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 چکیده
 

شـود كـب بـر  آـه  نهـا يهوديـان و       یل عرفان اسالمی حکايـات بسـیارد ديـده مـی    در منابع اص
 ورند. اين وجب از ارتآـا   بودند، اسالم میمسیحیانی كب با صوفیان مسلمان بب هر دلیلی مرتآط شده

ر و باورِ خودِ بررسی تصو ،صوفیان مسلمان با اهل كتاب، از دو جنآب قابل تحقیه است. وجب نخست
هاد سلمان از علل و عوامل اين پديده است و وجب ديگر، تحقیه تاريخی با منابع و روشصوفیان م
ايم. پرسش اصـلی پـژوهش حاضـر ايـن     تاريخی. در تحقیه حاضر بب وجب نخست پرداختب پژوهش

است كب: از منظر متون اصـیل تصـّو ، علـل و اسـآاب اسـالم  وردن يهـود و مسـیحیان بـب دسـت          
د؟ در راستاد پاسخ بب اين پرسش با مراجعب بب منابع اصیل تصـوّ  اسـالمی   صوفیان مسلمان كدامن

هـاد اسـالم  وردن   حکايات مربو  بب اين تغییر  يین استخراج و بـا توجـب بـب  نهـا علـل و انگیـ ه      
جهودان و ترسايان،  آقب بندد و تحلیل شد. بر مآناد اين تحقیه اهمّ عوامل تغییر  يین اهل كتـاب  

 اند:مسلمان و بب باورِ ايشان موارد ذيل بب دست صوفیان
.اشـارات و بشـارات تـورات و    4. تفوّق اخالقی صـوفیان مسـلمان   2.كرامات صوفیان مسلمان 1
.بركت خدمت بب خله 6.لطف الهی بب جهود و ترساد نومسلمان 5.فراست صوفیان مسلمان 3انجیل 

 کابره..برترد صوفی مسلمان در مناظره و م1و حسن ظنّ بب خداوند  
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 .تصوّ ، يهود، مسیحیّت، تغییر مذهب، متون منثور عرفانی  :کلیدیهایواژه

 

 مقدمه -1
 بیان مسئله-1-1

ت بسیار مهمی بود كب چهره جهان را در مـدّ  ةواقع ،تاريخ بشر ةپیدايش اسالم در صحن

قدرتی را كب بین دو دولت بـ ر  عصـر يعنـی ايـران و روم      ةزمان اندكی تغییر داد و موازن

هـاد مختلـف سیاسـی، نظـامی،     بب نفع خالفت اسالمی از بین برد. دنیاد اسـالم از جنآـب   ،بود

 اقتصادد و فرهنگی در صحنب جهانی اثرات ماندگار و تعیین كننده گذاشت.

هاد مختلف مورد بررسـی قـرار   توان از جنآبجهانی را می ةتأثیر فرهنگی اسالم در عرص

اد است كب  عارفـان و صـوفیان  اسـالمی    توجب است رابطب داد اما  نچب در اين جُستار مورد

 اند.ت داشتبگرايان دو دين مهم ابراهیمی يعنی يهود و مسیحیّبا با ن

اد بب نام عرفـان و تصـوّ  در جهـان اسـالم  نچنـان گسـترده و       ظهور و گسترش پديده

د برجستب  ن هـم  هاكب غالب چهره -تأثیرگذار بود كب بعضی از محقّقان، عرفان اسالمی را

و بـب  ـور خـااّ ايـران      مهمترين اتّفاق فرهنگی تـاريخ اسـالم   -انداز میان ايرانیان برخاستب

  .( 42:1423)ن.ک: شفیعی كدكنی اند دانستب

هـاد نظـامی،    ساد مرزهاد جغرافیايی قلمرو اسـالم عـالوه بـر رويـارويی    گسترش برق

شـد كـب در   سلمان و غیر مسلمان باعث میبرخوردهاد فرهنگی را هم در میان انديشمندان م

هـاد فرهنگـی،   نهايت بب داد و ستدهاد فرهنگـی مهـم منجـر شـد. از جملـب ايـن رويـارويی       

ارتآا  بین صوفیان مسلمان و عرفاد يهودد و نصرانی بـود. ايـن برخوردهـا كـب بـین بـا ن       

 مینب فرهنگـی مشـاببِ  شد، بب دلیل زگرايان سب دين ابراهیمیِ اسالم، مسیحیّت و يهود واقع می

اين سب دين بب تأثیرات متقابلِ چشمگیرد منجر شد، چنانکب برخـی محقّقـان تـا  نجـا پـیش      

اند. با اينکب امروزه ايـن  اند كب تصوّ  اسالمی را مطلقاً برگرفتب از عرفان مسیحی دانستبرفتب

 ن اسـالمی و ديگـر  نی تأثیر و تأثّر عرفاشود اما در اصلِ موضوع يعنظريب، افرا ی شمرده می

 اديان ابراهیمی شکی نیست.
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در متون تصّو  اسالمی حکايـات بسـیارد از مواجهـب صـوفیان مسـلمان بـا يهوديـان و        

ها، اسالم  وردن يهودد يا ترسا بب دسـت  اكثر اين مالقات ةترسايان نقل شده است كب نتیج

تر تصوّرد ناخت دقیهتواند بب شها میصوفی مسلمان است. تحلیل عوامل اين اسالم  وردن

انـد كمـ    كب صوفیان مسلمان از خود در مقايسب با پیروان دو دين ب ر  ابراهیمـی داشـتب  

كند. پرسشی كب تحقیه حاضر بر مآناد  ن شکل گرفتب اين است كـب از منظـر متـون اصـیل     

  اسالمی، علل و اسآاب اسالم  وردن يهـود و مسـیحیان بـب دسـت صـوفیان مسـلمان       تصوّ

ها و عوامل اين نوع تغییر  يـین  بب عآارت ديگر در اين پژوهش در پی يافتن انگی ه كدامند؟

ايـم  بب باور عارفان و صوفیان مسلمان هستیم. پرسش ديگرد كب در پی يافتن پاسخ  ن بـوده 

اين است كب ترتیب و اولويت عوامل تغییر  يین اهل كتـاب بـب دسـت صـوفیان مسـلمان بـر       

هـا را  چگونب است؟ يعنی در باور صوفیان مسلمان كب ايـن حکايـت  مآناد متون مورد تحقیه 

 اند؟اند، كدام عوامل تأثیر بیشترد در اسالم  وردن اهل كتاب داشتبكردهروايت می

 تحقیق ةپیشین-1-2

ــب تــاريخ عرفــان و تصــوّ  اســالمی و تحقیــه در اصــولِ  در  ثــار اصــلی و مهمــ   ی كــب ب

اند، معمـوًً در ضـمن بحـث از خاسـتگاه و منشـأ تصـوّ        بهاد صوفیان مسلمان پرداختانديشب

هاد  ن با مکاتب عرفانی ساير اديان و ملل بب ويـژه  يـین مسـیحیّت    اسالمی بب بعضی همانندد

نگـاه عرفـانی در    ةبب سابق تاريخ تصوّ  در اسالمدر كتاب  دكتر قاسم غنیاست. پرداختب شده

مسیحی در حدود مرزهاد جهـان اسـالم و تمـا     ديانت مسیحی و يهودد و نی  حضور راهآان 

در كتب تذكره صـوفیانِ قـرون اوّل،   »بین صوفیان مسلمان با  نها اشاره كرده و نتیجب گرفتب كب 

مکالمات و مُفاوضات بسیارد كب بین مسلمین متعآّد و مرتاضین مسیحی پیش  مـده نقـل شـده    

ار رُهآان در صوفیّب قـرون اول كمـابیش   توان استنآا  كردكب رفتار و گفتكب از مجموع  نها می

را  ابعـاد عرفـانی اسـالم   دو صفحب از كتاب   ن مارد شیمل  .(11: 1415)غنی  «موثر بوده است

 .(22-21: 1421)شیمل  لمان با مسیحیان اختصاا داده استهاد نخستین صوفیان مسبب تما 

هاد لآنان بـب زهـد و   و نی  كوه ود در اين گ ارش كوتاه از زُهّاد مسیحی كب در نقا ی از عراق

رياضت مشغول بوده و معنويت  نها حتی قآل از اسالم هم زبان د بوده اسـت يـاد كـرده اسـت.     

هايی كب از برخورد نخستین صوفیان مسـلمان بـا راهآـان مسـیحی نقـل شـده و       همچنین بب افسانب
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رتر و عاشه محـ  خـدا   اينکب چهره مسیح در ادبیات صوفیان مسلمان بب من لب زاهد و عابدد ب

هـاد صـوفیان از ديـروز تـا      مـوزه در كتـاب   سیّد حسین نصرگر شده، اشاره كرده است. جلوه
اً معطـو  بـب مسـا ل    ، ارتآا ات فکرد مسلمانان با يهود و مسیحیت در قرون اولیب را غالآامروز

تشـابب تمـايالت   بب  ،عرفان عارفان مسلماندر كتاب  نیکُلسن .(222: 1422)نصر  داندكالمی می

زاهدانب و نذر سکوت و ذكر و مخصوصًا نظريـب توّكـل در تصـّو  اسـالمی بـا عقايـد راهآـان        

اد از فقرات انجیل و ساير كتب مسـیحی در  است. ود همچنین حضور پارهمسیحی اشاره كرده

 ثار صوفیان نخستین اسالمی را از مصاديه ارتآا  و داد و ستد فکـرد بـین مسـیحیت و عرفـان     

 .(33: 1422)نیکلسن  داندسالمی میا

نی  در بحث ارتآا  و تاثیر متقابل تصوّ  اسـالمی   جستجو در تصوّ  ايراندر  كوبزرّين

-و  يین مسیحیّت بب تشابب  نها در حوزه نظريّب وحدت وجود و فقـر و دريـوزگی اشـاره كـرده    

 .(1-2: 1413است. )زرّين كوب 

-ین يهود بب دلیل ناسازگارد نسآی يهوديّت با انديشـب در باب ارتآا  تصوّ  اسالمی با  ي  

ارزش میـرا   در كتـاب   كـوب زرّيـن  اسـت. در ايـن میـان   هاد با ن گرايانب كمتر بحث شـده 
با اشاره بب اينکب تعالیم  يین يهود سازگارد زيـادد بـا عرفـان و تصـوّ  نـدارد، وجـود        صوفیّب

و بعضی از  کباالانی با  نچب در مجموعب تشابهات مفاهیم تجلّی الهی، روح القد  و فیوض ربّ

گراد يهود  مده، وجود ذوق عرفانی و تشـابهات بـین عرفـان اسـالمی و  يـین      هاد با نشاخب

يهود را بب  ور كلّی منتفی ندانستب است. او همچنین فرض وحدت و اتّحاد بین انسـان و خـدا و   

مالقات با ايلیا در يهوديّـت و ديـدار بـا    اتّصال مستقیم با او در  يین يهود و همچنین شآاهت بین 

)زرّيـن   اسـت يهود و عرفان اسالمی دانسـتب  هاد مشابب  يینخضر در تصوّ  اسالمی را از جنآب

  .(25تا  24: 1422كوب 

اين داد و ستد معنود كـب در منـابع اصـیل تصـوّ  اسـالمی       اما در باب يکی از وجوه مهم 

وان  يـین يهـود و مسـیحی در اثـر ارتآـا  بـا صـوفیان         مده، يعنی اسالم  وردن بعضـی از پیـر  

 است. مسلمان كب موضوع جُستار حاضر است تا كنون تحقیقی انجام نشده
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 تحقیق اهمیتضرورت و  -1-4

هـاد  ارتآا  تصـوّ  اسـالمی و  يـین    ةشد، در زمینتحقیه  ورده ةبا توجب بب  نچب در پیشین

هـايی كلـی و عمـومی در بعضـی  ثـار      حیّت، اشـاره ويـژه مسـی  معنود و با نی اديان يهود و بـب 

يکی از مهمترين وجوه اين ارتآا  كب موضوع مقالـب حاضـر    ةشود. اما در زمینمحقّقان ديده می

شود. هـد  مـورد نظـر در ايـن مقالـب، بررسـی       نمیاد هم ديدهاست، هیچ تحقیه و حتی اشاره

تاثیر صـوفیان و عارفـان مسـلمان اسـت.     اد از يهوديان و مسیحیان تحت علل اسالم  وردن پاره

اين حقیقت كب در  ثار مهم عرفان اسالمی بب كرّات بب اين مقولب پرداختب شـده اسـت، تحقیـه    

بهه بهاور صهوفیان    بخشد. تحقیـه در ايـن موضـوع كـب     در اين وجب ارتآا ی را ضرورت می

 و يهـودد شـده   كدام عوامل باعث اين تحوّل روحی و تغییر دينـی در افـراد مسـیحی    مسلمان

از موارد مهم پژوهش در متون تصو  اسالمی است. در تحقیـه حاضـر بـا استقصـا  در      ،است

ايم. بندد  نها پرداختبمهمترين متون منثور صوفیانب اسالمی بب بررسی اين علل و عوامل و دستب

 ،شـت در اين راستا حکاياتی كب بب اسـالم  وردن افـرادد از  يـین يهـود و مسـیحیت  اشـاره دا      

استخراج و تحلیل محتوا شده است و براد تعیین اينکب كـدام علـل و عوامـل در ايـن امـر تـاثیر       

 شده است.   بندد  نها پرداختبها و  آقببیشترد داشتب و كدام علل تاثیرد كمتر، بب تعیین اويت

میدان پژوهش در اين تحقیه  ثار منثور عرفان و تصوّ  اسالمی بـب زبـان عربـی و فارسـی     

) .  ابوسـعد خرگوشـی نیشـابورد    تهـذيب اًسـرار  اولین روايت از كتاب  میان، اين در است.

جـامی   اًنسنفحات و عطار االولیاء تذکرة كتاب بب مربو  روايات است و بیشترين هـ.ق( 326

األنـس   نفحـات  و األولیاءتذکرةاز  كتابهاد قآـل  و الآتب نب همب  نها، در روايات از بسیارد است.

 اند كب در جاد خود بب  نها اشاره شده است.شده تکرار دو كتاب اين در و داشتب دوجو

گونـب روايـات   قابل ذكر در باره حکايات مورد استناد در اين تحقیه،  ن است كب اين ةنکت

بیشتر نشان دهنده تصـوّر صـوفیان مسـلمان از حقّانیـت معتق ـدات و مشـايخ خـويش هسـتند تـا          

 تذذکرة حکايـات منـدرج در    ةنظر عالمـب ق وينـی دربـار    ،در اين رابطب .روايات مستند تاريخی

بايد بب خا ر  ورد كب اين كتـاب اگـر از حیـث نظـر تـاريخی      » ب است:عطار قابل توج األولیاد

مالحظب شود معلوم خواهد شد كب در ضآط وقايع و صحت مطالب، خالی از مسامحب نیسـت، و  
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عیف و مشـکوک بلکـب مکـذوب و غیـر مطـابه واقـع و       توان كرد و مطالب ضاعتماد بدان نمی

شـود. ولـیکن   احاديث موضوع و امور بسیار غريـب و اغـال  تـاريخی در  ن بسـیار يافـت مـی      

پرواضح است كب غرض اصلی از وضع همچو كتابی غیر از اين امور است و اصالً نظر مصـنّف  

وده، مقصـود عمـده    ن بب مسا ل تـاريخی و دقـت در نقـل و ضـآط وقـايع بـب  ـور صـحّت نآـ         

نصیحت و موعظب و تمثیل و تهذيب اخالق و نحو  ن بوده است و اين امور توقّـف بـب صـحّت    

 .(64: 1422 ،)ق وينی «رسدبودن  ن هم غرض بب انجام می تاريخ ندارد و با مغلو  و مخلو 

گیـرد  وجـب نتیجـب  در پژوهش حاضر نی  غرض از  وردن حکايات مـورد اسـتناد، بـب هـیچ     

شان با اهل كتـاب  ر صوفیان مسلمان از نوع مواجهب، بلکب منظور، نشان دادن تصوخی نیستتاري

شان بر  نها بوده است. درواقع تآیین مهمترين عواملی كب صوفیان مسـلمان  و نحوه تأثیر گذارد

انـد مـورد توجـب     نها را بب عنوان نقا  قوّت خود در ارتآا  با يهوديان و مسـیحیان بـاور داشـتب   

ه است. الآتب در حکايات مورد استفاده در اين مقالب مواردد نی  هست كب امکان وقوع  نها، بود

 استآعاد عقلی ندارد كب بعضاً در جاد خود بب  ن اشاره شده است.

 

 بحث-2

تـوان  مسلمان را مـی  عرفاد بر دست ترسايان و جهودان اسالم  وردن هادعلل و انگی ه

ا در متون اصـیل تصـوّ  اسـالمی در چنـد عنـوان مشـخ        هاد  نهبب ترتیب بسامد روايت

 شود.بندد كرد كب ذيالً بب اين موارد پرداختب می آقب

 
 کرامات صوفیان-2-1

 ،سـاخت راغـب مـی   اسـالم  پذيرفتن ديـن  را بب ترسايان و جهودان عاملی كب مهمترين 

 عنـوان  تحـت  كـب  نچـب   زد؛مـی  مسـلمان سـر   صوفیان از كب اد بودالعادهخارق اعمال همانا

هـا و  كرامات، جمع كرامت و در لغت بب معنی ب رگـوارد ». شودمی از  ن ياد اولیا كرامات

استعمال  ن بب صیغب جمع، بیشـتر و مقصـود از  ن    صوفیان، اصطالح در هاست وبخشندگی

 صادر واصل و كامل صوفی ناحیب از خداوندد عنايت سآب بب كب است ادالعادهخارق امور

د، چون اخآار از مُغ یَآات و اشرا  بر ضماير و شفاد بیماران و رام كردن درنـدگان و  شومی
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 بسـیارد  اهمیت اولیب صافی ضمیر قرون صوفیان .(551: 1452رجا ی بخارايی، « )نظاير اينها

چنانکـب ابـوبکر واسـطی     انـد، كوشیدهمی  ن كتمان در و انددادهنمی كرامات و معج ات بب

 «الفرحُ بالکراماتِ مِن اإلغتـرارات »دانست: كرامات را نوعی فريفتب شدن میشادد كردن بب 

( و سهل بن عآداهلل تسترد معتقد بود كب ب رگترين كرامات  نست 234: 1432 ،) السیرجانی

اكآرُ الکرامـاتِ نن تآـدّل خُلقـاً مـذموماً     »كب خُلقی ناستوده را بب خو ی پسنديده بدل سازد: 

حال گاهی بروز كرامات جهـت اِلـ ام   با اين .(232)همان:  «لهٍ محمودمِن نخالق نفس  بخُ

يافـت و بـب هـر تقـدير نشـانی بـود از تأيیـد        خصم يا تقويت قلوب سالکان نوپا ضرورت می

ربّانی شیخ صوفی و عنايت الهی در حه او. از مشايخ صوفیب كرامات بسیارد نقل شـده كـب   

اسـالم  وردن   -يست. از منظر مورد نظر ايـن تحقیـه  هاد مختلف بدانها نگرتوان از جنآبمی

 در غالـب  را كرامـت   نی  كرامت شايان توجب و مهمترين عامل اسـت. صـوفیان   -اهل كتاب

دادنــد و باعــث اســالم  وردن ايشــان مــی بــروز جهــود يــا ترســا در حضــور مــوارد مســتقیماً

 خوانیم:ة األولیا میشدند، چنانکب در باره محمد بن ا سلم  وسی در اين روايت تذكرمی

 جهودد وقتی تا دادد درويشان بب و كردد وام پیوستب: اسلم[ ]محمد او كب است نقل»

 قلـم  سـاعت   ن. نداشـت  هـیچ  اسـلم  محمـدِ !« بـازده  ام،داده تو بب چند زرد: »گفت و بیامد

« !یـر برگ را قلـم  تراشب  ن و برخی : »گفت را جهود. نهاده پیش در قلم تراشب و بود، تراشیده

 در كـب  دينی هر: »گفت بماند، تعجب بب. بود شده زر قلم تراشب كب بیندمی برخاست، جهود

 ايمـان  او قآیلـب  دو و  ورد ايمـان  «نآـود  با ـل  دين  ن شود، زر قلم تراشب ع ي د ن ف س بب او

 (.422: 1422 ،)عطار«  وردند

رامـت ابواسـحاق،   از همین مقولب اسـت اسـالم  وردن مـردد يهـودد بـب واسـطب ك             

از ابراهیم  جرد حکايت كنند كب او گفت: جهودد بب ن دي  من  مد بـب  »هیم  جرد: ابرا

تقاضا  اوامی كب بر من داشت و من در بر تـوِن خشـت پختـب نشسـتب بـودم و  تـش در زيـر        

كردم. جهود گفت مرا: يا ابراهیم برهانی مرا بنماد تا بـر دسـت تـو مسـلمان     خشتِ پختب می

 گويی؟ گفت: گويم. گفتم: جامب بیرون كن. جامب بیرون كرد و جامبفتم راست میشوم. گ

خويش پیچیدم و اندر تون انداختم و  بـدين در در شـدم و بـب ديگـر درد      او  در میان جامب
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جهـود انـدر    مرا هیچ  المی نرسیده بود و جامـب  بیرون  مدم و باز ن دي  جهود  مدم. جامب

 (. 661-662: 1461 ،)قشیرد «ساعت مسلمان شدوختب بود. جهود در میان جامب من همب بس

 ؛ 525قشـیريب:   درسـالب  ؛224: 12ج اًولیـا  ؛ حلیـب 462اًسرار:اين حکايت در )تهذيب

 . است نی   مده (226/1و المختار من مناقب األخیار  34اًنس: نفحات

 :است خواا ابرهیم حکايت د ديگرنمونب        

خواا گفت وقتی اندر باديب شدم، ترسايی ديـدم  زّنـار بـر میـان بسـتب بـا مـن         ابراهیم» 

و هر دو رفتیم بب هفت روز، مـرا گفـت يـا راهـب حنیفـی       ]اجابت كردم[همراهی خواست 

ام. گفتم يا رب مرا فضیحت مگـردان پـیش ايـن كـافر.     بیار از انآسا  تا چب دارد كب گرسنب

و بريان و ر ب و كوزه  ب، بیاوردم و هر دو بخـورديم   آقی ديدم، پر از نان  ]اندر وقت[

گفتم يا راهب ترسايان بیار تـا چـب دارد    ]و برفتیم هفت روز ديگر. پس من ]شتاب كردم و

هـا،  جا  عامو  آقی ديدم ، بر  ن ]و دعا كرد[كب نوبت تواست، عصا ب د و تکیب بر  ن كرد

از ايـن  [متحیـر شـدم گفـتم     ] مـد و  تغیرد اندر مـن  [اضعا   ن  بر  آه من بود. گفت 

كـب  نخورم، الحاح كرد بر من و مـرا گفـت بخـور كـب تـرا دو بشـارت دارم يکـی  ن        ] عام

ديگـر   ]و زنـار از میـان بگشـاد   [اشهد ان ً الب اً اهلل و اشهد ان محمدا رسـول اهلل   ]بگويم[

اين بـر  [ور ما را گفت گفتم: يا رب اگر اين بنده خطرد دارد بن دي  تو، فتوحی پديدار  

 عام بخوريم و برفتیم و حج بکرديم  ]ابراهیم گفت[ ]من بگشاد و اين چب می بینی بفرستاد

« و  ن مرد سالی بب مکب بنشست و  نگـاه فرمـان يافـت و در بطحـا  مکـب او را دفـن كردنـد       

  .(655: 1461 ،)قشیرد

(  441 المحجـوب: شـف ك و 622 :األولیا تذكرة ،463 اًسرار:)تهذيب حکايت فوق در

 نی   مده است.

 األرواح: )روح كنـد كلیسا ترسايان را مسلمان مـی  خیر نسّاج نی  با نشان دادن كرامت در

 )اسـرارالتوحید:  بوسعید ابوالخیر نیـ  نقـل شـده اسـت    (. نظیر حکايت خیر نسّاج درباره ا263

34/1). 
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 انجـام  درويشی چشم لمقاب در كرامتی  كب خضرويب احمد مقولب است حکايت از همین

 و رفت كلیسا بب  ن از بعد و شدنمی خاموش كدام هیچ كب برافروخت شمع هفتاد ابتدا داد:

 .(422 :1422 ،)عطار كرد مسلمان را يارانش از نفر هفتاد با همراه كلیسا مهتر

خوانیم كب وقتی مأموران حجّاج بن يوسف براد بردن سعید بن جآیر در جا ی ديگر  می

كرد چون خضـوع  هـ. ق ( بب شام  مده بودند راهآی كب در صومعب خود عآادت می 35) . 

اش را در مقابل سعید ديد پنداشت كب او از انآیاست اما بـا دانسـتن   و كرنش شیرد نر و ماده

 .(231/3-232: 1421 ،)األصآهانی ی از امت محمد)ا( است اسالم  ورداينکب او يک

  نـان  بلکـب  شود؛نمی ها ن حیات زمان بب محدود اولیا  اماتكر كباين  قابل توجب نکتب

 در مـر   از پـس  كرامـات  ايـن  از نمونـب  دو. دارنـد  را خود كرامات نی  مر  از پس حتی

 .  تسترد است عآداهلل بن سهل و حنآل احمد جنازه تشییع بب مربو  ما بحث مورد

 بـر  را خـود  و  مدنـد مـی  نمرغـا  برداشتند او جنازه و كرد، حنآل[ وفات ]احمد چون و»

 و زنّارهــا شــدند، مســلمان ترســا و جهــود و گآــر هــ ار دو و چهــل تــا زدنــدمــی  او جنــازه

 .(422 :1422 ،عطار)« گفتندمی اهلل اً الب ً و زدندمی نعره و انداختندمی

 بسـیار  خلـه  برداشـتند،  تسـترد[  عآـداهلل  بن ]سهل شیخ جنازه كب روز  ن: كب است نقل»

 شـنود،  و جَل آب)شـور و غوغـا(   بانـ    ن چـون . سـالب  هفتـاد  بود جهودد. كردندمی زحمت

 بیـنم، می من  نچب! مردمان اد: كب بر ورد  واز برسید، بب جنازه چون چیست؟ تا  مد بیرون

 حـال  در. مالنـد مـی  او جنـازه  بـر  خويشـتن  و  ينـد می فرو  سمان از فرشتگان بینید؟می شما

  .(462)همان:  «شد مانمسل و گفت شهادت كلمب

 
 تفوّق اخالقی صوفیان مسلمان-2-2

بُعِثـتُ  »تصوّ  مکتب اخالق و ارزشهاد اخالقی است. صوفیان همـواره حـديث پیـامآر    

داشتند. از ابوبکر ( را نصب العین خود می211/ 1: 1322 ،العجلونی) «ألتممَ مکارم األخالق

 «بالتصـوّ   ادَ علیـ  بـالخُله زادَعلیـ    التّصـو ُ خُلـه ، مَـن ز   » كتانی نقل شده كب گفـت: 

ــیرجانی ــآر،      .(32:1432 ،)الس ــار، ص ــت، ايث ــون محآ ــهايی همچ ــوفیب از ارزش ــون ص در مت

ديگرخواهی، جوانمردد، كظم غیظ، خوشخويی، تحمل  زار ديگران... بب وفور يادشـده و  
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هلل  ور اسـت. سـهل ابـن عآـدا    گاه حکاياتی ازمشاهیر و مشايخ قوم  مده اسـت كـب شـگفتی   

والرّحمةُ   المکافاةِندناهُ اإلحتمالُ وترکُ »گونب تعريف كرده است: تسترد حُسن خُله را اين

بـر مآنـاد متـون صـوفیانب، تفـوّق اخالقـی         .(224)همـان:  «لمِ واإلستغفارُ لـب واإليثـارُ لـب   للظا

وردن صوفیان مسلمان در برخورد با غیر مسلمانان كامالً مشهود است و يکی از علل اسالم  

 توان بب موارد ذيل اشاره كرد:شود. از جملب میاهل كتاب محسوب می

محمد بن يعقوب، ابن الفرجی، غذاد خود را در ی سفر بب دو راهب همراه خود ايثـار   

 (.223: 1333)خرگوشی،  شودث اسالم  وردن  ن دو ترسا میكند و همین امر باعمی

 است.  مده عیناً نی  222ة صفح 12 جلد االولیاءةحلیاين حکايت، در  

دوســتی و  چنــان رســم كــب  مــده اســت درويــش دو ســمعانی داســتان اًرواح رَوح در

بـب   هـم  ديگـرد  يکـی،  سـود  از  يـین  تغییر زمان در حتی كردند كبمی رعايت را وفادارد

 حـال دوسـت و   رعايـت  حـد  ايـن . كند عوض را خود موافقت يار خويش قصد كرد تا دين

 .كندمی مسلمان را او و شودمی ادبچب ترسا شگفتی موجب وفاد با او

 جمـال  بـا  صـورتی  بـر  اشديده رفت،می بغداد بازار در درويش  ن كب اندو هم  ورده»

 و بـر نـب   در دل رفت، باز ا ندُهان زاويب بب عريان و عطشان و حیران ...بداد دست از دل افتاد،

. اسـت  ادبچـب  ترسـا  گفتنـد  كیسـت؟  نايـ  كب پرسید كسی هر .. از.نب جگر درد ج  حاصل

  ن. داد خآـر  خـود  كـار  حقیقـت  از را او و شـد  فـراز  زيآـا  شخ   ن دكان در بب  خراًمر

 در محآـت  حقیقـت  كب بست، بايد میان بر زُنّار موافقت، بب صادقی، اگر: گفت دلربا شخ 

 رفیـه  بـا  داشـت،  رفیقی  مد، باز خود ا ندُهان كلآب بب بود، روا: گفت مرد  ن. است موافقت

 و شـد  بـازار  بـب  مـرد   ن دو خـر،  زنّار شود بازار بب چون: گفت رفیه. بگفت قصب  ن خود

  مـد،  خـويش  مقصـود   ن دكّـان  بـب  و بخريد زنّار دو بود گفتب ود دوست  ن كب همچنان

نیکـو   است، فتّوت را شما كب اكنون: گفت پسر  ن. بگفت قصب چیست؟ زنّار دو اين: گفت

 (.41: 1423 ،)سمعانی «كن عرضب اسالم. زدن شما بر ره نآود



 23 مسلمان انصوفی دست  به کتاب اهل آوردناسالم اتیحکا لیتحل               97بهار و تابستان 

يهـودد   همسايب اذيت و  زار برابر در كب  مده دينار مال  نی  حکايت األولیاءتذکرةدر 

 و صـآر  همـب   ن ديـدن  بـا  جهـود  كـب  حدد تا كرد غیظ كظم و داده خرج صآورد بب خود

 (.112 : 1422 ،عطار) پذيرفت را او دين شکیآايی

نیـ   مـده اسـت.  شـعرانی در       51 صـفحة  الحسنیشرح قشیرد ًسما اين حکايت در  

  عین حکايت را بب ابوحنیفب نسآت داده است.  53 صفحة الکآرد  آقات

 و خشـم  مقابـل  اسـت كـب در   نصـر بادد  حکايـات، داسـتان ابوالقاسـم    هم از اين دست

 .شـد  مسلمان اررفت اين ديدن با جهود كب جايی تا داد خرج بب و صآر تحمل جهودد درشتی

 (212 :1422 ،)عطار

  ر  از مسلمان، غالآاً صوفیان اذيّت و  زار كب است در اين روايات  ن تأمل قابل ةنکت

است. اين نکتب در واقع ريشب در تاريخ صـدر اسـالم دارد.  نجـا كـب يهوديـان      بوده يهوديان

نهـا و مسـلمانان   موجب  زار و اذيت فراوان براد رسـول اسـالم شـدند تـا جـايی كـب بـین         

هاد سخت درگرفت. اين كینب و عداوت در  ول تاريخ اسالم بین يهـود و مسـلم   كشمکش

هايی مسـآوق بـب سـابقب نآـود. در     ورزدادامب يافت. حال  نکب بین مسلمان و ترسا چنین كینب

قر ن كريم، دشمن ترين مردم نسآت بب مسلمانان، يهود و مشركین دانستب شده و مهربانترين 

 ن شْـر كُوا  وَالَّـذِين   الْیَهُـودَ   مَنُوا لِلَّذِين  عَدَاوَةً النَّا ِ ن ش دَّ ل ت جِدَنَّ» دم بب مسلمانان، مسیحیان:مر

 وَرُهْآَانًـا  قِسِّیسِـین   مِـنْهُمْ  بِـأ نَّ  ن صَـارَ  ذ لِـ َ   إِنَّـا  ق الُوا الَّذِين   مَنُوا لِلَّذِين  مَوَدَّةً ن قْر بَهُمْ وَل ت جِدَنَّ

(  آیعی است كب صـوفیان مسـلمان بـا تـوغلی كـب در قـر ن       22:المائدة) «يَسْت کْآِرُون  ل ا وَن نَّهُمْ

 اين عقیده را در حکايات خويش انعکا  دهند. ،داشتندمی

 

 اشارات و بشارات تورات و انجیل-2-4

از سـود علمـاد اهـل كتـاب      انجیـل و  توراتدر عین حال كب بب تحريفات  قر ن مجید

بب اينکب نـام پیـامآر    قر نكرده، الهی بودن اصل اين دو كتاب را تايید كرده است. در  اشاره

 الْـأُمِّیَّ  النَّآِـیَّ  الرَّسُول  يَتَّآِعُون  الَّذِين »تصريح شده است:  ، مده بوده انجیلو  توراتاسالم در 

( و نی  بـب ايـن نکتـب اشـاره     151)األعرا :  «یلِوَالْإِنْجِ التَّوْرَاةِ فِی عِنْدَهُمْ مَکْتُوبًا يَجِدُون بُ الَّذِد



 42 34شماره                                          نشریّة نثر پژوهی ادب فارسی                                                              

 الَّـذِين  »شناسـند:  مسیحیان و يهوديان( پیامآر اسالم را بب خوبی میل كتاب )شده است كب اه

 .(22األنعام: ) «ن بْن ا َهُمُ يَعْرِفُون  ك مَا يَعْرِفُون بُ الْکِت ابَ  ت یْن اهُمُ

اين  يات و  يات مشابب  ن باعث شده كـب صـوفیان مسـلمان توجـب خاصـی بـب ايـن دو        

ها و رفتارهاد خود از  نهـا نقـل   كتاب  سمانی داشتب باشند و سخنانی در تأيید مآانی انديشب

منسـوب شـده در ايـن     انجیـل و  توراتكنند. الآتب بسیارد از سخنانی كب در متون تصوّ  بب 

و در واقع  بشخور  ن مطالب همانا فرهن  اسالمی اسـت )ن.ک:   شوددو كتاب يافت نمی

(. با اين وصف گاه مسلمان شدن ترسايان و بب ويژه يهوديان بب اين امـر  13:  1413 ،احمدد

منسوب شده كب يهودد و ترسا در رفتـار يـا گفتـار صـوفی مسـلمان اشـارتی يـا بشـارتی از         

 حکايات ذيل: انديافتب است.  از اين مقولب تورات و انجیل

 گشـت مـی  جهان گرد و برداشت هامال بود، نآشتب خصمان جملب نام عیاض[ بن ]فضیل»

 و زو  مـد  او بـرِ . را او نمانـد  ديگـر  خصـمی  جهـودد  جـ   تا كرد،می خشنود را خصمان و

. اسـت  نمانـده  مـال : گفـت . كـنم  بحل ترا تا بازده من مال: گفت جهود. خواستمی حاللی

 مـن  بـا  مـن  مـال  تـا  نکـنم  حـالل  تـرا  من كب است سوگند چنین و نینچ بر من: گفت جهود

 اسـت،  نهـاده  زر  نجـا  و كن من نهالی زير در دست و در د من خانب بب گفت  نگب. ندهی

 جهود خانب بب فضیل. كنم حالل ترا من تا گردد راست من سوگند تا ده من بب و بردار مشتی

 نخسـت : گفـت  جهـود . داد بـدو  و رداشـت ب زر مشـتی  و كـرد  نهالی زير در دست و در مد

 پـس . شـد  مسـلمان  و كـرد  عرضـب  او بـر  اسالم. كنم حالل ترا من تا كن عرضب من بر اسالم

 اسـت،  كـدام  حـه  كـب  بـود  نگشـتب  درسـت  مرا امروز بب تا گشتم؟ مسلمان چرا دانی: گفت

 هـر  كـب  بودم خوانده تورات در  نکب بهر از. است اسالم حه، دين كب شد درست مرا امروز

 تـرا  نآـود،  زر مـن  نهـالی  زيـر  در و گردد زر نهد، خاک بر دست چون كند، راست توبب كب

 حقیقـت  سر از تو توبب كب دانستم گشت، زر و نهادد خاک بر دست چون. كردممی امتحان

 (.224/1: 1464 ،)مستملی بخارد «حه دين در مگر نآود حقیقت توبب و است

  مده است. نی  136 صفحة األولیاءتذکرة در اين داستان 



 22 مسلمان انصوفی دست  به کتاب اهل آوردناسالم اتیحکا لیتحل               97بهار و تابستان 

 ،راهآـی  ؛كردنـد ياران اوست كـب در كـوه  ـور سـماع مـی      و جنید ةديگر دربار داستان

فلسفب و شرايط سماع ايشان را پرسید، جنید جـواب نیکـو داد. راهـب مسـلمان شـد و دلیـل       

اوصا  خوااّ امت محمد)ا( را خوانده بـوده   انجیلاسالم خود را چنین بیان كردكب در 

كنند و لآاسشان خرقـب پشـمین و غذايشـان    ب  نها در سماع شرايط زهد را رعايت میاست ك

اد از نان است. و اين  دانسـتب كـب جنیـد و يـاران او از خـواا امـت محمـد)ا(        شکستب

 هستند و دين او حه است :

 شـري   ً وحـده  اهلل إً إلـب  ً نشهد نن فأنا جنید اباالقاسم يا يدک مدّ الراهب: ...فقال»

 نمـة  مـن  خواصّـاً  ننّ مکتوبـاً  اًنجیل فی وجدتُ هکذد ورسولُب. عآدُه محمداً ننّ ونشهد لب 

  الصـو   لآاسُـهم  الدنیا دار فی ال هد بشر  السماع عند يتحركون وسلم علیب اهلل صلی محمد

)سُـلمی   «سـلم  و علیـب  اهلل صلی محمد نمة خوااُ نولئ  وخرقة، بک سرةٍ الدنیا من رضوا قد

1412 :166/2.) 

 

 فراست صوفیان مسلمان -2-3

از ديگر عوامل مسلمان شدن اهل كتاب در مواجهب با صـوفیان مسـلمان، فراسـتی اسـت     

تـوان گفـت:   كردنـد. در تعريـف فراسـت بـب كوتـاهترين بیـان مـی       كب در ايشان مشاهده می

 : نـود و 1422)محمـد بـن منـور،     «بر ضماير خواندن افکار اشخاا استفراست يا اشرا  »

 «بنـور اهلل  يَنظُـر  فإنّـب  المـومن  فراسـة   اتقـوا » نآـود  حـديث  صوفیان معتقدند كب بنـابر هشت(. 

شخصـی كـب قلـب خـود را از هـواجس نفـس پـاک نگـب دارد،          .(462/ 3 : 1324ترمذد، )

بخوانـد. در ايـن بـاب     -إلّـا مـا شـا  اهلل   -تواند در پرتو نور الهی مـافی الضّـمیر خاليـه را   می

المتفرّ ُ يَنظر بنور اهلل ع ّوجلّ وذاکَ سوا عُ ننوار لُمعت فی قلآـب  »گويد: ابوسعید خراز می

متفرّ  بب نـور خـداد بنگـرد و  ن سـوا ع     » .(442: 1432 ،)السیرجانی «فأدرک بِها المعانی

 .(463: 1463 ،)عثمانی « انوار بود كب در دل بدرخشد، معانی بدان نور ادراک كند.

دادد بب فراست شناختب شده بودند از جملب ابوالفـوار  شـاه   در میان صوفیان مسلمان تع

(  435: 1323 ،)قشـیرد  «الفراسةكان شاهُ الکرمانی حـادَّ  »هـ.ق( كب 222بن شجاع كرمانی)م. 
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مـات  هــ.ق( كـب در واقـع فراسـت، محـور اصـلی انآـوه كرا       331و شیخ ابوسعید ابـوالخیر)م.  

 .: نود و هشت(1422 ،منور)ن.ک: محمد بن دهد منسوب بب او را تشکیل می

خــوّاا  مــده كــب از رود  حکــايتی از ابــراهیم عرفــانی، كتــب در روايــات موجــود در

شد؛ در حالی كـب خـود  ن جهـود    فراست، متوجب حضور جهودد در میان جمع ياران خود 

سـلمان شـد و از   سعی در انکار دين خود داشت، فراست ابراهیم باعـث شـد تـا  ن جهـود م    

 (. 425 :م1333، )خرگوشی رديدكآار صوفیان گ

 ،فراسـت  رود كـب از   مـده اسـت   مسـروق  ابوالعآـا ِ  ةحکايتی شآیب اين روايت، دربار

 كـرد. مـی  پنهـان  خـود  ديـن  و گرفتـب بـود   قـرار  جمـع يـارانش   میان در كب شد پیرد متوجب

 )قشـیرد  شـد  مسـلمان  او ديدن اين فراسـت  با نی  پیر و شد او بودن يهودد متوجب ابوالعآا 

1323: 426). 

 إتّقـوا  حـديث  از كـب  ديـد  را ترسـا  غالمی  او است. جنید ،بعدد فراست صاحب صوفی

بـا   غـالم  اسـت؛  اتمسـلمانی  وقـت  و ترسـايی  تو گفت: او بب جنید پرسید.می المومن ف راسة 

 (.123 :1462 ،شد )عآّادد مسلمان ديدن فراست او

 است. هنی   مد 354 صفحة االولیاءتذکرة در اين حکايت 

ین صـورت  شآیب همین روايت در مورد خواجب عآـدالخاله غُجـدوانی اسـت كـب بـب همـ      

 .(424: 1422، )جامی كندترسايی را مسلمان می

 اهـل  مسـلمانان  میـان  در كـب  بود شنیده روم در كب است ترسايی بب مربو  ديگر روايت

 بـب  و پوشـید  مرقـع  و كـرد  صـوفیان  شـآیب  را خـود  هـا،  ن امتحان براد. است فراوان فراست

 دانسـتند  شـناختب و  را او  نـان  دود هـر  رفت. نهاوندد ابوالعآا  و قصاب ابوالعآا  مجلس

 (. 223 :1422عطار ) شد مسلمان فراست از  نان، اين ديدن از بعد ترسا. ترساست كب

 است.  مده نی  422صفحة  اًنسنفحات در اين حکايت 

موجـود در سـاير    ز  ن غرابـت فـوق العـادهِ   هايی است كـب بـرو  فراست از جملب كرامت

كرامات منسوب بب صوفیب را ندارد. افرادد كب در روانشناسی  دمیان دقت و تأمالت عمیـه  

منـد باشـند. لـذا بـروز     تواننـد از ايـن ويژگـی بهـره    مـی  _هاد متفاوتبب نسآت _باشندداشتب
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اد نفس و روان  دمـی تأمـل   فراست در میان ب رگان صوفیب كب غالآاً عمرد در زوايا و خآاي

اند، شگفت  ور نیست. در نتیجـب تشـخی    هاد فوق العاده داشتبكرده و در اين زمینب دقت

كند براد شیخ ممکن اسـت. از سـود   غیر مسلمانی كب دين خود را از شیخ صوفی پنهان می

ا ديگر،  آیعی است كـب  ـر  مقابـل، كـب شـناختی از شـیخ نـدارد و راز ايـن توانـايی او ر         

داند، تحت تأثیر قرار بگیرد. لـذا ايـن دسـتب از حکايـات كـب در  نهـا شـیخ بـا فراسـت          نمی

تواننـد ريشـب در واقعیـت هـم     شـود، مـی  خويش سآب اسالم  وردن شخ  غیر مسلمان می

 داشتب باشند. 

 

 لطف الهی به جهود و ترسا-2-5

الهـی اسـت   گاهی اوقات عامل اصلی مسلمان شدن جهودان و ترسايان عنايـت و لطـف   

هاد مختلف مسلمان می شوند. در اغلب ايـن حکايـات   كب شامل حال  نان شده و با واسطب

فرض بر اين است كب  ن يهودد و ترسا كب بیگانب درگاه حه هستند با عنايت الهی مسـلمان  

 اد است.حکايات  فرعی و واسطب شوند و  شناد درگاه او. نقش عارفان مسلمان در اينمی

   م معرو  كرخی از اين دست است:حکايت اسال

: گفـت  اسـتادش . فرستادند معلم بر را ود. بودند ترسا پدرش و مادر  كرخی[ ]معرو »

 خـدا  بگـود، : كب گفتمی كب چند هر. الواحد اهلل هو بل ً نی،: گفت!  ثالثب و ثالث بگود

 .زدش سـخت  بـار  يـ  . نداشـت  سـود  بـ دش،  اسـتاد  چنـد  هر. يکی: گفتمی او است سب

 كب دينی هر و بیامدد، كاشکی: گفتندد پدرش و مادر. نیافتندش بیش و بگريخت معرو 

 «شد مسلمان الرضاموسی بن علی دست بر و برفت ود. كردمانی او موافقت ما بخواستی، او

 .(461: 1422)عطار، 

 در باب اسالم معرو  كرخی اين  روايت نی  شنیدنی است:

 داد بـدو  نـان  ادپاره. بگذشت برود ترسايی خورد،می ننا  ايی[ ]داوود: كب است نقل»

«  مـد  وجـود  در كرخـی  معـرو   كـرد،  صـحآت  خود حالل با ترسا  ن شب  ن. بخورد تا

 .(412)همان: 



 42 34شماره                                          نشریّة نثر پژوهی ادب فارسی                                                              

نی  مسلمان شدن غالمـی را كـب مـورد لطـف و رحمـت الهـی        األولیاءتذکرةاين حکايت 

 ديـدم  جـوانی  مکـب  در: مآـارک[  ]عآـداهلل  گفـت  كـب  اسـت  نقل و»كند: قرار گرفتب بیان می

 رفـتم،  او پـیش . بیفتـاد  و شـد  بیهـوش  ناگـاه . رود كعآـب  در كب كرد قصد كب جمال صاحب

 خواسـتم  بـودم،  ترسـا  مـن : گفت افتاد؟ حال چب را تو! جوان اد: گفتم.  ورد شهادت جوان

 بیـتَ  تـدخلُ : داد  واز هـاتفی . بیـنم  را كعآـب  جمـال  تـا  انـدازم  كعآـب  در را خود تلآیس بب تا

 دشـمنی  از پـر  دل و  يی دوست خانب در كب دارد روا الحآیبِ؟ مُعاداتِ قلآِ  وفی الحآیبِ

 (264 )همان: « !دوست

بـا ديـدن    شـده،  شـاملش  حـه  لطـف وعنايـت   كب از همین دست است حکايت جهودد

 ابوسعید ابوالخیر، ب ر ، عار  دواسطب بب خداوند و شودمی خجل خود دين مسلمانان از

 .(142 :1422 ،كند )محمد بن منورمی هدايت بب اسالم، را او

 

 برکت خدمت به خلق و حُسن ظنّ به خداوند -2-2

اد از جهـودان  از جملب عواملی كب بر مآناد متون اصیل تصو  باعث اسالم  وردن عده

گونب افراد بب مسلمان بـا  و ترسايان شده است خدمت بب مسلمانان و بب ويژه مشايخ است. اين

كنند و بب خداد  نها حسن ظـن دارنـد   نگرند و دين ايشان را تحسین میحسرت و شوق می

 شود تا باألخره بب شکل رسمی هم بب شر  اسالم مشر  شوند:همین امور باعث می

 را درويشـان  تـا  بايـد مـی  درم هـ ار : گفـت . بـود  بغـداد  در وقتـی [: شـآلی ]كب است نقل»

 كـب  شـر   بـدان  لیکن بدهم من: گفت. خاست برپاد يیترسا. برند حج بب و خرند اف ارپاد

 شـما  كـاروان  در: گفـت  جوان نیستی، حج اهل تو جوانمردا،: گفت شآلی. بآريد خود با مرا

 همـب  تـا  بسـت  در میـان  ترسـا . برفتنـد  درويشـان . گیريد ستورد  ن از مرا نیست؟ ستور هیچ

 شـادد  از مـرا  شـیخ،  اد :گفـت   اسـت؟  چگونب تو كار جوان، اد: گفت شآلی. شدند روانب

 برگرفت جاروب جوان  مدند راه در چون بود. خواهم همراه شما با من كب  يدنمی خواب

 ايشـان  در. رسـیدند  احـرام  موضـع  بـب . كندمی بر خار و رفتمی ايشان جاد من لگاه هر بب و

 در را تـو  زُنّـار  با: گفت را جوان شآلی رسیدند خانب بب چون. كردمی همچنان و نگريستمی
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 نگـذارم.  اتدرخانـب  :گويدمی شآلی الهی،: گفت و نهاد  ستانب بر سر جوان . نکنم رها خانب

 بب ايم،زده ما او جان در عشه  تش ايم، ورده ما بغداد از را او شآلی، يا: كب داد  واز هاتفی

 تـو  دوسـت،  اد! دار دور خـويش  زحمـت  تـو  ايـم، كشـیده  مـا  خويش خانب بب لطف سلسلب

  ن و  مدنـد مـی  بیـرون  و رفتنـد می درون ديگران. كرد زيارت و شد خانب در جوان. در د

 بیـرون  شـیخ،  اد: گفـت  جـوان   يـی.  بیـرون  جـوان،  اد: گفت شآلی.  مدنمی بیرون جوان

 ! «رسـید  خواهـد  كجـا  كـار  خـود  تا يابم،نمی باز كنممی  لب خانب درِ چند هر. گذاردنمی

 .(632: 1422 ،)عطار

 كـب   مده است مردد يهودد درباب زيآايی حکايت ألسما  اهلل، قشیرد شرحكتاب  در

 او بـب  خا رد داشت و وقتی كب حاجـت ايشـان را بـر ورد، خداونـد     بب فقراد مسلمان تعله

 .(225 :1321 ،قشیرد ) اسالم  ورد شده، مسلمان متحول عارفی بب دست كرده، رحمت

 حـه  در خداونـد  جانـب  از كب رحمتی و لطف سآب گاهی اوقات ترسايان و يهوديان بب

 ورنـد؛ حکايـت تحـول    مـی  اسـالم  بیننـد، مـی  مسلمان صوفیان حه در خصوا بب  بندگان

اد همـراه  و ورودش بب جرگب اهل تصو  بـا چنـین واقعـب    حداد نیشابورد ابوحف  روحی

. شـد  شـیفتب  كنی كـی  بـر  كب بود چنان ]ابوحف [ ود حال ابتداد كب گويند چنین و» است:

 ن ديـ   بـب  تـو  شـغل  اين حیل ساحر، است جهودد نسابور شارستان اندر: گفتند كب را ود

 شـآانروز  چهـل  تـرا : گفـت  جهـود . گفت باز حال و  مد ود ن دي  بب بوحف . است ود

 تـو  مـراد  و كنم حیلت من تا كرد، نآايد نیکو نیت و خیر اعمال و حه ذكر و كرد نآايد نماز

. برنیامـد  مـراد   ن و بکـرد   لسـم  جهـود  شـد،  تمـام  روز لچهـ  چون. كرد چنان ود. بر يد

 هـیچ  مـن : گفـت  بـوحف  .  بینـديش  نیـ   نیـ  . باشد گذشتب خیرد تو بر ًمحالب: گفت

  مـدم، مـی  راهگـذر  بـب  كب ن اً با ن، بر و گذشت من ظاهر بر كب خیر اعمال از دانمنمی

 كـب  را خداد  ن میازار: گفت دجهو. نیايد  ن در كسی پاد تا بینداختم پاد بب راه از سنگی

 و كـرد  توبـب  ود. نکـرد  ضـايع  تو رنج مقدار اين ود كردد، ضايع ود فرمان روز چهل تو

 .(123 :1423 ،)هجويرد «شد مسلمان جهود

 نی   مده است.  324 فحةص األولیاءتذکرةاين حکايت در 
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 آیعی است كـب بـب    باشند.توانند ريشب در واقعیت داشتببسیارد از اين نوع حکايات می 

جانآب جامعب اسالمی بر جوامع غیر مسلمان در روزگـار نقـل ايـن حکايـات،     سآب تفوّق همب

ســطحی بــا بعضــی از يهــود و مســیحیان در اعمــاقِ ضــمیر خــويش  رزود مســلمانی و هــم 

اند و گاه در سفر و حضر بب خدمت مسلمانان بب ويژه صوفیان و عارفان داشتبمسلمانان را می

ب واقعیـت   نهـا تآـديل بـ    اند و بب مح  ايجاد شرايط مناسب ايـن  رزود نهـانی  خاستببرمی

از  نجا كب اسالم  وردن غیر مسـلمانان در میـان قـوم از اهمیـت فـوق      شده است. بالفعل می

شـده،  العاده برخوردار بوده است، اين نوع اتفاقات در بین صوفیان دهـان بـب دهـان نقـل مـی     

 شده است.نهايتاً در متون تعلیمی و حکمی ايشان ثآت می يافتب وشاخ و بر  می

 

 برتری صوفیان مسلمان در مُکابره و مناظره -2-7

علل اسالم  وردن يهود و ترسايان كب در  ثار صوفیب  مده اسـت تفـوّق  ـر      از ديگر

ها بیشتر عملی است تا نظرد و شـخ  مقابـل   مسلمان در مناظره و مکابره است. الآتب مناظره

شـود و اسـالم   ب يهودد يا ترساست در برابر عمل كرامت گونب شیخ مسـلمان مجـاب مـی   ك

  ورد.می

ابـراهیم  جـرد بـا     ةها كب در بسیارد از منابع نقـل شـده، منـاظر   ترين اين مناظرهمعرو 

 فردد يهودد است كب در بحث كرامت  ورده شد.

 راهآـی  بـا  صوفیی» الی:از اين جملب است مناظره صوفی و راهب در كیمیاد سعادت غ  

 هـیچ  روز چهـل ( ع) عیسـی  زيـرا : گفـت  نیاورد؟ ايمان( ا) محمد بب چرا كب كرد مناظره

 صـوفی . اسـت  نکـرده  ايـن  شـما  پیغـامآر  و كرد نتواند صادق پیغامآرد ج  اين و نخورد چی 

 ود؟ بـب   ورد ايمان نخورم چی  هیچ و بنشینم روز چهل اگر ود امت از اميکی من: گفت

 تمـام  روز شصـت . كـنم : كنی؟گفت زيادت: گفت. بنشست روز پنجاه صوفی.  ورم:گفت

 .(32 :1426 ،)غ الی«  ورد ايمان راهب  ن نخورد چی  هیچ كب بکرد

 بسـیار  مـال  سـال  هر روم بالد از: كب است نقل» و نی  مناظره رهآانان رومی با امام شافعی:

 كنـد،  بحـث  دانشـمندان  با تا بفرستادند دچن رهآانی سال ي . الرشیدهارون  بب فرستادندمی

. بیامدنـد  ترسـا  مـرد  چهارصـد !  مطلآیـد  مـال  دگر ما از اً و بدهیم، مال دانند، بِب ايشان اگر
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 هـارون  پـس . شـدند  حاضر دجلب لب بر بغداد علماد جملب و كردند، منادد تا فرمود خلیفب

 حاضـر  دجلـب  لـب  بـر  همـب  چـون . كـرد  بايدمی را تو ايشان جواب: گفت و  لآید را شافعی

 مـا  با كب هر: گفت و انداخت،  ب سر بر و برفت و انداخت، دوش بر سجاده شافعی شدند،

 روم قیصـر  بـب  خآر و شدند مسلمان جملب بديدند  ن چون ترسايان.  يد اينجا كند،می بحث

 اينجـا  مـرد   ن كـب  الحمـدهلل : گفـت  قیصـر . شـافعی  دست بر شدند مسلمان ايشان: كب رسید

  .(235 :1422 ،)عطار« نماندد زناردارد روم همب در  مدد اينجا اگر كب یامد،ن

 كـرد می مناظره هاكیش همب در چون كب صوفیان نی   مده يکی از باره لقب همچنین در

 نام است ابوالحسن ابواًديان، كنیت»نامیدند: می ابواًديان را او داد،می شکست را ايشان و

. بشکسـتید  را ايشـان  و كـردد  منـاظره  هـا كـیش  همـب  در كـب  كردند یتكن ابواًديان علی،

كـردن   خاكسـتر  همـب  پـاد  بـب   تـش  و شدن  تش در و جهود با ود كردن مناظره حکايت

 .(333 :1426د،انصار) «القصب

*** 

اسـالم  وردن   علـل  تفکیـ   اوقات گاهی كب ذكر استبحث، اين نکتب شايان پايان در

يـ    بـب  تنهـا  تـوان گفـت  نمی كب ادگونب بب نیست؛ پذيرامکان لكام  ور بب جهود و ترسا 

در داستان جهود و فضـیل عیـاض،    مثال شده؛ مسلمان ترسايی يا جهودد كب است بوده دلیل

گويی تورات راجع بب اخالق مسلمانان موجـب مسـلمان شـدن    هم كرامت فضیل و هم پیش

سـرار  توكـل راهـب و كرامـت     اًيهودد شد و يا در داستان محمـد بـن فرجـی در تهـذيب    

 عار  مسلمان هردو در تسلیم راهب نقش دارند.

 

 گیرینتیجه -4

روابطی كب بـین صـوفیان    بر  آه  نچب كب در  ثار متقدّم تصوّ  اسالمی  مده است، در

 مد تعدادد از پیروان  ن دو دين بب دست مسلمان با پیروان  يین يهود و مسیحیت پیش می

مواجهب بین صوفیان مسلمان با راهآان و زاهـدان مسـیحی     وردند.الم میصوفیان مسلمان اس

گرايـان  شد كب بین بـا ن ها همچون نآردد تصوّر میو يهودد در نظر نويسندگان اين كتاب
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گرفت. در ايـن  دين نوخاستب امّا قدرتمند اسالم و اديان قديمی يهود و مسیحیت صورت می

 فضـیل   جـرد،  ابـراهیم  فرجـی،  بن محمد ادهم، ابراهیم جنید بغدادد، چون میان، صوفیانی

 دينـار،  مال  خیرنساج، نیشابورد، ابوحف  خواا، ابراهیم مسروق، ابوالعآا  عیاض، بن

  نهاونـدد،  ابوالعآـا   و قصـاب  ابوالعآا  خضرويب، شآلی، احمد اسلم، محمد ثورد، سفیان

  يند. از قهرمانان اين نآردهاد عقیدتی بب شمار می

م  وردن يهوديان و ترسايان گاه فردد است و گاه بب شکلی جمعـی. بعضـی مواقـع    اسال

يابد كب جانشین شـیخ و پیـر خـود    شخ  نو مسلمان در دين جديد  نقدر رسوخ معنود می

 شود.می

 مسـیحی  هـاد سـرزمین  بین افراد مسلمان و يهودد و مسـیحی بیشـتر در   هامالقات مکان

در صحراد سینا، منا قی كب حتّی قآل از ظهور اسالم   ور هياكو يا روم شام در است؛ نشین

 دلیـل  بـب  و بیابـان  نیـ  در  مالقاتهـا  از برخـی  .هم بب داشتن راهآان و تاركان دنیا شهره بودنـد 

افتد. اين امر بب سآب  ن است كـب اغلـب   اتّفاق می ترسا و جهود با صوفی مسلمان سفردهم

 اسـت. بـوده  كلیسـا  از ايـن مالقاتهـا در   نـد. برخـی  اصوفیان اهل سیر و سفر و سـیاحت بـوده  

 را كلیسـا  در حاضـر  ترسـايان  خـود  كرامـات  بـا  و رسـانده  كلیسا بب را خود صوفیان مسلمان

 موجـب  اعمالشـان  و سخنان با و خود وعظ مجلس در نی  اوقات برخی .اندكردهمی مسلمان

ونب برخوردهـا  نگونـب كـب از    تصوير نهايی اينگ .اندشدهمی اديان ديگر پیروان روحی تحول

انجامـد و  ـر  مسـیحی يـا     منظر صوفیان مسلمان روايت شده، بب تفوّق صوفی مسلمان می

شود. مهمترين عوامل برتـرد صـوفی مسـلمان در ايـن نآـرد      يهودد بب دين اسالم مشرّ  می

معنود عآارتند از: اظهار كرامت از جانـب صـوفی مسـلمان، سـجاياد اخالقـی او، اشـارات       

ورات و انجیل بب  اسالم و پیامآر  ن، فراست صوفی مسلمان، لطف الهی بب جهـود و ترسـا،   ت

بركت خدمت بب خله و حسن ظنّ جهود و ترسـا بـب خداونـد و برتـرد صـوفی مسـلمان در       

 مناظره عقیدتی.
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