
  بایزید بسطامی 
  

  دهنان بست خدايعهد ما با لب شیرین
 دــــــما همه بنده و این قوم خداوندانن

  
سنت خراسانی؛ بزرگانی چون با یزید  نوازِ عرفايانگیز و روحهاست با مکتوبات عرفانی و آثار دلبخت بلندم سال از

سمنانی.. مانوسم  الدین عطار نیشابوري، جالل الدین بلخی، عالء الدولهابوالخیر، فرید بسطامی، ابوالحسن خرقانی، ابوسعید
 .امو در هواي آنها دم زده و اوقات خوشی را تجربه کرده

که به سلطان العارفین موسوم  رن دوم و سوم هجريصباحی است درباره احوال و اقوال با یزید، سالک بزرگ ق چند
ارزش میراث «نیکوي  کنم. در این میان، از آثارمل میأخوانم و تیشمگیري بر پسینیان خود گذاشته، ماست و تاثیر چ

تصحیح محمدرضا شفیعی  ، نوشته محمد سهلکی، ترجمه و»دفتر روشنایی«کوب؛ نوشته عبدالحسین زرین ،»صوفیه
ام. جنید بغدادي، از عرفاي بزرگ قرن سوم، هاي بسیار کردهاستفاده ، نوشته عبدالرفیع حقیقت»بایزید بسطامی«کدکنی و 

هاي این عارف بزرگ آشنا اندیشه ترین شاگرد معنوي او بوده، بانزدیک ابوموسی، برادرزاده با یزید که ظاهراً از طریق
 ر، نگاشته ابونصرسراج ذک»اللّمع«شت. فقراتی از این کار جنید در اثرآن نو گشت و آنها را به عربی برگرداند و شرحی بر

 .شده است

ادبیات صوفیانه کرده است. آراء  را وارد »فناء«نخستین کسانی است که مبتنی بر تجربه زیسته خود، مفهوم  با یزید، از
بندي شده صورت» مثنوي معنوي«و » الولیاءتذکره ا«آثار عرفانیِ مهمی چون  هاي با یزید در این باب، سپس درو آموزه

  .بسط یافته است و
، انداعتراض اهل ظاهر قرار گرفت؛ به نحوي که، چنانکه نوشته به سبب اقوال نامتعارف و شاذّ، بارها بایزید مورد طعن و

قدمتی به بلندايِ  است که ايمدتی بسطام را ترك کرد. نزاع میان اهل شریعت و اهل طریقت، قصه پر غصه چند بار براي
 .تاریخ تصوف در دیار ما دارد

صلب و سختی دارد و بهره چندانی  خالف مکتب ابن عربی و شاگردانش که بیشتر از جنس تفلسف است و متافیزیکبر
در  جهاي ِ مندرتوان از اخگرها و بارقهعرفان خراسان بر سر مهرم و معتقدم می هاي مکتباز ذوق عرفانی نبرده؛ با آموزه

هاي وافی برد. به سهم تاب کنونی، بهره آن، براي سامان بخشیدنِ به سلوك معنوي در روزگار راززدایی شده و پر تب و
منتشر شده، در  ام»آبیِ دریاي بیکران«که اکنون در » اي از عرفان مدرنطرحواره«گانه خُرد خویش، در سلسله مقاالت ده

اي به روایت »فلسفه عرفان«عرفانیِ پس پشت همت گمارده و  انتقاديِ همدالنه میراث این وادي گام زده، به بازخوانیِ
 .امخویش برساخته

زودي در قالب چند سخنرانی با دوستان  مالت و تتبعات خویش درباره احوال و اقوال بایزید بسطامی را بهأدارم، ت بنا
 .همدل در شهر تورنتو در میان گذارم

 


