سيماي سهل تستري در تصوف
دكتر عباس ماهيار ،1عفت كهوند
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چکیده
آنچه بخشی از تاریخ اسالم را دربرمی گیرد ،تصوف و اندیشه های صوفیانه است.
این مقوله که قدمتی بس طوالنی دارد ،از تعالیم قرآن و سیرهی پیامبر و اصحاب او و
اقوال ائمه و اولیای دین سرچشمه می گیرد.
اگرچه پیدایش تصوف مربوط به س��ده های نخس��تین هجری اس��ت ،اما رواج و
گس��ترش آن در دوره های بعد صورت گرفته است .قرن سوم صوفیان برجسته ای را
در خ��ود پرورده اس��ت که دیدگاه های هریک در به وج��ود آمدن مکاتب و بنیادهای
فکری قرون بعد مؤثر بوده است.
ابومحمد س��هل بن عبداهلل تس��تری از علمای صوفیه در طبقهی ثانیه و از مش��ایخ
بزرگ قرن س��وم هجری اس��ت .ش��الودهی طریقت وی بر ریاضت و مجاهدت نفس
استوار بود .او توبه را در هر لحظه واجب می دانست .وی صاحب آرا و اقوال فراوانی
در زمینهی تصوف است.
کلید واژه ها :اشارت ،صحبت ،صوفیه ،کرامت ،نفس ،ورع

 -1استاد دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد كرج ،استاد راهنما
 - 2كارشناس ارشد ،زبان و ادبيات فارسي
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مقدمه
عرف��ان و تصوف یکی از گس��ترده ترین بخ��ش های ادبیات فارس��ی را به خود
اختصاص داده است.
آش��نایی با ادبیات تصوف ،متکی به شناخت چهره های متصوفه است و این مقوله
جز با جستجو در عقاید و آراء و سخنان آنان ممکن نمی نماید.
ابو محـمد س��هل بن عبداهلل تس��تری از علمای بزرگ اهل تصـوف و چهره های
ش��اخص و تأثیر گذار قرن س��وم هجری است که شناخت مکتب و اندیـشه های وی
منجر به آشنایی با بخش هایی از این مقوله می شود.
هدف این مقاله بررس��ی تصوف و دیدگاه های عرفانی س��هل تس��تری و نفوذ و
گس��ترش تعالیم و تفکرات وی در میان ش��اگردان و پیروان او و نیز علمای متصوفه و
نویسندگان دوره های دیگر است.

 .1مروری بر زندگی و تصوف سهل تستری
ابو محمد سهل بن عبداهلل بن یونس بن عبداهلل بن رفیع ،معروف به سهل تستری از
علمای اهل طریقت و ازصوفیان و مش��ایخ صاحب کرامات سدهی سوم هجری است.
بنابر گفتهی ابن خلکان والدتش بین س��ال های 200و 201در تستر (شوشترکنونی) و
وفاتش حدود سال های  273یا 283در بصره بوده است .اگرچه در اکثر منابع از جمله
رسالهی قشیریه آن را به سال  283ذکر می کنند.
سهل درهمه جا به عنوان یک صوفی اهل کرامات و صاحب ورع معرفی شده است
ک��ه پای��هی تعالیم وی را عمـدت ًا ذک��ر خدا و مخالفت با نفس در بر م��ی گیرد .ذکر از
محوری ترین سخنان سهل است و به موجب آن صوفی می بایست که در تمام لحظات
از یاد خدا غفلت نورزد؛ و گرنه خود را ضایع ساخته است( .تذکرهی االولیا ،ص)270
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آغاز طریقت سهل تستری به دوران طفولیت وی باز می گردد ،آن گاه که سه ساله
بوده است .او در آن هنگام بر نماز خواندن خال خویش محمد بن سوار – از صوفیان
طبقهی اول -با دقت تمام می نگریسته و به او حسرت میورزیده است.
روزی خال س��هل به وی می گوید که ش��ب ها هنگام خ��واب به دل بگوی نه به
زبان که خدای با من است و خدای به من می نگرد و مرا می بیند .سالیانی دراز سهل
بر این ذکر بوده و پس از آن عزم می کند که روزههای طوالنی بگیرد .ابتدا س��ه ش��بانه
روز چیزی نمی خورد ،سپس هفت شبانه روز و بعد آن را به بیست و پنج شبانه روز
میرس��اند .به گفتهی خود س��هل تا مدت بیست سال بر این گونه بوده است .او مدتی
به س��یاحت می پردازد و پس از بازگش��ت از س��فر هر ش��ب را احیا می داشته است.
(ترجمهی احیاءالعلوم ،ص)154
در میان حکایات مربوط به س��هل داس��تان مرقعه پوش��یدن وی درهفت س��الگی
معروف اس��ت( .مرقعه در اصطالح جامهی وصله دارصوفیان اس��ت) و این با وجود
کودکی نش��ان از عالقهی وافر او به طریقت تصوف دارد که س��هل برانجام آن اصرار
می ورزیده اس��ت .سهل در هفت س��الگی گریان از خال خویش درخواست می کرده
که مرقعه در وی درپوش��د و او نیز بنا بر س��فارش پیری در بصره قبول می کند و او را
مرقعه می پوشاند؛ هرچند که «وی را نه وقت دعوی است ،و وقت آن او را بال است.
(طبقات الصـوفیه ،ص )116و نیز نقل کـرده اند که س��هل در هفـت س��الگی روزه
می داش��ته است« :هفت س��اله بودمی که روزه داشتمی .پیوس��ته قوت من نان جوین
بودی( ».تذکرهی االولیاء ،ص)264
در آن ایام کودکی که سهل به توصیهی خال خویش بر تمرین ذکر می کوشیده به
دبیرستان می رود و قرآن می آموزد «به شرطی که فقط ساعتی نزدیک معلم باشد و به
کار خود بازگردد( ».تذکره یاالولیاء ،ص)264
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س��هل در دوران نوجوانی یعنی در دوازده س��الگی برای حل مسأله ای به بصره
می رود اما چون پاسخ سؤالش را نمی یابد به عبادان (آبادان) نزد حبیب بن حمزه رفته
و از او می پرسد .سهل مدتی را در صحبت ایشان می گذراند.
در عالم تصوف ،مش��ایخ به موضوع ازدواج چندان نظر مثبت و مس��اعدی نش��ان
ن��داده اند و بس��یاری از آنان تزویج را آفت دل و س��بب اع��راض از ارادت به حق
می دانند .س��هل زنان را س��بب رنج و مؤونتی طاقت فرس��ا یاد می کند و صبر کردن
از ایش��ان را آس��ان تر از تحمل کردن رنج آنان و طاقت داشتن عذاب دوزخ می داند.
(عوارف المعارف ،ص .)86با این وجود او صاحب همسر و فرزند بوده است( .کشف
المحجوب ،ص)474
با توجه به ش��واهد موجود دربارة س��فرهای س��هل ،به نظر می رسد که او چندان
اهل س��فرنبوده اس��ت .ازجملة این سفرهایکی سفر به بصره در دوازده سالگی و دیگر
آبادان (عبادان) و نیز سفر حج در شانزده سالگی بوده است .هرچند که در ترجمهی
رسالهی قشیریه از زبان خود سهل نقل شده است که او پس ازبیست سال مداومت بر
روزه های طوالنی ،سیاحت را آغاز کرد« .پس بیرون آمدم از شهر و چند سال سیاحت
کردم .پس به تستر بازآمدم( ».ترجمه یرسالهی قشیریه ،ص)40
ذوالنون مصری اس��تاد سهل است که سهل وی را در شانزده سالگی ،آن گاه که به
س��فرحج عزیمت می کرد ،مالقات کرده بود .ذوالنون در مصر ش��اگرد مالک بن انس
بوده و از وی طریقت آموخته است.
ب��ه گفتهی خواجه عبداهلل انصاری ذوالنون «امام در وقت خود و یگانهی روزگار و
اولین کس��ی بود که در این طریق ،اشارت با عبارت آورد و از آن سخن گفت و آن را
گسترش داد( ».طبقات الصوفیه ،صص11و)12
سهل در مکه یکچندی در صحبت ذوالنون به سربرد و از مکتب وی درس طریقت
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م��ی آموخت .عالوه بر این س��هل از محضر اس��تادان دیگری چون محمدبن س��وار،
ابوصالح حمدون قصار و ابوحبیب عبادانی صحبت یافته بود.

 .2تبعید سهل
یکی از وقایع زندگی سهل تبعید وی است .او به دلیل اعتقاد خویش مبنی بر توبه
که آن را بر هرکسی خواه عاصی و خواه مطیع واجب می دانست مورد طعن و تکفیر
بعضی علمای شوش��تر قرارگرفت .بر این اس��اس ،عاصی باید از معصیت توبه کند و
مطیع از طاعت تا هردو از غرور برهند .این واقعه که درس��ال  261هجری اتفاق افتاد
س��بب ش��د که س��هل مجبور به ترک دیار خود به بصره شود و زندگی در آن جا را تا
آخر عمر برگزیند:
«مردی بود در تستر که نسبت به علم و زهد کردی .بر وی خروج کرد بدین سخن
که وی می گوید که از معصیت ،عاصی را توبه باید کرد و مطیع را از طاعت و روزگار
او در چشم عامه بدگردانید و احوالش را به مخالفت منسوب کردند و تکفیر کردندش
به نزدیک عوام و بزرگان و او س��رآن نداشت که با ایشان مناظره کند...پس سفرحجاز
پیش گرفت( ».تذکرهی االولیاء ،ص)265

 .3مصاحبان ومعاصران سهل
 -1ابوصالح حمدون بن احمد بن عماره القصار :از مش��ایخ قدیم س��دهی س��وم
هجری اس��ت .او در فقه و علم در درجهی اعال و در طریقت مرید ابوتراب نخش��بی
بوده .امام طریقهی مالمتیه است .وفات وی درسال  271هجری واقع شده است.
س��هل گفته است« :مرا آرزو بود که با ابوصالح صحبت دارم .وقتی در حرم وی را
دیدم و از وی صحبت خواستم ،گفت« :ای سهل! اگر بوصالح فردا بمیرد صحبت با که
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داری؟» گفتم« :ندانم ».گفت« :اکنون همان انگار ».و از چشم من ناپدید شد( ».نفحات
االنس ،ص)144
 -2ابوحبیب بن حمزه العبادانی :اهل آبادان است و از جمله کسانی است که سهل
در ابتدای کار خود در صحبت وی بوده است .در این باره سهل می گوید« :به دوازده
سالگی مرا مسأله ای افتاد و سیزده ساله بودم که اندر خواستم که مرا به بصره فرستند
تا این مس��أله بپرس��م .بیامدم و بپرس��یدم و هیچ کس از علمای بصره جواب نداد .به
عبادان آمدم نزدیک مردی که او را حبیب بن حمزه عبادانی گفتندی .از وی بپرسیدم.
جواب داد و به نزدیک وی بایس��تادم یکچندی و فایده هایی بود مرا از س��خن وی و
آداب وی( ».ترجمهی رسالهی قشیریه ،ص)40
 -3ابوعبداهلل احمدبن یحیی الجالء :از بغداد بود و در رمله و دمشق اقامت می کرد
و از بزرگان و مشایخ شام بود .وی با ابوتراب نخشبی و ابوعبید بسری صحبت داشته
اس��ت .مؤلف رسالهی قش��یریه از قول او نقل می کند« :ذوالنون مصری را دیدم ،او را
عبارت بود و س��هل را دیدم او را اش��ارت بود و بش��ر را دیدم ،او را ورع بود ».وفات
وی به سال  306بوده است.
 -4ابوالفوارس ش��اه شجاع کرمانی :پیش ازس��ال 300وفات نموده است .از ملک
زادگان بوده و جوانمردان و بزرگان و با ابوتراب نخش��بی و ابوعبید بس��ری صحبت
داشته است .سهل نیز به وی ارادت فراوان داشته و از آنجا که اهل اشارت بوده پیش از
دیگران از مرگ وی خبریافته .در این باره گویند« :سهل بن عبداهلل روزی اندر مسجد
نشس��ته بود .کبوتری در مسجد افتاد از گرما و رنج که وی را رسیده بود .سهل گفت:
«شاه کرمانی فرمان یافت هم اکنون ».آن سخن بنوشتند .همچنان بود که وی گفته بود.
 -5ابوداود سجس��تانی :سلیمان بن اش��عث بن اسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو
بن عمران ازدی 275-202( :هجری) محدث و گردآورندهی س��نن _سومین کتاب از
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صحاح سته در حدیث_ است .ابو داود در عقیده بر مذهب اصحاب حدیث بود و بر
لزوم پیروی از سنت و جماعت پافشاری داشت .دربارهی مالقات سهل با او گفته اند:
«س��هل روزی فقط به قصد مالقات نمودن او از منزل بیرون آمده بود تا آن زبان را که
با آن چندان حدیث روایت کرده است ببوسد( ».دایره المعارف بزرگ اسالمی ،ج)5
 -6ابوالحس��ن س��یروانی :نام وی علی بن احمد س��یروانی بود .خادم و ش��اگرد
ابراهیم خواص بوده است .او از قول سهل سخنانی نقل کرده است( .طبقات الصوفیه،
صص 519و)520
 -7ابوالعباس احمد بن محمد مسروق :ازمردم طوس بود و در بغداد اقامت داشت.
وفات وی در همان جا در س��ال  299بوده اس��ت .دربارهی مالقات او با سهل عبداهلل
شواهدی موجود است( .ترجمهی رسالهی قشیریه ،ص)299
ابن مسروق گوید« :از سهل عبداهلل شنیدم که تعبد درست نشود کسی را تا از چهار
چیز جزع نکند :از گرس��نگی و برهنگی و درویش��ی و خواری( ».ترجمهی رس��الهی
قشیریه ،ص)304
 -8عبدالرحیم اصطخری :کنیهی وی ابو عمرو است .با رویم صحبت داشته و سهل
بن عبداهلل را دیده بود .جامههای ش��اطرانه می پوش��ید و سگان داشت که به شکار می
برد و کبوتران نیز می داش��ت .دربارهی مجالست سهل و ایشان حکایتی نسبت ًا طوالنی
در نفحات االنس آمده است( .نفحات االنس ،صص247و)248
 -9ابوالعباس احمد بن یحیی شیرازی :استاد شیخ ابوعبداهلل خفیف است .جامی در
کتاب خود از صحبت وی با سهل تستری یاد کرده است( .نفحات االنس ،ص)146
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 .4اصحاب سهل
 -1حس��ین بن منصورحالج :صوفی و عارف بی پروای ایرانی در س��دهی سوم و
آغاز سدهی چهارم هجری است .حالج را از جمله مصاحبان سهل می دانند که مدت
بیشتری را نسبت به دیگران در خدمت او به سربرده است .او جزء کسانی بود که سهل
را به هنگام نقل مکان به بصره همراهی کرد و در آن زمان نوجوانی بیش نبوده اس��ت.
مدت صحبت وی را با سهل دو سال ذکر کرده اند .وفات حالج به سال  309هجری
بوده است( .جستجو در تصوف ایران ،ص)135
 -2ابوعبداهلل سالمی :نام وی محمدبن احمدبن سالم بصری است .در بصره شاگرد
سهل تستری بوده است و بنا برگفتهی خواجه عبداهلل انصاری و جامی سی یا شصت
سال با سهل بوده و طریقت از وی می گرفته .او به ابن سالم بزرگ معروف است.
 -3ابوالحس��ن احمدبن محمدبن س��الم :فرزند ابو عبداهلل سالمی و مؤسس مکتب
س��المیه اس��ت؛ همان مکتبی که پس از مرگ سهل تأسیس شد و مبنای آموزه های آن
تعالیم سهل در تصوف بود.
-4ابوالحس��ن علی بن محمد مزین ترمذی :بغدادی بوده و از اصحاب س��هل بن
عبداهلل وجنید .او صاحب ورع و بزرگ بود .وفاتش در مکه در س��ال  318واقع ش��ده
است( .ترجمهی رسالهی قشیریه ،ص)75
 -5ابومحمد احمد بن محمدبن حسین جریری :او نیز صحبت سهل بن عبداهلل را
دریافت��ه بود .از همهی اصناف علوم با خبر بود .در فقه امام وقت بود و اصول را نیک
می دانست .وی در سال 311وفات یافته است( .کشف المحجوب ،ص)226
 -6احمد بصری :او از جمله کسانی بود که در صحبت سهل بوده و حکایاتی نیز از
وی نقل کرده است .از جمله گوید« :سهل بن عبداهلل را بسیار خدمت کردم؛ هرگز ندیدم
که از سماع قرآن و ذکر هیچ تغیر در وی آمدی( »...ترجمهی رسالهی قشیریه ،ص)615
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 -7ابوعلی احمدبن محمد رودباری :اهل بغداد بود و در مصر اقامت می کرد و در
س��ال  320وفات نموده است .او از قول س��هل حکایاتی نقل کرده است و چنین بر
می آید که با وی مالقات و مجالس��ت داش��ته اس��ت از جمله گوید:
«یکی سهل بن عبداهلل را گفت« :می خواهم که با تو صحبت کنم یا با محمد!» سهل
گف��ت« :اگر از ما دو بمیرد ،پس از آن صحب��ت با که کنیم؟» گفت« :با خدای ».گفت:
«اکنون صحبت با خدا کن( ».ترجمهی رسالهی قشیریه ،ص)615
 -8ابو عبداهلل عبادانی :به گفتهی جامی او از شاگردان خاص سهل است( .نفحات
االنس ،ص)120
 -9عبدالرحمن بن احمد :ابن س��الم او را از اصحاب س��هل معرفی می کند و این
حکایت را می گوید« :روزی عبدالرحمن بن احمد س��هل را گفت که وقت باش��د که
وضو کنم نماز را ،اندکی آب از اعضای من جدا می شود همچون سبیک های زر وسیم
(قطع��ات طال یانقرهی گداخته) برزمین می آید .س��هل گفت« :تو ندانی کودکان چون
بگریند ایش��ان چیزی در پیش نهند تا بدان مشغول ش��وند و بازی کنند( ».ترجمهی
رسالهی قشیریه ،ص)650
 -10ابو اس��حاق ابراهیم بن احمد الخواص :از مش��ایخ بزرگ اس��ت که در توکل
ش��أنی عظیم و منزلتی رفیع داشته و بزرگانی را دریافته بود .وی دارای کراماتی فراوان
اس��ت.دربارهی ارتباط و دوستی س��هل با وی حکایتی آمده است( .ترجمهی رسالهی
قشیریه ،ص)504
 -11اس��حاق بن یعقوب :او هم از شاگردان سهل است و از وی سخنانی یاد کرده
است( .طبقات الصوفیه ،ص)135
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 .5وفات سهل

در منابع ش��رح احوال صوفیه عموم ًا ،تاریخ وفات س��هل سال283و به ندرت 273

ذکر ش��ده اس��ت .دربارهی وفات س��هل و وقایع آن حکایاتی وجود دارد که حاکی از
عظمت ش��أن س��هل و رفعت مقام وی است .از آن جمله گفته اند« :در تشییع جنازهی
وی خـلق بسیاری بودند .جهودی هفتاد ساله رسید.آواز برآورد که ای مـردمان! آنـچه
من می بیـنم ،شما می بینید؟ فرشتگان از آسمان فرود می آیند و خویشـتن برجـنازهی
وی می مالـند .در آن حال مرد جـهود کـلمهی ش��هادت گفـت و مس��لمان ش��ـد».
(تذک��رهیاالولی��اء،ص)277
س��هل آن روز که وفات یافت چهارصد مرید داشت و هنگامی که از دنیا می رفت
روزه دار بود( .کشف المحجوب ،ص)472

 .6تصوف سهل
سهل بن عبداهلل ازصوفیان طبقهی ثانی است و اهل معاملت است .چنان که صاحب
نظیرفی المعامالت
وفی��ات االعیان می گوید« :الصالح المش��هور ،لم یکن له ف��ی وقته ٌ
والورع( ».وفیات االعیان ،جزءاول ،ص)395

اه��ل معاملت در اصطالح مخلصانی هس��تند که به امید پ��اداش الهی در روز جزا
طاعت و عمل عرضه می دارند و یا از ترس عقاب اخروی عبادت می ورزند و ظاهر
ش��رع را س��خت تر رعایت می کنند .اینان معتقدند که عمل آدمی باید خالص باش��د
و بیرون از آفات و می گویند« :عمل خالص آن اس��ت که فرش��ته نداند تا بنویس��د و
شیطان نبیند تا فساد کند و نفس نبیند تا عجب آرد( ».مشایخ تذکرهی االولیاء ،نشریهی
دانشگاه تربیت معلم ،ص)159
در باب معامالت و زهد و ورع اوست که گفته اند به مدت چهل روز یک بار افطار
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می کرد .از او پرسیدند که آتش گرسنگی را به چه می نشانی؟»گفت« :به نور ذکر».
س��هل خود به جهت داش��تن درون و ضمیری صاف تصوف را این گونه تعریف
می کند« :صوفی کس��ی است که از کدر صاف باشد و ازفکر سرشار باشد و از بشر به
سوی خدا رهسپار شود و طال و گل نزدیک وی یکسان باشد».
یک��ی از ارکان و اص��ول اعتقادی س��هل ورع اس��ت که او را در میان بس��یاری از
صوفیان متمایز می س��ازد .او ورع را ترک دنیا و در نتیجه ترک نفس می داند .در نظر
وی س��فرکردن از نفس به خدای کاری بس صعب و دش��وار است و دربارهی ورع و
لزوم آن می گوید« :هر که ورع با وی صحبت نکند اگر س��ر پیل بخورد سیر نشود».
(ترجمهی رس��الهی قش��یریه ،ص)170
همهی مردان میدان ورع دوستدار فقرند و بی توجه نسبت به دنیا .سهل در باب فقر
گفته است« :فقیر آن است که او را حاجتی نباشد با حضرت عزت( ».عوارف المعارف،
ص )185او معتقد بود که فقیر را باید سه چیز همراهی کند :حفظ سر ،ادای واجب و
صیانت فقر؛ و نیز می گوید« :مادامی که از فقر بترسی منافق خواهی بود».
سهل درویش گونه می زیست و به آیین درویشی سخت پای بند بود و می گوید:
«درویش��ی که مال س��تاندن از دست مردمان در نظرش ش��یرین باشد هرگز به فالح و
رستگاری نمی رسد( ».طبقات الصوفیه ،ص)115
از سهل بن عبداهلل پرسیده شد که درویش کی برآساید؟ گفت « :آن گاه که خویشتن
را جز در آن وقت نبیند که اندر وی است( ».ترجمه یرسالهی قشیریه ،ص)462
سهل رستگاری را در چهار چیز می داند :ناخورانی ،بی خوابی ،تنهایی و خاموشی.
دربارهی او گفته اند که وی میتوانست تا هفتاد روز طعام نخورد .او بیشتر ایام را روزه
می داشته و هرشب افطار خود را با آب می گشوده و در ماه رمضان فقط در روز عید
طعام می خورده است .از سهل دربارهی میزان طعام روزانه می پرسند ،جواب میدهد:
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«ی��ک بار طعام خوردن ،خوردن صدیقان ب��ود ،دوبار طعام خوردن ،خوردن مؤمنان و
سه بار خوردن ،خوردن ستوران بود( ».تذکرهی االولیا ،ص)276
همچنی��ن گویند که س��هل هنگامی که طعام می خورد ضعیف می ش��د و چون
گرس��نه بود قوی می گش��ت .او س��بب اقبال خدای را به بنده گرسنگی می داند و
می گوید« :خداوند علم و حکمت را در گرس��نگی نهاده اس��ت ».سهل چنان به قلت
طعام و زندگی درویش��ی دقت نظر داش��ت و خویشتن خویش را با این مسأله عجین
س��اخته ب��ود که درباره اش گفته اند« :آن روز که از م��ادر بزاد صائم بود و آن روز که
بیرون شد نیز صائم بود».
از دیگر گوشزدهای سهل دربارة مخالفت با نفس این است که می گوید« :درویشی
که توانگری نماید و گرس��نه ای که س��یری نماید و اندوهگینی که خود را ش��اد نشان
دهد و مردی که شب نماز کند و به روز روزه دارد و خود را قوی حال نشان دهد ،از
گوهرهای نفس وی به شمار می آید ».سهل سازش بانفس را جنایت می داند و معتقد
است تا نفس نمیرد دل هرگز زنده نشود .از آن جا که سهل یک صوفی اهل سنت است
توجه به پیامبر و سیرهی او را سرلوحهی تفکرات خود قرار میداده است .در نظر وی
عمل صالح آن اس��ت که با س��نت موافق باش��د ..و می گوید« :مثل سنت در دنیا چون
بهش��ت است در عقبی .هرکه در بهشت شد ،ایمن شد از خوف و بال .همچنین هرکه
برجادهی سنت در عمل باشد ،ایمن شد از بدعت و هوا( ».تذکرهی االولیا ،ص)272
او اقتدا نکردن به رس��ول را س��بب عذاب نفس می داند و دربارهی عظمت پیامبر
می گوید« :حق تعالی خواست که روح در آدم نهد روح را به نام محمد در او دمید و
کنیت او ابومحمد کرد و در جمله بهشت یک برگ نیست که نام محمد بر وی نوشته
نیس��ت و درختی نیس��ت در جمله بهشت اال به نام او کش��ته اند و ابتدای جمله اشیاء
ب��ه نام او کرده اند و ختم جمله انبیاء بدو خواهد بود .الجرم نام او خاتم النبیین آمد».
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(تذکرهی االولیاء ،ص)269
س��هل نمونهی یک مؤمن حقیقی و تمام عیار اس��ت که همواره بر قرآن و پیامبر
و حدیث تکیه دارد و س��خنانش نیز بر پایهی همین اصول اس��ت .مؤلف اللمع از قول
سهل می نویسد« :هرذوق و اشتیاقی را که قرآن و حدیث گواهی ندهد ،دروغ است».
(اللمع ،ص)150
در جایی دیگر از زبان سهل می خوانیم« :یاور نیست مگر خدا و دلیل نیست مگر
مصطفی (ص) و زاد نیست مگر تقوا ».همچنین سهل محبت را در این می داند که بنده
پیوسته ملتزم خدای باشد( .اللمع ،ص)110
تقوا و ورع از س��هل یک صوفی اهل اش��ارت می س��ازد .اهل اشارت عبارت از
کس��انی اس��ت که بدون عبارات و الفاظ از مراد خبر آرند .صاح��ب اللمع می گوید:
«اش��ارت چیزی اس��ت که پنهان باش��د بدون عبارات و الفاظ؛ و به واسطهی عبارت
مکشوف نباشد( ».اللمع ،ص)337
س��هل می گوید« :ابلی��س را به خ��واب دیدم.گفتم بر تو چه س��خت تر؟» گفت:
«اشارت دل های بندگان به خداوند جهان ».تذکرهی االولیاء ،ص)269
شریعت س��هل جانمایهی طریقت و سلوک وی است .دقت نظر وی درباب انجام
واجبات و مستحبات به حدی است که مقام و مرتبهی او را از یک مؤمن حقیقی فراتر
برده و فقط رضای حق را در نظر می گیرد .در نظر او وانهادن خویش به خدا و آنچه
خدا خواهد ترک تدبیر و توکل است .بر این اساس توکل آن است که بنده پیش قدرت
حق همچون مرده ای باش��د که حرکت و اراده ای از خود نداشته باشد .پس متوکالن
را در این مقام ،حقیقت و یقین و مکاش��فهی غیبی و مشاهدهی قرب حق تعالی دهند.
به عبارت دیگر شرط معرفت توکل است.

فصلنامهي تخصصي زبان و ادبيات فارسي

22

 .7کرامات سهل
س��هل بن عبداهلل روزی در مس��جد نشس��ته بود کبوتری در مسجد افتاد از گرما و
رنجی که وی را رسیده بود .سهل گفت« :شاه کرمانی وفات یافت هم اکنون ».آن سخن
بنوشتند .همچنان بود که وی گفته بود(.ترجمه یرسالهی قشیریه ،ص)375
در حکایتی دیگر اش��ارت سهل مشهود است .سهل پس از آنکه از مکه نزد استاد
خویش ذوالنون بازگش��ت هرگز پش��ت بر دیوار باز نمی نهاد و بر منبر نمی رفت و
سخن نمی گفت .روزی گفت« :سلونی عما بدالکم ».مرا تسلی دهید از آن که راهنمای
ش��ما بود .از او پرس��یدند که تو هرگز ای��ن نکردی .چه افتاد؟ گف��ت« :زیرا که تا آن
س��اعت ،اس��تاد من ذوالنون زنده بود و تا استاد زنده باشد شاگرد را پشت به دیوار باز
نهادن و جواب مس��ایل دادن نرس��د و پای گردکردن نش��اید .در این ساعت استاد من
بمرد ».مردمان عجب داشتند و تاریخ آن روز بنوشتند.از مصر نامه آمد که ذوالنون هم
در آن ساعت بمرده بود(.شرح التعرف ،ج ،1ص)207
مالقات س��هل با ابلیس ازکرامات وی به ش��مار می آید .او چندبار ابلیس را دیده
بود .از جمله روزی سهل ابلیس را می بیند .از او می خواهد که دربارهی توحید سخن
گوید .س��هل گوید ابلیس چنان در این باره س��خن گفت که اگر عارفان وقت حاضر
بودند از تعجب انگشت به دهان می گرفتند(.تذکرهی االولیاء ،ص)267
بیماری یعقوب لیث و درخواس��ت دعای وی از س��هل و عاقبت ش��فا یافتن وی
گویای کرامات س��هل است .همچنین سهل روزی می گفت« :ذاکر حقیقی کسی است
ک��ه اگرخواهد بتواند م��رده را زنده کند ».بیماری آن جا افتاده بود .س��هل دس��تی بر
بیمارکشید و بیمار فورا ً بهتر شد و بر پای خاست( .ترجمه یرسالهی قشیریه ،ص)679
کرامات خاص اولیای خداست و ظهور آن مربوط به دوران کمال صوفی است .اما
کرامات سهل فراتر از آن بود؛ همان طوری که مرقعه پوشیدن او زود هنگام بوده است.
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گفته اند هیچ ش��یخی را از طفلی این واقعه (کرامت) ظاهر نبوده اس��ت چنان که سهل
را پیش از طفلی ،یعنی دوران جنینی .در این باره آمده اس��ت« :یاد دارم که حق تعالی
می گفت« :الس��ت بربکم؟» و من گفتم« :بلی و جواب دادم و در ش��کم مادر خویشتن
را یاد دارم( ».تذکرهی االولیاء ،ص)263
سهل بزرگ ترین کرامات را داشتن خوی نیک می داند .او از جمله صوفیانی است
که سعی در پنهان نمودن کرامات خود دارد.

 .8نفوذ کالم سهل
سهل در نفوذ سخن از بسیاری صوفیان برتر بود .گفته اند که خلقی عظیم به سبب
گفتارهای او به راه بازآمدند و آن روز که وفات یافت چهارصد مرید داشت .ماجرای
اسالم آوردن گبری با نام شاددل و زنار و کاله گبری از سرنهادن به سبب آن که سهل
وی را به جانشینی خود برگزیده بود ،بر این مطلب گواهی دارد.

 .9ردپای تعالیم سهل
پس از وفات س��هل اندیش��ه های وی همچنان در میان گروه های دینی جای خود
را حفظ می کند.مکتب س��هلیه برگرفته از عقاید صوفیانهی س��هل اس��ت و مبنای آن
برمجاهدت نفس و تحمل ریاضت است .این مکتب از جملهی ده گروه مقبول تصوف
از نظر هجویری است(.کشف ا لمحجوب ،ص)200
مکتب سالمیه که توسط ابوالحسن سالم بصری فرزند ابن سالم بزرگ تأسیس شد،
از دیگر جریان های فکری اس��ت که در ادامهی اندیش��ه های س��هل تستری به وجود
آمد .این مکتب که اندیش��ه های سهل را با عنوان هزار گفتار تبیین و تبلیغ می کرد در
حدود دو قرن دوام آورد و بسیاری از مشایخ تصوف نظیر ابوطالب مکی و ابن برجان
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پروردهی این مکتب بودند( .تاریخ ایران ،کمبریج ،ص)399
مکی در تدوین اثرخود قوت القلوب ،از تعالیم سهل بهره برده است .در همه جای
این کتاب زهد و تقوای ناشی از ریاضت نفس به چشم می خورد که در تعلیمات سهل
نیز به عنوان پایه و اساس دیدگاه او بوده است .اگر بخواهیم تأثیر دیدگاه های سهل را
عمیق ًا مورد بررسی قرار دهیم کتاب احیاءالعلوم غزالی را پس از گذشت سه قرن باید
به این مقوله افزود .در حقیقت غزالی اندیشه های مکی را در قوت القلوب ادامه داده
اس��ت و از همین جا می توان دریافت که اقوال و تعالیم س��هل در اخالق صوفیه تا
دوره های بعد تأثیر قابل مالحظه ای به جای گذاش��ته است .همچنین تفسیر سهل به
عنوان یک منبع و مرجع اساس��ی مورد نظر نویسندگان تفاسیر دیگر قرار داشته است.
از جملهی این تفسیرها می توان به تفسیر الواسطی که در دوره های پس از سهل بوده
و نیز تفسیر سلمی اشاره کرد( .تصوف وادبیات تصوف ،ص)308
دو تفس��یر کش��ف االس��رار و روح الجنان از جمله آثاری هس��تند که در هر کدام
چندین نمونه از عقاید سهل ذکر شده است( .تاریخ عرفان و عارفان ایرانی ،ص)333

 .10آثار سهل تستری
در بعضی کتب آثار متعددی را به سهل نسبت داده اند .از آن جمله اند :تفسیر القرآن
العظی��م ،جوابات اهل یقین ،قصص االنبیاء ،مواعظ العارفین ،الغایه الهل النهایه و کتاب
رقایق المحبین( .فرهنگ اعالم تاریخ اسالم ،ج )1با وجود این تنها اثر مکتوبی که از سهل
باقی اس��ت همان تفسیر قرآن اوست .این تفسیر که همهی قرآن را شامل نمیشود کهن
ترین تفس��یر قرآن اس��ت و به بسم اهلل و سورهی فاتحه محدود می شود نیز توضیحاتی
بدون پیوستگی در مورد بعضی آیات ارائه میدهد( .تصوف و ادبیات تصوف ،ص)302
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نتیجه
 .1س��هل از صوفیان اهل حدی��ث و مبنای تفکراتش خدا ،قرآن و پیامبر اس��ت و
طریقت وی معاملت می باشد.
 .2ذکرخدا و توبه از محوری ترین مبانی تصوف سهل است.
 .3از دیگر اصول وی زهد و ورع است .او مهم ترین سبب قرب الهی را در اندک
خواری طعام می داند.
 .4سهل تس��تری از صوفیان صاحب کرامت است .او چندین بار با ابلیس مالقات
داشته است.
 .5نفوذ کالم س��هل از نکات برجستة شخصیت عرفانی اوست که مریدان بسیاری
را به سوی خود جلب می کرد.
 .6مکتب س��المیه که برگرفته از تعالیم س��هل اس��ت ،به عنوان مهم ترین منش��اء
گسترش آموزه های سهل پس از وی است و مورد توجه برخی علما و مولفین صوفیه
در تدوین کتب خویش بوده است.
.7س��هل صاحب اولین تفس��یر قرآن اس��ت و بعضی از مفس��رین از ش��یوة او در
تفسیرخود بهره جسته اند.
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