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 (ع)در فرمان منسوب به امام صادق «ريپ»مفهوم 

 

 شهاب ويل

 دهيچک
» نش يلزوم گز. است« ريپ»مفهوم  يعرفان و تصوف اسالم يم اصلياز مجله مفاه

ق و يطر يو نقش او در ط« ريپ» گاه يسالک راه حق، مقام و جا يبرا« ريپ
ن آثار مکتوب يرتيمياست که در قد ين مقام از مجله مباحثيدن به ايط رسيشرا

قت چه به نظم و چه به نثر به يها پرداخته شده و بزرگان طرعارفان مسلمان بدان
 ط الزميشراو گاه يو نقش و جا« ريپ»مفهوم. انداختهن مفهوم پرديابعاد خمتلف ا

ان يعلو ياست که در باورها ين مقام از مجله مباحثيا وصول و احراز يبرا
ن يگاه ايط و جايشرا ،حالنيبا ا. ا سنن رفته استل از آهنيز به تفصين آناتويل

هدف . ان شده استيب ينسبت به تصوف رمس ان با ابعاد متفاويتيمقام در نزد علو
دو  نياه ينظردرگاه ين جايا ٴسهيمقادر ين موضوع و سعين مقاله پرداخنت به اياز ا

 .باشديحنله م
 
 .عيتشادت، ي، سيبکتاش - ي، تصوف، علوريپ:هاهدواژيکل

                                                           
 هاي فکري از مدرسه تتبعات عايل سوربن؛ و مدرس دانشگاه شهيد هبشيتدکتراي رشته اديان و نظام 

E-mail: vali.shahab@gmail.com. 
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  راه داننين و عيگزب را ريپ       دانراهريس احوال پينوبر
___________ 

 9هست بس ُپرآفت و خوف و خطر       ن سفري اريپن که يبي را بگزريپ
و رود ومقام يمشار مهب يم تصوف اسالمين مفاهيترياز حمور يکي« ريپ»مفهوم 

بزرگان  يقت متاميحقدر.فردهباست منحصر يگاهيجا يدر عرفان اسالمريگاه پيجا
سالک و  يراهنمائ يبرا« ريپ»آثار خود به لزوم وجود و حضور در تصوفعرفان و 

 . اندرساندن او به سرمزنل مقصود اشاره کرده
 

 "ريپ"نش يلزوم گز
است که در متام  يااز او مسئله يوريمراحل سلوک و پبدو در « ريپ»نش يگز

د يمر"آورده است که  يريقش .د شده استيآن تاکبدان پرداخته و بر  متون عرفاين
نگرفته باشد ازو فالح فرايريد که ادب از پي کرده بود که هر مرريپ يد که شاگرديبا
 ينسف  2."و بوديد هر که او را استاد نبوده باشد امام او ديگويد ميزينک ابويد و اياين
ز در ارتباط با يارکان نر يداند که سايم« يهاد»نش يزرکن اوالرکان سلوک را گزين
و  يترک رأ از او، يبردارفرمان ،يبا هادارادت و حمّبت "مانند. اند«يهاد»ن يا
ن اطاعت حمض يچند که اهر8".يدر مقابل هاد ترک اعتراض و انکار و خود  ٴشهياند
د واقع شده يشرط بودن در مقابل او، گاه مورد اعتراض شددويقم يبي و تسلرياز پ
 4.است

 
 ريپ طيشرا

قت يق و طالب حقيسالک طر يبرا« ريپ»نش و اطاعت از يگونه که گزمهان
 يز داراين مقام نيدن به ايط سلوک، رسياست از شرا يواجب مشرده شده و شرط

 يکه بنا پنج رکين يجنم راز. خبشديز ميي مترين مقام را از غياست که اهل ا يطيشرا
ت حضرت، استحقاق ّيا اختصاص عبدبر آن است ر يو استعداد مقتدائ ينيت شياهل

افِت رمحت خاص از مقام يت يخصوصواسطه،ان حضرت يبيق ازاتيقبول حقا
-به5.دانديواسطه ميب يافت علوم لدّنيت، شرف تعّلم علوم از حضرت و دولِت ّيعند
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 يفرد، 6"جز حق تعايله بنيز خنواهد از کونيچ چيکه هآن: "  عيني ريپگر يعبارت د
ده و يدچ بال نايد هينگاه او را به قدرت جذبه کشد و از خلق بربا عايلحق ت" که 
ب کشف گردد و قّوت آن يد آرد که او را غيپد ياندر سّر و احوايل. آزمودهنا

زد و دل او يبرانگ يو نشاط ياجتهاد يد از ويد آيمشاهدت که مر او را اندر سّر پد
ر دن سازد و باک ندارد و بين را کشآ يافته است و باليز گرداند که يبدان چ يرا رو
 7."سبک گردد يو

 
 قتيرد  ررريگاه پيجا
 است که ريقت بر پيو مدار طر 3داراست قيتين مرتبه را در مراتب طري باالترريپ
منصب : "آورده است ين سهرورديالده شهابكچنان 1.ُاَمتِه يف َقومِه کالنيب يُخ ِفيالش
است از حضرت رسالت  يمقام ان، عايليفقت صويدر طر يو مرتبت مقتدائ ينيش

 يد را دوست خدايمر ،خيکه شوجه آناّما. تيق به حضرت اهليخال يدر استدعا
-هيت و مست رسول علريعت به سيخ راه متابعت و مشايش: آن است کهگرداند، تعايل

د، حمبوب و منظور حضرت يد، چون در اّتباع و اقتداء درست آيالسالم جّد و جهد منا
 91."ديآعّزت 
دان را ياست که درد مر يبيو چون طب ، سالک و حقنياست ب ياواسطه ريپ

ند و در ي، خدا راببريد در جان پيمر":القضات آورده استنيه عكچنان. کنديدرمان م
د را معاجله يب حاذق باشد که مريالزم است که طب يري، پيکار باطن، به هر وارد
د، به يب حاذق در راه رونده ببايو طب. ديتلف فرما، درمان خميکند و از هر درد خمتلف

َخ َلُه يَشَمن ال»: اندنجا گفتهيضه باشد؛ و از ايفر –قّدس اهلُل ارواحهم  –خ يامجاع مشا
دان را يت کردن مريضه بود خالفت قبول کردن، و تربيز فريخ را نيو ش. «ن َلُهيدال

 ريد بر پيو حق مر" داردريگردن پبر  يز حقيد نيمر عباريتبه عيني 99."فرض راه بود
باز  سيتيدر افتد چنان، از آن چنان ناشا ييآن بود که چون ترا درآن راه خطا

که ارادت چه بود؟  چ داينيه: "باره آورده است که نيدر ا مهداين تالقضانيع92".دارد
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راکه يد؛ زينه توان ديجرم آفتاب را در آئالبل.دن بودي دريجان پ ٴنهيرا در آئ يخدا
-ينه مطالعت مجال آفتاب عليآئ ٴواسطههب. ده بسوزديد که دينه آفتاب نتوان ديآئيب

آرزو کند  يدي را مررينجا بود که پياز ا. دينتوان د يواسطه نقشالدوام توان کرد، و يب
ست که در يده نيمجال آفتاب کند، او را دٴ نه خواهد که مطالعهيو نتواند که اگر آئ
د است که در او خدا يمر ٴنهي آئريپ. د خوردياورا قوت از خود با .آفتاب نگه کند

م ي تسلريد در مقابل پيد بايمر98".ندي است که در او خود را بريپ ٴنهيد آئيند، مريراب
باشد  يا خود چون مردهريد که طالب در مقابل پيبا:"ه آمده استكچنان. حمض باشد

د يکار مر"  و ريحمض است در مقابل پ ميد در تسليرا جنات مريز94".در دست غّسال
 95".ديد برسي ببندد و چون بربست، راه مرريدر آن است که خود را بر پر پ

 
 انيبکتاش - اني ززرد لو ريپ

لزوم ت و ي، امه«ريپ» ز مفهوم ين آناتويلان يبکتاش  -ان يعلو يدر باورها
، ريپ و َنَفس باطينها و سلوک حتت آموزه ريسق يقدم هنادن در طر ي برارينش پيگز
که در  انديديم کلياز مجله مفاه ،د در مقابل اويف مرين مقام و وظايط احراز ايشرا
 . ل از آن سنن رفته استيتفصشان بهيا ينيات آئيادب

هر دو  و شوديز گفته مين"  بابا " ا ي" َدده"  ريبه پ يبکتاش –يدر فرهنگ علو
 ٴاز نظر گذشتهيبکتاش- يعلو ياهدهَدا يريپ96.اندک معنايان به يواژه در فرهنگ علو

بکتاش که از نسل حاج يهائدده: انيچلب( 9: انديدر سه گروه قابل بررس يخيتار
که از نسل  يهائدده: زادگاناجاق( 2(.  يبَساوالد َن)  اند.(ق.ه 661 –615) ويل

 اندبکتاش ويلو حاجريه پک کساين: هاا باباگانيها بابا( 8. اندالّسالمهميدوازده امام عل
 97.(قياوالد طر)

د و جمّرد يجتّرد را برگز ويلبکتاشباباگان، حاج ٴان شاخهيت بکتاشيطبق روا
مورتاش که يت. نداشت يار نکرد و مهسريات خود تأهل اختيست و در طول حيز
و ق آنا ينجينام قادبه  شود، از بطن زينيبکتاش مشرده محاج يعنوان فرزند معنوبه

، که ان باباگانيز بکتاشي سبب ننيمهبه. بکتاش زاده شدحاج ينيخون بدر اثر قطره
 قيتيطرمنظور از اوالد، اوالد ": معتقدند که (شوديز گفته مين« اوالد َنَفس»شان يبد
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خمالف باور مذکور را  يادهيعق ان چليبيدر مقابل، بکتاش ". اوالد نسيباست، نه 
. ق.ه 791بود و در  بکتاش ويلق آنا مهسر حاجينجيه قادشان معتقدند کيا. دارند
منظور از اوالد، اوالد "ز ي سبب ننيمهبه. ده شديمورتاش ناميا آورد که تيبه دن يپسر
 ".است اوالد نسيبست، ين قيتيطر

، در باور دارند بکتاش ويلمورد جتّرد حاج را که در يتيان باباگان روايبکتاش
ار کرده يشان جتّرد اختيکه ا ن معينيبد. آورندياجرا در م ز بهيخود ن يشنص يزندگ

، يزندگ ٴوهي شنيار کردن مهيسبب اختبه. کننديانتناب من يخود مهسر يو در زندگ
سس ان، مؤيطبق باور بکتاش. شوديز گفته مين" جمّردان" ٴان باباگان، شاخهيبه بکتاش

بنا .(. ه 125. ف) َچَليب ا بايليسلطان  ميبه نام بال ياست بکتاش يشين شاخه درويا
دهند، در يم" اقرار جمّرد"که  شاينيگوش راست دروان، يان بکتاشيج در مي رانيبه آئ

شود و بر آن يحاج بکتاش، سوراخ م يسلطان، در روستا ميدرگاه مقربه بال
از ،شان ين درويا. گردديزان ميآو" منقوش"ا ي" ميتسل ٴحلقه"موسوم به  ياگوشواره

ن يپس از اجنام ا ،شانيا. شونديموسوم م" ريش حلقه به گوش پيدرو"به  ،ن پسيا
ها در بابا–َدده .ننديگزيلت معز هيا زاويندارند و در درگاه تأهل  ارياخت حق ،مراسم

کردند و بر متام يم يحاج بکتاش زندگ يدر روستا" ريپ ٴخانه"در  روزگار گذشته
متام " بابا بودن" يهانامهشان اجازتيا. داشتند نظارت يبکتاش - يعلوقت يامور طر
شان يا يمنودند و براي مينيمتام مناطق را تع يخلفاکردند، ينان را صادر مينشپوست
 يميک روند تعليپس از " بابا"ها، مقام در شاخه باباگان.کردندينامه صادر مخالفت

قت را يطرمراحل سلوک  يکه قصد ط يديمر. شوديض ميخاص به شنص تفو
مدت او به. شودساکن ا خانقاه يه يدر تک عيني، عبور کند" درگاه"داشت جمبور بود از 

ن يبابا، ا يرفته شدن از سويپس از پذ. شديسه سال در درگاه مشغول به خدمت م
او پس از . دياجناميبود که دوازده سال به طول م يگريش موظف به خدمت ديدرو

او اذن گشودن  يا برايکرد و يه بر مقام بابا جلوس ميک تکيا در ي" بابا"احراز مقام 
 93.شديصادر م يديه جديتک
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م پرداخت، يان که بدان خواهيان علويدر م« دده – ريپ» يگاه معنويگذشته از جا
نقش ن افراد خصوصًا يا 91.باشندمي زين ياژهيو يگاه اجتماعيجا ين افراد دارايا

هرچند که با توجه به 21.اندفا کردهيا ن در آناتويلايعلو يهااميرا در ق ياعمده
 زينشان يايگاه اجتماعيو جا نقشامروزه ،رخ داده در طول زمان يات اجتماعيريتغ

 29.شده است ايتيريدستنوش تغ
، «ريپ»در مورد  ياطالعات مهم که يبکتاش - يعلو ن منابعيتراز مجله مهم

فرمان »دهد، منت يدست مان بهيلوع يات او در باورهايگاه و خصوصيط، جايشرا
« ريپ»منت به مفهوم ن ياز ا يخبش .است( ع)منسوب به امام صادق 22«(شيفرما)

-يمان يان علوياو در م يو اجتماع يگاه معنويجا ده شدهکه به شرحاختصاص دا
 ريح واژه و مفهوم پيخنست با استناد به علم اعداد به تشر28«فرمان»منت  .پردازد

 .ه استپرداخته شد
فه پنج يخل ٴاست و واژه 24 چهار حرفريپ ٴواژه"« فرمان»بنا به مندرجات      
ست و نه حرف يم، و از بيفه را از حروف الفبا کم کنيخل ٴاگر پنج حرف واژه. حرف
اگر حروف .مانديم يست و پنج حرف باقيب ،مي را کم کنريپ ٴمانده حروف واژهيباق
ک يعدد . مانديم يک باقيم، عدد يگانه خبش کندوازده يهامانده را به دستهيباق
. است( ع) يقت خمتّص اشرف بشر، حضرت عليطر. قت استيمانده، مناد طريباق

او  ٴوهيق او گام بردارد و بر شيد که بر طري باريپلذا . استيشاه اول( ع) يحضرت عل
 بودن واقف نباشد، ري بر مقام پرياگر پ. اجنام شود درسيتق بهي طرنيسلوک کند تا آئ

 25."ن مقام بر او گران خواهد بوديا
ان ي، که از نظر علو«ريَنَسب پ»ت اصالت يمنت به امهٴ رمزآلود، ن مقّدمهيپس از ا

در منت . پردازديم يريپ نينش چنيدان در گزيمر ٴفهي، و وظاست« ادتيس»مهان 
 تنها خمتص اوالد ريپ، احراز مقام استيبکتاش –يعلو يانگر باورهايفرمان، که ب

 از آغاز ريپشان،مقام يرا بنا به اعتقاد ايز. است نيمناملؤريو ام( ص)حضرت رسول 
که فرزند شاه  ي بودن فردرين سبب، پيبد. ده شده استيخبش( ع) يعل ،به شاه مردان

که از  استح يصح  بودن شنص در صوريتريپ. ستيح نيست، صحيو از اوالد شاه ن
را که  يتواند کسيوجه منچيبه ه صويف،جهيدر نت. باشد( ع) يعل –( ص)نسل حمّمد 
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و چنانچه  نديش برگزي خوريعنوان پست، بهين( ع) يعل –( ص)از فرزندان حمّمد 
-يب( ع)از درگاه دوازده امام  وقت يقت و حقياو خائن به طر ،ن عمل کنديبرخالف ا

 26.خواهد بود بينص
مقام »احراز  ي شرط براني، خنستآناتويل انيبکتاش انينزد علوقت در يحقدر 

ز هناد ي نريمقام پ. عقل است ٴافتهيصورت شکل ريپ. ادت استي، شرط س«ريپ
که به ( ع) يعل –( ص)است از نسل حمّمد  ي فردريپ. استافنت عقل يت يموجود
 27.ده استيانسان کامل رس ٴمرتبه

وسته يپاست که در  يائلهالّسالم مسهميت عليبه اهل ب يبَسنَ يوستگيادت و پيس
 ٴش از ظهور اسالم، واژهيپ. دارد داشته وجهان اسالم مورد احترام مهگان قراردر 
ل يقبا يساؤشناس و ردرمورد اشناص سر ،ميل اعراب قديان قبايدر م« ديس»

نسل  يبرا يافتناريصورت عنوانن واژه بهيبعد از ظهور اسالم، ا. شدياستفاده م
و 21ز، چه با کردارين قتيبزرگان طر 23.رد استفاده قرار گرفتمو( ص)حضرت رسول 
 .اندکرده ديت تاکياهل ب احترام منسوبان نسيب وميتکروسته به يپ81چه با گفتار خود

از  يکيعنوان به «ادتيشرط س» تصّوف، يهاکدام از سلسلهچيهکه درنيرغم اهب
خ تصّوف در يآنچه که مشا ًاو ظاهر ذکر نشده است«  ريپ»ت احراز مقام يشروط اهل

ه در كبوده است، چنان «َنَسب » در مقابل  «نسبت» اندردهکيد ميمورد ُقرب بدان تاک
حال اعتقاد به امامان و اوالد ني، با ا89آمده است يد و فرد علويخ ابوسعيت شيحکا
بدان " :آورده استيخواجه عبداهلل انصاره چنانك. سلوک فرض استريشان در مسيا
شان است و يا( اوتاد)اعتقاد بر امامان و اوالد که بر سالک واجبست،  يزياول چ که

 82."ابدين راه تا جنات يشناخنت ا
حال نين مقال است، با اين واژه خارج از ايکاربرد ا و« امام» ٴحبث در مورد واژه

بر  ،ياز نظر بار معنائ« امام» ٴواژه ان اهل تسّننيز روشن است که در مين نکته نيا
ن يُکرَبن به ا. ستين يگاه  خاصيت و جايامه ي، داراقتيخ طريان و مشايعيشخالف 

که در حايل88.کنديع اشاره ميان اهل سّنت و اهل تشيدر م ماما واژه يتفاوت معنائ
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ع، يتوان گفت که تشيم که يحّد،به«يقدس»است  ان عنواينيعيش ين واژه برايا
، از ريتا اخالق، از فقه تا تفس يآن مباحث کالم که در« شناخيتامام»است  مذهيب
 84.دريگي، مهه و مهه حول مفهوم امام شکل ميشناسها و فرجامنيتا آئ يشناسجهان

و ،«دده -ريپ»ان مفهوم يدر باورها و اعتقادات علوه مالحظه شد، كچنان     
 - يعلو يها«دده -ريپ» ِينژاد ٴشهياز نظر ر. اندوستهيهم پبه يمي، مفاه«ادتيس»

، هيو اوالد آن حضرت از زمان معاو( ع) يعتقدند که حضرت علشامنيا، يبکتاش
 آن حضرتزاوالد ي سبب ننيمهبه. بودند بيتعقظلم واقع شده و حتتمورد وسته يپ
ل ير و قبايعشا. ران پناه جستندياز عربستان خارج شده و در خراسان ا جيتدرهب (ع)
ها رکشان با ُتينژاد ا ،بيترتنيبد. شان گشودنديد را به از آغوش گرم خويرک نُت
خمتلف هم به  يخيدر متون تار85.ده استيز تا به امروز رسين نژاد نيا. نتيهم آمدر

اشاره شده است و  ،ران، از مجله خراسانيموضوع مهاجرت سادات به نقاط خمتلف ا
 86.قرار گرفته است ين موضوع مورد بررسيا

 يبرا کايف ، شرطادتيس عينييَنَسب ين وابستگيان ايعلو يدر باورها ،حالنيبا ا
د و نافذ يا علم خود عمل منابد ي باريپ" راي، زشوديمنوب ن مقام حمسيت احراز اياهل
، 41سه فرض 81، هفده کمر بست83، چهل مقام، دوازده ارکان87يقاپعلم چهاربر،باشد

قت يق طريد که بر طريبا. مل باشدعِا يخ و علم کربي، مشا42ک شرطي، 49هفت سّنت
د که با علم ي باريپ. مقبول واقع شود ي بودن وريکند تا پ يقت مشيعمل کند و بر حق
 –( ص)را که از حمّمد  يقيق نسب خود باشد و طهارت نسب و طريو ارکان خود ال

ان د انسيبا" رسدي مريآن کس که به مقام پ48."ديااليا  مانده است، نريبه م( ع) يعل
عت يد آگاه باشد که شريبا. آگاه باشد خويبحاالت طالب بهد که ازيبا کامل باشد،

د آگاه يبا. است ونقت چيحقاست،  ون، معرفت چاست ونقت چياست، طر ونچ
، معرفت چگونه شوديقت چگونه کامل ميشود، طريعت چگونه کامل ميباشد که شر

ق ين امور واقف باشد و طريکه بر اد يبا. شوديقت چگونه کامل ميحقشود، يکامل م
ن ياند، اصل ادا شدهياند، چگونه پر از کجا آمدهن امويا. ديو ارکان را به طّلاب بنما

اش چگونه  و ارکانش کدام است، توبهنيست، آئيست، آغاز و اجنامش چيامور چ
ن سواالت عامل باشد و آهنا را به ي به جواب اريد که پيبا. ستياست و حاصلش چ
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 بودن ريقت واصل نشود، پين امور واقف نباشد، و به حقياگر بر ا. اموزديالب بط
 44."مردود است ي شنصنيچن

او از  ي آگاهنيچن همريبودن پ« با سواد»ل علم و يحتص انيعلو يدر باورها
 ،قتيدر حق. شودين مقام حمسوب ميط احراز ايز از مجله شراين يمسائل اجتماع

ط يل آن را از واجبات شرايرا خوار نشمرده و حتص اکتسايبو  يان علوم ظاهريعلو
بر وجوب  يليعنوان دلبه« فرمان»که در منت  يلين دليترمهم. دانندي مرياحراز مقام پ

ات يو مراجعه به آ ميقرآن کرشود، لزوم قرائت و شناخت ياد ميبا سواد بودن از آن 
کس که آنرا يز. استان يوعل ٴجامعه ياجتماع –يحل مشکالت اعتقاد يآن برا

نتواند کتاب نازل شده خداوند را خبواند و بفهمد، چگونه خواهد توانست خدا را 
. طان استي فاقد کتاب چون شريپ ان،يبکتاش –ان ياز نظر علو ، سببنيمهبهبشناسد؟ 

اض را يمن ب":که با گفنت اينريپ. نندک يوريپ اينري پنيد از چنيطّلاب نبا ،سببنيبد
 قرآنقت منکر يدر حق، مشارنديار موخواندن و نوشنت را خ "امنامن، سواد را ندوخ يم

ز واجب يحال بر عاشقان ننيبا ا. اض خمتص عاشقان استيب يخواندن از رو. نداشده
 يقيعاشق حق عاشق تا زماين.  آن عمل کنندنيرا مدح کرده و به فرام قرآناست که 

خنواهد  يهبائ يسنن و ،صورتني اريغ در. باشد قرآنمطابق  ياست که سنن و
ه و کتاب باشد و پند دهد، قابل ياز آ يکه سننش عار يريکالم پ،قتيدر حق .داشت
اگر . باشد قرآند که منطبق بر يشود، بايرانده م ريپ که بر زبان يکالم. ستياحترام ن
 است و مرشدان و استادان چون قرآناشد، سنگ حمک باز ب عاشق زر هم ٴهيسرما
، خنست زر را بر سنگ حمک زند، اگر زر ناب بود، ياگر زر نزد صّراف بر. صّراف
ل اجتماع يد به مساي باريپ ن،يدر کنار ا. دار است، اگر نه، تو را پس فرستديخر
صورت است که خواهد توانست نيدر ا. دي آهنا برآريآگاه باشد و در صدد تدبزين

 ورت است که خواهد توانستصنيدر ا. دا و آخرت فرق هني دننيح فکر کند و بيصح
 45.طالب داشته باشد و خام را پنته کند
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( ع) يعل –( ص)که از نسل حمّمد يانريو پان جاهل ريپمورد در « فرمان»منت 
و به )  [9]«ما َعِملُوا ِمن َعَمٍل َفَجَعلناُه َهباًء َمنثُورًا يلِإَوَقِدمنا »قرآين ٴهيبه آ،ستندين

 واستناد کرده( مي و مهه را چون ذّرات خاک بر باد دهمياند بپردازکه کرده اعمايل
ز يشان نيا ٴداند که توبهيمقت يقت، معرفت و حقيعت، طريخائن در شررا شان يا
ن اشناص يرا ايز. قت و ارکان آن خواهند بوديو مطرود از طر رفته خنواهد شديپذ

 46.انددهيآب نرس ٴهستند که به سرچشمه کساين

عنوان شرط واجب به« ادتياصل س»به کّرات بر « فرمان»خمتلف منت  يدهادر بن
ن اصل در يت اياست بر امه يليد  شده است که خود دلي تاکرياحراز مقام پ يبرا

ما کاَن حمّمٌد آبا » فه يشر ٴهيبا اشاره به آ« انفرم»منت . انيبکتاش -ان يعلو يباورها
حمّمد )[ 2]«مًايٍء َعلي َو کاَن اهلُل ِبُکل  شنَيالّنبسُول اهلِل َو خاَتَمَو لِکن َر َاَحٍد ِمن ِرجاِلُکم

و خدا بر هر . امربان استياو رسول خدا و خامت پ. ستيک از مردان مشا نيچيپدر ه
ن يبه ا« ف ِاّلا ذوالَفقاريَسال يِاّلا عل َفيتال» وند دادن آن با مجلهيو پ (.داناست يزيچ

دا يادامه پ( ع) نيمناملؤريق امياز طر( ص)که نسل حضرت رسول  کندينکته اشاره م
د و از يمهر ورز( ص)خداوند متعال به حضرت حمّمد .گريکس دچيکرده است و نه ه

پس د، يمهر ورز( ص)خداوند متعال به حضرت حمّمد . دين حمّبت، کائنات را آفريا
پس حضرت  د،يمهر ورز( ع) يافت؛ وبه حضرت عليوجود ( ص)حضرت حمّمد 

سّر سّر خداوند، ( ع) يعل -( ص)چون حمّمد  ، سببنيمهبه. افتيوجود ( ع) يعل
ت ّينوخيش. اندشانيد، مهه خمتّص نسل ايطالب و مر خداوند گشتند، ارشاد باِب باب

شان يشان مردود است؛ اقرار ايجز نسل اهب يطالب گرفنت بر کس و بودن ريو پ
چون خداوند . شان ناپاک استياست، طاهر ا شان حراميا يغذا. ستيرفته نيپذ

و َأِإسَتغِفر َلُهم »  :نديفرماي منيچن 31 ٴهيآ« توبه» ٴشان در سورهيمورد امتعال در 
َاهلِل َو َرُسوِلِه َنُهم َکَفرُوا ِبأَِغِفَرَاهلُل َلُهم ذِلَک بي َمرًًَ  َفَلن نَين َتسَتغِفرَلُهم َسبعِإَتسَتغِفر َلُهم ال

آمرزش  يخواهيشان آمرزش خبواه ميبرا يخواهيم)[8]«نَيالقُوَم الفاِسق يهِديال َو اهلُل

                                                           
 .28ه سوره مبارکه فرقان، آي. 9
 .41ه سوره مبارکه احزاب، آي. 2

 .31ه يسوره مبارکه توبه، آ .8
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را به يد، زيشان خنواهد آمرزيخدا يشان آمرزش خبواهياگر هفتاد بار هم برا خنواه،
  کسايننيلذا چن(. کنديت منيان ندارند و خدا مردم نافرمان را هداميامربش ايخدا و پ

 47.«قت هستنديخائن در طر

کند که ينشان من اصل، خاطريح کامل ايپس از توض« فرمان»منت  ن حال،يبا ا
فنر و  ٴهيتواند مايست و منين ن مقام کايفياحراز ا يز براين« ادتيس»صرف اصل 

 :جنات فرد خنواهد بود ٴهيما وند َنَسيبين پيمباهات فرد باشد و ا
 

شود يده ميامروزه د. هات کندش مبايتواند به نسب خوي منريپر واضح است که پ»
ش يبه نسب خو" من فرزند صاحب فالن پوست هستم: "کهنيان با گفنت اريپ يکه برخ
با نشسنت در کنج . سترگ است ياز او کار يريدار طالب و دستگيد. کننديافتنار م

، خوردن "پاک کنم يفالن هستم، گناهان تو را به قلمابن من فالن: " نکه يطالب و گفنت ا
شگاه خداوند از جّد شنص يکه در پدر حايل. اندمثراعمال يب ،نفس يدن و ارضايو نوش
ن جهان اجنام داده است مورد مواخذه يکه شنص در ا عکس از اعمايلهشود، بيسوال من
اکان يتفاخر به ن يجاه برين است که پيا استآنچه اساس  ،ن سببيبد. دريگيقرار م

فنر کردن به نسب، چه از طرف . باشد يدر خور نسب وشود که  عمايلخود، مرتکب ا
ش ياعمال خو يرا هر کس جوابگويز. استست يناشا يطالب، عمل ي و چه از سوريپ

 43«.است

 
است  ياست واال و فرد يگاهيجا ي داراريکه پنيرغم اهان، بيعلو يدر باورها

از ارتکاب خطاء و ز او را يط نين شرايمتام ا ،حالني، با ا«نسبت»و « َنَسب»صاحب 
ان، عصمت خمتص يبکتاش –ان يگر، از نظر علويعبارت دبه. سازنديگناه مصون من
 يديعقا يبکتاش - يعلو يهاآموزه.استالّسالم هميو ائمه عل( ص)حضرت رسول 

هر  «فرمان»بنا به منت  .دانديه نادرست مياز پا را "شودي مرتکب خطا منريپ: "چون
که  يدر مقابل، هر گناه. ک گناه استي ٴمزنلههشود، بيکب آن مکه طالب مرت يگناه
ست از نسل ا يادهزااجاق يرا ويز. پنج گناه است ٴمزنلههب ،د و رهرب مرتکب شوريپ

د مهواره  ياند، پس بايم را به طالب بنمايفه دارد تا صراط مستقيوظ که حمّبان خداوند
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ا ياگر انسان از شنص نادان . طالب ياباشد بر يه کرده و الگوئيش را تزکينفس خو
 نيکه از چنيجائبشنود، از آن يادهيدمشن است سنن نسنج يکه با و ياز کس
 سنن نيکن اگر مهيل. گذردياز موضوع م ن ندارد، به راحيتيجز ا يانتظار ياشناص
 بدون رياگر پ.  خواهد شدريکه از او انتظار ندارد بشنود، دلگ يده را از فردينسنج
شود که از طرف خداوند جزو  يت خود، مرتکب عملينظر گرفنت مقام و موقعرد

ظامل، تو  يا: "در حمشر از او سوال خواهد شد حضور ياعالم شده است، فردا يمناه
نان يديب ٴ، در زمرهيفرد طالب باش يبرا ي اجنام داده و الگوئريکه عمل خنيا يجاهب

طان يکننده شگمراه ،قتيدر حق. کرده و گمراه شد يوريز از تو پيطالب ن. قرار گرفيت
 41.«نياعمالت را بب ينک جزايا. کن مسّبب تو هسيتياست، ل

فقط و  زين شانيان اميا ان افراد و درسيتميت ايمقبول ،انيبکتاش –ان يعلو از نظر
( ص) و حرمت اوالد حمّمد نيراست ريپ نشيح آهنا در گزيانتناب صح ٴهيفقط در سا

 را انتناب نکند، حمروم از هبشت و ني راستريآن کس که پ. شوديّسر ميم( ع) يعل –
 ،حرمت ننهد( ع) يعل –( ص)حمّمد آن کس که به اوالد .ق دوزخ خواهد بوديال

شان ناپاک يحرام، طاهر ا ي اشناصنيچن ماکوالت. خواهد بود هيمعاوبنديزيدرحکم
 51.گناه است هٴمزنلشان بهيو هر عمل ا

 "افت و انتناب کرد يرا  يري پنيد چونيکه مر، پس از آنانيعلو يرهاطبق باو
ل ي، آموخنت ادب و ارکان است و حتصري کند و  مراد از خدمت پريد خدمت پيبا

 ري، صحبت پ52از واجبات تاج" رايز.  باشدريدر صحبت پ کهنيا و 59"کمال و معرفت 
، که 55نامهارکان در ." 54استريتاج،خودپبهٴ عصاو 58رياست و سّنت تاج، خدمت پ

ن و يالدخ صدري شنيب ياست، پرسش و پاسن ان آناتويليعلو مذهيب از متون يکي
است که نوع  نقل شده است «د و مراديمر» ٴدر مورد رابطه يلين اردبيالديخ صفيش
 :کنديان مي را بنيک از طرفيف هر ين ارتباط و وظايا

د چگونه رفتار يرسد، بايخ ميور شکه طالب به حض يهنگام: نيخ صدرالديش"
 کند؟
د تنها به يخ برسد، نبايک رهرب به حضور شيد که مهراه يطالب با: يخ صفيش

د که علم را به او يز باي نري کند، پريم پيد دل خود را تسليطالب با. حضور او برود
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  به او امر کند، به اجنامريهر چه را که پ.  شودريم پيد تسلياموزد، طالب بايب
 56."آفتاب رو کند يسوه برتافته و بهياز سا يد که رويبا.برساند

 حبث ٴدر ادامه «فرمان»، منت ريدر مورد پ ينيو آئ يح مباحث اعتقاديپس از توض
« فرمان»طبق منت . پردازدي مريشنص پ ٴات دربارهيو منه ياحکام شرع يبه برخ

 يبرا ،لواط کردنايحمرم و نا با زين ي از مهسر خود، مهبستر شدن وريجدا شدن پ
 گريود، دش  گناهايننيمرتکب چن يريپ اگر. شوديه حمسوب مريگناه کب جزو ريپ
نظر کردن به . ق خارج شده استياز طر يري پنيچن. وده خنواهد شدخبش گاهچيه
 ين کردن وبه اجاق، مهما ي، راه دادن ويو57، رفنت به اجاقيري پنيچن يمايس

از  يري پنيکن طّلاب چنيل. شوديماز درگاه و جامعه طرد  يري پنيچن. ممنوع است
 53.سپارنديم ياعمام واز بين يکيبلکه دست ارادت به  ،شونديکنده من ياجاق و
د يان با هم و جلب مرريکه در منت بدان اشاره شده است، ارتباط پ گر نکايتياز د
« ريپ»توانند مقام يم ياديافراد ز انيان علويکه در ميجائاز آن. استشان يا ياز سو
 ادجياز ا يريجلوگ يشوند، لذا برا« اجاق»، صاحب شانيبه اصطالح ا ،داشته و

بودن َنَسب  يکيبا توجه به « فرمان»د، منت يگونه اختالف و رقابت در جلب مرهر
ن عمل يخالف اكه ا ريکند و کسانيز اشاره مين نکته ني، بداندريکه در مقام پ يافراد

تواند به طالب ي منريپان يبکتاش -ان يدر سّنت علو. دانديقت ميرود طرکنند مط
ن عمل باعث گمراه شدن يا ."ا و طالب من باشي هستم، بنينشهيمن تک:"د کهيبگو

ا يد يمر. مًا به طالب مربوط استيمستقاست که  يامر ريانتناب پ. شوديطالب م
در صورت  .نديگزبرخود  ريپعنوان هر آن کس را که خود انتناب کرده به طالب
دست  کننديکه خود انتناب م يريبه پ يدان ويز، مريارد نند ياوالد که يريپ وفات
 51.سپارنديارادت م
و « عبادت»کند حبث ي بدان اشاره مريدر مورد پ« فرمان»که منت  ن مطليبيآخر 
ت يترب يو برانفس ا ٴهي و تزکريپ ٴعبادت شبانه ،انياز نظر علو. است ريپ« تفّکر»
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ن عبادات نپردازد، در ي به ارياگر پ. دان و طّلاب واجب مشرده شده استيح مريصح
 : مورد مواخذه قرار خواهد گرفت روز حمشر

 
بامداد به درگاه خداوند  ٴعهيدّوم شب، رو به قبله نشسته و تا طل ٴمهيد از ني باريپ»

کن در روزگار ما يل. فذ خواهد بودن عمل نايا ي در پريس پَنَف. از آورديعبادت کند و ن
که فکر نيبدون ا. خسبنديروز چون درازگوشان مميآشامند و تا نيخورند و ميان مريپ

 ين جهان خاکيد؟ به چه عّلت به ايفرمايکه بر پدران ما نازل شد، چه م قرآين:" کنند
 ِقح که در مورد يم شد؟ هنگامي؟ فردا چگونه در حضور خداوند حاضر خواهميآمد

.  کندنيکه چون يريبدا به حال پ".  م گفت؟يم، چه خواهيطّلاب مورد مواخذه قرار گرفت
 61.«چه خواهد آمد يري پنير چونسر بر  که در حضور حمشنيبب

 
 جهيزت

ت احراز ياهل وجوب ان، گذشته ازيدر نزد علو« ريپ»احراز مقام  ن شرطيترمهم
ز بر لزوم ين عرفاين يهاقتير طريه در ساك، چنانو روحاين ين مقام از حلاظ معنويا

ارکان  ، وقوف به«انسان کامل» ٴدن به درجهيد شده است، و رسيو وجوب آهنا تاک
 ،انياز نظر علو. «ادتيس»مشروط است به  ،قتيقت، معرفت و حقيعت، طريشر

تنها  ،جهياست ودر نت( ع) يو عل( ص)اوالد حمّمد  ن فقط و فقط حِقيارشاد در امر د
ن شايشناخته و بدرا ( ع) يو عل( ص)که اوالد حمّمد  عت کساينيان، اقرار و بمين، ايد

ادت شرط يکه شرط سنيرغم اهب ،گريعبارت دبه. شوديرفته مياند، پذارادت آورده
از  يکين نکته يا. شوديکن شرط الزم آن حمسوب مي، لستين« ريپ»احراز مقام  کايف
 ياسالم – عرفاين يهاقتير طريان با سايعلو يان نکات تفاوت باورهيترياساس
شان در يالّسالم و اوالد اهميت عليگاه اهل بيت جاياست بر امه يلي، و خود دلاست
گر يد ٴان بر چند نکتهيعلو يدر کنار شروط مذکور، باورها .ان آناتويليعلو يباورها

 نيتوان چنيا مط رين شرايا. کنديه ميتک" ريپ"ط احراز مقام يز در مورد شراين
 به ريپ يفرد او، لزوم آگاههبگاه منحصريرغم جاه برياخلطا بودن پزيجا: خالصه کرد

 ينعي. و کسب علم او ريپ" باسواد بودن"د بر يتًا تاکيو هنا يط و اوضاع اجتماعيشرا
 .ز باشديد عاِلم ني باريپ
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