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بررسی باورهای هندویی
در مکاتیب عبدالله قطببنمحیی

2

چکیده
بررس��ی دین هندو و تصوف ،نش��ان از وجود ش��باهتهای فکری و عملی عالمانی است که
آثارشان محل تأملی جدی است .عبدالله قطببنمحیی جهرمی صوفی قرن نهم هجری قمری
در جنوب فارس در چند فرس��خی جهرم ،شهرکی به نام اخوانآباد تأسیس کرد و توانست افکار
و اندیش��ههای خود را نشر دهد .وی در مهمترین تألیف خود یعنی مکاتیب ،به هند ،آموزههای
هندویی و شــاعر عارف ،امیرخســرو دهلوی ،اشــاره میکند .مکاتیب ،نه تنها دربردارندهی
آموزههای اخالقی ،تربیتی و مســائل غامض عرفانی اســت؛ بلکه هند را سرزمینی میداند که
حضرت آدم(ع) در آن هبوط کرد .عبدالله قطب ،ضمن مخالفت با ریاضتهای ســخت هندوان
آن را خطایی بزرگ میداند و حتی برخی اشــعار و افکار امیرخســرو دهلوی را برخاسته از این
تفکرات هندویی دانسته و به نقد آنها میپردازد؛ اما برخی نامههای مکاتیب در مسئلۀ حقیقت
دیو و فرش��ته ،دربردارندۀ مضامین اوپنیشــاد بوده و نوعی پیوند روحانی با باورهای هندویی به
چشم میخورد .همچنین بررســی ذکر ،فکر و مراقبه در مکاتیب و تطبیق آن با کیش هندویی،
نشــان میدهد که فنون تمرکز برای رسیدن به حقیقت و خالصی روح از جسم و چگونگی ذکر
عملی در توصیههای او به مریدان و مخاطبانش وجود دارد.
واژگان کلیدی :باورهای هندو ،عبدالله قطببنمحیی ،امیرخسرو دهلوی ،ذکر ،فکر ،مراقبه.
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 .1مقدمه

سال سوم  ،شماره  ،6پاییز و زمستان 1399

بررسی باورهای باطنی در هندوســتان و حضور برجستۀ تصوف در این سرزمین که با یکدیگر
در تعاملاند ،منجر به ش��باهتها و تفاوتهایی میان آنان شــده که در دین و فرهنگ هندویی ـ
اسالمی بهخوبی قابل مشاهده است.
وج�وـد آموزههایی چ��ون ریاضت و خلوتهای خــاص در دین هندو و تصوف نشــان از
اشــتراکات متعددی اســت که با کنار هم قراردادن این دو ،نتایج اثربخش و مفیدی را در اختیار
هر محققی قرار میدهد .اوج تعامل تصوف و باورهای باطنی هندوان به دوره شــاهزاده داراشکوه
(قرن دهم) بازمیگردد (ر.ک به :داراشکوه.)1354 ،
شـ�یخ عبدالله قطببنمحیی از جمله ش��خصیتهای عرفانی و اهل تصوف در قرن نهم و
اوایل قرن دهم هجری ،اهل جهرم واقع در جنوب فارس است .او بعدها در چند فرسخی جهرم
با تأس��یس شهرکی به نام اخوانآباد توانست افکار و اندیشههای خود را نشر دهد (عبدالله قطب،
 .)20 :1396عبدالله قطب در چندین جا از نامههای خود به هند ،عقاید هندویی و امیرخسرو
دهلوی (از شاعران هندی) اشاره میکند.
در این تحقیق ،ســعی میشــود به این مســئله پرداختهشــود که آیــا در مکاتیب عبدالله
قطببنمحیی ،نشــانههایی از عقاید هنــدو وجود دارد یا خیر؟ آیا با رویکــرد تطبیقی میتوان
اندیش��ههای عبداللــه قطببنمحیی و برخی باورهای مکاتب فلســفی و متون هندویی را مورد
بررسی قرار داد؟

 .2پیشینه تحقیق

راجع به زندگی و اندیش��ههای عبدالله قطب تحقیقات و آثار متعددی تألیف شــده است که هر
کدام در جای خود دارای اهمیت اس��ت؛ اما بهصورت مجزا درب��ارۀ آیین هندو در مکاتیب او
پژوهشی صورت نگرفته است .تحقیق حاضر ،انتقادات عبدالله قطب را نسبت به کیش هندویی
و نیز تطبیق برخی تأمالت وی نظیر ذکر ،فکر و مراقبه با باورهای هندوان که در آن شباهتهایی
دیده میشود را مورد بررسی قرار داده است.

 .3مکاتیب عبدالله قطببنمحیی و سرزمین هند

 .3-1سرزمین هند و پرندۀ ابابیل

عبدالله قطب معتقد اســت که سرسبزی و شادابی سرزمین هند برخاسته از متون روایی است.
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از جمل��ه ش��خصیتهای عرفانی و صوفی مشــرب قرن نهم که مکاتیــب وی (مجموعه
نامههایش) شــهرت دارد ،عبدالله قطببنمحیی است .وی در جنوب فارس و در چند فرسخی
جهرم ،شــهرکی تأســیس کرد و توانســت نهضت فکری و عملی خود را بهپیش ببــرد .به گفته
زرینکوب رســائل قطب که قســمتی از آنها به نام مکاتیب عبدالله قطب منتشــر شده است،
صوفی تائب عارف است که خود را در طی آنها
اهد
درواقع تعداد کثیری از مکتوبات این
شــیخ ز ِ
ِ
ِ ً
«عبدالل��ه ،قطببنمحیی» میخواند و در طی آنها غالبــا مطالب عرفانی و دینی مطرح میکند
(زرینکوب.)76 :1385 ،
عبدالله قطب تا سال  906ق( .حدود حکمرانی شاه اسماعیل صفوی) زنده بوده که از نظر
میالدی برابر با سال  1521اســت؛ این تاریخ مصادف است با سال حکومت مغول در هند (از
قرن شــانزدهم م .تا قرن نوزدهم)؛ همچنین سال پایهگذاری حکومت مغول به دست بابر را سال
 1526م .میدانند (ر.ک.به :رودریگز.)513 :1397 ،
زرینکوب ،معتقد اســت که جســتجو در تصوف و نهضت صوفیانۀ قطب و نیز امکان ادامه
داشتن راه وی در قطبآباد نیاز به تحقیق و تدقیق است (زرینکوب.)76 :1385 ،
عبدالله قطب ،عالوه بر تعالیم تربیتی صوفیانه مانند تأیید سلسلۀ سهروردیه ،مسائل متعددی
در زمین��ه اصول عقاید و س��بک زندگ��ی دارد .این عارف واالمقام در یک��ی از نامههای خود به
شــخصی به نام شــیخ صدرالدین محمد مینویســد« :تصوف نافع ،تصوف سهروردی است و
غزالی و راغب و قشیری» (عبدالله قطب.)21 :1395 ،
در بین معارفی که در نامههای وی وجود دارد ،انتقاد وی از تعالیم و باورهای هندویی و شرح
نقادانۀ وی بر اشعاری از امیرخســرو دهلوی حائز اهمیت است .بررسی مکاتیب عبدالله قطب
نشان میدهد که وی نسبت به تعالیم و آداب ادیان ابراهیمی نظیر یهودیت ،مسیحیت و ادیان غیر
ابراهیمی از جمله ادیان هند ناآشــنا نبوده است .نکات مهمی که مشخص میشود عبدالله قطب
نسبت به هند و باورهای هندویی آشنایی داشته است؛ در ادامه بررسی خواهد شد.
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بــه اعتقاد او برگهایی که حضرت آدم(ع) پس از هبــوط بر روی زمین بر خود گرفت از درختان
سرزمین هند بوده است.
و در حدیث هست که از اصل سدره چهار نهر آید ،دو باطن و آن در بهشت رود
و دو ظاهر و آن به دنیا آید و آن نیل و فرات اســت و این دو ،باز رفع خواهد شد.
ّ
ّ
چنانچه در تفسیر کریمۀ َ(و َأنزلنا م َ
فأسکن ُاه ِفی األرض َو إنا علی
بقدر
السماء
ن
ِ
ٍ
َ
َ
هاب به لقادرون) ] مؤمنون [18 :گفتهاند؛ و چون رفع شــود ،به آن دوی باطن
ذ ٍ
ّ
ضم شــود و هر چهار در بهشت یابند .پس شطری از انهار بهشت ،آن باشد که
اکنون آنجاســت و شطری آنچه از اینجا به آنجا رود؛ و باقی اشیا نیز براین قیاس
چنانچه از اصل ســدره چهار نهر بیرون آید ،چه عجب اگر از فرع سدره ،چهار
شاخ بیرون آید ،دو در بهشت باشــد و دو در دنیا فروگذارد و خرما و انگور دنیا
از آن باش��د بل همه اشیا و همه اشجار و همه انهار؟ نه گویند ورق جنت که آدم
علیهالســام بر خود گرفت ،هر طیب که در ارض هند اســت از او پیدا شده؟
(عبدالله قطب ،1396 ،ج .)875 :2
منابع متعددی از متون کهن اسالمی از جمله یعقوبی و مسعودی به هبوط آدم(ع) در سرزمین
هند رأی دادهاند (شاه بختی و ناصری راد)7-22 :1399 ،؛ نه تنها مسئله هبوط آدم در هند ،بلکه
عبدالله قطب در مکتوب  603به عجایب پرس��تو میپردازد و آن را «زاهد طیور» و «پرندهای از
سرزمین هند» دانسته و کشتن این پرنده را گناه میداند (عبدالله قطب ،1396 ،ج .)1777 :2

وی مینویسد:

ّ
خطاف ]پرس��تو[ کردهاند ّ
تنبهی اســت بر جای خود؛ و امر او
تفطن که در باب
عجابتی تمام دارد  ...مرغی الهی اســت و با وی معنیی روحانی همراه اســت؛
و مردم چون ســوگند مؤکد یاد کنند گویند« :خون پرستوک در گردنم باشد اگر
فالن کار کنم» و کشــتن پرستوک چنان عظیم دانند در ذنب! و اگرچه در ارض،
ّ
ُ
محلی باشد که او آنجا رود و از آنجا آید ،این مزیل این خصیصۀ ظهور و کمون
ّ
او نیســت ،چه ،آن نه محلی اســت معلوم به اضافه با اهل آن بالد که او بهسوی
ایشــان میآید و از ایشان غایب میشود ،پس آن ّ
سر کمون و بروز با او هست به
ّ
روحانیت و آیا بلدهای که او به آنجا میرود بلدهای است در این
همه حال ،آیت

 .3-2اشاره عبدالله قطب به زبان هندی در یکی از نامهها

عبدالله قطب در مکتوبی ضمن پرداختن به مســئله فهم ســخن و طــرح موضوع زبان الهی به
زبانهای ترکی ،هندی و فارسی مینویسد:
حق ،عزوجل ،هر کس را زبانی بخشــیده؛ عرب جــدا ،ترک جدا ،هندو جدا،
فارس جدا و اینها همه السنة رسم باشد .لسان حقیقت برای خود گزیده و تعلیم
چنان لسان هم خدا کند که «الرحمن ،علم القرآن .خلق اإلنسان .علمه البیان»
[الرحمن ]4-1 :لســان رسم باشــد که عرب را تازی آموختهاند و ترک را ترکی
اما به توسط حجاب انس��ان« .علم القرآن» ]الرحمن [2:لسان ،حقیقت است
که خدای به خدایی خود بی توســط انســانیت و انســان آموزاند و لهذا فرمود:
«الرحمــن ،علم القرآن» [الرحمن ]2-1 :و نام انســانی نبــرد (عبدالله قطب،
.)43 :1395

 .3-3حضور احتمالی یکی از شــاگردان عبدالله قطب ،فقیه عمادالدین عبدالعزیز
افزری در هند

یکی از شاگردان و پرمخاطبترین افراد در مکاتیب عبدالله قطب؛ شخصیتی است به نام «فقیه
ً
عمادالمله و الدین عبدالعزیز» (والدت  845ق).؛ فقیه عبدالعزیز ظاهرا مدتی در مشرق زمین
اقامت داشته و حدود سال  901ق .در هندوستان زندگی میکرده است (عبدالله قطب:1395 ،
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جهان یا بلدهای اســت که خدا میداند؟ آنجا که طیر ابابیل از آن آید مشهور آن
است که از بالد هند است ،کما قیل فی وصفه:
«هندیه األوطان ،زنجیه الخلق مسوده األلوان ،محمره الحدق
تصیف لدنیا ثم تشتو بأرضها فقی عام نلتقی ّثم نفترق»
(عبدالله قطب ،1396 ،ج )1777 :2
عبدالله قطب در ادامۀ این مطالب ،به مرکز تولد پرستو و ابابیل میپردازد؛ اما یکی از نکات
مهم وی ،اشاره به هندوستان اســت ،چنانچه در بیتی که گذشت وی معتقد است که محل تولد
ً
پرستو احتماال هندوستان است.

49

50

بیست و شش) .بنابراین میتوان گفت عبدالله قطب ،نسبت به هند و عقاید هندو آشنایی داشته
و نیاز است به نامهها و نگرش او به مسائل هند و اعتقادات هندوان توجه شود.

 .4انتقادات عبدالله قطب به باورهای هندویی
سال سوم  ،شماره  ،6پاییز و زمستان 1399

عبدالله قطب به ریاضتهای هندویی انتقادات س��خت و طعنهای بسیار دارد و حتی به ابیات
خسرو دهلوی که از شاعران شاخص هندوستان است نگاه متفاوتی دارد.

 .4-1مسئلۀ تناسخ

یکی از ش��اخصترین مســائل ،مفاهیم و باورهای هندویی ،مسئله و مفهوم تناسخ و یا باززایی
(پونر-جنمن) 1است.
از روزگاران کهــن ،هندوهــا از زمان و مکان ،تصور بیکرانگی داشــتند و برای
تبیین آنها ،نظامهای نمادیــن کارآمدی را طراحی کردند .زمان چرخهای تصور
میشــد و دارای دورههای تکراری با نظامهای گوناگون ،از چرخههای روزانه و
ســاالنه گرفته تا چرخههای بسیار طوالنیمدت ،بود .تصور میشد جهان هندو
نیز دارای توازن هندسی است و از تقارن قدسی آشکاری تبعیت میکند .زندگی
انســانی هماهنگ با ایــن نظام کیهانی و در معــرض چرخههای زایش ،مرگ و
باززایی در حوزههای گوناگون هســتی انگاشــته میشــد .تنها راه رهایی فرد از
زنجیره بیپایان تناســخ ،درک شهودی عمیق از سرشت حقیقی فرد بود؛ این راه
رهایی بود (رودریگز1397 :؛ قرائی.)499 :
هیالری رودریگز 2در کتاب درآمدی بر دین هندو مینویسد:
مفاهیم تناسخ و حلول سنسارهای در عوالم مختلف حاکی از این است که همه
ً
موجودات زنده عمیقا در ارتباط با یکدیگرند و هر کسی ممکن است بهصورت
حیوانی زاده شود که مقدر باشد وعده غذایی فرد بعدی شود (رودریگز:1397 :
قرائی.)499 :
1. Punar-janman
2. Hillary Rodriguez
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این موضوع نیز در مکاتیب عبدالله قطب مورد بحث بوده و به دلیل اندیش��ههای اســامی
خود ،تناسخ را رد میکند .عبدالله قطب در مکتوب  551مینویسد:
اما بعــد؛ التماس نموده بودند که ماهیت مذهب تناســخ مبین گردد تا ناظر بر
بصیرت باشــد و در معرفت ،آن و منتحالن آن را باز شناســد و از ایشان حذر و
تحذیر کند .مذهب اهل تناســخ این است که روح انسانی چون به موت طبیعی
مفارقت از بدن کرد اگر بهغایت کمال ممکن رســیده ّ
مجرد از بدن باز میماند
و او را در آن ّ
تجرد ،لذتی اســت عقلی و بهشت عبارت است از آن؛ و اگر هنوز
ناقص اســت متعلق به بدنی میگــردد برای تتمیم اســتکمال (عبدالله قطب:
 :1396ج .)1629 :2
در بحث تناســخ ســه تعبیر و اصطالح نسخ (انتقال روح به انســان) ،مسخ (انتقال روح به
حیوان) و رسخ (انتقال روح به گیاه) مورد نزاع حکما و متکلمین بوده و همیشه موردتوجه است.
َ
وی پس از تعریف اصطالحات فسخَ ،رسخ و َمسخ که در بین متکلمین و فالسفه اسالمی تعریف
شده است؛ دربارهی تناسخ اینگونه مینویسد:
حاصل ،ایشــان براینند کــه جمادات و نباتات و حیوانــات همه در اصل آدمی
بودهاند که به طریق مســخ با آن شدهاند که آناند و آدمیان نیز پیش از این ّکرت
انسانیه ،ایشان را ّکرات انســانیه بوده و نفوس ناقصه پیوسته متردد است در این
مراتب ،گاه بر ســبیل صعود از جمادیت به نبات و از نبات به حیوان و از حیوان
به انســان و گاه بر سبیل هبوط از انســان به حیوان و از حیوان به نبات و از نبات
ّ
به جماد تا آن زمان که بهغایت اســتکمال خود رســد و مفارقت کلیه از ابدان او
را دســت دهد و به نعیم قدس و تجرد رسد و تعلق او به هر نوع گویند بهحسب
مشاکلت اخالق است( ...عبدالله قطب ،1396 :ج .)1631 :2
در ادامــه برای غضب ،بدن گرگ و برای حرص ،بدن مورچه را مثال زده و پس از توضیحات
کاملتری دیدگاه خود را اینگونه مینویسد:
و ابوعلی ســینا گفته که« :هیچ حکیم محقق بر تناســخ نرفته؛ جز آنکه رمزی
چند از بوزرجمهر و افالطون منقول اســت و سوء فهم آن ،جماعتی را بر تحریر
ّ
این مذهب داش��ته» و راس��ت گفته « -و إن الکذوب قدیصدق» -که عقیدهی
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تناســخ ،هیچوجه معقول در علــم ندارد؛ چه حدود وجــود از جماد و نبات و
حیوان و انسان همه در ذات خود چند ماهیتاند که نظام هستی اقتضای ایشان
کند ،پس اگر علیحده ،هر جمادی ،انســانی باشــد که منقلب با جماد شــده
باشــد ،هر جمادی دو جماد باشــد ،یکی آن جماد که حقیقت جمادی اســت
که نظام هســتی اقتضاء آن کرده و یکی جمادی که از نزول انســان حاصل شده
و یک چیز ،دو چیز بودن ،محال اســت؛ و اگر حیوانــات و نباتات و جمادات
برای عقوبت انسان ّ
متکون شده ،باید که در اصل هستی ،وجود اینها دربایست
نباشد ،برای ضرورت عقوبت ،اینها بازدید شود و اگر عقوبت منتهی شود «ولو
بعد األحقاب» آن زمان ،نبات و حیوان و جماد نباشد ،وجود ،همه آدمیباشد و
بس و حال آنکه وجود آدمی بی اینها نه تمام اســت ،آیین آدمی تقاضای این کند
که او را لباســی و مسکنی و مرکبی و امثال این باشد ،چون آدمی بازماند و خود،
سلطنت انسان باطل شود( ...عبدالله قطب ،1396 :ج .)1631 :2

 .4-2ریاضات جسمی و عقلی

ریاض��ت در تعالی��م و باورهای ادیانی به ارتباط جس��م و روح میپــردازد؛ اما نقش ریاضات
جسمانی و معنوی در بین هندوان و متون مقدس آنان نظیر وداها بهنسبت دیگر ادیان و مذاهب،
بس��یار چشمگیر و از شهرت خاصی برخوردار اس��ت .کهنترین کلمهای که مفهوم ریاضت را
میرســاند و در ریگودا 1و براهمانا نیز آمده ،واژه «تاپاس» 2اســت و وجه تســمیه آن حرارت
است (شــایگان ،1346 ،ج  .)634 :1تاپاس حرارت ناشــی از قدرت تمرکز نفسانی و ذهنی
اســت و نیروی ســحرآمیز و مرموزی است و در بســیاری از متون کهن هندو ،مرتاضین و زهاد
بهواسطۀ همین نیروی خالقه ،بر س��ایر افراد و حتی خدایان چیره میگشتند (شایگان،1346 ،
ج .)634 :1
داراشکوه دربارهی ریاضتهای معنوی در نزد موحدان هند ،اطالع میدهد که این ریاضتها

1. Rigveda
2. Tapas

1. Ajapa
2. Radhakrishnan
3. Krishnamurti
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انواع مختلفی دارد؛ اما از همه بهتر ،آجاپاست .1این ریاضت از هر مخلوقی الینقطع ،بدون اراده
یا قصد ،چه در خواب و چه در بیداری صادر تواند شد (شایگان.)113 :1382 ،
ریاضت مرتاضان نیز نزد رادا کریشنان 2به این معنی است که ذهن باید از پلیدیها پاک گردد
و مانند آیینه صیقلی شود تا حقیقت الهی در آن منعکس گردد .نه تنها تکالیف عادی مذهبی بلکه
نذور و تعهدات مرتاضی مانند پرهیز و فقر همهاش مقدمه اســت برای رســیدن به زندگی مبرای
اخالقی (کریشــنان)55 :1344 ،؛ وی معتقد اســت که اعمال مرتاضانه برای رام کردن طبیعت
انســانی و تقویت اراده است نه رضایت یزدان قهار یا تقلید یک عمل گذشته (کریشنان:1344 ،
.)55
3
اما کریشــنا مورتی از مؤسس��ان جنبشهــای نوظهور معنوی در هنــد ،دیدگاهش دربارۀ
ریاضات و تمرینات ســختی که پذیرنــدۀ آنها بوده جالب توجه اســت .او انجام مراحل یوگا و
ریاضات شــاق را برای خود در حد شانه کردن موی ســر و تمیز نگاهداشتن ناخنها ،تلقی کرده
و آنها را کارهایی کودکانه و ســاده برمیشمرد که شخص یا اشخاص سالها وقت خود را صرف
تکامل و آمادهسازی جسم ،بیهوده هدر میکند (فعالی .)32 :1388 ،ریاضت در عرفان اسالمی
و تصوف نیز حائز اهمیت است.
ً
عرفای اســام معمــوال برنامه ریاضت خویش را با اســام تطبیــق میکنند و
میکوش��ند در چارچوب اعمال و وظایف دینی نفس خود را بهسختیها وادارند
ً
اما به دلیل اندک و محدود بودنشــان دشوار و طاقتفرسا نیستند .مثال برای هر
مســلمانی در یک شبانهروز ،تنها هفده رکعت نماز واجب است .کسی که وضو
گرفتن برایش ضرر داشته باشد ،یا خوف ضرر ،میتواند تیمم کند و آنکه ایستادن
برایش در حال نماز مشکل است مینشیند (یثربی.)44 :1384 ،
عبدالله قطببنمحیی نیز ،یک جا در نامهای که به ش��خصی به نام «امیر رکنالدین حسن»
نوشته اس��ت ،در رابطه با تلطیف تن برای موافقت با روح آغاز سخن مینماید .این نامه زوایای
متعددی دارد .بهعنوانمثال ،پیداست برخی از مریدان عبدالله قطب ،بدنبال شیوهنامه و دستوری
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مکتوب برای ریاضت بودهاند .وی معتقد اســت که برای ارتقای عقل و روح ،نیازی بهســختی
دادن به جســم و تن نیست و از اینکه برخی فیلســوفان هند برای سالمت تن و خالصی از موانع
جسمانی ،خود را از بین میبردهاند ،انتقاد کرده و آن را خطای بزرگ مینامد .وی مینویسد:
ً
من عبدالله قطببنمحیی إلی ولیی حقا األمیر رکن الدین حسن .اما بعد؛ ثقل
تن مانع اســت طائر روح را که به بال همت ،چنانچه دلخواه اســت در بساتین
حق طیران کند؛ اما صورتی عجب است که روح بی تن مانند شیر بیمایه است
که منعقد نمیشــود و قوام نمیپذیرد! چندی فیلســوفان هندی برای استعجال
خالصی از ثقل تن ،خود را می کش��تهاند! و این خطایی بزرگ اســت (عبدالله
قطب ،ج .)2360 :3
عبدالله قطب در ادامه مکتوب ،طریقه تلطیف روح و عقل را بیان میکند و ضمن اشــاره به
یک رباعی از صاحب بن عباد به حکایتی از بایزید بسطامی میپردازد.
طریق ،تلطیف تن است به ریاضات عقلی تا با روح موافقت کند در طیران .پس
ای ولی من ،کسالت از خود دور کن و به دوام عمل ،تن را تلطیف و سبکساز تا
تنت رنگ روح گیرد و روحت قوام تن .هرآینه جسمت آینۀ روح باشد و روحت
آینه جسم و مضمون
ّ
رق الزجاج و رقت الخمر فتشابها و تشاکل األمر
فکأنما خمر و ال قدح و کأنما قدح و ال خمر
روی نماید .ای ولی من ،حکایت سلطان العارفین بایزید بسطامی شنیده باشی
که یکباری کسالتی در خود فهم کرد جهت وضو ساختن ،با نفس خود غضب
کرد و با خرقه ،خود را در آب افکند و آن خرقه از برنکند تا بر تن او خشــک شد
در برودت شتاء .نفس را گوشمال باید داد تا تنآسایی نگزیند (همان).
تلطیف تن و ریاضت عقلی نزد عبدالله قطب ،یادآور یوگا در مکاتب هندویی است .عبدالله
قطب نسبت به ریاضت جوکیانه هم اشارهای داشته و اینگونه مینویسد:
امــا بعد ،خدای عزوجل اخوان تائبین را نعمتی بزرگ داد که معرفت خود در دل
ایشــان نهاده ،چراغ معرفت در دل ایشــان افروخته و به آتش محبت دل ایشان
ســوخته ،ایشان را به دین حنیف راه نموده و روش اهل استقامت برایشان گشوده

بررسی باورهای هندویی در مکاتیب عبدالله قطببنمحیی /فیاض قرائی ،محمدجواد ناسک جهرمی

از زهد رهبانانه ایشان را چشم و دل سیری داده نه تهیدستی و از ریاضت جوکیانه
ایشــان را صبر بر مواقع قضا بخشــیده نه ّقوت به خدای فروختن و زبردســتی
(عبدالله قطب ،1396 ،ج .)1577 :2
چنانچه پیداســت عبدالله قطــب در ابتدا ریاضات هندویی را خطایی بــزرگ میداند ولی در
پایان راه نجات ادب نمودن نفس را در سختی به جسم و تن معرفی میکند .وی ،یک جا هم از
«احتماء ورزش بدنی» سخن میگوید (عبدالله قطب ،1396 ،ج  .)1537 :2احتماء در لغت به
معنی پرهیز غذایی بیمار و خودداری کردن است .احتماء ورزش بدنی نیز دوری از سختی دادن
و ریاضت به بدن در عبادات و معنویات معنا میشــود .به اســتناد همین عقیده است که میتوان
گفت نگرش عبدالله قطب در موضوع عبادت و ریاضت به اندیشههای مالمتیه در تصوف بسیار
نزدیک میشود .وی نوشته است:
ارتکاب چنان احتماء سلوک مسلک اهل مالمت باشد و عبادت در لباس عادت
کردن و این افضل انواع عبادت اســت و ّ
اصح اطوار ســلوک و ابعد آن از آفات.
ولیم ّ
ّ
«أیده الله» این شــیوۀ دقیق از سلوک اهل تحقیق بیاموزد و احتماء صوری
التزام نماید و آن را مرآت و مرقات سازد بهسوی احتماء معنوی که تقوا نام دارد؛
ّ
چه ،احتماء در بدن نظیر تقواست در نفس ،مگر به ورزش احتماء بدنی مستعد
احتماء نفســی گردد و ملکۀ تقوا بر او آسان شود (عبدالله قطب ،1396 ،ج :2
.)1537
درواق��ع عبدالله قطب به مخاطبان خود یادآور میش��ود که به جای ریاضتهایی نظیر ریاضت
جوکیان ،بهتر است به صبوری و صبر بر قضای الهی و دوری از ارتکاب خودنمایی به نام ریاضت
روی آورده شــود .بهعبارتیدیگر ،در آرای وی عالوه بر این که صفای روح و روان و ریاضتی که
قابلقبول است بایستی از مسیر ریاضتهای عقلی و تقوا عبور کند؛ ریاضت تن را نیز دوام عمل
بر آداب دینی و روش اهل مالمت میداند.
یکی دیگر از دالیلی که عبدالله قطب در رد ریاضات سخت بیان میکند تأثیر این ریاضتها
در اخالق و ادراکات انسان است .وی مینویسد:
ّ
زاهد جامد چون به ریاضات بدعیه ،مزاج او خشــک شد – و اخالق ،تابع مزاج
ُ
است – در خلق او ضیقی پیدا شده و ادراکات ،لدی التحقیق ،تابعیتی مر اخالق
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دارد ،او ســخن را نه به معروف خــود فهم میکند و معانــی را نه بر وجه خود
درمییابد؛ در مفهومــات و معقوالت او لجاج و الحاحی میباشــد (عبدالله
قطب ،1396 ،ج .)1466 :2
عالوه بر اینکه عبدالله قطب ،ریاضت خشــک را عامــل ضعف در ادراکات و اخالق میداند،
موضوع اعتدال در انجام اعمال را مطرح کرده و مینویسد:
َُ
و ّ
ولیم «أیدالله» بداند که چنانچه در اصطرالب ،یک ثقبت معین است که چون
از آن نگرند آفتاب توان دید ،همچنین مشاهدۀ آفتاب حق جز از یک روزنۀ معین
میسر نگردد و آن روزنۀ اعتدال است (عبدالله قطب ،1396 ،ج .)1665 :2
درواقــع ،عبداللــه قطب ،مریدان و مخاطبــان خود را بهاعتدال در امــور بهویژه ریاضت و
عبادات دعوت میکند.

 .4-3براهم ه هند

تعبیر «براهمه هند» یکی دیگر از تعابیری اســت که در مکاتیــب عبدالله قطببنمحیی آمده
است (عبدالله قطب ،ج  .)1926 :3در نظام طبقاتی هندوان یکی از مهمترین مراتب و طبقات
چهارگانه جامعه دینی «برهمن و برهمنان» است .عبدالله قطب ،یک جا از براهمه هند نام برده
و در توضیح موضوعی با عنوان «وساطت اولی األمر» به براهمه هند اشاره کرده و مینویسد:

بدعت ،عبارت اس��ت رفع واس��طه اولی که علماینــد و ادعای آنکه میان
ایشان و رسول صلی الله علیه و آله در فهم مقاصد ،اواسط حاجت نیست؛
و چون فتح الباب واسطۀ واســطه ثانیه شد چه آمن توان بود که اگر امروز
این واسطه رفع گردد روز دیگر آن واسطه دیگر رفع نخواهد کرد که گوید:
«در تلقی از خدای عزوجل حاجت به توسط نبی نیست» ،چنانچه براهمه
هند «لعنهم اللــه» گویند؟! و اگر یک گام پیش مینهــد و از خود بیرون
نمیرود چنانچه طریقه معطله اســت «فقد بلغ فی الکفر منتهاه» .نی نی،
تکبر باید گذاشــت که به خدای بگروند تا معطل نباشند و به رسول خدای
بگروند تا کافر نباشند و داخل «یفرقون بین الله و رسوله» و به علما بگروند
تا مبتدع نباشند (عبدالله قطب ،ج .)1926 :3

ً
معطله هم لقبی است که به وسیله اهل ّ
سنت مخصوصا اشاعره به فرقی که از خداوند
نفی اسماء و صفات میکردهاند داده میشد و باطنیان بیشتر به این اسم خوانده میشدند.2

عبدالله قطب ،اگرچه بیشــتر یک عالم ،فقیه و عارفی صوفی مســلک است؛ اما در رابطه با
ً
اینکه براهمه هند اعتقادی به نبوت و اساس��ا واسطهای بین خدا و انسان ندارند؛ نگاهی متکلمانه
ً
داشــته و ظاهرا آگاهی او برخاسته از متون و آرای فقیهان و متکلمان پیش از خود ،نظیر ابن قیم،
الطحاوی و دیگران اســت (عبدالله قطب ،1396 ،ج  .)2599 :3راجع به باور هندوان نسبت به
الهامی بودن برخی متون دینی و نقش شروتیها 3بهعنوان انسانهای الهی و پیامبروار نوشتهاند:
باور به دریافت کالم آسمانی بهوســیله افرادی خاص و تأکید بر نقش هدایتگر
این کالم برای انســان ،یکی از آموزههای مشترک در بسیاری از ادیان ،از جمله
اســام و آیین هندوست .براساس آموزههای هندو ،برخی متون مقدس این آیین
ْ
موسوم به شروتی ،برگرفته از الهام و کالم آسمانی و ماورایی بهشمار میآیند که
به این آموزه آ کاشــهوانی میگویند .البته الهامی بــودن این متون به معنی نزول
اصوات و شــنیدن آن بهوســیله پیامبرانی برگزیده نیست؛ بلکه باور بر این است
که بر اثر ســیر و ســلوک معنوی و خلوص روح عارفانی واصــل و بصیر که به
آنها ْریشــی میگویند ،آنان کالم آسمانی را که از سرچشمۀ الهی متجلی شده،
همچون انعکاس نور حق در آینه روحشــان میبینند و سپس آن کالم را در زبان

1. https://fa.wikifeqh.ir:
2. https://www.vajehyab.com/?q=%D9%85%D8%B9%D8%B7%D9%84%D9%87
3. Sruti
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در این بخش از نامۀ عبدالله قطب ،ســه نکته محل تأمل و بررســی جدی است .یکی واژه
براهمه هند و دیگری اشــاره عبدالله قطب به اعتقاد براهمه نسبت به عدم اعتقاد به نبی و واسطه
بین انسان و خدا و سوم طریقه معطله است.
براهمه (برهمنان) برترین طبقه در آیین هندو و نظام طبقاتی هند است .گذشته از ابوریحان
ً
بیرونی ،آگاهی مســلمانان دربارۀ برهمنان و آیین برهمنی بسیار اندک بوده است (ظاهرا آشنایی
َ
(ش َ
آنهــا با بوداییها که آنها را َس َ
ــمن) در متون کالمی مســلمانان ،از ابن
ــم ّنیه میخواندند
1
حزم تا تهانوی آیینی که با اصرار بیشتری به برهمنان نسبت داده شده بر نفی نبوت استوار است.
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الهی ْ
سن ْسکریت در اختیار دیگران قرار میدهند .البته با وجود این وجه شباهت
میان مفهوم وحی و آ کاشــهوانی ،نبود آموزۀ بعثت انبیا همچون ادیان سامی در
آیین هندو ،آموزۀ آ کاشهوانی را به کشف شهود عرفانی نزدیک میکند (موحدیان
عطار ،علیمردی و دیگران.)31 :1397 ،
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 .4-4نقد شعر امیرخسرو دهلوی

یکی از منابع با ارزشــی که در آن روابط هند و تصوف یافت میشود؛ دیوانها و اشعار شاعران
بزرگ هند و ایران است.
امیر خســرو دهلوی (وفات  725ه.ق) که از جمله شــاعران صوفی مســلک دیار هند و از
جانشــینان شــیخ نظام اولیاء چشتی است و به طوطی هند هم مشــهور است؛ مجموعه آثارش
آیینهای است که زندگی مسلمین هند را در عهد وی نشان میدهد( .زرینکوب.)221 :1385 ،
در نام��های طوالنی و ارزش��مندی که عبدالله قطب به مرید خود یعنی نعیمالدین مرشــد،
نوشته است به شرح جمال و جالل الهی و مظاهر آنها میپردازد( .عبدالله قطب ،1396 ،ج :2
 .)1482وی در این مکتوب به اش��عار شخصیتها و شــعرایی نظیر قاسم انوار ،موالنا و خسرو
دهلوی اســتناد کرده و به شــرح برخی ابیات از آن شعرا پرداخته اســت .عبدالله قطببنمحیی
در چهار جا از مکاتیب خود به خســرو دهلوی اشاره داشته و نقدی بر اشعار وی دارد (عبدالله
قطب ،1396 ،ج .)2628 :3
و آنچه خسرو رحمه الله گفته:
ما بــرای ســوز هجرانیــم ،کـی یابیــم وصــل
دوزخ آشامان ،چگونه شربت کوثر خورند
من به گرمای قیامت خون خــورم بر یاد دوسـت
جوی شیــر آن را نما کو تشنــه کوثـر بود
و گفته:
وصل ،خاصان راست من زایشان نیم ای نیکبخت
رحـم کـن انـدازه ادبــار من کاری ببیـن
(عبدالله قطب ،ج )2:1482

شــعری که عبدالله قطب از امیرخسرو آورده است« ،ما برای ســوز هجرانیم »...مربوط به
غزلی است که از دیوان او بوده و کامل آن به این شرح است
رفت عمــر و خارخار نخــل باالیت نرفت

ای خوش آن مرغان کز آن شاخ جوانی برخورند

مـرده آن قامتـم کانـدم کـه بخرامـــد بـه راه

مردگان در خاک هر دم حسرتی دیگر خورند

روزهـا بگذشـت و از مـا یـاد نامـد در دلـت

ای عفـاک اللـه غم یـاران ازین بهتـر خورند

خون فرو خوردم ،پس آنگه ساقیت گشتم ،ازانک

چاشنی ناکرده شاهان شــربتی کمتر خورند

گر مرادی نیست ،باری طعنه هم چندین مزن

کسندیدهستاینکهپیشازانگبینشکرخورند

مـا ز بهـر سـوز هجرانیـم ،کـی یابیـم وصل

دوزخ آشـامان چگونـه شـربت کوثـر خورند

ای ترا خاری به پا نشکسته ،کی دانی که چیست؟

جان شــیرانی که شمشــیر بال بر سر خورند

سوی خسرو هان و هان بویی بیاری ،ای صبا

هر کجا مستان به کوی بی غمی ساغر خورند

(دیوان امیرخسرو.)203 :1361 ،
		
غزل کاملی هم که عبدالله قطب از امیرخســرو با مصرع «وصل ،خاصان راست من زایشان
نیم ای نیکبخت »....آورده است به شرح ذیل است
آخر ،ای خود بین من ،روزی به غمخواری ببین

از گرفتــاری بپــرس و در گرفتــاری ببیــن

اینک اینک بر ســر کوی تو زارم می کشــند

گــر ز کشــتن بــاز نســتانیم بــازاری ببین

چون نخواهی دید آن خونریز را ،ای دیده ،بیش

باری این ساعت که در قتل است بسیاری ببین

نیست همدردی که گویم حال خود را ،ای صبا

بلبلــی نالنــده تــر از من به گلــزاری ببین

وصل خاصان راست ،من زایشان نیم ،ای بختبد

بهـر من انــــدازه ادبــار مـــن کاری ببیــــن

بلبــا ،امروز من در گلســتانم ،گل مجوی

از جگر پر کـاله ای بر نـوک هر خــاری ببین

ای دل ،آخر می بباید داشت ،پاس کار خویش

خسـرو ار گم شد ،سگی دیگر به بازاری ببین

(دیوان امیرخسرو.)203 :1361 ،
عبدالله قطب در ادامه ابیات مورد نظر خود به توضیح اندیشــه و هدف خســرو پرداخته و
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عاشـقان نقـل غمـت با بـاده احمر خورنـــد

گر چه غم تلخ است ،بر یاد تو چون شکر خورند
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معتقد اســت که اندیشه خسرو دهلوی برخاسته از تعالیم ،آداب و باورهای هندویی اوست و آن
را معارف شــیطانی هندی نامیده ولی از طرفی اعتقاد دارد که در ارض هند ورزش محبت نفس،
شیوع دارد .وی پس از صفحاتی مینویسد:
ُ
و چون خســرو رحمه الله غیر حســن ظن به او نیست امید چنین است که مثل
ایــن معارف که گفته ،در آخرت با او ماند و به آن منتفع باشــد و آنچه او خود را
آن تقدیــر نموده در حق او غیر آن باشــد و کار او آنجا نه دوزخ آشــامی و خون
خواری باشــد یا خود این سخنان از لســان استعداد مستحق آن گفته باشد و اال
«والعیاذ بالله» کســی که به دوزخ آشــامی و خون خواری افتاد او را پروای این
معارف باز نمیماند .امروز بنابر آنکه در عافیت و اســتقامت اســت و بهشت و
کوثر آشامی ،این رقت طبع و لطافت حال و صفاء وقت دارد که چنین معارف و
لطایف شــورانگیز ذوق آمیز می اندیشد و به نظم میآورد و اال در دوزخ و خون
آشامی و بعد از عافیت ،نه قافیه میماند و نه شعر؛
کی شعر تر انگیزد ،خاطر که حزین باشد
یک نکته از این دفتر ،گفتیم و همین باشد
و بعد ،در خبر آمده که« :رأس الفتنه نحو المشــرق» .مهبط معارف شیطانی و
مطلع حکمتهای دجالی مشرق است و در خبر آمده که« :دجال در مشرق است
و از مش��رق مبعوث خواهد ]شد[؛ و این گونه معارف که خسرو رحمت الله به
نظم آورده معارف شــیطانی هندی است و ّ
حب آتش و تهاون به القاء نفس خود
در آن و بازگفتن دوزخ و ورزش محبت آن ،در ارض هند شــیوعی دارد (عبدالله
قطب ،ج .)1486 :2
عبدالله قطب در ادامه ش��رح بیت دهلوی ،به موضوع دجال آخرالزمانی میپردازد و معتقد
است که معارف دجال در قیامت فراموش او خواهد شد .وی مینویسد:
و دجال و ابلیــس را بعضی حکم و معارف حقه باشــد ،چنانچه از بعض اهل
کشف منقول است که :در راهی دوچار ابلیس خوردم و او را به همت بند کردم.
درایســتاد و فصلی از معرفت بگفت که هر عارف که حاضر بودی انگشــت به
دندان گزیدی! اما در قیامت حکمتهای مشرقی دجالی و معرفتهای مشرقی

 .5مکاتیب عبدالله قطببنمحیی و اوپهنیشد

درست است که عبدالله قطب نسبت به ریاضات هندوان و باورهای امیرخسرو دهلوی نقد دارد؛
اما برخی مکاتیب وی در مس��ئل ه حقیقت دیو و فرشته دربردارنده مضامین اوپهنیشد 1بوده و نوعی
پیوند روحانی با باورهای هندویی به چشم میخورد .همچنین بررسی ذکر ،فکر و مراقبه در مکاتیب
و تطبیق آن با کیش هندویی ،نشان میدهد که فنون تمرکز برای رسیدن به حقیقت و خالصی روح
از جسم و چگونگی ذکر عملی در توصیههای او به مریدان و مخاطبانش وجود دارد.

 .5-1حقیقت دیو و فرشته

در کهند دوم از اوپهنیشد آمده است:

1. Upanishad
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ابلیســی ،منســی تلبیس خواهد بود و به آن منتفع نخواهد بود ،برای آنکه آن به
طریق انعکاس در ایشان پیدا شده و استراق ،بدانگونه که شیاطین استراق سمع
َ
َّ َ َ ُ
عه ش ً
هاب ُم ً
ّ َ
بین»
از مالئکه کنند در اخبار به غیوب که« :إل من استرق السمع فأتب ِ
و مدایــح که بعضی عارفان ،صاحب حکمت مشــرقی را کنند ،با آن کس عاید
َ
ُ
است که وارث مقام او باشد که« :أولئک هم الوارثون ،ألذین یرثون الفردوس هم
فیها خالدون» و خسرو را رحمتالله چنین معارف از روزنه شرقی هندی تابیده
و حکمت خاصه محمدی به غربی مایل اســت ،اگرچه غربی خالص نیســت،
چنانچه حکمت موســوی که« :و ما کنت بجانب الغربی اذ قضینا الی موســی
األمر و ما کنت من الشاهدین» (عبدالله قطب ،ج .)1487 :2
انتقادات عبدالله قطببنمحیی به مســئله تناســخ و نیز ریاضات جسمانی و همچنین نقد
ش��عری از امیرخسرو حکایت از روحیه منتقدانه اوســت اما بررسی مکاتیب وی نشان میدهد
که در برخی از اندیش��ه نظیر ذکر ،فکر و مراقبه به آموزههای هندوان نزدیک شــده است و از این
منظر ،با صفحه دیگری از اندیش��ههای عبدالله قطب یعنی شباهتهای فکری وی با کیش هندو
روبهرو هستیم.
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ُ
«سر یعنی فرشتهها و اسر یعنی شیاطین .هر دو از نسل پرجایت ،برای جنگ کردن با یکدیگر
جمع شــدند ،فرشتهها اوم را با ادگیته یادکردند که از مشغولی آن بر اسر غالب شوند (داراشکوه،
.)107 :1354
طبق فرازی که از اوپهنیشد آمد ،مشخص شد که فرشتهها و شیاطین هر دو از نسل پرجایتی
هس��تند .این فرشتگان و ش��یاطین به جنگ با یکدیگر روی میآورند .عبدالله قطببنمحیی نیز
در یکی از طوالنیترین نامههای خود ـمکتوب 497ـ که بیشتر به بیان حقیقت طریقت پرداخته
اس��ت؛ یک جا به حقیقت دیو و فرش��ته میپردازد .وی معتقد است که دیو و فرشته از «آتشزنه
غیبی» آفریده شدهاند .مینویسد:
و دانم که تو را دل میکشد که حقیقت دیوشناسی و بدانی که این طایفه که ایشان
را شیاطین میگویند کدامند! بدان که چنانچه آتش زنه بسیار ] سنگ و چخماق؛
چیزی که با آن به اصطکاکـ آتش پدید آرند [ به این ســوی آن و آن ســوی افتد
تا یکی ُپرز گیرد ،همچنین آتش زنه غیبی چون خواس��ت که آتش عشق در ماده
آدمی گیرد شــعلههای پراکنده براطراف افتاد ،از آن ،شیاطین آفریده شدند و آن
یک که در آدمی گرفت ،نفس شد؛ و نفس را بر شیطان این فضیلت است که در
تحت کنف روح قدسی ،همسایه عقل افتاده( ...عبدالله قطب ،ج .)835 :2
ایــن عارف واالمقام پس از توضیحاتی راجع به جایگاه نفس و شــیاطین ،در ادامه راجع به
عقل و فرشتگان آورده است:
ّ
و اگر تو را دل میکشــد که حقیقت فرشتگان نیز بازشناسی بدان که رشی نوری
بر آدمیشــده ،آنچه از آن رشاشــات بر اطراف افتاده ،فرشته از آن آفریده شده و
آنچه بر آدمی افتاده ،عقل شــده؛ و عقل آدمی را بر فرشته این فضیلت است که
در تحت کنف روح قدســی ،همسایه نفس افتاده ،هر گاه که لباس نفس مطمئنه
در پوشیده اقتحام ] به ناگاه درآمدن به جایی[ حجب ّ
ناریه کند و عشق و محبت
درآید ،فرشــته از وی باز ماند ،چنانچه سیدالمالئکه جبرئیل علیهالسالم گفت:
«لو دنوت أنمله الحترقت» (همان.)839 :
ّ
«رش نوری» که در این بخش از سخنان عبدالله قطب آمده است؛ به نظر میرسد برخاسته
از شعر شیخ محمود شبستری در گلشن راز است .آنجا که میسراید:

 .6ذکر ،فکر و مراقبه

یکی دیگر از مهمترین شاخصههای دین و عرفان هندویی موضوع منتره یا ذکر و نیز فکر و مراقبه
و یوگا اســت .این مسائل در نظام فکری و عملی عارفان اسالمی نیز وجود دارد .در این جا ابتدا
به جایگاه ذکر و ســپس به جایگاه فکر و مراقبه در عرفان هندویی و تطبیق آن با اندیشــه عبدالله
ُ
قطب پرداخته میشود .رودریگز در رابطه با ام که از اذکار مقدس هندویی است ،مینویسد:
ُ
کلمه مقدس ام ( omیا  )Aumگویی مظهر آوایی برهمن است .گفتن یا شنیدن
ُ
فکورانه واژه ام درواقع میتواند ذات برهمن را نمایان سازد .آنگونه که میگویند
ُ
کل الفبای هجایی سنســکریت از ام گرفته شــده که در آغاز و انجام هر سخنی
ُ
است .استادان دینی هندو گاه یادآور میشوند که ام با باز و بسته کردن دهان شکل
ً
ُ
میگیرد .ام صرفا نمادی از برهمن نیســت ،بلکه معموال خود برهمن انگاشــته
ُ
میشــود که در قالب آوا متجلی میشــود .در یوگا ســوتره ،ام نماینگر ایشوره
ُ
( )Isvaraخدای یوگاســت و تأمل مــداوم در ام که پرتوه (( )Pranavaصدای
ارتعاشی) نامیده میشــود ،معنای خود را با پاالیش ضمیر از ناپاکی ها آشکار
میسازد( .رودریگز1397 ،؛ قرائی)187 :
این در حالی است که عبدالله قطب هم در باب محل ذکر و دهان مینویسد:
ً
ّ
و ذاکر باید که محل ذکر که دهان است پاک دارد به مضمضه و مسواک «تکریما
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ّ
بعیــد آن نیســتی کــز هســت دور اســت
قریــب آن اســت کــو را رش نــور اســت
در ذیل این بیت ،الهیجی شارح گلشن راز به حدیثی اشاره کرده و مینویسد:
ّ
ّ
اشارت اســت به حدیث «إن الله خلق الخلق فی ظلمه ثم رش علیهم من نوره
ّ
فمن اصابه ذلک النور اهتدی و من اخطاه ضل» (الهیجی.)350 :1383 ،
درواقع ،عبدالله قطب حقیقت فرشــتگان را نوری میداند که از ذات خداوند منشعب شده
است و به تعبیری شیاطین نیز آن دسته از مخلوقاتی هستند که نور حق از آن دور شده است و در
گمراهی به سر میبرند .عبدالله قطب در همین مکتوب شیاطین را به منزله سباع و وحوش بیابان
دانسته (عبدالله قطب ،1396 ،ج  )836 :1و فرشتگان را به منزله طیور و پرندگانی میداند که در
مشیده ع ّ
بروج ّ
لویه آشیانه دارند (عبدالله قطب ،1396 ،ج .)838 :1
ِ
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للذکر و لســائر الکالم»؛ برای آنکه شریفتر چیزی در آدمی سخن است ،چه،
سخن مظهر اندیشه است و اندیشه پیکر روح است ،چنانچه تخطیط و تشکیل،
ّ
ّ
پیکر تن اســت ،پس باید که محل او نظیف تر محلی باشــد و پاکیزه تر جایی
(عبدالله قطب ،1396 ،ج .)828 :2
جای دیگری و در سفارش به ذکر و شیوه گفتن آن مینویسد:
اما بعد ،استفسار که در باب اســتکثار صلوات بر رسول الله(ص) فرموده بودند،
اکثــار از صلوات خوب اســت ،اما ذکر «الإله إال الله» بعــد از این زیاده از آن
ً
گویند که سابقا میگفتهاند؛ صباح و مساء بسیار گویند چنانچه خود شنوند و در
اثناء صحبت و سخن خود ،ســکته کنند در زیر زبان چنانچه لب نجنبد گویند
ِ
(عبدالله قطب ،1396 ،ج .)2407 :3
در آیین هندو؛ باور براین اس��ت که منترهها (ابزارهای فکری) پاره گفتارهاییاند
که از منبع یگانه ،برهمن مطلق ،ناشی میشوند ،درست همانند واژه تک هجای
ُ
ام که عصاره همه وداها و در نتیجه عصاره هر دانشــی مقدس دانســته میشود
(رودریگز1397 ،؛ قرائی.)187 :
منتره در اصل یک ارتعاش ذهنی ،یک اندیشــه (من  )manاس��ت که رشیها
(( )rsisحکیمان دیدهور) از طریق ش��هود آن را درمییابند و مادامی که بر زبان
نیاید که نزدیکترین به آن منبع نامتمایز (حقیقت مطلق) اس��ت؛ ] نامشخص
میماند[ با این حال وس��یلهای نیرومند با جل��وهای متمایز میگردد (رودریگز،
1397؛ قرائی.)187 :
عبدالله قطب در مکتوبی مینویسد:
بــا جماعت اخوان الهــی صحبت دارد و گاه نیز به حال خود باشــد و بداند که
اشــتغال سالکان از ســه بیرون نیســت :ذکر و فکر و مراقبه .ذکر ،به زبان گفتن
ّ
جمعیت و
اســت؛ و فکر ،به دل اندیشیدن؛ و مراقبهِ ،إطراق قلب است در مقام
خشوع نزد نور بسیط که تقطیع و ترتیب نپذیرد و اگر تواند که نزد طلوع شمس و
غروب آن به مراقبه مشغول باشد پسندیده میافتد؛ و بداند که تمام جهان ،آیات
ّ
خدای اســت؛ به هر چه نگرد از آنکه آیت خدای است نگرد تا داخل متفکرین
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باشد ،نه آنکه آن چیز است (عبدالله قطب ،1396 ،ج .)2282 :3
عبــارات عبدالله قطب در باب هماهنگی ذکر و فکر و مراقبه یادآور یوگا و کریا
یوگا در نظام فکری و عملی هندو اس��ت .یوگا برآمده از واژهی سنسکریت yuj
به معنای ارتباط اســت .یوگا به معنای فنونی است که از طریق آن اتحاد حاصل
میشود (فعالی.)183 :1388 ،
پاتنجلــی ،حکیم باســتانی ،کریا یوگا را علم انضباط جســم ،ذهن و مراقبه بر
صوت خالق «اوم» خوانده است .این صدا به هنگام مراقبه ژرف در درون یوگی
بهصورت ارتعاشــی شنیده میشود که بیان گر بیدار شــدن شاهد درون است.
(فعالی.)192 :1388 ،
بنابرایــن میتوان گفــت عبدالله قطببنمحیــی در معرفی ذکر ،فکر و مراقبه ،ســخنان و
توصیههایی به موازات تعالیم هندو دارد .عبدالله قطب نه تنها در اینجا به معرفی سه اصل اساسی
اشــاره میکند ،بلکه در مکتوب دیگری به آداب ذکر جمعی و ذکر جلی میپردازد؛ و این درحالی
ً
اســت که در آیین هندو نیز برای ذکر خفی و جلی آداب بیان شده است .مثال دربارۀ مراسم آیینی
یجنه آمده است:
در همان حال که براهمنان ابیات ودایی را آهنگین میخوانند و پیشکش��یهای
خود را تقدیم میکنند ،براهمن متولی -به رس��م شیوههای کهن یجنه ()yajna
در مراسم امروزین هومه ( )homaدر شعله روغن میریزد (رودریگز1397 ،؛
قرائی.)62 :
عبدالله قطب هم دربارۀ ذکر جمعی و بلند گفتن آن مینویسد:
اگر گاهگاه اخوان را رغبت باشــد و اجتماع بر ذکری جهری فرمایند پســندیده
است ،إنشاءالله العزیز؛ و شاید که بعضی را از جهر به ذکر ،حیائی روی نماید،
شیطانی است ،تمکین آن نکند (عبدالله قطب ،1396 ،ج .)2382 :3
نکتۀ دیگری که بین اندیشــۀ عبدالله قطب و عقاید هندویی محل تأمل و تطبیق است ،مسئلۀ
خالصی روح انســان و کارکرد حرفۀ یوگا از تعلق به جســم در برخورد با آشــفتگیهای ذهنی و
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یا رنج و مصیبت اســت .پاراهامســا یوگاناندا 1از رهبران جنبشهای نوظهور هندی معتقد است
که برای داشــتن آرامش بیشــتر باید عشــق بورزیم ولی نمیتوانیم افراد را بیقید و شرط دوست
بداریم ،مگر آنکه خداوند را بشناســیم .روح بهطور مطلق کامل است ،اما وقتی با جسم بهعنوان
نفس همســان میشود ،تجلی آن با ناکاملیهای بشر تحریف میشود .اگر افراد بشر فقط همین
جســمها و ذهنهای ناکاملی بودند ،شما توجیهی برای تعصبات و تفرقهها داشتید ،ولی همهی
ما روح هستیم که به تصویر خداوند خلقشدهایم .یوگا به ما میآموزد چگونه ماهیت ربانی خود
را در خود و دیگران بشناســیم .شــما از طریق تمرکز با یوگا میتوانید پی ببرید که روح هســتید.
(فعالی)198 :1388 :
عبدالله قطب هم در نامهای مینویسد:
اهل طبع چون جز این جســم چیزی نشــناختهاند و از خود جز آن نمیدانند،
ســعادت خود را جز درستی جسم و حصول آنچه مالیم جسم است از شهوات
ّ
ارضیه گمان نمیبرند! اما اهل حق دانســتهاند که ایشــان جز این جســماند و
ایشان را در خود تمامیی است بیرون از تمامی جسم و کمالی وراء کمال جسم؛
ایشــان را زیاده التفاتی به امر جسم نیست و جســم را با حوادث و عوارض باز
گذاشتهاند .جسم از این جهان است و آدمی از آن جهان ،چه دل در او میبندند
و به ریش خود میخندند؟
در زمیــن مردمــان ،خانــه مکــن کار خــود کــن ،کار بیگانــه مکــن
ّ
خاکــی تــو کــز بــرای اوســت ،غمناکــی تــو
کیســت بیگانــه؟ تــن
مردمان تعجــب میکنند گه چگونه خدای عزوجل که به مؤمنان رئوف اســت
بال به ایشان فرســتد .این بالها برای آن است که جسم و جان مؤمن از هم جدا
شــود پیش از آنکه آب از کوزه بریزد .جان در جسم بهمثابه روغن باشد در شیر؛
اگر شــیر در مشک کنند و بسیار او را جنبش دهند روغن از شیر جدا شود ،آنگاه
روغن ،روغن باشد و آنچه بماند دوغ باشد و در این صورت روغن بهمنزل ه راکب
باشد و دوغ بهمنزله مرکب او و اگر این ریاضات و حرکات ،او را درنیابد و روغن

1. Paramahansa Yogananda

.7نتیجه

از جمله ،عارفان بزرگ مسلمانی که در قرن نهم هجری قمری در جهرم واقع در جنوب شیراز مشهور
شد و بعدها در چند فرس��خی جهرم با تأسیس شهرکی به نام اخوانآباد توانست افکار و اندیشههای
خود را انتشار دهد ،شیخ عبدالله قطببنمحیی جهرمی است .وی در مجموعه نامههای خود یعنی
مکاتیب ،به هند ،آموزههای هندویی و شخصیتهای عرفانی هندو از جمله براهمۀ هند و نیز شاعر
عارف امیرخسرو دهلوی اشاره میکند .بررسی مکاتیب او نهتنها آموزههای اخالقی ،تربیتی و مسائل
غامض عرفانی و تاریخی را در بردارد ،بلکه هند را همان ســرزمینی میداند که حضرت آدم(ع) در آن
هبوط کرد .عبدالله قطب ،ریاضتهای سخت هندوان را نقد کرده و برخی اشعار و افکار امیرخسرو
دهلوی را برخاس��ته از این تفکرات هندویی میدانست؛ اما برخی نامههای عبدالله قطب در مسئلۀ
حقیقت دیو و فرشته مضامین اوپه نیشد را دربردارد و در آثار او نوع پیوند روحانی با باورهای هندویی
ّ
قابل تأمل جدی است .همچنین بررسی ذکر ،فکر و مراقبه در مکاتیب و تطبیق آن با باورها و متون هندو،
نشان میدهد که فنون تمرکز برای رسیدن به حقیقت و خالصی روح از جسم و چگونگی ذکر عملی در
توصیههای عبدالله قطب به مریدان و مخاطبانش وجود دارد.
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با او به زمین ریزد و چنان روغن هرگز با خود نرســد و استقالل خویش درنیاید
ُ
َ َ
َ
الله فأنساهم أنفسهم) [ســوره حشر :19:خدا را فراموش کردند
و به داغ (نســوا
پس خدا هم خودش��ان را از یادشان برد[ مبتال باشد( .عبدالله قطب ،1396 ،ج
.)764 :1
توضیحات عبدالله قطب درواقع شرح اندیشههای ناب موالنا است؛ چرا که دو بیت شعری که
در مکتوبی که گذشت از مثنوی معنوی است و ابیات آن چنین است:
کار خــود کــن ،کار بیگانــــه مکــن
در ســـرای مردمــــان ،خانــــه مکــن
ّ
کــز بــرای اوســـــت ،غمناکــی تو
خاکــــی تــــو
کیســت بیگانــه؟ تــن
جـــوهر خـــود را نبینـــــی فربهــــی
تا تو تن را چرب و شیــــرین میدهـــــی
روز مـــــردن گنـــد او پیـــــدا شـــود
گــر میان مشــک تــن را جا شــــود
مشــک چه بــود نام پــاک ذوالجالل
مشــک را بــر تــن مــزن بــر دل بمــال
(مثنوی معنوی:1386،دفتر دوم.)237 :
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