، بسم اهللا الرحمن الرحیم

فیض نوره فهداهم به من الغفالت و لعقهم من شراب حبه فسکروا فی غیـه و تـاهوا فـی    
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الفلوات و وثقوا به فأغناهم و توکلوا علیه فکفاهم و صـرف عـنهم المحـذورات و غسـل     
ـ    یالدنیا و جلظواهرهم من دناسات  أشـرف   یبواطنهم بأسرار المکاشـفات. و الصـالة عل

المخلوقات الجامع ألشتات الکماالت محمد و آله الهداة و عترته السـادات. و بعـد فهـذا    
و سـمیته کتـاب    کتاب مضمونه العزلۀ و الخمول باألسـانید المتلقـاة عـن آل الرسـول    

  43.ابثالثۀ أقط یالتحصین فی صفات العارفین و مداره عل
ه کـ ، اشـفات کر و مکسـ ، شـراب ، یتجلـ  همچـون ، يریفهد از تعاب ن است استفاده ابنکمم

شـان بـه   یه اکـ وجود آورده باشد ه ن توهم را بیا، است ان استفاده شدهیتوسط صوف معموالً
 یان تصـوف و عرفـان ناشـ   یـ م کیـ کن اشتباه از عـدم تف یاتمایل داشته است. البته تصوف 

ونت در کو سـ  لبـاس ، مخصـوص در نـوع معاشـرت   هـاي   شـه یوجود آداب و اند شود. یم
 يمتـر بـه واد  کان ین صـوف یهمچن 44ان است.یثر در شناخت صوفؤمهاي  از نشانه، ها خانقاه

 بـا  ان غالباًیه صوفکنیو سرّ ا 45ستندین نیعرفا چن، هک یدر حالشوند.  یداخل م يعلم اندوز
  46گردد. یته بر مکن نیبه هم، اند فقها اختالف داشته

ان در یهـان و صـوف  یفق ییارویرو«با عنوان  يا مقاله، تهکن نیاز محققان با توجه به ا یکی
ل یـ بـه دل  47دارد.داللـت  گر یدکین دو مقوله از یا کیکه بر تفکنوشته است » انیعصر صفو

فهـد و ماننـد او را مایـل بـه      ه ابـن کـ سـانی  کمحسن امـین از   ه مرحوم سیدکهمین مطالب است 
 ،طـاووس  ابـن ، فهد سانی مانند ابنکه به کرده و تصوفی را کتعجب ، اند ردهکتصوف معرفی 

زهـد   اهللا و انقطاع الی، شود شیخ بهایی و غیر ایشان نسبت داده میی، شهید ثان، خواجه نصیرالدین
شـود  یمـ  به خالف آنچه به بعضی از صوفیان نسبت داده، داند میاالهی  در دنیا و فناي در حب ،

  49است.ه مخالف شرع ک یا مبادرت به اعمالی 48وحدت وجود، حلول همچون قول به
ین ده است. ایگرد یمعرف »قطب«با عنوان  التحصین فی صفات العارفینتاب کهر بخش 

اذن در مـورد  ، ي آن. قطب دومتصور عزلت و معنادرباره ، سه قطب دارد: قطب اول، تابک
د عزلت است. انتخاب همین یفواراجع به ، و قطب سوم، ي عزلتبرا نااز طرف معصوم

  فهد به تصوف باشد. تواند عاملی بر انتساب ابن واژه نیز می
شان شـده  ینسبت تصوف به ا يبرا يزیه احتمال دارد دستاوک، تابکن یگر موارد ایاز د

از جملـه  . اند ردهکان یه بیافراد منسوب به صوف یشان از برخیه اکاست  ییها نقل قول، باشد
 54.یحیراهـب مسـ   53، سـفیان ثـوري   52، اویس قرنی 51، رخیکمعروف  50، ذوالنون مصري

  تاب باشد.کنویسنده بر تصوف  یقاطععلت تواند  یاد شده نمیته کن ه دوکروشن است 
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بـا توجـه بـه     اسـت  ینیدر باره عزلت گزبحث ، تابکز ین از موارد چالش برانگیهمچن
 ینیه نشـ یـ و زاو ینـ یان عزلـت گز یصوفبیشتر ان یج میرا يها از شعارها و سنت یکیه کنیا

البته دربـاره  است. تمایل داشته تصوف  یفهد حل ه ابنکآید  به وجود مین تصور یا 55، است
بیشـتر  ، آمده اسـت  التحصینتاب کآنچه در یادآوري این نکته ضروري است که ن مطلب یا

از ه انسـان  کـ اسـت   یاست و منظور آنها عزلت در هنگـام  برگرفته از سخنان معصومان
 یاصـالح جامعـه بـاق    يبـرا  يدیـ داشته باشد و ام سراه، یر واقع شدن از اجتماعتحت تأث

آن را هف انجـام گرفـت و خداونـد    که توسط اصحاب کاست  يارکهمان ، . در واقعنماند
  56.تقدیر فرموده است

شـان  ی. اکنـد  مید ییتأ بحاراالنوارتاب کدر  یجناب عالمه مجلس يبند این ادعا را تقسیم
ن یـ ا يرا برا» العزلۀ عن شرار الخلق و األنس باهللا«نام ، عزلتدرباره ث یاحاد یهنگام بررس

به صورت  ینیشان عزلت گزیه در نظر اکن مطلب است یه نشان دهنده اککرده ار یباب اخت
  57ست.یرفتنی نیو ثابت پذ یلکقاعده 

و محدث  االنواربحاردر  یهمچون عالمه مجلس یه بزرگانکاست توجه ان یان شایدر پا
 یحتـ انـد.   ردهکـ ت نقـل  یـ رده و از آن رواکتاب اعتماد کن یبه ا الوسائل كمستدردر  ينور

، یخ حـرّ عـامل  یشـ ، یقـدر تـاب را بـه محـدث عال   کن یاجازه نقل از ا یجناب عالمه مجلس
و أجزت له أن « :عبارت است ازن اجازه نامه یرده است. متن اکاعطا  وسائل الشیعهصاحب 

کتاب عدة الداعی و کتاب المهذب و کتاب التحصین و غیرها من مؤلفات الشیخ  یروي عنی
  58».فهد أحمد بنالدین  العباس جمال أبی

  گيري نتيجه
از  یکیه کبل، یستن ینه تنها صوف یفهد حل احمد بنتوان گفت:  بر اساس آنچه گذشت می

ین به مبـارزه  تصوف دروغه با اهل کاست  یسانکه و جزء یهان امامین عارفان و فقیتر بزرگ
او را جـزء  ، باب تراجماز ار یتا برخشده موجب وي  یمذاق شأن عرفان اماپرداخته است. 
خود را بـه  ، ار و رفتارشانکد افییتا ياز منفعت طلبان برا یبرخهمچنان که . متصوفه بدانند

  اند. منتسب کردهشان یا
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