
 

  در نيشابور دقاقابوعلي ي عارفانه هايانديشه
  1هايده نعمتي

  چكيده 
ي قرن چهارم هجري در نيشابور، استاد و پدر زن ابوالقاسم قشيري بود و گرچه قشيري  ابوعلي دقاق از صوفيان بلند آوازه 

  . ي خود به شرح احوال و زندگاني وي اشاره نكرده ولي اين كتاب سرشار از سخنان اوست در رساله
حديث بـه مـرو نـزد اسـتادان بزرگـي رفـت و پـس از         ابوعلي دقاق پس از گذراندن مقدمات علوم براي فرا گرفتن فقه و

ها، به طريق تصوف روي آورده و به ابوالقاسـم نصـرآبادي دسـت ارادت    دستيابي به علوم مرسوم زمان خود و به كار بستن آن
  . داده است

كـرد و نـه    وي پيري بود كه اندوه و قبض بر حالش غالب بود و به همين سبب نه علوم ظاهري و زهـد او را سـيراب مـي   
  . ي فراق و شوق و محبت داشت احوال و ارادات و روش خانقاه، همواره به دنبال فزوني حال بود و دلي سوخته

گفته شده در آخر عمر دردمند و بيمار شـد  . به خوش سخني و گرمي گفتار معروف بوده ولي اثري از وي در دست نيست
  . داشتند كردند و طاقت نمي ها را فهم نمينش آنو گفتار وي در واپسين روزهاي حيات چنان شد كه كسا

ي كهن  ي خودش كه در سمت قبله در نيشابور بدرود حيات گفت و او را در مدرسه 405ي سال  الحجه ابوعلي دقاق در ذي
  . دز بود دفن كردند

  .، سماعابوعلي دقاق، عرفان، تصوف، نيشابور :گان كليديواژ

  مقدمه
فكري و فرهنگي خراسان بزرگ و موقعيت جغرافيايي و اوضاع اجتماعي و سياسي اين ي  با در نظر گرفتن پيشينه

سرزمين گسترده در قرون اول و دوم و دور بودن آن از مركز خالفت امويان، نخستين مشايخ عرفـان ايرانـي در ايـن    
ارف اسـالمي در اوج  خراسان از نظر علوم و معـ ) ي سامانيان دوره(در دو قرن چهارم و پنجم .سرزمين پديدار گشت

همزمان با اعتالي علوم ديني در خراسان، تصوف و عرفان نيز در شهرهاي مختلـف آن بـه خصـوص    . شكوفايي بود
ها در بين ممالك اسالمي معـروف  شهر نيشابور از حيث تعداد مدارس و مساجد و كتاب خانه .نيشابور اوج يافته بود

ساخت و ايـن   تعداد زياد مدارس و مساجد در اين شهر اهميت موقعيت علمي آن را به خوبي نمودار مي .بوده است
  .در اين ناحيه مشغول فعاليت بودندسرزمين را به مركز نهضت تصوف ايراني مبدل كرده بود و عرفاي بسياري 

هـا زنـدگي در تمـدن مـادي و     ني قـر علت اساسي ظهور و رواج تصوف در ايران اين بود كه ايرانيـان در نتيجـه  
ي ساسـاني مـردم بـراي رهـايي از      در دوره. رسيده بودنـد ترين درجه ها را كرده و به عاليمعنوي، باالترين پيشرفت

. دست آورندهگشتند كه اين قيدها را در هم نوردند و آن آزادي ديرين را ب اي مي امتيازات طبقاتي حاكم در پي طريقه
  .و رسيدن به اين آزادي فكري بود يزتصوف بهترين راه گر

هاي واالي انساني را از هر آئين و مـذهب   هاي گفتار و كردار و انديشه شاخه،در نتيجه ايرانيان از كهن ترين دوران
از طرفي  .ي بشريت هديه كردند اي را به جامعه هاي فكري صيقل يافته به خصوص آئين اسالم جذب كردند و پديده

اي را تغييـر داده و بـه صـورت فرقـه    راهي براي مبارزه با اعراب مي دانستند اما با گذشت زمان آن ايرانيان تصوف را
    .الت عقيده و مكتب گرفتاسالمي درآوردند و خود را به آئين پيامبر متصل كردند تا باالخره اين جنبش و حركت ح

و شناسـائي حـق    نيـل بـه مطلـوب   عرفان يعني آگاهي و در اصطالح راه و روشي اسـت كـه طالبـان حـق بـراي      
و عارف كسي است كه بـه تمـام امـور مـادي و معنـوي      ) 577،ص1370،فرهنگ اصطالحات و تعبيرات عرفاني(.گزينند برمي

راز قدرت واالي عرفان در اين است كه عرفان نگاهي عميق و جامع به شخصيت انسان دارد و بـا طبـع   . آگاهي دارد
  .كنداز انسان سلب نمي پردازد، فعاليت عقل راكه به سركوبي نفس ميانسان سازگار است و در عين حال 

بزرگاني در . عرفان و تصوف اسالمي ميراث مشترك ايران و اسالم است كه همواره مورد توجه همگان بوده است
  . ستها مهم ترين پناهگاه مردمان خداجو بوده ا دامن تعاليم عرفاني پرورش يافتند كه معنويتشان در طول قرن
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از عرفـاي بزرگـي هسـتند كـه نگـاه      .. .شبلي و ،بغدادي ابراهيم ادهم، بوسهل عبداهللا تستري، فضيل عياض، جنيد
ي بسياري از بزرگان را به خود معطوف كرده است و بررسي شرح حـال   شان به شريعت و جهان، فكر و انديشه تازه

ي فكري آنان راهي براي شناخت صحيح عرفان اسالمي و ريشه يابي اصول و مباني اعتقادي و  و نگاهي به سرچشمه
 . ايدگش آداب و سير و سلوك آن مي

  . ي مكتب جنيدو شاگرد نصرآبادي بوددقاق است كه پرورش يافتهيكي از عرفاي بزرگ قرن چهارم، ابوعلي

  معرفي ابوعلي دقاق 
ابوعلي حسن بن علي بن محمد بن اسحاق بن عبدالرحيم بن احمد معروف به ابوعلي دقاق پسر آردفروشـي بـود   

مراد و پدر زن ابوالقاسم قشيري و فقيه، اصولي، اديب، مفسر . گفتند مياز مردم نيشابورو به همين مناسبت او را دقاق 
از فرزندزادگان امام موسي كاظم است و سلسـله مشـايخ بليـاني     وي. بودو از صوفيان نامدار قرن چهارم در نيشابور 

  )151،ص1،جعرفات العاشقين(.شودزرون به دقاق منتهي ميكا
. كرد بياني صريح و زباني فصيح داشت و مذكري مي. و سلطان طريقت و حقيقت دقاق امام وقت بود و شيخ عهد
در چون خضري، قفال و شـبويي بـه آمـوختن فقـه و حـديث پرداخـت و بـاالخره        وي در محضراستادان بزرگي هم

لي ي ابـوبكر شـب   تصوف دست ارادت در دامن ابوالقاسم ابراهيم بن محمد نصر آبادي كه پير خراسان و دست پروده
ي طريقـت او را از  سلسله. بود استوار ساخت و با هدايت و ياري او اين راه را به پايان برد و جانشين نصرآبادي شد

  )292،ص1375،نفحات االنس( اندرسانده)ع(طريق نصرآبادي و شبلي و جنيد به اميرالمومنين علي
كـرد و  را ديده بود كـه خـاك بـر سـر مـي      است كه وي در مرو ابليسي ابتداي كار او در طريقت نقل شدهدرباره

سـوختم در بـر پسـر آردفروشـي     خلعتي كه هفتصد هزار سال است تا منتظر آن بـودم و در آرزوي آن مـي   :گفت مي
  )561،ص1374،تذكره االوليا(.انداختند

ت، ي عرفـان اسـ   ي فنـا كـه اعلـي درجـه     همواره قبض و اندوه بر احوال شيخ غالب بود زيرا او قـبض را مقدمـه  
همواره . كرد و نه احوال و ارادات و روش خانقاه دانست و به همين سبب نه علوم ظاهري و زهد او را سيراب مي مي

  .ي فراق و شوق و محبت داشت به دنبال فزوني حال بود و دلي سوخته
نبـر، بـا ايـن    ام از تو بـر سـر م  ها زدهخداوندا مرا رسوا مكن كه بسي الف«: گفتدر مناجات او آمده است كه مي

چنان در مرقـع صـوفيان   مرا هم. چنين گناه كار تو و اگر رسوام خواهي كرد باري در پيش اين مجلسيان رسوام مكن
گاه مرا با ركـوه و عصـا و مرقـع از    آن. دارمي صوفيان دوست ميرها كن و ركوه و عصايي به دستم ده كه من شيوه

كـنم و بـر سـر    ي تـو مـي  خـورم و در آن وادي نوحـه  ي فراق تو ميابههاي دوزخ در ده كه تا من ابداالبد خونوادي
ي تـوام  دارم تـا بـاري اگـر قـرب تـوام نبـود نوحـه       گـريم و مـاتم بازمانـدگي خـويش مـي     نگوساري خـويش مـي  

  )571ص،همان(».بود
او . قرار داشـت دقاق خانقاهي در باالي شهر نسا در كنار گورستان بنا كرده بود كه تربت مشايخ و بزرگان در آنجا 

ايـن  . بـود، بنـا نهـاد   كه در خواب به وي دسـتور سـاخت آن را داده   ) ص(اين خانقاه را به فرمايش حضرت رسول 
  . پرداخت آمد شغلي خود مينام گرفت و دقاق مخارج آن را از طريق در »خانقاه سراوي«خانقاه،

خر عمر دردمند و بيمار بود و سـخنانش  وي در اوا. ي آخرت، دقاق را سخت دگرگون كرده بودكمي زاد و توشه
داشت، به ناچـار مـردم انـدك بـه مجلـس او      كرد و طاقت نميدر اواخر عمر چنان شده بود كه كسي آن را فهم نمي

  .كه هفده، هجده كس زيادت نبودندآمدند چنان مي
ي كهـن دز بـود دفـن     ي خود كه در سمت قبله بدورد حيات گفت و او را در مدرسه 405ي سال  الحجه او در ذي

  .گويندمي» باقر«اكنون در يك كيلومتري شهر نسا جديد در جمهوري تركمنستان است كه به آن هم اين مكان. كردند

  ابوعلي دقاق و مريدان مشايخ 
؛ از  لي و شـبلي شـاگرد جنيـد بـوده اسـت     شيخ و مراد ابوعلي دقاق، ابوالقاسم نصر آبادي بود كه او شـاگرد شـب  

  .آوري سخنان استادش پرداخته بودتوان به ابوالقاسم قشيري اشاره كردكه داماد وي نيز بود و به جمعمريدانش مي
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  . گردد در ذيل مختصري از شرح حال هر يك و ديدگاه آنان نسبت به تصوف ذكر مي
يگانه بود در عشق و معرفت  .اهل نيشابور بود. است نامش ابراهيم بن محمد بن محمويه: ابوالقاسم نصر آبادي* 

در طريقـت نظـري عظـيم    ي زمان خـود مشـاراليه بـود و     اي بلند داشت و در انواع علوم خاصه و در علو حال مرتبه
  .در آخر عمر به مكه رفت و آنجا مجاور شد و همان جا وفات يافت .داشت

كنـي، احتـرام   وي معتقد بود كه اصل تصوف آن است كه در راه سنت و قرآن قدم برداري، از هوا و هوس دوري 
  ) 83،ص1374،هقشيريرساله(داري و دائم الذكر باشي  پيران و مشايخ را نگاه

. اهل استوا، روستايي نزديك به قوچـان امـروزي  . نامش ابوالقاسم عبدالكريم بن هوازن است: ابوالقاسم قشيري* 
ر يافت و سخنان شـيخ در  براي آموختن علم حساب به نيشابور آمد و بر حسب اتفاق در مجلس ابوعلي دقاق حضو

قشيري در باب علم و معاملت از بزرگـان زمـان خـود بـود و در      .ريق وارد وادي تصوف شددلش اثر كرد و بدين ط
ي خـود بـود و از آثـار او     علوم متداول آن زمان تبحر داشت و سيرتش در مجاهده رسيدن به معرفت در اعلي درجه

  )2همان،ص(. اشاره كرد»نحوالقلوب «و  »االشارات ايفطتفسير ل«و  »ي قشيريه رساله«توان به  مي

  هاي عرفاني دقاقانديشه
هايش آگاهي داشته باشيم، بنـابراين در ايـن    جايي كه براي شناخت بهتر هر شخصي الزم است كه از انديشهاز آن

  .گرددذكر ميهاي عرفاني ابوعلي دقاق در باب حاالت و مقامات عرفاني  قسمت برخي از انديشه
    توبه  

  . توبه اول منزلي است از منزل هاي راه طريقت و اول مقامي است از مقام هاي جويندگان حقيقت
گويد صاحب توبه كسي است كه از بيم ميو  هي توبه، انابت و اوبت تقسيم كرد ابوعلي دقاق توبه را به سه درجه

و صاحب انابت كسي است كه به طمع ثواب توبه كرده و صاحب اوبـت كـه برتـرين مقـام توبـه       عقوبت توبه كرده
 يو .اسـت بلكه تنها براي اطاعت امر خداونـد توبـه كـرده   ،كسي است كه نه از بيم عقوبت و نه به طمع ثواب ،است

توبـه بـر آن كـن    . همتـي اسـت   بي كني، اگر توبه از بيم دوزخ يا اميد بهشت مي«: كند اعتقاد خود را اين گونه بيان مي
  )569،ص1374االوليا،تذكره(» .خدايت دوست دارد

  طلب 
طلب از ابتـدايي  . گويد نخستين بار دقاق سخن از طلب مي.ز مراد و مطلوب را گوينددر اصطالح جستجو كردن ا

  . انگيزد ميكه سالك را براي يافتن معبود بر ترين مراحل تصوف است
خطـر  زيـرا   ،يافتن است شاديتراز كاملشادي طلب  عرفانزد گويد داند و مي وجد يافت ميدقاق طلب را برتر از 

بـه عنـوان    و در ايـن تعريـف رجـا را    حال طلب همراه با اميد وصال اسـت  وليكندتهديد ميشادي يافتن را زوال، 
  . استي طلب بيان كرده نتيجه

    معرفت  
دقـاق معرفـت را پيـامبر علـم     .صـل معرفـت، شـناخت خداسـت    در لغت به معناي شناختن است و از نظر عرفا ا

داند كه هيبـت خـدا در دل بنـده جـاي      و معرفت واقعي خدا را آن ميداند  ا عامل شادي عارف ميشناسد و آن ر مي
داند،  چنين معرفت را عامل آرامش ميوي هم. ، هيبتش بيشتر استباشدقد است كه هر كه معرفتش بيشتر گيرد و معت
   .داند ه كه علم را عامل سكون دل ميهمان گون

  .كندي آن را مشاهده بيان ميداند و نهايت آن را معرفت خدا و فايدهدقاق اولين مقام بنده را علم به خدا مي
او كه ترا شناخت، «: گويد داند و در مناجات با خدا مي وي در عين حال معرفت واقعي به خداي را غير ممكن مي

  ) 569ص،1362الصوفيه،طبقات(» .حال او كه خود نشناختنشناخت، پس چون بود 

  



 1871/      در نيشابور دقاقابوعلي ي عارفانه هايانديشه

 زهد 

زهـد دور بـودن   . و بهترين اعمال و نيكوترين افعال بنـده زهـد اسـت    زهد در لغت يعني روي گرداندن از چيزي
اسـت و حقيقـت زهـد تـرك     هو ابتـداء قـدم دراسـالم تـرك زيـادت     است از آن چه سخط شرع بدان پيوسته باشد 

  .هاست كه مانع دين است زيادت
وي زهـد   .گونه كه شرف و بزرگي عارف به معروف اوستداند همانارزش زاهد را به معبود او مياستاد ابو علي 

زيـرا كـه پيشـتر او    : يكي را گفتند اندر دنيا زاهد چرا شدي؟ گفت«:كند كه و حكايتي ذكر ميرا ترك دنيا معني كرده 
در ايـن تعريـف عـارف بـراي دنيـا       )180ص،1374قشيريه،رساله(».من زاهد شد، ننگ داشتم در اندكي رغبت كردن اندر

وي يقـين دارد كـه دنيـا    . ارزشي قائل نيست كه خود را به آن مشغول كند و عمر خود را در طلب آن ضايع گردانـد 
  . فاني است، پس به فاني دل بستن شرط عقل نيست

  توحيد
ي تعـاريفي كـه   بودوهمهي درك اين مبحث رسيدهمرتبه كرد، كمتر كسي بهدقاق زندگي ميي كه ابوعليادوره در
  .بردندو در معناي آن به كار ميشد آن را برابر فنا اين دوره از توحيد ميدر

كـه   دانـد مـي وام خواهي راو آن به كار مي برد ابو علي دقاق توحيد را به معناي نظر كردن در چيزها در عين عدم
  .و آن چه سزاي اوست بجاي نياورند كه او را نشناسند داندمياي  هغريب از وطن دور افتادآن راوامش نگزارند و 

كننـدو آن شـخص   گويد هر كه توحيد نداشته باشد، او را شفاعت نميميدانست و دقاق توحيد را شفيع اعظم مي
  .هرگز آمرزيده نخواهد شد

  فقر 
ود، و به نزديـك  تر باند كه كدام فاضل بسيار سخن گفتهمردمان اندر درويشي و توانگري «: گويد يابوعلي دقاق م 

وي معتقد اسـت كـه هـر     )456،ص1374،هقشـيري رساله(».تر كه كسي را كفايتي دهند و اندر آن صيانت كنندمن آن فاضل
رود و اگـر بـه دل    ديـن او از دسـت مـي   كس توانگري را به خاطر توانگر بودنش با زبان و تن تواضع كند دو ثلـث  

 .شـمارد شـكايت از آن را ناپسـند مـي   داند واي از جانب خداوند ميوي فقر را هديه. ي دين او برود تواضع كند همه
ط فقـرا و  او باالترين مقام را نشستن بر بسا. ولي معلوم نيست در اينجا فقر مادي را مورد نظر داشته يا فقر عرفاني را

  .دانست فتن ميترك دنيا گ
باشـد و در شـرح   به جهت عظمت و بزرگي صفت فقر مـي  ابوعلي دقاق معتقد است كه آوردن كفر در برابر فقر 

معني خبر اين است كه خواست درويشي كه كفر بـود،  «: گويد كاد اَلْفُقر اَنْ يكونَ كفراً مي: فرمايد حديث پيامبر كه مي
تـر چـون   تر ضد او و آفت او نـاقص او بود هرچه نفس خويش فاضل آفت چيزي و ضد او بر حسب فضيلت و قدر

ها است ضد او كفر است پس چون خطر بـر درويشـي كفرسـت دليـل بـر آنـك او        ترين خلصت ايمان كه او شريف
  )460،ص1374،هقشيريرساله(.»شريف ترين وصفهاست

  صبر 
اد ابوعلي دقاق صبر است.خداوند بودن است يهدف از صبر در بين صوفيان صرفاً رياضت نيست بلكه تسليم اراده

او صبر . ستود و معتقد بود كه خداوند يارو همراه صابران است و آنان را عزت و سربلندي عطا مي كندصابران را مي
حد صبر آن است كه اعتراض نكني اما اظهار بـال نـه بـه روي شـكايت، صـبر را بـر       «كند كه  را اين گونه تعريف مي

دقاق صبر را به نامي تشبيه كرده كه گرچه خودش تلخ است اما معنـاي آن شـيرين    )286،ص1374قشيريه،رساله(»نگذرد
  . است
   توكل

 .ي اوسـت طريقت، توكل و اعتماد كامل بر خداوند تعالي و تسليم مطلق در برابـر اراده  يكي از مهم ترين مقامات
  . چه در دست مردمان استآناز  ي خداي است و نوميدي توكل ايمني است به آن چه در خزينه
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ي الهـي آرام  گويد متوكل با وعـده ميي توكل، تسليم و تفويض تقسيم كرده و  ابوعلي دقاق توكل را به سه درجه
كندو صاحب تفويض راضي به حكم خداست، توكل ابتداي راه است گيرد و صاحب تسليم به علم خدا بسنده ميمي

ا و تفويض را صفت موحـدان  وي  توكل را صفت مومنان، تسليم را صفت اولي .هو تسليم واسطه و تفويض نهايت را
جا كه بـه مقـام   از آن داندو معتقد است كه موحداني آن ميي توكل است،  نتيجهو رضا را كه آخرين درجه داندمي

  . كنندو بر حكم خداوند اعتراض نميشناسند بال را نمي ،اندرضا رسيده
  رضا

وقتـي  . بودن است و در اصطالح عرفا، دوري از كراهت و تحمل سختي احكام قضا و قدر اسـت  به معناي راضي
پـذيرد  برد، هرگونه قضاي الهي اعم از خشم يا لطف خداوندي را با مسرت ميسر ميصوفي در مقام رضاي كامل به

ي را براي مشاركتش در اراده و اين مسرت دروني و اين موافقت كامل با قضاي الهي وجود او را متحول نموده و راه
  .كندتر باز ميالهي در مسير عشق و مقدرات متعالي

بينـدو هـيچ   داندو معتقد است كسي كه در مقام رضا قرار دارد، بال و سختي را نميي توكل ميدقاق رضا را نتيجه
 .اعتراض و شكايتي به حكم قضا و قدر ندارد

 اخالص

را و عبـادت  ي باطن از عجب و ريا و خودنمايي در اعمـال   دوري كردن از ريا و خلوص نيت در اعمال و تصفيه
  .گويند

از ديدگاه ابوعلي دقاق انسان مخلص هرچه گويد و هر كاري كه انجام دهـد جهـت قربـت بـه خداونـد اسـت و       
او اخـالص را  . اسـت ر آن نياميختـه اعمالش خاص خالص براي اوست و هيچ غرضي از اغراض دنيوي و اخـروي د 

اخالص؛ يعني خويشتن را نگاه داشتن است از ديدار خلقان و مخلـص را  «: گويدداند و ميسرّي بين بنده و خدا مي
چون خداي خواهد كه اخالص او مخلَص بود، رويت وي . نقصان مخلص اندر اخالص، ديدن اخالص بود. ريا نبود

بنابراين او اخالص را تـرك ديـدن خـود     )323،ص1374،هقشيريرساله(» بود نه مخلصاز اخالص وي بيفكند تا مخلَص 
  .كندمعني مي
  ارادت

كنـد كـه از او   و در اصطالح صفتي است كه حالت مخصوصي را در آدمي ايجـاد مـي  » خواستن«در لغت به معني 
   .گيردياورد، تعلق ميو در حقيقت اراده به چيز معدوم كه آن را به وجود ب شودمي فعل مخصوص صادر

 استآن ، نهايت ارادت َو هامعتقد است كه ارادت امانت خداوند است بر سالكان راه و اسباب مجاهدات آندقاق 
اشـارت   علت فراگير شدن ارادت در وجود سـالك را معرفـت بـي    او. ديابدراو را  هكه اشاره كند به خداي تا به اشار

  . ايد بدون اشارت پيدا كنيد خدا رابگوي كه ميچنان. داند مي
  تصوف

ي التزام به شريعت شـكل  ي چهارم در بين پيروان اين مكتب از تصوف ارائه شده همه بر پايهتعاريفي كه در سده
خدمت كه بود بر درگاه بودبر بساط مشـاهده، مشـاهده   « : برددقاق مراحل تصوف را به اين صورت نام مي. گيرد مي

از بهـر ايـن   . بعد از آن فنا بود از خود در تمامي غيبت. ز آن افسردگي بود از استيالي قربتبعد ا. بود به نعت هيبت
» .مانـد  گـردد و او را در ظـاهر ايشـان برقـرار نمـي     است كه احوال مشايخ در نهايـت از مجاهـده بـه سـكون بـازمي     

تري قـرار دارد و فنـا را برتـرين    پايين شمارد، مشاهده در مقامدر اين مراحلي كه دقاق برمي )163،ص1374االوليا، تذكره(
چه در اين سخنان دقاق مهم است اين است كه خدمت به درگاه يعني انجام عبادت، بـه  داند و آني تصوف ميمرتبه

  .بندي به شريعت از ديدگاه اوسترودكه نشان از اهميت پايعنوان شروع راه تصوف به شمار مي
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 جمع و تفرقه

يعنـي هـم   . فرق احتجاب است از حق به خلـق . ت خاطر را گويند كه مقابل فرق استدر اصطالح عارفان جمعي
   .ي فناء سالك است خلق و اين مرتبه ي حق است بي جمع مشاهده. خلق بيند و حق را من كل الوجوه غير داند

بـه  . ودسلب ش از تو زي است كهفرق آن چيزي است كه به تو نسبت داده شود و جمع چي گويد ابوعلي دقاق مي
اليق به احوال بشريت است، فرق است و آن چه از قبل حق و  عبارت ديگر آن چه از راه كسب و اقامت عبوديت و

   .اثبات نفي و تفرقه نفيي است بي جمع اثباتيست بي.اوست، جمع استواحسانلطف
 حجاب و غيرت

  . گويند حجاب به معني پرده و پوشش است و در اصطالح مانع ميان عاشق و معشوق را
در تفسـير ايـن   . شـمارد ترين مانع در راه رسيدن به خدا مـي نامد و آن را بزرگابو علي دقاق حجاب را غيرت مي

سخن بايد گفت كه غيرت در واقع توجه به غير در راستاي توجه به محبوب است؛ يعني اين كـه محـب عـالوه بـر     
تـرين  به همـين علـت آن را بـزرگ   . شوداو ايجاد ميمحبوب متوجه غير نيز باشد و به همين سبب حالت غيرت در 

آورد، زيرا هنگامي كه محب به سوي محبوب متوجه است به غير از او به هيچ چيز ديگري نبايد حجاب به شمار مي
واقع حجابي در راه در غيرت بوب متوجه شود باعث غيرت مي شود،بنابراينتوجه كند و اگر حواس او به غير از مح

  .محبوب است
  خلوت و عزلت  
ي باالي اخالص دست يابد بهترين كار آن است كه در ظاهر همانند ساير خواهد در عبادات به درجهاگر كسي مي

وارد مانند سـاير مـردم زنـدگي    واال در ساير م .آلوده نباشد ،اندجا كه بسان ديگران اگر آلودهمردم باشد، البته تا به آن
بـوعلي دقـاق توصـيه    لذا شـيخ ا . ل صفا و عبادت و رازهاي مگو با خدايش باشداما در باطن و خلوت خود اه كند،
از لحاظ باطن بـا ديگـران متفـاوت    ليكن و  بخورخورند،  چه ايشان ميش و آن بپوپوشند،  چه مردمان ميآن كند كه مي
كند و هـدف   توصيه نميگيري ظاهري از مردم را دريافت كه او خلوت گزيني و كنارهتوان  از اين سخن وي مي.باش

داند و معتقد است كسي كه بتواند ضمير و سرّ خود را به خدا مشغول كند نيـازي   از عزلت را توجه بيشتر به خدا مي
  .گيري ظاهري از مردم نداردبه كناره
  خوف 

ي است و آن بيم آيد از ايمان به غيب به وجود مي ي سلوك خوف است كه از حاالت ديگر عرفاني و مراحل اوليه
شود و به حزن و انـدوه منـتج    كه بنده همواره از خدا در دل دارد و اين ترس بعد از معرفت و شناخت او حاصل مي

خشيت كه از  دومكه شرط ايمان است ،خوفاول :ابوعلي دقاق خوف را به سه مرتبه درجه بندي كرده است.شودمي
 .هيبت كه شرط معرفت است و سومطريق علم حاصل شود 

  .مشغول نكني را به عسي وسوف دخوكه خوف آن بود  گويد چنين ميوي هم
  ذكر

خواهد تا بداند كه منزلت او به درگاه حق تعالي چگونه است گو بنگر تا منزلت حق تعالي هركه مي«: پيامبر فرمود
در دل خود نهد در دل او چگونه است كه حق تعالي بندگان را چندان قدر نهد در درگاه خود كه بنده عظمت حق را 

و به سبب همـين معنـاي ذكـر و يكـي بـودن آن       )50،ص1362الصوفيه،مناقب(».قدر،در دل، به كثرت ذكر پديد آيد و آن
هر كه او را توفيق ذكر دادند وي را منشور و معتقد است ذكر منشور واليت است  گويد افناست كه ابوعلي دقاق ميب

  . او را معزول كردندسلب كردنداواز راذكر توفيق واليت دادند و هر كه 
  سماع

ي مشايخ  ي سماع به علت مشكالت و خطراتي كه به دنبال داشت در دوران نخستين تصوف مورد موافقت همه مسئله
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كردند كه هر عاملي كه موجب پيوند انسان  مشايخي كه با سماع و برگزاري مجالس سماع موافق بودند يادآوري مي. نبود
ي  براي كسـب اجـازه  ي اين مشايخ ابوعلي دقاق بود كه پس از اصرار ورزيدن قشيري  از جمله. از استبا خدا گردد، مج
  .نده كند، از آن باكي به دل راههر چه دل را به خدا نزديك مي گويد سماع به او مي

. كـرد  دانست و براي انجامش شرايطي ذكر مـي  از جمله كساني بود كه در برابر سماع احتياط را ضروري مي البته وي
داند كه از روي طبيعت و غريزه شنيده نشود و بر اساس اصول شرعي باشد و بـراي عبـرت    وي سماع راستين را آن مي

 .و به حق باشد

  . ي حق به سوي حق ببرد تا اهل حق را به وسيلهآيد  داند كه مي او سماع را رسولي از جانب حق مي 
متسمع، مستمع و سـامع، متسـمع بـه وقـت شـنود،      «: كند كنند به سه دسته تقسيم مي دقاق افرادي را كه سماع مي

  )619،ص1374،هقشيريرساله( »مستمع به حال شنود و سامع به حق شنود

 شوق  

او بيشتر شودوصبر كمتر تـا   سلوك، ترقي بيشتر كند شوقكه در شوق در نزد عرفا ميل مفرط است و سالك چنان
  .كه به مطلوب رسدآن

وي شـوق را خـاص   . چون استادش، ابوالقاسم نصرآبادي، بين شوق و اشتياق تفاوت قائل اسـت ابوعلي دقاق هم
مانـد و نـه    مـي ز او انـه اثـري   رسد كه  اق باشد به جائي ميگويد كه هر كس داراي اشتي داند اما مي ي خلقان مي همه

وي آرزوي مرگ در سالمت و عافيت را . و در اين تعريف شوق افراطي را تعبير به اشتياق كرده استبراي او قراري 
كردند و پادشاهي او را سجده  ،و برادران السالم هنگامي كه پدر و مادرگونه كه يوسف عليهداند همان نشان شوق مي

  . كرد و گفت توفَّني مسلماًو نعمت بر او تمام شد مرگ آرزو 
  صدق

يكـي بـودن    در واقـع ... ر وحقيقت صدق همان يكي شدن ظاهر و باطن سالك است از صورت قلب، گفتار، كردا
صدق آن بـود كـه از خويشـتن آن نمـايي كـه      «: كه نزديك به اين سخن را ابو علي دقاق گفته است دل و زبان است

-اگر صدق به صورت كامل در وجود سالك تمكين يافت، مي )331ص،1374قشـيريه، رساله(».باشي يا آن باشي كه نمايي

توان او را صديق ناميد و در آن صورت است كه از نفاق و دورويي و ادعاهاي باطل و غيرواقع نجات يافتـه و منبـع   
  .ورزي و وفاي به عهد مي شودانصافيل راستي و صدق در گفتار و فيضان اخالق و صفات حسنه از قب

  قبض و بسط 
قـبض بـراي   . آيـد  اند كه پس از عبور بنده از حالت خوف و رجا پديد مي قبض و بسط دو مرتبه از مراتب سلوك

و مراتب باالتر از آن  .ي رجا است براي مبتدي هي خوف است براي مبتدي و بسط براي عارف به منزل عارف به منزله
را ابتـداي  كند، اما ابوعلي دقاق قبض  ط با رجا ارتباط پيدا ميدر اين تعريف قبض با خوف و بس. هيبت و انس است

طرفي وي فنا را  از .انداخت، باقي گرداندقبض خداوند هر كسي را كه در  گويد داند و مي مي ابتداي بقاو بسط را فنا
شـدند و جمعـي را   قومي را در قبض افكند از براي آن كه منكر «: گويدداند و ميمالزم هيبت و بقا را مالزم انس مي

   )570،ص1374االوليا،تذكره( ».در بسط بداشت از اين جهت به وحدانيت مقر آمدند

  محبت 
به علت مطـرح شـدن عشـق    . داند كه حقيقت آن حيرت و سرگشتگي استشيخ ابو علي دقاق محبت را لذتي مي

كنـد و بـا داليلـي كـه      مطـرح مـي  به خداوند در قرن چهارم دقاق براي نخستين بار به جاي محبت، عشق به خدا را 
عشق آن بود كـه در محبـت از حـد درگـذرد و حـق      «: گويد او مي. داند آورد عشق نسبت به خداوند را مردود مي مي

تعالي را وصف نكنند بدان كه از حد درگذرد پس او را به عشق وصف نكنند و اگر جمله دوستي خلق همه به يـك  
نرسد پس نگويند كه بنده از حد درگذشت در محبت حق تعـالي و حـق   شخص دهند به استحقاق قدر حق سبحانه 



 1875/      در نيشابور دقاقابوعلي ي عارفانه هايانديشه

تعالي را وصف نكنند به عشق و بنده را نيز در صفت او تعالي وصف نكنند به عشق پس نشايد وصف كردن حق بـه  
  )561ص،1374قشيريه،رساله( ».نباشدرواوجههيچعشق حق،بهرابهبندهه را ونهعشق بند

  :گيري نتيجه
توان به نتايج مهمي دست يافـت كـه   چه گذشت و فضاي حاكم بر سخنان و حاالت ابوعلي دقاق ميآنبر اساس 
  :عبارتند از

توان گفت كه بخـش  عرفان و تصوف در قرن چهارم در خراسان به ويژه در شهر نيشابور رونق فراوان يافت و مي
 .سرزمين پرورش يافتندفعال و سخنگوي مكتب عرفان در خراسان بود و عارفان بزرگي در اين 

بزرگان و عارفان اين دوره گرچه تا حد زيادي تحت تعليمات عرفاي بزرگ سده هاي دوم و سوم بودند اما عقايد 
  .آنان از نظر كميت و كيفيت نه تنها رشدي نكرد بلكه گاهي گرفتار افول هم شده است

  .بوعلي دقاق از برترين اين افراد استاند كه ااي از صوفيان اين دوره در باب هر مبحثي سخن گفتهعده
شود و يا اين كه فراموش مي.. .، جوع، فنا و بقا، حيرت، هيبت، مقام وبالهاي قبل از جمله  مباحث دوره برخي از

كه از ابوعلي دقاق نيز در باب اين مباحث سخنان جامعي به چنان. ها در دست نيستي آنالاقل چندان سخني درباره
 .استدست نيامده 

ي مشاهده، در سخنان شـيخ ابـوعلي دقـاق بسـيار     مباحثي كه مربوط به مراحل واالي عرفان است، همانند مرحله
 .شود و آن مباحثي هم كه مورد توجه اوست، بسيار خالصه و مختصر استرنگ مي كم

لي دقـاق  وارد سـخنان صـوفيان ايـن دوره بـه ويـژه ابـوع       و شوق طلب محبت، ارادت،ث جديدي از جمله مباح
 .شود مي

) البته رد مبحـث عشـق  (ي عشق در اين دوره تمايل بيشتري به سماع وجود دارد و براي نخستين بارسخني درباره
  .از دقاق به دست آمده است

به طور كلي مباحث مقدماتي و ابتدايي عرفان و تصوف مانند قبض و بسط و خوف و رجـا در ايـن قـرن رونـق      
اما مباحث عالي كه نشان از مراتب واالي عرفـاني اسـت، دچـار ركـود و     . رسدو تنوع ميگيرد و به رشد بيشتري مي
  .شودضعف مي
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The mystical   Abu Ali daqaq the intestine in Nishapur 
 
Abu Ali daqaq of famous Sufis in Nishapur fourth century , was a teacher and father -in-

low Abulqasem Qshyry Although not mentioned in his treatise biography and his life , but 
this book is full of his words. 

Abu Ali daqaq after passing arrangements for the Learning Sciences Fiqh and Hadith Mary 
went to the Grand Master of the reach of conventional time and applying ¬ , Tasavvof moved 
by the NASRABADI devotion to Abulqasem data. 

The prevailing feeling was that there was a sadness in his bill and why the appearance of 
asceticism he did not drink and was not intentional and convent life , and are always looking 
to increased Ardency and the love of heart Feragh burned. 

The famous speech of welcome and warmth , but no mention is made of him. The patient 
was suffering in his life and in his speech last days of life, so that folk did not tolerate it ¬ did 
not understand them. 

Abu Ali daqaq in Nishapur an year405in Zihajje and died in his own school, the old man 
was buried dez. 
Keywords: Abu Ali daqaq , mysticism , Sufism , Nishapur, SEMA.   

   


