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ثار مولوی
 
 سیمای بایزید در آ

 1دکتر حسن حیدرزاده سردرود

 چکیده

ثار مولوی، هر چند مربوط به عارفان و صوفیان نباشند، باز حکایتحکایت
 
های هایی عرفانی هستند. با این همه، بخشی از داستانهای ا

ثار او را مشخصًا می
 
نهایی که درباره یکی از ا

 
ثار مولوی نام عرفای زیادی ذکر میتوان حکایات صوفیه نامید ا

 
شود و از صوفیان باشد. در ا

شود. ابراهیم ادهم و بایزید بسطامی از جمله عرفایی هستند که ذکر حکایات چندین صوفی با ذکر نام، حکایت یا حکایاتی نقل و روایت می
ثار مولوی بیش از سایر عرفا است. در این مقاله، نگارنده نظری خواهد

 
نان در ا

 
مده  ا

 
ثار مولوی ا

 
افکند به حکایاتی که درباره بایزید در ا

ثار مولوی 
 
 4شود. در حالی که تعداد حکایاتی که درباره ابراهیم ادهم روایت شده بیش از حکایت از بایزید روایت می 9است. در مجموع ا

 تواند تلقی گردد.ریقه موالنا میحکایت نیست. و این خود نشان از اهمیت و ارج مقام عرفانی بایزید در ذهن و روان و ط

 مولوی، بایزید بسطامی، صوفیه، عرفان، تصوفوآژگان کلیدی: 

  

                                                      
 . استادیار دانشگاه پیام نور.  1
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 مقدمه. 1

ظرفیت  وشاید میل و گرایش ذاتی انسان به شنیدن داستان، اولین و یا مهمترین سائقه مؤلفان متون عرفانی برای استفاده از حکایت 
ن در انتقال مفاهیم 

 
تون عرفانی توان یافت. در مقدیمترین متون عرفانی فارسی و عربی نشان از داستان و حکایت میباشد. در روانشناختی ا

زندگی  هایشود. گاه بخش عمدة متون عرفانی، همان داستانتر و هم زیادتر میادوار بعد، درج حکایات عرفا در متون صوفیه هم مفصل
نچه در اسراراولیا می

 
ثار مولوی حتی در مکتوباتعطار نیشابوری رخ می االولیاءور و تذکرهالتوحید محمد بن منگردد مثل ا

 
او  دهد. در همه ا

ثار مولوی مخصوصًا حکایت وجود دارد. و البته می
 
دانیم که بخش عمده مثنوی شریفش همین روایت حکایت است. تنوع حکایات ا

 
 
ر کتاب کوب دن بسیار زیاد است. استاد عبدالحسین زرینمثنوی چه در کوتاهی و بلندی و چه در شخصیت و چه در موضوع و مضمون ا

وال و ، مقامات و اقبخشی از این حکایاتدر بندی و تجزیه و تحلیل نموده است. ارزشمند بحر در کوزه حکایات مثنوی معنوی را دسته
ثارش می گردد. گاه موالنا اسم شخصیت اصلی و عارف مورد نظر را خود درمطرح میاولیا و صوفیه  کرامات

 
ورد و متن مثنوی و یا دیگر ا

 
ا

کند و ما با توجه به اینکه حکایت در متون قبلی به چه کسی منسوب شده، به هویت عارف گاه بدون ذکر نام خاص، حکایت را روایت می
ثار مولوی بریم. میمورد نظر پی 

 
: سبعهمجالسحکایت؛  44: مافیهفیهحکایت؛  44: مثنوی»حکایت منسوب به صوفیان است:  37در کل ا

حکایت به صورت اسم خاص  73از میان این حکایات، شخصیت اصلی حکایت.  4: مکتوباتحکایت؛ و  7: شمس کلیاتحکایت؛  7
بیان شده است. از این تعداد، نه حکایت منسوب به بایزید و چهار حکایت منسوب به ابراهیم ادهم است که خود ارادت و عالقه موالنا 

، حبیب عجمی، شیخ احمد خضرویه، ابوالحسن خرقانی، عبدالله بن عیاض ، فضیلعدویه دهد. رابعهدو صوفی مشهور نشان میرا به این 
ثار مولوی وجود دارد.

 
نها در ا

 
یگران، )نیکوبخت و د« مغربی، شیخ سررزی، عیاضی و شیخ اقطع دیگر صوفیانی هستند که حکایاتی از ا

نه حکایت  گردد، شایسته دیدیم با تجزیه و تحلیل اینشترین ذکر موالنا از میان عارفان، به بایزید برمیبا توجه به اینکه بی (704: 4743
ارجمند  کند که این چنین متمایز باعثپسندد و مطرح میهای شخصیتی این عارف را میمنسوب به بایزید دریابیم که موالنا کدام ویژگی

اصلی  ها اواًل دریابیم که موضوعدیگر، در این مقاله ما قصد داریم با بررسی درونمایه این حکایتبه عبارت شود. شدن او در نظر مولوی می
ثار مولوی غلبه دارد.این نه حکایت چیست و دوم اینکه کدام یک از جنبه

 
 های شخصیتی بایزید در ا

ثار مولوی2
 
 . حکایات بایزید بسطامی در آ

 . حکایت حج بایزید2-1

در هزینه برای روم. پیر پرسید: چقفر حج کرد. در راه پیری را دید. پیر از مقصد او پرسید. بایزید پاسخ داد که به حج میسالی بایزید قصد س
ن را به من بده و هفت بار گرد من بگرد و این طواف را بهتر از  جوابای؟ بایزید این سفر در نظر گرفته

 
داد: دویست درم. پیر گفت: ا

مده است.7724 تا 7744در فاصله بیت ) مثنویطواف حج بدان. ]بایزید نیز به گفته او عمل کرد.[ این حکایت در اواسط دفتر دوم 
 
 ( ا

ن بیست بیت 
 
 تعداد ابیات روایی ا

 
 یابد:غاز شده و پایان میبوده و با این ابیات ا

 ...دويداز براي حج و عمره مي   سوي مكه شيخ امت بايزيد

مد از وي بايزيد اندر مزيد
 
خر رسيد  ... ا

 
 منتهي در منتها ا

ن روایت شده، کتاب « حج بایزید»حکایت »
 
مده. شاید اولین منبعی که این حکایت در ا

 
کلمات  النور منقبل از مثنوی در چهار منبع ا

 «شمس تبریزی نیز این حکایت روایت شده است. مقاالتو  تذکرةاالولیا، تمهیداتهای باشد. به غیر از این منبع، در کتابطیفور  ابی
 (34: 4791)حیدرزاده سردرود، 

ب خوردن2-2
 
 . حکایت آحترآز بایزید آز آ
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ن فکر کرد و فهمید که این 
 
مده. پس با خدا عهد روزی بایزید در نماز احساس سستی نمود. درباره علت ا

 
ب پیش ا

 
سستی از خوردن زیاد ا

ب نخورد
 
 :کرد که تا یک سال ا

 زنما رنداكاهلى  دخو دريد د   ازحترا دين كرابهر  ازبايزيد 

 آب از ربسيا ردنيد علت خود  بلبا ذو آن دنديشه كراسبب  از 

 بتا داديش اخد و دكر نچنا آن  آب ردهم خواگفت تا سالى نخو 

 فينرلعااقطب  و نسلطا اوگشت   يندبد بهر  اوين كمينه جهد ا 

مده است. استاد فروزانفر )4137 -4199) مثنویاین حکایت کوتاه در اواسط دفتر سوم 
 
خذ این حکایت را از کتاب 404: 4717( ا

 
( ما

ثار مشهور دیگر عرفانی مث( روایت کرده444: 4747)عطار،  االولیاتذکرة 
 
 لدیناحیاء علوم اتعرف و  شرح و  رساله قشیریهل اند. البته در ا

 (477: 4791نیز این حکایت نقل شده است. )حیدرزاده سردرود، 

 . حكایت مژده بایزید بر تولد خرقاني2-3

ثار شادی در شد.منقلب و  ناگهان در اطراف ری بوی خوشی استشمام کردبایزید  .گذشتندروزی بایزید با مریدان از صحرایی می
 
وی  و ا

ن است که بعد از چندین سال یکی از اول و شنومبوی عجیبی می گفتبایزید  پرسید.علت این امر  ازپدیدار گشت. مریدی 
 
یا این بو نشان ا

ن تاریخ را ثبت کردند. هنگامی کهاست و چنین و چنان نشانه« ابوالحسن» ششود که نامدر اینجا زاده می
 
اریخ مقرر ت هایی دارد. مریدان ا

ها در او هویدا شد. ابوالحسن پیشگویی بایزید را شنید. او خود نیز این ماجرا را در خواب فرا رسید، ابوالحسن خرقانی متولد و تمام نشانه
وشانده و پ که برف انبوهی همه قبرها را یزمستانروز تا اینکه در يك  .رفتگور بایزید میزیارت دیده بود. بدینسان هر صبح ابوالحسن به 

مد و او را به طرف خود راهنمایی کرد. احوال ابوالحسن از این کشف و بایزید ناممکن می مزار پیدا کردن
 
نمود، صدایی از مزار بایزید برا

 .شهود بسیار خوش شد

ن، چهل بیتاست (4977 تا 4404در فاصله ابیات این حکایت در اواسط دفتر چهارم مثنوی )
 
. است . تعداد ابیات روایی ا

غاز شده و به انجام می
 
 رسد:حکایت با این دو بیت ا

ن شنيدي داستان بايزيد
 
 ...كه ز حال بو الحسن پيشين چه ديد   ا

ن عجايب را كه اول مي  ... حال او زان روز شد خوب و بديد 
 
 شنيدا

من  المنتخب»و « السالکین ذکر قطب»های دو حکایت در رسالهدر چهار منبع روایت شده است:  مثنویقبل از این حکایت 
نها را در کتاب که استاد شفیعی« کتاب نور العلوم

 
ورده نوشته بر دریاکدکنی ا

 
مقاالت  روایتی دیگر در و تذکرةاالولیادر کتاب  اند. روایتی دیگرا

 وجود دارد. شمس

 . حکایت کارد زدن مریدآن بر بایزید2-4

ن روز مریدانش ماجرای مستی دیروزین را به او اطالع دادند. بایزید «! ا هستممن خد»روزی بایزید در حال سکر به مریدان گفت 
 
فردای ا

گفت اگر بار دیگر من چنین قولی بگویم مرا با کارد بزنید چرا که این سخن، کفر است. بار دیگر بایزید مست جذبه شد و همان کالم را 
زنند. اما هر که خواست بایزید را بزند، خنجرش خودش را مجروح کرد. بر اثر این تکرار کرد. مریدان بنا به دستور پیر خواستند او را کارد ب

ن حال مثل تن سایر 
 
مده و اقرار کردند که تن تو در ا

 
ن روز مردم بسیاری پیش او ا

 
حادثه، بسیاری از مریدان کشته و مجروح شدند. فردای ا

 شد.مردم نبود وگرنه بر اثر ضربات کارد باید پاره پاره می

مده و متن روایی حکایت حدود بیست بیت است.  7479تا  7404ین حکایت در اواسط دفتر چهارم مثنوی در فاصله ابیات ا
 
ا

غاز و پایان حکایت چنین است:
 
 ابیات ا

ن فقير محتشم
 
مد كه نك يزدان منم   با مريدان ا

 
 بايزيد ا
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ينه
 
ن جاي نه  ... نقش او فاني و او شد ا

 
 ...غير نقش روي غير ا

 .( است411: 4747ها روایتی که از این حکایت در منابع قبل از مثنوی یافت شد، روایت تذکرةاالولیا )عطار، تن

 . حکایت گبر زمان بایزید2-5

ن استشوی؟ گفت: اگر مسلمانی این است که شما میدر زمان بایزید گبری را گفتند چرا مسلمان نمی
 
ن رغبتی ندارم و اگر ا

 
که  ورزید به ا

ن را ندارم.می بایزید
 
 کند، تحمل ا

غاز 7711تا  7721این حکایت کوتاه در دفتر پنجم مثنوی )در فاصله ابیات 
 
ن یازده بیت است. ابیات ا

 
مده و تعداد ابیات ا

 
( ا

 و پایان حکایت چنین است:

 گفت او را يك مسلمان سعيد...  بود گبري در زمان بايزيد

ورد ايمان بفسرد
 
 مان شما او بنگردچون به اي ... عشق او ز ا

خذ این حکایت در تذکرة االولیا )عطار، 
 
( است و گویی خود او نیز این حکایت را عینًا و یا با تغییر بسیار اندکی 431: 4747ما

 (: 4791)ر.ک: حیدرزاده سردرود،  است. ترجمه کرده )(از رسالة النور )النور فی کلمات ابن طیفور( 

 ل همرآهش. حکایت پرسیدن بایزید آز شغ2-6

 پس بایزیدش گفت: چه پیشه گزیدی ای فتی؟  روزی یکی همراه شد با بایزید اندر رهی

 یارب خرش را مرگ ده تا او شود بنده خدا  ام. پس بایزیدش گفت: روگفتا که من خر بنده

مده است.  کلیات شمساین حکایت کوتاه در غزل سوم 
 
خذ این حکایت ا

 
: 4744)قشيري،  رساله قشیریهدر دو کتاب را ما

 توان سراغ گرفت.می( 14: 4741 ،)عطار اسرار نامه( و 702

 . حکایت خوآسته بایزید2-7

 « حق تعالی با بایزید گفت که یا بایزید چه خواهی؟ گفت: خواهم که نخواهم. ُارید ان ال ُارید.»

مده است. این حکایت ریشه در کتاب مافیه فیهکتاب  771این حکایت بسیار کوتاه در صفحه 
 
 النور من کلمات ابن طیفورا

مده است. در این روایت، میبدی ابتدا حکایت را به عربی می کشف االسراردارد. در تفسیر 
 
ورد و نیز این حکایت )با اندکی اختالف( ا

 
ا

ن را ذکر می
 
 کند.سپس ترجمه فارسی ا

 . حكايت جستجوي فقه آلله بايزيد2-8

موزد. چون پیش مدرسش برد گفت: هذا فقه الله؟ گفتند: هذا فقه »
 
ابایزید را پدرش در عهد طفلی به مدرسه برد که فقه ا

 
 
رید. همچنین هر جاش بیا

 
رید فقه الله. چون بر نحویش برد، گفت: هذا نحو الله؟ گفتند: هذا نحو سیبویه. گفت: ما ا

 
نا ا

 
حنیفه. گفت: ا

مد. حالی که جنید را بدید نعرهبرد، چنین گفت. پدر که می
 
ن در این طلب به بغداد ا

 
بزد. گفت:  ایاز او عاجز شد. او را بگذاشت. بعد از ا

ن لبان است. ،ه مادر خود را نشناسدهذا فقه الله! و چون باشد که بر  
 
 «چون رضیع ا

مده است.مافیه فیهکتاب  711این حکایت در صفحه 
 
 ا

 حکایت شرک بایزید. 2-9
نا الضارُّ »

 
نی. و ا ضرَّ

 
بایزید و ال لیلة اللبن؟ قلَت ذات لیلة: اللبُن ا

 
شرکُت بک. قال الله تعالی: یا ا

 
بویزید: یارب ما ا

 
 وکما قال ا

نا الضارُّ بعد اللبن و قبل اللبن.
 
ه الله مشرکًا و قال ا لی السبب فَعدَّ  « النافُع. فنظر ا 
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مده است. این حکایت قبل از مولوی در چهار منبع مافیه فیهکتاب  444این حکایت در صفحه 
 
ت : قدیمترین روایشدهده دیا

مده و سپس در  التعرف لمذهب اهل التصوفدر 
 
ن ذکر گردیده. بار دیگر ابن جوزی در   شرح تعرفا

 
ن تلبیس ابلیسترجمه ا

 
را به قصد  ا

، روایت کرده و سپس عطار در  ن را از منبعی عربی  الهی نامهنقد و رد 
 
ورده است. موالنا به احتمال زیاد ا

 
ن را به نظم درا

 
)مقاله دوازدهم( ا

ف و ، شبیه سایر روایات عربی این حکایت )التعرمافیهفیه)خواه التعرف و خواه منبعی دیگر( مطالعه کرده چرا که برخی عبارات روایت 
 (794: 4791)ر.ک: حیدرزاده سردرود، تلبیس( است. 

 ذکر نام بایزید در کلیات شمس. 3

مده استغیر از نه حکایت مذکور، نام بایزید بیش از بیست بار در غزلیات شمس 
 
نها نام بایزید به مثابة یکی از .ا

 
 در اغلب ا

 گردد:اولیا در کنار اسامی دیگر اولیا ذکر می

 دهد عطار رایا در سنایی رو کند یا بو   او خو کند بایزیدجانی که رو این سو کند با  -

 ستبایزیدحریفانش جنید و    زهی مجلس که ساقی بخت باشد -

 با ماست آبایزیدمنصور و    چون هست صالح دین در این جمع -

 بایزیدبا نوح و لوط و کرخی و شبلی و    ای مقامپهلوی خم وحدت بگرفته -

را  النا اولی را نماد نهایت پلیدی و پلشتی و ُبعد، و دومیمو« بایزید»و « یزید»گاهی در این گونه ذکرها، با توجه به تشابه نام 
 دهد:رب قرار میسرشتی و قُ نماد نهایت نیکی و پاک

 که بایزید از این شیردان یزید شود  مزید تو هم از اوست ،ز شیر دیو مزیدی -

ورد بدین دریا -
 
 گر یزیدست بایزید شود   هر که رو ا

ثار مولوی. موضوع و درونمایه حکایات 4
 
 بایزید در آ

در حکایت نخست )حج بایزید( موضوع و درونمایه اصلی حکایت، بیاِن ارزش و جایگاه پیر و اولیا در سیر و سلوک است. 
کید می

 
ن است که هر کجا موالنا پیوسته به لزوم حضور پیر در سلوک عرفانی و معنوی تا

 
کند. در مثنوی قبل از این حکایت، سخن از ا

 دیدی به خدمتش بشتاب و از انفاسش طلب فیض کن:ای «ولی»

فتاب   سایه شاهان طلب هر دم شتاب
 
ن سایه  بهتر زا

 
 7741-7تا شوی زا

ن مولوی می
 
گوید حتی اگر بر اساس شیوه پیامبر قصد سفر حج داری؛ یا اینکه اگر طبق رسوم صوفیه طالب سفر هستی، بعد از ا

نان بهره گیری. از درونمایهبدین نیت سفر کن که شاید با عارفان روب
 
و مظهر و  اتحاد ظاهر»حکایت این های دیگر ه رو شده و از انفاس ا

 .دوشمی متجلی( این موضوع در رفتار بایزید و گفتار پیر 224، ص7: ج4739)زماني، « وحدت ولی و حق است.

ب خوردن( مستقیمًا در بیت پای
 
الش شود: زهد و ریاضت و تانی حکایت بیان میدرونمایه حکایت کوتاه دوم )احتراز بایزید از ا

ا از شود بلکه باید در این راه تالش فراوان نمود تخواهد بگوید راه دین با سستی و سهل گرفتن پیموده نمیدر راه دین. گویی موالنا می
وری و غلبه نفس و شیطان جلوگیری شود.

 
 زورا

گاهی اولیا از اسرار»اصلی و اولیه حکایت در حكایت سوم )مژده بایزید بر تولد خرقاني( موضوع 
 
دمیان و« ا

 
 مخصوصًا اسرار ا

ینده نیز خبر دارند. موالنا این موضوع را قبل از شروع حکایت در مثنو
 
نها نه تنها از اسرار حال بلکه از اسرار ا

 
 یباالخص مریدان است. ا

هی نیز بدون شوند، طبیبان اله قاروره بر امراض مخفی مطلع میکند: همچنانکه طبیبان از رادر طی چندین بیت به تمثیل چنین مطرح می
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گاهی می
 
ییابند. سپس موالنا بیان میحرف زدن با اشخاص، از سیما و رنگ و خطوط چهره بر مکنونات درونی و نیات ا این  کند که حت 

 دانند:ها، احوال افراد را میهکار است چرا که کامالن و اولیا حتی بدون این نشانقدر علم، ماِل طبیبان الهِی تازه

 تا به قعر باد و بودت در دوند  کامالن از دور نامت بشنوند

 دیده باشندت تو را با حالها  بلکه پیش از زادن تو سالها

گاهی اولیا محدود در زمان نیست( این حکایت را شاهد می
 
خرین )که چگونه ا

 
نگاه موالنا در اثبات بیت ا

 
ورد. موالنا اینا

 
 ا

جُد ریَح الرح»کند و با مستمسک قرار دادِن حدیث نبوی موضوع را که اشراف اولیا بر اسرار محدودیت زمانی ندارد، تصریح می
 
نی ال مِن ا 

ایت های این حکگوید علم اولیا نه تنها محدود در زمان نیست، بلکه محدودیت مکانی نیز ندارد. از دیگر درونمایهمی« من جانب یمن
تداوم حضور اولیا و خالی نماندن زمین از حضور »، «راهنمایی و دستگیری پیر حتی پس از مرگ »، «اولیا حتی بعد از مرگ  تداوم کرامت»

نان
 
 است.  3«خبر و نشان دادن ولی از ولی بعدی»و  2«ا

ای هاست. موالنا هنگام برشمردن نمونه« شور و مستی اولیا بیان( »)حکایت کارد زدن مریدان بر بایزیدموضوع حکایت چهارم 
ار، نمونه بعدی را به تفصیل و به « ُخم بلی»تاریخی مستاِن  بعد از ذکر مستی اصحاب کهف، زنان مصر و ساحران عهد موسی و جعفر طی 

ورد. اما بعد از ورود به داستان و در حین روایت، موضوع تغییر کرده و بشکل حکایت می
 
له ا

 
كوب، )زرين «تجربه فنا یا شهود فنا»ه مسا

ی گیرد و توضیحاتکشد. موالنا همین موضوع استغراق و فنا را حتی بعد از اتمام بخش روایی داستان پی می( می747، ص4: ج4714
ن در حدود هفت بیت ارائه می

 
ن راورای تقریر و قال می»نماید اما بحث را گو اینکه دربارة ا

 
ت و حیرت عوام  یابد و چون ا

 
مظنه زل

 کند:(، بیشتر ادامه نداده و سخن را قطع می440: 4714كوب، )زرين« پنداردمی

 چون رسید اینجا سخن، لب در ببست

 لب ببند ارچه فصاحت دست داد

 چون رسید اینجا قلم در هم شکست 

 7447 -4دم مزن والله اعلم بالرشاد 

مده. در این حکایت سخن به  «ایاز و چارق پوشیدن او»در داخل حکایت  حکایت پنجم )گبر زمان بایزید(
 
نا

 
که  کشدمی جاا

نسلطان محمود اصرار می
 
گاه موالنا در وصفی از زبان سلطان محمود، بندگی و ایمان ایاز را مورد کند تا ایاز سر  چارق پوشیدن را بگوید. ا

                                                      
 مثلا   دهش روایت مختلف هایگونه به که است نبوی حدیث یا روایت از برگرفته صوفیان نزد در ماند،نمی خالی  ولیّ حضور از زمین که اندیشه این. 2

 ىعل قلوبهم ثلاثمائة، الأرض فى للَّّه انّ(: »ص) الّلَّه رسول قال: قال مسعود، الّلَّه عبد روایت به: است آمده چنین( 562ص ،2ج) الاسرار کشف تفسیر در

 قلب على همقلوب خمسة، الخلق فى لّلَّه و ابراهیم، قلب على قلوبهم سبعة، الخلق فى للَّّه و موسى، قلب على قلوبهم اربعون، الخلق فى لّلَّه و آدم، قلب

 اذا و الثلاثة، من انهمك الّلَّه ابدل الواحد، مات فاذا. اسرافیل قلب على قلبه واحد، الخلق فى للَّّه و میكائیل، قلب على قلوبهم ثلاثة، الخلق فى للَّّه و جبرئیل،

 مات ذاا و الأربعین من مكانه اللَّّه ابدل السّبعة من مات اذا و السّبعة، من مكانه اللَّّه ابدل الخمسة من مات اذا و الخمسة، من مكانه اللَّّه ابدل الثلاثة من مات

 دیدن برای. «لبلاءا یدفع و ینبت و یمطر و یمیت و یحیى فبهم. العاّمة من مكانه اللَّّه ابدل الثّلاثمائة من مات اذا و الثّلاثمائة، من مكانه الّلَّه ابدل الأربعین من

 کوب، زرین: ک.ر بیشتر توضیحات برای و ؛44ص ،2ج: 1363 بخاری، مستملی و 22: 1413 الدنیا، ابی ابن: ک.ر روایت این از دیگر عرفانی نمونه دو

 .نمود مراجعه( 33،ص 53ج) الأنوار بحار به توانمی شیعی منابع در روایت این دیدن برای و 42: 1321 کوب، زرین  و 111ص ،1ج: 1364
ی ای فراوانهای عرفانی، مذهبی و اسطورهاین اندیشه که یكی از اولیا هنگام مرگ یا قبل از آن خبر ظهور ولیّ دیگر را بدهد و آن را بشناسد، ریشه. 3

( ابوالعباس 12، ص1: ج1316نامد. )محمدبن منور، شناسد و او را ولیّ بعد از خود میدارد. ابوالقاسم بشیر یاسین به محض دیدن ابوسعید او را می

: 1321گوید به ابوالحسن خرقانی بگو این طبل و علم ]پادشاهی معنوی[ را به تو سپردم. )میبدی،فرستد و میقصاب هنگام مرگ، خادمی را به خرقان می

(. در باورهای 6)صف: « نْ بَّعْدِّی اسْمُهُ أَّحْمَّدُوَّ ُمبَّشِّّرا  بِّرَّسُولٍ یَّأْتِّی مِّ»( طبق نص صریح قرآن عیسی )ع( از تولد نبی اسلام خبر داده بود: 563، ص2ج

یگر و د "هِّم"از زبان »در دفتر هفتم، بسیار پیش از ظهور زردشت، این واقعه  دینكرتشود. بنا به روایت ایرانی نیز نشان از چنین عملی دیده می

در »جان هیلنز نیز در این زمینه نوشته:  (11: 1324داری، بود.)تمیمبیان شده « ورجاوندان و نیز چارپایانی چون گاو مرزیاب کاووس و گاو یكتا آفرین

 (142: 1311)هیلنز،« رسیده است تا سرانجام روان زردشت را نورانی کند.های قدیمی آمده است که فرّ ایزدی از قدّیسی به قدّیسی مییكی از یشت
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زادگان بیان 
 
اردی ای از موه کافر حسرت ایمان او را بخورد. سپس این حکایت را براي نمونهگوید مؤمن کسی است کو می کردهحسرت ا
ن
 
ورد:خورده، میکافری حسرت ایمان مؤمنی را  ،که در ا

 
 ا

زادگان شد بندگی
 
 حسرت ا

ن باشد که اندر جذر و مد
 
 مؤمن ا

 5/3353بندگی را چون تو دادی زندگی  

 کافر از ایمان او حسرت خورد

ر بر ایمان راستین»ین حکایت پس موضوع اولیه ا ان ای انتقادی دارد: انتقاد از ایماست. این حکایت همچنین درونمایه« تحس 
ن میرویدروغین یا ایمان سهل انگارانه عوام یا مردم روزگار که باعث تبلیغ منفی علیه دین و در نتیجه 

 
 ود:شگردانی دیگران از ا

نکه صد میلش سوی ایمان بود
 
ن فاتر شود...چون شما را   ا

 
 دید ا

در حکایت ششم )حکایت پرسیدن بایزید از شغل همراهش( موضوع و درونمایه اخالص و توحید است. گاه مال و دنیا باعث 
دمی و دور افتادن او از حقیقت و مبداء ازلی می

 
دمی غفلت ا

 
گردد. از بین رفتن این مال و دنیا گرچه ممکن است در بادی امر به ضرر ا

نکه مار مارگیر را دزدید. تلقی گردد
 
 ولی در واقع عین خیر و مصلحت است درست شبیه حکایت ا

مده، بیان حال و مقام عرفانی  فیه ما فیهدرونمایه حکایت کوتاه یک سطری هفتم )خواسته بایزید( که در 
 
« لیم و رضاتس»ا

رید»عبارت عربی  است.
 
ن ال ا

 
ریُد ا

 
موضوع حکایت هشتم )جستجوی فقه الله بایزید( را شاید  د.نمایبه وضوح این درنمایه را هویدا می «ا

سوب کند که فقه الله باشد نه فقه شافعی و حنفی. او حتی از این اندازه مندانست. بایزید فقهی را جستجو می «غیرت»مبحث عرفانی بتوان 
ن را ممنافی مقام خلوص در توحید می

 
خرپندارد. درونمایبه غیر شدن نیز پرهیز دارد و ا

 
 و)شرک بایزید( استغراق در توحید  ه حکایت ا

غاز حیات عرفان اسالمی اصلیعامل و مهم ندانستن اسباب 
 
ن بوده است به گونهاست. توحید از ا

 
له و موضوع ا

 
ه شاید ای کترین مسا

غازین و مفصلی« توحید»بتوان گفت عرفان و تصوف در حوزه نظری چیزی غیر از اغراق در مقوله 
 
وفیه و از اکثر متون ص نیست. فصل ا

نان است. مزیدًا اینکه بسیار از مباحث و حال عرفانی به موضوع توحید اختصاص می
 
یابد و این خود نشان از اهمیت این موضوع در نزد ا

 ها یا مباحث حول محور توحید است. های عرفانی مثل توکل و تسلیم زیر شاخهو مقام

 گیری نتیجه

 توان از تعداد حکایاتی که موالنا درباره بایزید به نظم وعارف در نظر موالنا است. این مقوله را می ترینبایزید بسطامی محبوب
مده است.

 
ورده دریافت نمود. در سه اثر موالنا یعنی مثنوی معنوی و کلیات شمس و فیف ما فیه حکایاتی از مقامات و کرامات بایزید ا

 
 نثر ا

که ارادت  کندو ارزشمند بودن سیره و شخصیت بایزید در نظر موالناست، این مقوله را ثابت میاین خود عالوه بر اینکه نشان اهمیت 
مقایسه « حالج»ا وقتی این امر را ب شود.مافیه نیز سه حکایت از بایزید ذکر میموالنا به بایزید ارادتی طوالنی مدت بوده است چنانکه در فیه

ثارکنیم، مطلب بیشتر روشن می
 
مولوی هیچ حکایتی از زندگی حالج نیامده هر چند چندین بار نامش در غزلیات شمس در کنار  گردد. در ا

نچه موالنا از زندگی و مقامات و کرامات بایزید بدان نظر دارد توجه او به زهد و دین
 
ورزی ورزی و تقوای بایزید است. دینبایزید ذکر شود. ا

ت مسلمان شدن نمیت پرهیزکاریاو به قدری شدید است که گبر زمان با دیدن شد
 
ورزی های ُخرد این زهد و دینیابد. یکی از نمونهاش جرا

ب نخوردن بایزید به مدت یک سال»توان در حکایت و پرهیزکاری را می
 
و ریاضت دادن به نفس و بدن خود دید. چرا که اسراف در « ا

ب، منجر به سنگینی بدن و سستی در نماز شده است. در هم
 
ا در او عامل دانستن اسباب ر«. شرک بایزید»ین راستاست حکایت خوردن ا

نماید. پس اسباب را باید کنار گذاشت و توجه خاص را به حضرت دوست متوجه نمود. این حکایت، باعث حجاب دیدن حقائق تلقی می
ن وی طالب فقه الله میمی« خواسته بایزید»به حکایت بدین گونه 

 
ترین صلینفی و شافعی و غیره. یکی از اشود نه فقه حرسیم که در ا

و  «شرک بایزید»های کالن این حکایات همان موضوع اساسی توحید در عرفان اسالمی است که در دو حکایت قبلی یعنی درونمایه
دن مریدان ز کارد»شود همان چیزی که در جکایت گردد. وقتی توحید به حد کمال خود رسد منجر به فنا میمتجلی می« خواسته بایزید»

نیم. صورت دیگر این فنا، همان اتحاد یا وحدت وجود است که به شکلی زیبا در حکایت « بر بایزید
 
ان شده است. بی« حج بایزید»شاهد ا

 کند.می گریجلوه« مژده بایزید بر تولد خرقانی»ای وحدت وجود و اتحاد عاشق و معشوق است که در حکایت وحدت اولیا مبحث حاشیه
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 ق.4404ج، بیروت، موسسةالوفاء، 440مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، بحار االنوار، 

گاه، چاپ هفتم، ج، تصحیح محمد7، توحید فی مقامات آلشیخ آبی سعیدآسرآر آل محمد بن منور،
 
 .4741رضا شفیعی کدکنی، تهران، ا
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