
شطحیات
همواره اشخاصی از فرق صوفیه وجود داشته اند که 
نتوانسته اند در طول تاریخ انحرافات فکری و اعتقادی 
خویش را پنهان کنند، اظهارات و ادعاهای واهی آنان 
نشــان دهنده اعتقادات فاسد قلبی ایشان است که از 

قلب بر زبانشــان جاری شده و آنها را رسوا نموده 
است.

»شــطح« عنوانی اســت که برای عوام فریبی 
بر ایــن گونه اظهارات خالف شــریعت نهاده 

و بــه خاطر کفرآمیز بودن ظاهــر آن ها، اقدام به 
توجیهشان نموده اند.

َشْطح یا َشَطح
در تعریف لغــوی و اصطالحی َشــَطح، اختالفات 
زیــادی وجود دارد. از دیدگاه صوفی، َشــَطح بر زبان 
راندن عبارتی اســت کــه به  ظاهر گــزاف و گران و 
ســنگین باشــد، مانند »انا الحق« حاّلج و »سبحانی ما 

اعظم شأنی« بایزید بسطامی.
و از دیدگاه فقه، یعنی به زبان راندن عبارات کفرآمیز 

که منع شرعی دارد.

صاحــب تاج  العروس که یکي از دانشــمندان به نام 
لغت اســت، مي گوید: اکثر ائمه لغت این کلمه را ذکر 
نکرده  اند؛ تنها بعضي از صرفیون آن را در باب »اسماء 

اصوات« ذکر نموده اند.)))
او ســپس از یکي از اســتادان خود نقل مي کند که 
او گفته اســت: من در کتب لغــت بر این کلمه واقف 
نگشتم. گویا این کلمه، عامیانه باشد؛ در عین حال در 

اصطالح تصوف به کار مي رود.

تفسیر اصطالحي شطح
روزبهان بقلی شــیرازی پس از بیان معنای لغوي 

شطح می نویسد: »پس در سخن صوفیان، شطح 
مأخوذ اســت از حرکات دلشــان... از صاحب 

وجد کالمي صادر شــود از تلّهب احوال و ارتفاع 
روح در عّلو مقامات که ظاهر آن متشــابه باشــد، 
و عبارتي باشــد، آن کلمــات را غریب یابند. چون 

وجهش نشناســند و در رسوم ظاهر و میزان آن نبینند، 
به انکار و طعن از قائل مفتون شوند.«)))

بایزید بسطامی، از جمله کسانی است که شطحیات 
زیادی از وی نقل شده است. از جمله اینکه: »بایزید را 
گفتنــد که جمله خالیق در تحت لوای محمد خواهند 
بــود. گفت: باهلل که لوای مــن از لوای محمد عظیم تر 
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علی الصوفیه می نویســد: »نباید این سخنانی که ظهور 
در کفر صریــح دارد را به گونــه ای توجیه کرد، زیرا 
توجیه این ســخنان کفر آلود هیچ وجهی ندارد و پایه 
های دین را متزلزل می کند. یکی دیگر از سران فریب 
کار صوفی بایزید بســطامی است، بایزید در برخی از 
ســخنان خویش جمله »ســبحانی ما أعظم شأنی« را 
عنوان کرده و نیز گفته است »لیس فی جبتی سوی اهلل«. 
اکنون فردی که سخن و ادعایش این است و اعتقادش 

بزرگ ترین کفر و الحاد است، بنگرید که هیچ گونه 
راهی برای تأویل در سخن او وجود ندارد. بنابراین 
اگر منظورش از بیان این ســخن خالف ظاهر آن 

بود، ضرورتی بــرای مطلــق آوردن آن نبوده 
است، بلکه صریح در این معناست.... ای کاش 

می دانســتم این کفر و الحــاد و نظیر آن در گفتار 
و کردار اینان چگونه قابل تأویل اســت؟ اگر باب 
تأویل گشوده شود امکان ندارد حکم به ارتداد و یا 

فسق کسی شود ویا حد و مال و قصاصی برایش قابل 
اثبات باشد؛ زیرا باب تأویل گسترده است و این عمل 

موجب تباهی و تخریب پایه های دین می شود.«))))

12  . اثنی عشریه فی الرد علی الصوفيه، ص250.



اســت.«))) یاوه گویی بایزید به اینجا ختم نشده و در 
ادامه کار را  به جایی می رســاند که شأن خویش را تا 

مرتبه خدایی باال می برد.
روز بهان بقلی در شــرح شطحیات از او نقل می کند 

که: 
»ابو موســی گویــد کــه »ابویزید از 
مــؤذن اهلل اکبــر بشــنید، گفــت: من 

بزرگوارترم.«)))
یکــی پیش بایزیــد برخواند کــه »اّن بطش ربک 

لشــدید«، گفت: بطش من از بطش او ســخت تر 
است.«)))

حکایت »سبحاني ما اعظم شأني« گفتن بایزید 
را همراه با کرامتی از وی در شعر زیر ببینید: 

با مريدان آن فقير محتشم

با يزيد آمد كه نك يزدان منم

گفت مستانه عيان آن ذوفنون

الاله االانا ها فاعبدون

چون گذشت آن حال و گفتندش صباح

تو چنين گفتي و اين نبود صالح

گفت اين بار ار كنم اين مشغله

كاردها در من زنيد آن دم هله

حق منّزه از تن و من با تنم

چون چنين گويم ببايد كشتنم
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چون وصيت كرد آن آزاد مرد

هر مريدي كاردي آماده كرد

مست گشت او باز از آن سغراق زفت

آن وصيت هاش از خاطر برفت

عقل آمد نقل او آواره شد

صبح آمد شمع او بيچاره شد

تا آن جا که مي گوید: 
چــون هـماي بيـخودي پرواز كرد

آن سخــن را بـايزيد آغـاز كرد

عقل را سيـل تـحـيــر در ربــود

زان قوي تر گفـت كاّول گفتـه بود

نيـسـت انـدر جـبـه ام اال خـــدا

چنـد جـويي در زميـن و در سما

آن مريـدان جـملـه ديـوانه شدنـد

كاردها در جسم پاكـش مـي زدنـد

هر يكي چون ملحـدان گــرد كـوه

كارد مـي زد پيـر خـود را بي ستوه

هـر كـه انـدر شيـخ تيغي مي خليد

باژگونه او تـن خـود مـي دريـــد

يك اثـر نــي بر تن آن ذو فـنــون

وان مريدان خسته در غرقاب خـون

هر كه او سوي گلـويـش زخم بـرد

حلق خـود ببـريده ديد و زار مـرد

وآن  كه او را زخـم انـدر سينــه زد

سينـه اش بشكـافت شـد مـرده ابد

وآن  كه آگه بود از آن صاحب قـران
دل نـدادش كه زنـد زخـم گـران)))

از حسین بن منصور حالج نیز چنین نقل شده است 
که:

 به دوستی چنین نوشته بود که »من الرحمن الرحیم 
الی فالن بن فالن«، گفتند این خط تو نیست، گفت خط 
من است، گفتند بدین سخن دعوی ربوبیت می کنی))). 
منکری حســین بن منصــور را معارضه کرد، گفت 
دعوی نبوت می کنی، گفت اُف بر شما باد که از قدر 

من بسی واکم می کنی))).
در بعضــی کتب منصور دیدند که گفته بود: »من 

مهلک عاد و ثمودم.«)))
مشایخ منحرف صوفیه به توجیه این شطحیات 

مبادرت ورزیده اند. روزبهان بقلی )متوفای 606ق) 
بزرگ ترین کتاب را در توجیه شــطحیات نوشــته 
اســت و این جریان تا به امروز ادامه دارد و علمای 

شیعه با آن مخالفت نموده اند. 
وقتی شطحیات وارد تصوف شــد، بحران شدیدی 
به وجود آورد و کشــته داد. حسین بن منصور حالج، 
اّولین مقتول این جریان اســت و عین القضاة همدانی 

دومین کشته معروف آن می باشد.
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 حضرت امــام خمینی ضمــن مخالفت جدی با 
شــطحیات، آن  را نشانه خودخواهی و وسوسه شیطان 

و تکبر می داند. ایشان می نویسد: 
»اي مدعــي معرفت و جذبه و ســلوك و محبّت و 
فنا، تو اگر به  راســتي اهــل اهلل و از اصحاب قلوب و 
اهل سابقه حسنایي هنیئًا لک؛ ولي این قدر شطحیات 
و تلوینــات و دعوي هاي گزاف کــه از حب نفس و 
وسوســه شیطان کشــف مي کند، مخالفت با محبّت و 

جذبه است؛ »ان اولیائي تحت قبائي اليعرفهم غیري«. 
تو اگــر از اولیاي حــق و محبیــن و مجذوبیني، 
خداونــد مي داند؛ به مردم این قــدر اظهار مقام و 

مرتبت مکن و این قــدر قلوب ضعیفه بندگان 
خــدا را از خالق خود به مخلوق متوجه مکن و 

خانه خدا را غصب مکن! بدان که این بندگان خدا 
عزیزند و قلوب آن ها پر قیمت اســت، باید صرف 
محبّت خدا شود. این قدر با خانه خدا بازی مکن و 

به ناموس او دســت درازی نکن؛ »فاّن للبیت ربّاً«. پس 
اگر در دعوی خود صادق نیستی، در زمره دورویان و 

اهل نفاقی.« )0))
و در جایی دیگر می نویسند: »همه شطحیات، از نقص 

سالک و سلوك و خودي و خودخواهي است.))))«
مرحوم شیخ حر عاملی در کتاب اثنی عشریه فی الرد 
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