پرهیز از گوشتخواری در

تصوَف*

دكتر نصراهلل پورجوادی
 .1گوشتخواری در شرع

گوشتخواری در اسالم منع نشده بلکه به لحاظ شرعی جورو ه رد شرده
است .در قعآن ،در نخستین آ ه از سورة مائده ،آمده است کره گوشرت راریا ران
حالل است و ،در سورة انعام (آ ة  )145آنچه حعام دانسته شده گوشت مرعدار و
خون مچنین گوشت خوک و راریا ان و معغان است کره ببرش شرعی نشرده
باشند .رون گوشتخواری با ریا ت شرعا

شرعح حرالل اسرت ،از نمرع یمروم

مسلمانان امعی طبیع بهشمار م آمده و گوشت مادّة اصل بسریاری از غرها ای
آنان بوده است .آنچه غیعطبیع و غیعمتعارف بهنمع م آ د یع یه از گوشتخواری
و روی آوردن به گیا خواری و از آن غیعمعمولجع ،جعک حیوان است.
باوجود ا ن که گفتهاند ییامبع صلّ اهلل یلیره وسرلّد بریز از رع ریره بره

* نامة فع نگستان زبان و ادب یارس  ،جابستان  ،1389شمارة  ،42صص  37جا .62
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یالقه داشت( ،)1در جشو ق به گوشتخواری ،احاد ث نیه نقل شده

است( )2از جمله دو حد ث که نو سندگان صوف

نیه آنها را نقل کعدهانرد ( لسرلَم

 ،2ج  ،3ص  .)545ک از آن دو گوشت را سیّد ا مهتعِ مة غها ای دنیرا مععفر
کعده است و د گرعی آن را مهترعِ غرها ای ا رل دنیرا و آخرعی .روا رت دوم را
طبعس (ج  ،1ص  )343به حضعی امیع یلیهالسَالم نیه نسبت داده است( .)3از قول
امام جعفع صادق یلیهالسالم نیه روا ت کعدهاند که فعمود :قالَ النَّبِر ّ (ص) نَحرنل
مَعاشِعل األنبیاءِ قَوْمل لَحمیّون «ما ییامبعان قوم گوشتخوار د» ( مان ،ص  .)344با جوجه به
ا ن نوح حد ث ا ،کس نم جواند منکع شود که گوشتخواری سنّت ییرامبع بروده
است و حتّ  ،رنانکه گفتهاند ،آن حضعی گوشت گوسفند و معغ و ثع د دوست
داشررته و م خررورده اسررت(( )4جعمررهی ،ص  101ر 113؛ غهالرر  ،ابوحامررد « ،1کترراب

آدابالمعيشة و اخالق النبوة ،بیان اخالقه و آدابه ف الطّعرام») .در ا رن
باره داستان ا

نیه نقل کعدهاند .ک از ا ن داستان ا که گوشرتخواریِ مقتردایِ

بسیاری از صوفیان ،حضعی یل بن اب طالب ح ،را نیه نشان م د د ا ن است که
گفتهاند روزی ییامبعص معغ داشت که م خواست بخرورد ،دیرا کرعد و گفرت:
«یعوردگارا ،از میان مة بندگانت کس را که بیشتع دوست داری نهد من آر جا در خوردن ا رن
معغ با من معا

کنرد» .یس ،در آن نگام ،یل ح از راه رسید و با ییامبع د سرفعه

شد( .ابن اثیع ،ج  ،1ص  .)99ییغمبعص امّت خرود را بره خروردن گوشرت شرتع نیره
جوصیه کعده است (طبعس  ،ج  ،1ص  .)348اخبار د گعی نیه از ائمّرة شریعه یلریهد
السّالم دربارة خوردن گوشتِ راریا ان و معغران و خرواصّ آنهرا نقرل کعدهانرد.
( مان ،ص 347ر349؛ کلین  ،ج  ،6ص 312ر.)313
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 .2گوشتخواری صوفیان
در جصوّف نیه ،در طول جار خ ،گوشرتخواری برهطور کلّر وجرود داشرته
است؛ ره صوفّیه نم جوانستهاند آنچه را شعح حالل کعده است حعام کنند .بعخ
از صوفیّه خود جصع ش کعدهاند که ییامبع صلّ اهلل یلیه و آله وسلّد ثع د( )5دوست
(سرلَم  ،2ج ،3
داشت و بهتع ن غهای دنیا و ا ل بهشت را د گوشت م دانست ل

ص  544ر 545؛ سهعوردی ،ابوالنّویب ،ص  187و  .)305نوح غها ا

د کره صروفیان

م خوردند فعق با د گعان نداشت .بعای ا شان نیه ،رنانکه ابوطالب مکّ (ج ،2
ص  )338م نو سد ،گوشت و حلوا بعجع ن نانخورش بود .آنان معتقد بودند کره
بهتع ن غها

که ییز میهمان م گهاشتند گوشت بروده اسرت ( مران ،ص .)348

بنابعا ن ،صوفیّه گوشت خروردن را رخصرت دادهانرد و روی رد رفتره خروردن
غها ای گوشت در جصوّف امعی یادی بوده است ،رنانکه نو سندگان متعدّد ،از
جمله فع دالدّ ن یطاّر در جهکعةاالولیاء و یبدالعّحمان جام در نفحای االنرس،
داستان ای متعدّدی از گوشت خوردن مشا خ نقل کعدهاند.
ک از آن داستان ا دربارة ک از جابعان بهنام ابوحازم مکّ است .روزی
وی مقابل دکّان قصاب م گهشت و با حسعی به گوشت نگاه م کعد .قصّاب به
وی گفت« :بِستان که فعبه است» .ابوحازم رون یول نداشرت نخع رد (یطّرار ،ص

 .)67دربارة ابعا ید اد د نیه آمده است که وقت

بره او گفتنرد« :گوشرت گرعان شرده

است» گفت« :جا ارزان کنید» و ررون یعسریدند« :رگونره » گفرت« :نخرع د و نخرور د»

( مان ،ص 122؛ وایظ بلخ  ،ص  .)114گا
بار خدا آ و

گوشت را خدا م رساند ،رنانکه ک

را به جوسّ شیعی بعای ابعا ید اد د م فعستد جا به مع دان د رد

که کباب کنند (قشیعی ،ص 679ر .)680در فضا ل بلخ آمده اسرت کره ا رن کرار را
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ابعا ید میشه م کعد ،و ،عگاه مع دی آرزوی کبراب م کرعد ،شریعی بره نرهد
ابعا ید م آمد درحال

که بلهی ا گوسفندی به د ان گعفته بود (وایرظ بلخر  ،ص

 .)96قشیعی ،در رساله ،داستان آورده است از کر از اصرحاب فضریل ییرا
(وفای )187 :به نام ابویل رازی که خدا بعا ز مرا یی فعسرتاد جرا کبراب کنرد و
بخورد (قشریعی ،ص  .)668یبداهلل بلست  ،که بره قرول رشریدالدّ ن میبردی از کبرار
مشا خ بود ،به مکّه م رفت .در کوفه آرزوی ما

کعد و رک روز ،در خرعا ،

بهجای خعکار کعد و مهدی از آسریابان سرتاند و ،برا آن ،مرا

خع رد و خرورد

(میبدی ،ج  ،8ص  .)328ابوحفص آ نگع (حدّاد) نشایوری (وفای )264 :د ک برار
آرزو کعد که گوسفندی م داشت و م جوانست با آن اران خود را اطعام کند .در
دم ،آ و

آمد و خود را در اختیار وی نهاد (سللَم  ،2ج  ،2ص  )434ول شریخ او

را نکشت بلکره از خرود دور کرعد (مسرتمل بخراری ،ص  .)213مرین کعامرت را

محمّدبن منوّر در اسعارالتّوحید

(ج  ،1ص 182ر  )183به ابوسرعید ابروالخیع (وفرای:

 )440نسبت داده و گفته است که ابوسعید دستور داد جرا آ رو را بکشرند و برعای
مع دانز بپهند .ا ن حکا ت رسد یه عا

کعدن از میهمان را برا غرهای گوشرت

نشان م د د .ابوطالب خهرج ،ک از اصحاب جنیرد ،یهرد کرعده برود بع ران
نخورد ،ول در ک میهمان بع ان آوردند و ابوطالب ،بنابره دسرتور ابوالحسرن
مه ّن ،از آن بع ان لقمهای خورد (انصاری ،ص 548؛ جام  ،ص  .)255کعامت

د بره

شیخ گمنام به نام شبل معوزی نسبت دادهاند .قشیعی (ص  )690م نو سرد کره
ا ن شخص روزی نید درم گوشت خع د و به خادم خو ز سپعد جا به خانه بَرعد
و خود را ِ مسود شد .در راهِ خانه ،زغن گوشت را از دست خادم ربود .شیخ،
رون از مسود به خانهاش بعگشت ،مسعش گوشت را ییز او گهاشت و گفت
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که دو زغن در وا جنگ م کعدند و ا ن گوشت را د ران ا شران افتراد .دربرارة
آمدن حی بن معاب رازی به بلخ و یه عا ِ احمدبن خضعو ه از وی نیه داسرتان
است که گفتهاند مسع احمد به وی گفت که رند ن رأ

گاو و گوسفند برعای

شیخ رازی و معا انز بکشند و خعی د بعای سگان محلّه سع ببلعند ( وو عی،

ص  .)184ا ن داستان ا خواه راست باشد و خواه سراختگ  ،بره رع حرال رسرد
گوشتخواری را در میان زا دان و مالمتیان و صوفیان قد د نشان م د د.
دربارة مشا خ متأخّع نیه داستان ای متعدد نقل شرده اسرت .مرثالد ،دربرارة
شیخ روزبهان بقل شیعازی (وفای ،)606 :شعفالدّ ن روزبهران ثران

(ص 51رر)52

م نو سد که گوشت معغ م خورد .در زمران حاررع نیره درو شران در ا رعان در
خانقاه ا رسد گوشتخواری را در معاسد د گ جوش ،کره معمروالد گوسرفندی را
)6(.

درسته م یهند حفظ کعدهاند

 .3ریاضت كشیدن و گوشت نخوردن
رواج و مقبولیت رسد گوشتخواری در میان صروفیان و مشرعوح برودن آن
بالطّبع جا

بعای بحث مستقل دربارة گوشتخواری ا یع یه از آن در کتاب ا را

رسا ل صوفیّه باق نم گهاشته است .در کتاب رای ا شران ،مسریلة غرها و غرها
خوردن در رمن مباحث معبوط به ر ارت نفرس و گعسرنگ کشریدن و انردک
خوردن و اکتفا کعدن به حدّ رعوری و یع یه از خوردن مال حعام مطعح م شود
و اندک خوردن و اکتفا کعدن به حدّ رعوری شرامل گوشرتخواری رد م شرده
است .دو نو سندة مهد در جصروّف ،کر ابوطالرب مکّر (وفرای )386 :صراحب

قویالقلوب و د گع ابوحامد غهّال نو سندة احیاء یلومالدّ ن و کیمیای سرعادی
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بحث گوشتخواری و یع یره از آن را در ررمن براب ر اررت نفرس و فضریلت
گعسنگ و یع یه از اسعاف در غها خوردن مطعح کعدهاند .ا ن بحرث در ررمن
داستان ای صوفیان ا سعگهشت مشا خ نیه د ده م شود.
داستان ا

که دربارة غها خوردن زا دان و صوفیان قرد د نقرل کعدهانرد

حاک از آن است که غهای ا شان معموالد رند لقمه نانِ خال

ا رند دانه خعما و

امثال آن بوده است ب آنکه اصالد سخن از گوشت باشد .زندگ ز ّاد و نلسراک و
جاحدودی صوفیانِ نخستین و غها خوردن و لبا

یوشریدن ا شران برهطور کلر

فعق با زندگ و ر اررت ای را بران مسریح در بینالنّهرع ن و شرام و مصرع
نداشت .ا ن را بان نیه ،گعره نوز در شهع و د ار خرود بودنرد ،از مرعدم کنراره
م گعفتند و در جنها

بهسع م بعدند و جأ ّل اختیار نم کعدند و ،بعای رسیدن به

لهّای اخعوی ،از مة لهّای دنیوی رشد م یوشیدند .غهای ا شان منحصع بود به
نان خال که یارهای از ا شان گا

آنرا با نمک ا سبهی جلرخ را کمر روغرنِ

نباج م خوردند و نوشریدن ِ ا شران نیره فقر آب برود

)1931,p.17

 . (Smithاز

گوشت و ثع د ،که بهتع ن نانخورش محسوب م شرد ،در سرفعة ا شران خبرعی
نبود .مین زندگ را ز ّاد و نسّاک و بعخ از صوفیان نخستین داشتند .در زمان
یمعبن یبدالعه ه ،ک از موال بهنام ز ادبن ز اد یابدی گوشهنشین و ییوسته در
حال بکع بود و لبا

صوف م یوشید و گوشت نم خورد .نمرا ع او در دمشرق

متعدّد بودند (ابن سعد ،ج  ،5ص 305؛ گلردز هع ،ص  ،)316و دمشرق جرا
مسلمانان مستقیماد با مسیحیان در جما

برود کره

بودند .البته دشوار است که بگو ید جا ره

اندازه زندگ درو شانه و زا دانة را بان مسیح و گوشت نخوردن ا شان ،که به
آن جنحّس م گفتند ،در ر ارتکشان مسلمان اثع کعده است ول  ،در رع حرال،
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ا ن نوح زندگ و ر ارت ا و بهخصوص جعک گوشتخواری مواره در اسالم به
ینوان جع ّب جلقّ شده اسرت .داسرتان ا

رد کره از ر اررت ای زا ردان و

صوفیان نقل کعدهاند نشان م د د که ا ن جلقّ ب وجه نبوده است.
مچنانکه گوشت بعجع ن نانخورش شمعده م شد ،نمک سادهجع ن و
کدارزشجع ن نانخورش بود.

()7

سعکه ا سبهی خوردن نیه نانخورش مختصع

بهشمار م آمد (مکّ  ،ج  ،2ص  .)8()338به محمدبن واسع (وفای :حدود  ،)120که
ک

از ز ّاد بصعه بود ،ییشنهاد کعدند که بع مسند قضا بنشیند نپه عفت.

مسعش به وی یتاب کعد و گفت جو ییالواری و خعج داری ،رعا قبول
نم کن

گفت :جا زمان که م بین من با سعکه و سبهیخوردن م سازم انتمار

یه عفتن رنین کاری را از من مدار (ابونعید اصفهان  ،ج  ،2ص 353؛ ابن اثیع  ،2ج ،4

ص  .)471ول

خوردن مین نانخورش ای مختصع و ساده را د کسان

ز ادهروی و جومل م دانستند .از ول یببن الورد نقل کعدهاند که گفت:
نگام که بن آدم را خلق کعدند نان را د با او بیافع دند .یس ع ره زا د بع نان
است شهوی است (خعگوش  ،صد  .)176رون ا ن مطلب را بعای ابوسلیمان داران
(وفای )215 :نقل کعدند ،جصد ق کعد و گفت« :نمک خوردن نیه شهویران کعدن
است ،ره نمک ز اده از نان است» (غهال  ،ابوحامد« ،کتاب کسعالشّهوجین ،بیان

طع قالعّ اره ،وظیفة »3؛ خعگوش  ،مانجا؛ ابن اثیع  ،2ج  ،3ص  .)371داود طا
(وفای )165 :نان خشک خال

م خورد؛ نه آب سعد م خورد و نه نمک (ابونعید،

ج  ،7ص 348ر .)349سهلبن یبداهلل جستعی ا شوشتعی (203ر )283روزی ابن سالد
را د د که نان و خعما دردست دارد؛ به او گفت که اول خعما را بخور و اگع
بعا ت بس بود که یچ و اگع نه بهقدر حاجت خود از نان بخور (غهّال  ،ابوحامد ،1
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مانجا) .دربارة زا دی بصعی بهنام عتبةبن الغالم گفتهاند که «خمیع در آفتاب
نهادی جا خشک شدی و بخوردی ،و نپخت

جا لهّی آن نیافت » ( مو ،مان جا؛ ج

 ،2ص 50؛ ابن جوزی  ،2ج  ،2ص  .)225باز ،دربارة مین شخص ،گفتهاند که فت
سال گوشت نخورده بود جا ک روز باألخعه گوشت خع د و بع ان کعد ول ،
ییز از آنکه آن را بخورد ،بچّه تیم د د گعسنه و گوشت بع ان را به وی داد و
مشابه ا ن داستان را دربارة ابعا ید
ِِ
د گع گوشت نچشید (غهّال  ،ابوحامد  ،1مانجا).
شیبان کعمانشا (وفای )337 :گفتهاند .وی شصت سال گوشت بع ان نخورده بود،
جا ک بار گعسنه بود و بوی گوشت شنید .م گو د« :بعاثع بوی گوشت بعفتد و
آن بوی از زندان م آمد .رون در رفتد ک را د دم که داغز م کعدند و او
فع اد م کعد ،و بوی گوشت بع ان بعخاسته»( .یطاّر ،ص  .)718از قول مالک د نار
(وفای )131 :نیه سخن مبالغهآمیه نقل کعدهاند که گفت« :ینواه سال است جا دنیا
طالق دادهام اندر آرزوی ک شعبتْ [= ک بار نوشیدن] شیع و آن نخوردم و
نخوا د خورد جا آنگاه که به خدا رسد» (غهّال  ،ابوحامد  ،2ج  ،2ص 1؛ مو  ،1مان

کتاب ،مان بیان ،وظیفة  .)1مین زا د سال ا غها ز در روز دو قعص نان بود ،جا
روزی آرزوی گوشت کعد و یارهای خع د ول آن را نخورد و از روی ا ثار به
درو ش بخشید( .یند ییعان ،ص 16-7؛ یطار ،ص  )9(.)53-52ابن جوزی ،با لحن
انتقادآمیه ،از شیخ

اد م کند به نام یبداهلل حوف

که نان بلوط م خورد

ب نانخورش .اران اصعار م کعدند که روغن و رعب

بخورد ،نم خورد»

(ابنجوزی  ،1ص  .)166دربارة محمدبن واسع که مسند قضا را ،مانطور که
گفتید ،نپه عفت فع دالدّ ن یطار (ص  )57م نو سد که «در ر ارت رنان بود
که نان خشک در آب م زدی و م خوردی»( .)10ا ن نوح ز دوَرزی حت در
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زمان ییامبع صلّ اهلل یلیه و آله وسلّد نیه ،البته به نحوی متعادلجع وجود داشت.
از یا شه روا ت کعدهاند که از قول ییامبعص گفت که دوبار در روز غها خوردن
اسعاف است (مکّ  ،ج  ،2ص  .)326دربارة ا ل صفّه نیه گفتهاند که غهای ا شان ع
روز بعای ع دو نفع ک مشت خعما بود( .غهّال  ،ابوحامد  ،1مانجا ) گعسنگ
کشیدن و اکتفا کعدن به نان جه

ا مثالد به خعمای خال

کار ع کس نبود.

ابوحامد غهّال (وفای )505 :متهکّع م شود که ا ن نوح ر ارت کشیدن راه بهرگان
است و اگع کس نتواند ا ن راه را بعود بهتع است که دست کد «از شهوای دست
بدارد و ا ثار کند و بع گوشت خوردن مداومت نکند» ( مو  ،2ج  ،2ص  .)52یس
گانه دستور غها

که داده م شد ا ن بود که سالک با د ع روز ی دری

گوشت نخورد و ا ن جوصیة اخالق و صوفیانه اوّالد مبتن بع حد ث است از
ییامبع صلّ اهلل یلیه و آله وسلد که فعمود :اناهلل لبغض ا ل البیتِ اللّحمین (خدا
دشمن ا ل آن خانهای است که در آن گوشت ز اد م خورند) (قشیعی ،ص )236؛
ثانیاد مبتن بع گفتة بالنسبه مععوف از حضعی یل ّبن اب طالب

ح

که غهّال نیه

بعای جأ ید سخن خو ز آن را نقل کعده است « :ع کس رهل روز بع دوام
گوشت خورَد ،دل وی سخت شود و ع که رهل روز بع دوام گوشت نخورد،
جلنک خوی (بدخلق) شود» (مکّ  ،ص 334؛ غهال  ،ابوحامد  ،2مان جا؛ مو  ،1مان

کتاب و مان بیان ،وظیفة  . )11()3غهّال از قول یمعبن خطاب نیه آورده است که به
یسع خو ز گفت « :ک راه گوشت و ک راه روغن و ک راه شیع و ک راه سعکه و ک

راه نان جه » ( مو  ،2مان جا) .دلیل د گعی که ،یالوه بع ا ن روا ت ا بعای یع یه
از مداومت در گوشتخواری بکع کعدهاند ا ن است که گفتهاند مداومت در

22

گذشته و آیندة فرهنگ و ادب ایران 51 /

خوردن گوشت مانند م گساری موجب حعص و ز ادهخوا

(رعاوی)

م گعدد( .مکّ  ،ص 335؛ راغب اصفهان  ،ج  ،1ص )610

در میان صوفیّه گو ا فق

ک فعقه بودهاند به نام یبدکیّه که به صوری

آ ین از خوردن گوشت خودداری م کعدند .ا ن گعوه از صوفیانِ شیع مه بِ
شهع کوفه بودند که از شخص ناشناختهای به نام یبدک ییعوی م کعدند و معتقد
بودند که ،در زمان غیبت امام ،با د گوشتخواری را کنار گهاشت.

MMassingnon

))1997, p. 44
بعض

از یارسیان و صوفیان ،به دالل شخص  ،گوشتخواری را کنار

م گهاشتند و جنحّس اختیار م کعدند .یاره ای از داستان ا

که دربارة ا ن قبیل

یارسا ان و صوفیان نقل کعدهاند مبالغهآمیه و باورنکعدن است .مثالد در یند ییعان
(ص  )16آمده است که حبیب یوم (وفای )120 :شتاد سال گوشت نخورد.
فع دالدّ ن یطار نیشابوری حکا ت

ساختگ

دربارة رابعة یَدو ّه (وفای)185 :

م آورد که ،بنابع آن ،روزی رابعه به کوه رفته بود و نخویعان و آ وان گعد او
جمع شده بودند و ناگاه حسن بصعی آمد و مه بعمیدند .حسن یعسید «رعا از
من رمیدند ول با جو انس داشتند» .رابعه گفت« :یلّتِ آن ا ن بود که جو امعوز از
رعب ِ ا شان خوردهای» (یطار ،ص  .)78ا ن داستان البته ساختگ است و نم جوان
از آن نتیوه گعفت که رابعه گوشت نم خورده است؛ امّا ،در ع حال ،ایتقادی را
نشان م د د ،در میان بعخ از صوفیان از جمله خودِ یطْار ،مبن بع ا نکه یلتِ
رمیدن حیوانای از انسان ا ن است که انسان از گوشت و رعب آنها جغه ه م کند
و حیوانای بوی گوشت و رعب را در او حس م کنند
بودند که گوشتخواری موجب درندهخو

()12

 .بسیاری د معتقد

و قساوی قلب م شود ر یقیدهای که
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نو سندگان متعدد آن را اظهار کعدهاند( .)13راغب اصفهان (وفای :حدود  ،)425از
زبان بعض از را بان مسیح  ،نقل کعده است که وقت از ا شان یعسیدند رعا
گوشتخواری را جعک کعدهاند ،گفتند« :به دلیل ا نکه ما د د د مة ما مصیبت ا از
گوشت خوردن سعرشمه م گیعد .ند دهای که زبان حیوانایِ گوشتخوار از حیوانای یلفخوار

شد دجعاست راغباصفهان  ،مانجا) .محمدبن محمود طوس در یوا بالمخلوقای
(ص  )462-461م نو سد که آدم با د «از خوردن گوشت بسیار احتعاز کند که
رعر ا آورَد ،و سِباح که خون و گوشت خورند ،رعر ا شان بیز بوَد از آ و و
گوسفند که گیاه خورَد و در باز و صَقْع [= یعندهای شکاری ،رَعغ] آن سَبلعیّت
باشد که در کبوجع و فاخته که داند خورند نباشد».
داستان ا

نیه ست که نشان م د د که بعض

از مشا خ جا زمان

گوشتخوار بوده سپس به گیا خواری روی آوردهاند .شیخ ابواسحاق ابعا ید
کازرون مععوف به شیخ معشد (وفای ،)426 :که گیا خوار بود و غهای او مدی ا
نان جو ن و سپس نان گندم بود ،در ابتدای سیع و سلوک خو ز ،گوشت
م خورد جا ا نکه واقعهای بعا ز ییز آمد و دست از خوردن گوشت کشید و جا
یا ان یمع مچنان گیا خوار ماند .داستان گیا خوار شدن او را نو سندة
فعدو المعشد ّه ،با ک واسطه ،از زبان شیخ رنین شعح داده است:
وقت

به حج م رفتد .رون به بصعه رسیدم ،روزی در خدمت جمع

از مشا خ

ت یخته در میان آوردند ،ا شان
رحمه اهلل یلیهد اجمعین حارع بودم .اجفاق افتاد و گوش ِ
بخوردند و من نخورم و موافقت با ا شان نکعدم .بعد از آن ،رون باز وطن آمدم،
آرزوی گوشت در من ید د آمد .روزی یارهای گوشتِ یخته در ییز من حارع کعدند
و من گعسنه بودم .خواستد که بخورم ،رون قصد خوردن کعدم با خود گفتد « :ا
ابعا ید ،جو در میان معدم گوشت نخوردی و با ا شان نمودی که گوشت نم خورم؛
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اکنون که از ا شان جنها شدی خوا

بعد از آن دست

که گوشت خوری و جنعّد کن

از آن بداشتد و نیّت کعدم با خدای جعال که عگه گوشت نخورم»( .محمودبن یثمان
 ،1ص 97؛ نیه

یطار؛ ص .)765

در ا ن گهاش کوجاه ،به رند نکتة درخور جوجه اشاره شده است .نخست
ا نکه جمع از مشا خ ،که ظا عاد صوف بودند ،گوشت م خوردند و گوشت
خوردن بعای ا شان امعی یادی بود .بعای شیخِ معشد د یادی بود و یلّتِ ا نکه
آن روز نخورد ظا عاد ا ن بود که میل به گوشت ا بهطور کل
نداشت .نکتة دوم ا ن است که شیخ معشد بعداد د و
م کعده است و یلّتِ ا نکه نخورده است احسا

غها خوردن

گوشت خوردن

جعحّد به حیوانای ا به منمور

جهکیة نفس و بدن نبوده است بلکه ،رون در حضور آن مشا خ نخورده بود ،در
غیاب ا شان نیه نخواسته است بخورد .سوم ا نکه گوشت نخوردنِ شیخ ،به ع
حال ،یادج بوده است ستوده که جهو فضا ل او بهشمار م آمده است ،عرند
که گهارش د نده ،در انتهای گهارش خو ز ،اشاره م کند که یموم معدم
گوشت م خورند و ییب
میشه بوی خوش م داد ،بو
«از خاصّگان ییس

د ندارد .در سعگهشت شیخ آمده است که وی
که ابوالعالء نصعان م گفت که آن را مچنین

شنفتد آن یابدان

که رهل سال گوشت نخورده بودند»

(محمودبن یثمان  ،1ص  .)167رهبسا یلّتِ ا من بودن حیوانای و نعمیدن آنها از
شیخ را نیه نتیوة گوشت نخوردن شیخ م انگاشتند

()14

ر یقیدهای که قبالد در

داستان رابعه بدان اشاره کعد د .نکتة رهارم که در گهارش فوق بدان اشاره شده
ا ن است که گوشت خوردنْ جنعّد ا ،به اصطالح امعوزی ،جومل بهشمار م آمده
است .گوشت ،به عحال ،غهای گعانقیمت بوده است ،گعان قیمتجع از گیا ان
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و سبهی ا و حت میوه ا .یّلتِ یع یه از گوشتخواری نهد یارهای از صوفیان و
روی آوردن ا شان به گیا خواری نیه دوری جستن از جومّالی و اختیار کعدن
ز د و رفتنِ راهِ درو شان و ،سعانوام ،ر ارت دادن به نفس بوده است.
ک از صوفیان که نه فق جعک گوشت بلکه جعک حیوان کعده و غها
خوردن او زبانهد شده بود ابویبداهلل مغعب (وفای )299 :است که گفتهاند س سال
ریهی جه سبهی و حبوبای نخورد و جه آب رشمه ننوشید ( ادبالملوک ،ص

 )15()17یطار (ص  )55م نو سد که ا ن شیخ مغعب  ،که صدوبیست سال د یمع
کعد ،کار ای یویب م کعد .مثالد « ع ریهی که دست آدم بدان رسیده بودی
نخوردی و بیخِ گیاه خوردی و مع دانز عجا که بیخ گیاه افتندی ییز او
بعدندی جا بهقدر حاجت بهکار بعدی» (نیه ← قشیعی ،ص  63و 491؛ ابناثیع  ،2ج ،4

ص  .)358-356ابوطالب مک نیه سعگهشت شبیه به ابویبداهلل مغعب داشت .او
نیه مدی ا جعک حیوان کعده بود و فق از گیا انِ خوردن و سبهی ا جغه ه
م کعد و آنقدر ا ن کار را کعده بود که رنگ یوستز سبه شده بود (ابن خلّکان ،ج
 ،4ص  .)303ا ن یارره به شیخ محمد سعزی نیه ،که داستانز را موالنا در مثنوی

معنوی آورده است ،دست داده بود ،رنانکه ،از زبان خود وی ،م گو د:
فت سال از سوزِ یشقِ جسدْیه
در بیابان خوردهام من بعگِ رز
جا ز بعگِ خشک و جازه خوردند
سبه گشته بود ا ن رنگِ جند
(دفتع ینود ،ابیای 2759ر)2760
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ک د گع از مشا خ که گوشتخواری را در زمان جعک کعدهاند شیخ
صف الد ن اردبیل است که گفتهاند ،در ک سال آخع یمع خود ،ظا عاد به یلت
بیماری ،یچ میل

به غها خوردن نداشت «یل الخصوص حیوان که از آن نفعج به

غا ت داشت»( .ابن بهّاز ،ص )976

یلتِ د گعی که صوفیان را از خوردن گوشت باز م داشت حعام بودن ا
شبههناک بودن آن بود .یالءالدّولة سمنان

ت
(وفای )736 :از خوردن گوش ِ

خعگوش امتناح م ورز د .رون معتقد بود که امام جعفع صادق یلیهالسالم آن را
که امیعی شکار کعده و بعا ز

حعام کعده است؛ و از خوردن گوشت آ و

آورده بود سعباز زد و به وی گفت« :اسب جو جا جوِ کدام مملوم م خورد که قوی
دو دن حاصل م آ د جا جو بع یشت او آ و

158ر .)159گا
ابوالخیع یسقالن

سبب

م جوان

زد روا نباشد» (سمنان

 ،1ص

ییز م آمد که حّت

مال حالل را د نم خوردند.

سال ا آرزوی خوردن ما

حالل

در سع داشت جا ما

بعا ز آوردند .رون دست ییز بعد جا بعدارد ،جیغ ما

به انگشتز فعو رفت.

دست از خوردن کشید و گفت « :ارب ،کس دست به شهویِ حالل دراز کند رنین کن ،
آنکه دست به شهویِ حعام دراز کند با وی ره کن »( .قشیعی ،ص )213

 .4زهد و چلّهنشینی
یع یه از گوشرتخواری اصروالّ کر از ر اررت ا

برود کره زا ردان و

صوفیان متحمل م شدند .ک از ا ن زا دان ،که خود دربرارة ز رد کتراب

رد

نوشته است ،یبّادبن کثیع (وفای )160 :بود .او به شقیق بلخر گفرت« :مرن فرت
سال است که گوشت نخوردهام» (وایظ بلخ  ،ص  .)136جنید بغدادی دربارة کر
از یبّاد معاصع ابعا ید اد د بهنام ابو وسف غسول (وفای )140 :نقرل م کنرد کره
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وقت به جنگ با مسیحیان م رفت و وارد شهع ا شان م شد رارانز از گوشرت
که مسیحیان ببش کعده بودند م خوردند ول خودِ او از خوردن آن امتناح م کعد.
از او یعسیدند که مگع ا ن گوشت حالل نیست گفت :رعا حالل اسرت .گفتنرد:
یس از حالل بخور .گفت :ز د ورز دن در ریه ای حالل است (بیهقر  ،ص 345؛

ابنجوزی  ،2ج  ،2ص  .)433از جمله ر ارت ا

د که سرهلبن یبرداهلل جسرتعی

کشیده بود ا ن بود که م گفت« :یهم کعدم که ع سه شب کبار روزه گشرا د،
و فعا ینج بعدم ،یس فعا فت روز بعدم ،یس فعا بیست و ینج روز بعدم ،و بیست
سال بع ا ن بودم» (قشیعی ،ص 40؛ یطرار ،ص 306؛ ابناثیرع  ،2ج  ،3ص  .)25مچنرین
گفتهاند که وی مدی ا بعگ درخت م خورد و سره سرال از خرعدة کراه جغه ره
م کعد (براخعزی ،ج  ،2ص  .)236سهل به مع دانز جوصیه م کعد که فتهای فقر
ک بار در روز ای جمعه گوشت بخورند (جستعی ،ص  ،53جفسیع آ ة  2از سورة حوع

15؛ سعّاج ،ص  .)417یس از فوی سهل ،صوفیان بصعه ،که مع د سرهل بودنرد ،بره
خانقاه جنید در بغداد رفتند .جنید از ا شان یعسید که با روزه رره کرار م کننرد.
یاسخ دادند« :روز روزه م دار د و شبانگاه از گیا ران خشرک کرعده م خرور د»
(باخعزی ،ج  ،2ص  .)324ابن خفیف شیعازی (وفای ،)371 :باوجود ا نکه گوشتخوار
بود و حت روزی در بیابان موبور شده بود گوشت سگ بخورد ،ع شب فق با
ده دانه مو ه افطار م کعد (الدّ لم  ،ص 45 ،30 ،29؛ قشریعی ،ص  499ر  .)500اولرین
استاد ابنخفیف د ،که احمد حی نام داشت ،ک برار رنرد روز غرها نخرورد.
وقت جصمید به خوردن گعفت ،از مع دی خواست جا بعا ز فق نان و آب باقل
بیاورد .اما آن مع د خواست سنگ جمام بگهارد ،یالوهبع نان ،گوشت و جخدمرعغ
د بعای شیخ آورد ول شیخ آنهرا را نخرورد و قردری از آب براقل را ،کره بره
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خوا ز ابنخفیف آوردند ،خورد( .الدّ لم  ،ص )135

گوشت نخوردنِ زا دان و صروفیان در دورانر کره ر اررت م کشریدند
موقّت بود عرنرد کره بعضر از ا شران گراه جرا یا ران یمرع مچنران گوشرت
نم خوردند ا بهندری م خوردند .یبدالعحمن جام در نفحرایاالنس از قرول
شیخ یبداهلل افع

من (وفای :بعد از  )750م نو سد که وی در مکه با یالءالد ن

خوارزم مالقای کعد و د د که عرند روز ک بار غها م خورد آن د ریرهی
اندک و خشن و گوشت نم خورد .افع  ،در ادامه ،م گو رد« :برا مرن در مِنر
قدری گوشت بود[ ،یالءالد ن] نم خورد ،اال بعرد از سرخت ِ بسریار بره جهرت
موافقت» (جرام  ،ص  .)582امینالردّ ن بِلیران (وفرای )745 :نیره ،کره اغلرب روزه
م گعفت و برا آشر نرعم و بردون رعبر افطرار م کرعد ،گوشرت نم خرورد.
محمودبن یثمان ،نو سندة شعح حال او ،م گو رد« :در آخرع یمرع ،از برس کره
رعف جسم در شیخ م افتد ،گاهگا

قدری گوشت در آن طبخ (آش نرعم و

ب رعب ) م کرعد د و ررون جمرام م شرد ،گوشرت از آن بیرعون مر آورد د و
جداگانه به خدمتز م بعد د ،و رون بوی آن بشنودی ،بدانست کره گوشرت در
آن کعدها د و منع فعمودی»( .محمودبن یثمان  ،2ص )51

یع یه از گوشتخواری جوصیهای برود کره مشرا خ بره روزهداران م کعدنرد
(سمنان  ،2ص  .)52ا ن جوصیه بهخصوص در نگام خلوینشین

ا رلّهنشین به

سالکان م شد؛ ره معتقد بودند که سالک برا نخروردن گوشرت جوفیرق بیشرتعی
م ابد که به مقامای باالجع بعسد .شیخ اشعاق ،شرهابالد ن سرهعوردی (مقترول:

 ،)587در انتهای حکمةاالشراق خود به خواننده جوصیه م کند که ،یریز از
آنکه شعوح به خواندن کتاب کند ،رهل روز ر ارت بکشد و از خوردن گوشرت
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حیوانای یع یه کند (سهعوردی ،شهابالدّ ن ،ج  ،2ص  .)258محی الردّ ن ابرن یعبر
(وفای )638 :نیه ،د در رسالة اسعارالخلوة و رد در رسراله االنروار ،بره سرالک
جوصیه م کند که در طول مدی خلوینشین رعب بخورد اما نه رعب ِ حیروان
بلکه نباج (مانند روغن بادام و کنود و ز تون) ،به دلیل آنکه رعبر حیروان در
شخص موجب جقو ت حیوانیَت و غلبة آن بع روحانیَت م شود (ابنیعبر  ،ص 55

و 160؛ بعای متن یعب رسالهاالنوار ← رسا ل ابنیعب  ،ج  ،1ص  .)6شبیه به ا ن قول را،
رنانکه قبالد د د د ،راغب اصفهان از را ب مسیح نقل کعده است.
در یارهای از طع قه ا مانند طع قة کلبعَو ّه ،خوردن گوشت در طول مردی
رلّهنشین جا ه بوده است ،البته بهمقدار انردک .یه ره نسرف  ،مع رد سرعدالدّ ن
حمّو ه (وفای )650 :که خود ییع و نودالد ن کبعیٰ (وفای )618 :برود ،م نو سرد
که ،به نگام رلّهنشین « ،شیخ ما ر سلّمه اهلل و اَبقاه ر ع شرب رک قرعص نران
بهقدر رهل درم با ک کاسه آبگوشت م فعسرتاد ،اگرع نم خروردم م رنویرد»
(نسف  ،ص  .)134حی باخعزی ،که او نیه کلبعَوی بود ،م نو سد« :ا ل ر ارت و
اصحاب خلوی با د که در ما
نوبت خورند د شا د و باک

دو نوبت گوشت و رعب خورند و اگرع رهرار
نباشد .مشا خِ سلف رنین کعدهانرد» (براخعزی ،ص

 .)330کلبعَویِ د گع ،نودالد ن رازی مععوف به دا ه (وفای ،)654 :در معصادالعباد،
رمن بعشمعدن شعوط و آداب خلوی ،مقدار بیشتعی گوشت جوو ه کعده است.
او م نو سد که سالکِ خلوینشین با د از خوردن گوشت بسیار یع یه کنرد« .در
فتهای اگع ک بار ا دو بار خورَد ،ع بار ینواه درم ،روا باشد»( .نودالرد ن رازی،
ص .)287

جوو ه گوشتخواری از جانب ا ن نو سندگان کلبعَوی ظا عاد مبتن بع مان

30

گذشته و آیندة فرهنگ و ادب ایران 51 /

قول است که به حضعی یل بن اب طالب (ح) نسبت دادهاند و قبالّ نقرل کرعد د.
باخعزی ،که آنرا در کتاب خود (ص  )330نقل کعده است ،مچنین از قول سرهل
جستعی م نو سد« :یقل خود را محافمت نمائیت و جعهد کلنیت و روغرن در سرع و وجرود

مالید و رعب خور د که خدای را یچ ولیر نراقصْ یقرل نبروده اسرت» ( مانجرا) .اشرارة
جستعی به ا ن گفتة مععوف است که مَن لَد أکللِ اللَّحد أربَعینَ وماد نَقَرصَ یَقللره
(راغب ،ص  .)608ظا عاد به دلیل مین گفتره را جملرة منسروب بره امیعالمریمنین
یلیهالسّالم است که بعض از مشا خ ،که یالقهای د به گوشرتخواری نداشرتند،
ع رهل روز حداقل ک بار گوشت م خوردند ،مانند خواجه وسرف مردان
(وفای :حردود  )535که گفتهاند« :خورش ا شان نانِ جو و نانِ ارزن و روغرنِ جخرد
بود و در رهل شربانهروز رک برار گوشرتِ مرعغ خوردنردی و گوشرتِ شرتع و
گوسفند گاهگاه خوردندی»( .یودوان  ،ص )84

ول  ،مانطور که قبالد د د د ،مشا خ بودند که به ا ن گفتره ا ایتقرادی
نداشتند و مطابق آنها یمل نم کعدند .فع دالدّ ن یطار ظا عاد ا ن روا ای را قبول
نداشته که از قول مالک د نار گفته است« :نداند ره معن است ا ن سخن را که رع کره
رهل روز گوشت نخورد یقل او نقصان گیعد و من بیست سال است جرا گوشرت نخروردهام و
ع روز یقلد در ز ادی است»( .یطار ،ص )53

 -5انتقاد از گوشت نخوردن صوفیان
جعک گوشتخواری و روی آوردن به گیرا خواری مورروی اسرت کره از
صدر اسالم مواره به منهلة یمل غیعاسالم آماج انتقاد و حت جحقیع و جمسخع
واقع شده است .شفقت ورز دن به خلق خدا و رحد و مرعوّی داشرتن بره مرة

31

پرهیز از گوشتخواری در تصوف

حیوانای ،ایدّ از انسان و غیعانسان ،بعای صوف و غیعصوف  ،جوصیهای اخالقر
در اسالم بوده است .اما کشتن حیوانرای برعای خروردن گوشرت آنهرا ،نره فقر
ب رحمانه و غیعاخالق و غیعاسالم به حساب نم آمده ،کامالّ طبیع و مشعوح
نیه جلق م شده است و مسرلمانان خرود را ،در ا رن کرار ،ملحرقِ م دانسرتهاند.
بالنتیوه کسان که از خوردن گوشت یع یه م کعدند در معع

جهمرت و انتقراد

قعار م گعفتند؛ و جهمت که معموالد به ا شان م زدنرد مانرا دور شردن از روش
اسالم و سنَت نبوی و اختیار کعدن طع قة را بان مسیح بود.
سابقة ارجباط دادن گیا خواری با ر بانیّت مسیح به صردر اسرالم ،زمران
ییامبع صلّ اهلل یلیه و آله و سلّد ،باز م گعدد .دربارة شأن نهول آ ة را ا هاالره ن
آمنوا الجحعموا طیبای ما احل اهلل لکد (مائده  )87:5گفتهاند که ک از صحابه بهنام
یثمانبن ممعون ،که مورد جوجه و یالقة ییغمبع ص بود ،مردج در خانرة خرو ز
ماند ،و در ا ن مدی؛ «به روز ریرهی نم خرورد و بره شرب خرواب نم کرعد و
گوشت نم خورد و با ا ل نم بود [ عن با مسعش نهد ک

نم کعد]( ».میبردی،

ج  ،3ص  .)208جن رنرد از صرحابة د گرع ،مچرون ابروبکع و یلر ح و یمرع و
یبداهللبن مسعود و سلمان و ابوبر و مقداد ،نیه به خانة او رفتند و بدو ییوستند و
ا شان نیه «به روز روزه م داشتند و به شب قیرام م کعدنرد و برع جامرة خرواب
نم خفتند و گوشت و رعبز نم خوردند و گعد زنان نم گشتند و بوی خوش
بهکار نم داشتند و یال

م یوشیدند و کبارگ از دنیرا و لرهّای دنیرا ایرعا

کعدند و مّت کعدند که در زمین سیّاح کننرد و ر بانیَرت برع دسرت گیعنرد و
جن ای خود را خَص ّ [ = اخته] گعدانند» ( مان ،ص  .)209یس از رنردی ،ییرامبع
صل اهلل یلیه و آله و سلد ،از طع ق یا شه ،از ا ن ماجعا باخبع شرد و بره خانرة
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یثمان رفت و صحابهای را که در خانة او بودند جمع کعد و بع ا شران خطبرهای
خواند و گفت که در د ن من ر بانیّت و جعکِ گوشت و جرعکِ زن و در صرومعه
الصروامع
نشستن نیست .فاِنّه لریس فر د نر جرعک اللَّحرد والنَّسراء واال اجَّخراب َّ
( مانجا) .و در ا نوا بود که آ ة مهکور نازل شد.
داستان یثمانبن ممعون را ابوالفضل میبدی ،که خود از صوفیان اسرت ،در
جفسیع کشفاالسعار جا حدودی به جفصیل نقل کعده و جلو حاد از صوفیان که جعک
گوشتخواری کعدهاند انتقاد کعده است( .)16جالب جوجره ا رن اسرت کره اسرتاد و
ییشوای میبدی ،خواجه یبداهلل انصاری ،رنانکه بعداد خوا ید د د ،گیا خواری را
نه فق مهموم نم شمعد بلکه آن را شیوة غهائ ِ بعخ از اولیاء اهلل م دانست.
عرند که جعک گوشتخواری ،نه صعفاد برهینوان رفتراری مغرا ع برا سرنّت
ییامبع صلّ اهلل یلیه و آله وسلّد ،بلکه ،در جنرب دوری جسرتن از زنران و بروی
خوش بهکار نبعدن و ر ارت ای سخت کشیدن ،یموماد بره منهلرة رسرد را بران
مسیح جلّق م شد( )17و کس که ،به ع دلیل ،از گوشتخواری خودداری م کعد
متهد بود به ا نکه یمل او غیعاسالم است ،با ا ن حال ،بودند کسران کره جقیّره
م کعدند و دور از رشد معدم گوشت نم خوردند .در سال  33وعی ،در زمان
خالفت یثمان ،به خلیفه خبع دادند که معدی به نام یرامعبن یبردالقیس گوشرت
نم خورَد و زن نم گیعد و به نماز جمعه نم رود .خلیفه او را نهد معاو ه فعستاد
و آن معد ییز معاو ه گوشت خورد و کار ای د گع را نیه انکار کعد .طبعی ،کره
ا ن داستان را نقل کعده ،گفته است که ا ن معدْ گوشهگیع بود و کار ای خرود را
ینهان انوام م داد (طبعی ،حوادث سال 33؛ ابناثیع  ،1ج  ،3ص  .)88وی ظا عاد در نهد
نسراک و صروفیان کره
معاو ه نیره جقیّره کرعد .امرا ،در قعن رای بعرد ،ز ّراد و ّ
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م خواستند جعک گوشتخواری کنند نگعان کمتعی داشتند.
ک از نخستین کسان که از جعک گوشتخواری در میان یارهای از صوفیان
انتقاد کعده است ابونصع سعَاج طوس  ،نو سندة کتاب اللّمرع ف التصروّف اسرت.
سعاج ،در ا ن کتاب ،جعک مطلق گوشرتخواری و روی آوردن بره گیرا خواری را
دانسته است که یارهای از ا رل طع قرت معجکرب م شردند .او

ک از غل

ا

خود گعو

را د ده بود که ر ارت م کشیدند و غها کد م خوردند و آب رد

نم نوشیدند و فق گیاه م خوردند .ابونصع از ا ن نوح ر اررت کشریدن انتقراد
م کند و م گو د که با ا ن نروح ر اررت ا شرخص ررعیف م شرود و د گرع
نم جواند حت فعا ض د ن را بهجا بیاورد( .سعّاج ،ص )417

از جملة منتقدان سعسرخت صروفیان کره ا شران را برهخاطع جرعک مطلرق
گوشتخواری نکو ز کعده است نو سندة حنبل  ،ابوالفعج ابنجوزی (،)597-510
است .وی ،در کتاب المورویای (باب بَمّ اللَّحد) ،به مناسربت نقرل دو حرد ثِ
ساختگ که ک از آنها با صرعاحت گوشرتخواری را منرع م کنرد و م گو رد:
الجاکلوا اللَّحد( ،)18جعک گوشرت را بره صروفیان و زا ردان یع شران حرال و ابلره
(المهوسون من المتصوفه و المته ده) نسربت م د رد و م نو سرد کره کر از
ا شان معتقد بود که خوردن ک در د گوشت جا رهل روز شخص را قس ّالقلب
م سازد .صوفیان و زا دان که گوشت نم خوردند ،به زید ابن جوزی ،درواقرع
درار مالیخولیا و خب

دماغ م شدند( .ابنجوزی  ،3ص )305 - 304

سخنان ابنجوزی در ردّ گیا خواری صوفیان و زا دان در جلبریس ابلریس
مفصّلجع است .در آنوا نیه ،وی به سنَت گوشتخواری ییامبع صلّ اهلل یلیه و آله و
سلّد استناد م کند و م گو د که آن حضعی خود گوشت م خورد و مخصوصراد
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به ما یچة گوسفند یالقه داشت .سلف صالش نیه گوشتخوار بودند رنانکه حسن
بصعی ،به قول ابن جوزی ( ،1ص  « ،)165ع روز گوشت م خع رد» .ییامبع ص صع حاد
جعک گوشتخواری را ،به منهلة ر بانیَت ،منع فعمود .ابنجروزی در ا نورا داسرتان
یثمانبن ممعون را نقل م کند و م گو د که ییامبع ص او را از گوشت نخوردن و
کار ای د گع منع کعد و گفت خودش گوشت دوست مر دارد ( مران ،ص .)169

در روا ت د گع ،ظا عاد معبوط به مان داستانِ یثمانبن ممعون ،آمده اسرت کره
رون ییامبع را گفتند« :جمع از اصحاب جصمید گعفتهاند از زنران یع یره کننرد و گوشرت

نخورند ،فعمود :من به ر بانیّت مبعوث نشدهام» ( مران ،ص  .)170بنابعا ن ،جعک گوشرت
اسالم نیسرت بلکره یمرل را بران مسریح اسرت .ابنجروزی مچنرین جرعک
گوشتخواری را ماننرد مره ب بع مائیران م دانرد کره کشرتن حیوانرای را روا
نم دارند ( .مان ،ص )165

ابنجوزی ،به لحاظ یهشک نیه ،جعک گوشتخواری را بعای انسان ز انآور
م شمارد .وی ،بعاسا

طبّ قد د ،بدن انسان را معکب از رهار طبرع ،گعمر و

سعدی و خشک و جرعی ،و صرحّت آن را منروط بره جعرادل مهاج را م دانرد و
م گو د بعای حفظِ ا ن جعادل با د شهوی نفس را اررا و خوردن ای گوناگون
از جمله گوشت مصعف کعد .برا ا رن مقردمای ،ابنجروزی نتیوره م گیرعد کره
گوشت نخوردنِ صوفیان نه فق مغا ع با شعح بلکه مچنین خالف یقرل اسرت.
( مانجا)
دلیل یقل

ا یهشک ابنجوزی بعای معدود دانستن گیرا خواری ررعیف

بهنمع م رسد و در طول جار خ نیه مورد ایتنای د گع مخالفانِ جعک گوشتخواری
واقع نشده است .اما دلیل نقل او استدالل است که مرواره در یرالد اسرالم در
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مخالفت با یع یه زا دان و صوفیان از افعاط در گوشتخواری را جرعک آن شرنیده
شده است .حت موالنا جاللالد ن رومر نیره ،در ررمن قصرهای در مثنروی ،از
قصره ،صریّادی کره خرود را در
گیا خواری به ینوان ر بانیّت اد م کند .در ا ن ّ
گیاه ییچیده است جا معغ را به دام اندازد به معغ م گو د که وی زا ردی اسرت
که از مه بلع ده و به گیا خواری بسنده کعده است.
گفت معدِ زا دم من منقطع
با گیا

گشتد ا نوا مقتنِع
(مثنوی؛ دفتع ششد ،بیتِ )440

در یاسخ به صیَاد ،موالنا ،از زبان معغ ،رفتار صیَاد را جع ّب و ،با استناد بره
حد ثِ الرل بانیّه ف االسالم ،معدود م داند .استدالل موالنا ،در ا ن قصه ،بعداشت
مگان را در گهشته از گیا خواری به منهلة جع ّب ،حت در میان صوفیه ،نشران
م د د .امعوزه نیه که بعض  ،نه به دلیل ز د و ر بانیَت بلکه به دال ل اخالق و
انسان و ریا ت حقوق حیوانرای و ره بره دال رل بهداشرت و یهشرک  ،کمترع
گوشتخواری م کنند ا اصالد نم خورند با ا ن ایتعا

و گراه خطرابِ جروأم برا

یتابِ بعخ از متشعّیان مواجه م شروند کره یع یره از گوشرتخواری را جع ّرب
م شمارند ر رسم که یبامبع صل اهلل یلیه و آله و سلد نیه ر آنرا نهر فعمروده
است.
ا ن استدالل ،نه فقر در جامعرة ا رل سرنت بلکره در میران ا رل جشریّع
بهخصوص از زمان صفو ه بهبعد نیه ،م شده است .مرول ٰ محمرد طرا ع قمر
(وفای ،)1098 :از مخالفران سعسرخت صروفیان ،در جحفرهاألخیار مران اسرتدالل
ابنجوزی را مطعح و داستان یثمان ابنمموون و ایترعا

ییرامبع (ص) بره وی را
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نقل کعده و ،بعای آنکه به سخن خود رنگ شیع د د ،مهمّتِ جعک گوشتخواری،
و بهطور کل  ،ردّ ر بانیّت از جانب ییامبع اسرالم را از قرول امرام جعفرع صرادق
یلیهالسالم نیه روا ت کعده است (← قمر  ،1ص  .)38 - 36قم روا ای ب سندی
را د که در منابع اسالم شا ع است رمیمة انتقاد ای خود کعده م نو سد:
در باب گوشت وارد شده که س ّیدِ اطعمه است و روا ت شده که ع که رهل روز
گهشت نخورّد خللقز بد م شود و در گوشز ابان با د گفت .گو ا سبب ا نکه
فعموده اند که کس که رهل روز گهشت نخورَد ابان در گوشز با د گفت ا ن است
که از نخوردن گوشت خب

دماغ به د م رسد و خب

دماغ موجب رعف د ن و

زوال قین است ( .مان ،ص .)38

مین مطالب در رسالة د گعی در ردّ صروفیان کره بره محمردطا ع قمر
نسبت داده شده کد و بیز جکعار گعد ده است .در ا ن رسراله ،نو سرنده اررافه
م کند ،که جصّوف و رلّهنشین و گوشت نخوردنِ صوفیان رسدِ سرنَیان اسرت و
امامان شیعه ،رنانکه در کتاب کلین [معاد کاف است] آمده است ،گفتهاند که ع
کس که رهل روز گوشت نخورد ،در کوشز ابان با رد گفرت (قمر  ،2ص .)141

بد ن جعجیب ،قم نه فق جعک کامل گوشتخواری را ،مانند ابنجروزیِ حنبلر ،
از ایمال را بان مسیح و بالنتیوه رسم غیعاسالم م داند ،بلکه حتّ ٰ جرعک
موقت حیوان را در طول رلّهنشین  ،که در میان یرارهای از طع قره ای صروفیان
معسوم بوده است ،سنّیانه و خالف نمع امامان شیعه م انگارد.
 .6بیآزاری اولیا
انتقاد ا

که نسبت به جعک گوشتخواری در اسالم م شده است و اجهرام
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مسیح بودن که به صوفیان گیا خوار وارد م کعدهاند مرانع از یع یره یرارهای از
صوفیان از گوشتخواری ا دستکد افعاط نکعدن در آن نم شده است .یارهای از
صوفیان معتقد بودند که اصالد گیا خواری آ ین اولیاء اهلل است و طبقهای از اولیرا
که به ا شان ابدال م گو ند کورکجع ن آزاری به جانوران نم رسانند ره رسرد
به آنکه آنها را بکشند و از گوشت آنها جغه ه کنند .ک از ا ن اولیا شریخ برود
بهنام یبدالکبیع من که در قرعن نهرد م ز سرت و سرال ا موراور مکّره برود و
حیوان مطلقاد نم خورد .احسا

شفقت ا ن شیخ من را نسبت به جرانوران در

ا ن سخن لطیف که از او نقل کعدهاند م جوان د د« :معا یوب م آ د از معدم که
حیوان را که دو رشد دارد و در ا شان م نگعد کارد بع گلوی وی م نهند و وی
را م کشند و گوشت او را بع آجز م گعدانند و م خورنرد» .ا رن سرخن را کره
ادآور سخن حضعی ییس ٰ یلیهالسالم است که فعمود« :یوبت من الحیروان
کیف أکلل الحیوان»

()19

ر فخعالد ن یل یسع مالحسین وایظ کاشف (وفای)939 :

در رشحای یین الحیای (ج  ،1ص  )347نقل کعده و در جوریش آن ،گفتره اسرت کره
شیخ یبدالکبیع من به مقام ابدال رسیده بود؛ ره ا رن صرفت مخصروص طبقرة
ابدال است که یچ حیوان را نکشند و نیازارند و حیوان

نخورند «به واسرطة آنکره

شهودِ سع انِ حیایِ حقیق در اشیاء بع ا شان در آن مقام غالب است» ( .مانجا)

مطلب را که صاحب یینالحیرای دربرارة صرفت مخصروص اولیرائ کره
ابدال( )20نامیده م شروند گفتره اسرت خواجره یبرداهلل انصراری ( )481 - 396در
طبقایالصّوفیّه و به دنبال او ،جام در نفحرایاالنس ،ررمن شرعح حرال زا ردی
حنبل بهنام ابوالممفّع جعمهی و امیعرة سفالفعوش ،آوردهاند .انصاری ،که خرود
حنبل بود و ظا عاد با گوشرتخواری میانرهای نداشرت ،م نو سرد کره ابروالممفّع
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جعمهی و دو جن از استادان وی بهنام حکید محمدبن حامد جعمرهی ،کره کر از
جوانمعدان مشا خ جعمه بود ،و حکید ابوبکع ورّاق جعمرهی (وفرای :اواخرع قرعن )3

حیوانای را آزار نم دادند و حت

«مگس از خود باز نم کعدند»(انصاری ،ص 611؛

جام  ،ص  .)282ا ن ب آزاری را در خلرق و خروی مرعدان د گرعی در شرهع ای
خعاسان و یعاق و شام مشا ده م کنید .مثالد در حق ابوسعید خلف بلخ

(وفای:

 205ا  )215گفتهاند که « عگه مگس از خود نعاندی» (وایظ بلخر  ،ص  .)184شریخ
ابوحامدِ دوستان ،که در قعن رهرارم در مرعو م ز سرت ،روزی کاسرهای آب از
سقّا

گعفت« .سرایت آب دردسرت نگراه داشرت .سرقّا گفرت :ای شریخ ررعا

بَنخوردی گفت :مگس

آب م خورْد ،صبع کعدم جا وی آب بخرورد»( .انصراری،

ص 625؛ جام  ،ص )287

از جمله مشا خ بینالنهع ن که به مة جانوران شفقت م ورز دند و معتقد
بودند که یچ موجودی را نبا د آزرد شیخ احمد رفای (وفرای ،)578 :سعسلسرلة
رفاییان ،بود .شیخ احمد یچ جانوری را نم کشت و مع دانز را حت از کشتن
ملخ و شپز منع م کعد .م گو ند که روزی گعبهای روی آستینز خوابیده برود
و شیخ م خواست نماز بخواند .گع ه را بیدار نکند .آستینز را بع رد و بره نمراز
ا ستاد .یس از آنکه نمازش جمام شد و د د گعبره خرودش از آنورا رفتره اسرت،
آستین را مودداد به لبا

(سربک  ،ج  ،4ص  .)21()40روزی د گرع،
خو ز دوخرت ل

شیخ در وای سعد ورو م ساخت .یشهای روی سایدش نشست و او مردی ا
دست خود را ب حعکت نگاه داشت .رون ک از ارانز به ییز آمد و یشره را
یعاند ،شیخ گفت که «ره کار داشت که او را جعساندی و بایث شردی بگع رهد او داشرت

رزق خود را از دست من م مکید»( مانجا) .شیخ احمد معتقد بود که عکس جانوری
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را بکشد ا آزار د د مکافای یمل خود را خوا د د د .یقیدة رفای را با فلسرفة
ب آزاری (اّ یمْسا) در مها ب نردی مقا سره کعدهانرد

(Marcoliouth 1995, p.

) ، 525گعره یچ نشانهای نیست از آنکه شیخ احمد ا صوفیان د گرعی کره بره
اصل ب آزاری جانوران قا ل بودند و به آن یمل م کعدند از ندوان متأثع شده
باشند.

()22

ب آزاری و شفقت اولیرای خردا بره خلرق شرامل مرة جرانوران حتر ٰ
حیوانای درنده م شده است و بعض از مشا خ از کشتن حیوانای موبی نیه ابرا
داشتند .امیعرة سفالفعوش روزی کژدم در دلکان خود د رد؛ آن را بعداشرت و
بعد و در صحعا گهاشت (انصاری ،مانجا؛ جام  ،مانجا) .مره ّن کبیرع ،در سرفعی
معاه ابعا ید خوّاص بود؛ د د که کژدم روی زانوی او راه م رود .بعخاست که
بعود جا او را بلکشد .خوّاص او را منع کعد و گفت :ر ا ز کن ،مة ریه ا به مرا
محتاجاند و ما را به ریهی احتیاج نیست (سعَاج ،ص 189؛ قشریعی ،ص  .)493سرهل
جستعی ک بار شیعی را که به در خانهاش آمده بود بره درون خانره راه داد و در
حال که د گعان سخت جعسیده بودند ،شیخ دستور داد جا بعای آن حیوان گوشت
بخعند و بیاورند و سه روز مچنان از او مانند میهمان ،یه عا

کعد( .قشریع ة ص

644؛ یطار ص 209؛ ابن اثیع  ،2ج  ،3ص )55-54

ک از حکا ت ای مععوف دربرارة بر آزاری صروفیان حکا رت با ه رد
بسطام (وفای )261 :است که گفتهاند ک بار ،نادانسته ،دو مورره را برا خرود از
مدان به بسطام آورد .وقت متوجه شد به مدان بازگشت و موررره ا را آنورا
نهاد .شبیه ا ن داستان را سعدی دربارة شبل (وفرای )334 :به نمد درآورده و گفته
است:
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ک سیعیِ نیکمعدان شنو
اگع نیکبخت و معدانه رو
که شبل ز حانویِ گندمفعوش
به دِه بلعد انبانِ گندم به دوش
نگه کعد و موری در آن غلّه د د
که سعگشته ع گوشهای م دو د
ز رحمت بع او شب نیارست خفت
به مأوایِ خود بازش آورد و گفت
معوّی نباشد که ا ن مورِ ر ز
یعاگنده گعداند از جایِ خو ز
درونِ یعاگندگان جمع دار
که جمعیتت باشد از روزگار
ره خوش گفت فعدوس ِ یاکهاد
که رحمت بع آن جعبتِ یاکباد
میازار موری که دانهکز است
که جان دارد و جانِ شیع ن خوش است
سپاه اندرون باشد و سنگدل
که خوا د که موری شود جنگدل
(سعدی ،ابیای )1332-1324

نیازردن جانوران از آ ین جوانمعدان بوده است .نوح ییار نشرایوری ،کره
در خعاسان به جوانمعدی مععوف بود ،روزگاری خردمتگار خرو ز را گفرت جرا
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بعای میهمانانز سفعه بیاورد و او جأخیع کعد .وقت یلّت جأخیع را از او یعسیدند،
گفت که موررهای در سفعه بود و جوانمعدی نبود که آن را از سفعه بیفکند؛ صبع
کرعدم جررا خررودش بررعود (قشرریعی ،ص 363-362؛ میبرردی ،ج  ،4ص  .)419بعیررد بررود
نیکمعدان که خود یچ جانوری را نم کشتند و آزار نم دادند گوشرت آنهرا را
بخورند .خواجه یبداهلل انصاری م نو سرد« :یردر مرن مچنرین جرانور بِنَکلشرت و آن

مه بِ ابدال آ د و ا شان را ابردال بودنرد و ا رل کعامرای» (انصراری ،ص  .)611ابویبرداهلل
مغعب  ،که قبالد از گیا خواریِ شگفتآور او اد کعد د ،گفته است کره ابردال در
(سرلَم  ،1ص  – )243مان سعزمین که گیا خوار مشهور ،ابوالعالء مععّی
شاماند ل
(وفای )449 :که ا عج میعزا دربارهاش گفته :قصه شنیدم که بروالعال بره مره یمرع
لحد نخورد و بوای لحد نیازرد (محووب ،ص  ،)173از آن بعخاسته بود .انصاری،
که از ابدال خعاسان اد کعده است ،م نو سد که شیخ به نام ابروجعفع سرامان
گعو

از ابدال شام را د ده بود که در کوه لبنان زندگ م کعدند و شب ا فق

گیاه یخته م خوردند (انصاری ،ص  .)415انصاری و بهدنبال او ،جام حکا ت

رد

نقل م کنند دائع بع آنکه ،اگع کس بخوا رد فعشرتة خرود را ببینرد ،با رد از آزار
جانوران و کشتن آنها (و بالطبع خوردن گوشت و رعب ِ آنها) خودداری کند.
معدی را وقت خوش گشت؛ فعشتة خود را د د؛ وی را گفت« :ره با د کرعد جرا مرعدم
شما را ببیند» .گفت « :یچ جانور نبا د آزرد» .آن معد ریچ جرانور نمر آزرد و فعشرتة
خود را م د د .روزی موررهای وی را بگه د؛ ریهی بع وی زد؛ به جامه باد داد جرا آن
مورره بیفتاد .یس از آن ،عگه فعشته ند رد( .انصراری ،ص 612 – 611؛ جرام  ،ص
)283

یلت ب آزار بودن اولیاء اهلل نسبت بره حیوانرای را شرا د بتروان بره نحرو
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د گعی نیه بیان کعد .احمد غهّال (وفای )520 :در سوانش حکرا ت آورده اسرت از
مونون که مدی ا سع به بیابان گهاشته و با حوش خو کعده بود.
مونون رند ن روز طعام نخورده بود؛ آ و

به دام او افتاد؛ اکعامز نمود و ر ا کعد.

یعسیدند :رعا رنین کعدی گفت :از او ریهی به لیل مانَد ،جفا شعط نیست( .غعّالر ،
احمد ،ص )23-22

ا ن حکا ت خود اشاره به معجبهای است از یاشق کره ،در آن ،یاشرق بره
عره م نگعد ریهی شبیهِ معشوق م بیند .اگرع بره حیوانرای م نگرعد ،سرع ان
حیای را ،که ممهع اسد اله است ،در آنهرا م بینرد .مرانطور کره رشرد آ رو
مونون را به اد لیل م اندازد و آنرا ر ا م کند ،د دن حیوانای نیه اولیاء را بره
اد معشوقِ اله م اندازد و ،اگع جا ل جیغ بعکشد جا جان آن حیروان را بگیرعد،
مچون خواجة شیعاز خوا د گفت:
مکز آن آ وی مشکین معا ای صیّاد
شعم از آن رشدِ سیهدار و مبندش به کمند
یادداشتها
 .1کانَ اَحَبُّ الطَّعام ال رسولِ اهلل صَلّ اهللل یلیهِ وَ سَلَّد البَقْل (ابوالشیخ اصفهان  ،ص  .)191قابل جوجه
است که ،در ا ن حد ث حضعی «اَحَبُّ الطَّعام» ،عن غها
غهای گیا

را که بیز از مه دوست م داشرته،

دانسته ،درحال که ،در احاد ث د گع« ،سَیِّدل الطَّعام» گوشت و «اَطیَبل الطَّعام» گوشرت

یشت (لَحدل المَّهْع) دانسته شده است ( مان ،ص  .)192بنابعا ن م جوان نتیوره گعفرت کره ییرامبع
صلّ اهلل یلیه و آله و سلّد بهطور کل گیا خواری را بیشتع از گوشتخواری دوست م داشته است.
 .2ا ن قبیل احاد ث در کتب حد ث نقل شده است ،مثالّ در سنن ابن ماجه« ،کتاباالطعمه» ،باب رای
 27و .28
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 .3ین یل یلیهالسالم قال :اللَّحدل سَیِّدِ الطَّعامِ الدُّنیا و االَخِعَه.

 .4دربارة یالقة ییامبع به ثع د گفتهاند که آن را از غها ای د گع بعجع م شمعد مانطور که یا شه را از
مسعان د گع( .المقدس  ،ص  256ر .)257
 .5مطابق حد ث که م گو د« :ییامبع ثع د را از سا ع غها ا بهتع م دانست مرانطور کره یا شره را از
د گع مسعان خود( ».الدَارم « ،کتاب االطعمه»؛ باب 29؛ ابن ماجه« ،کتاباالطعمه» ،باب )14
 .6معاسد د گجوش که در بعخ از سلسله ای صوفیان ،از جمله درو شان نعمتالله  ،اجعا م شرود
مانند یقیقه کعدن در شعح است که ،در روز فتد جولدِ بچه ،گوسفندی را م کشند و گوشتز را به
فقعا م د ند و یدر و مادر طفل از آن نم خورند .در د گجوش نیره معمروالد گوسرفندی را ببرش
م کنند و بدون شکستن استخوان ا و جدا کعدن بند ا ،در د رگ م گهارنرد و م یهنرد و سرپس
گوشت را با دست از استخوان جدا م کنند و طر ّ معاسرم شریخ آن را میران درو شران جقسرید
م کند .گوسفند ممهعِ نفْس است و ببج آن به منهلة کشرتن نفرس؛ و د رگ جروش دادن کر از
شعوط است که شیخ در نگام دستگیعی با سالک م کند و گا

شیخ ا قطب جلقین بکرع قلبر

نم کند جا آنکه سالک ه نة د گ جوش را بپعدازد( .کیوان قهو ن  ،ص 275رر .)280جردا کرعدن
گوشت با دست یمل کعدن به حد ث است که ،بنابع آن ،بع دن گوشت و نان برا کرارد نهر شرده
است (ابوطالب مکّر  ،ج  ،2ص 347؛ غهَالر  ،ابوحامرد « ،1کتراب اکرل ،براب اول ،قسرد اول»؛
سهعوردی ،یبدالقا ع ،ص .)349
 .7لفظ نمک در اصطالحای و جعبیعاج رون «نان و نمک کس را خوردن» ا «حقّ نان و نمک کس را
نگاه داشتن» در زبان یارس به معن نانخورش است ،نانخورش ساده و مختصع.
 .8بنابع حد ث  ،ییامبع صلّ اهلل یلیه و آله و سلّد سعکه را بهتع ن نانخورش دانسته است( .ابرن ماجره،
«کتاباالطعمه» ،باب  :33االئتدام بالخل؛ سهعوردی ،یبدالقا ع ،ص )349
 .9ا ن نوح ا ثار را در د گعان د م جوان د د؛ مثالد در ابن یمع که بعا ز ما

بع ان آوردنرد و آن را

به درو ش بخشید ( .وو عی ،ص )289
 .10ا ن مطلب را یل ّبنحسن سیعجان (وفای )470 :در کتاب البیا

والسّواد (باب د د ،دربارة

کورک شمعدن دنیا) بد نگونه آورده است« :کان محمدبن واسع أکلل خبهاد ابساد فیبلّهل بالماء و
أکلله بالمِلش و قول من رر من الدنیا بهها فال حتاج ال النا ».
 .11ا ن روا ت بهینوان حد ث ییامبع ص نیه نقل شده است (طبعس ،ج  ،1ص  )342و ،بدون انتساب
به کس  ،در کتاب موهولالمیلفِ فوا دالفیاد (ص  )224بد ن صوری به یارس بعگعدانده شده
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است « :ع که رهل روز گوشت نخورد خوی و خلق وی بد شود و ع که رهل روز ییوسته
گوشت خورد دلز سیاه شود عن از فا دیِ جوح باز ماند».

 . 12در ا ن باب ،داستان د گعی ست دربارة ابویبداهلل قالنس که نهر کعده بود گوشت بچه فیل
نخورد و مسفعان او ،که گوشت بچه فیل را خورده بودند ،ز عیای مادرش که بو کشیده بود له
شدند( .

ابناثیع  ،2ج  ،4ص 163-162؛ جام  ،ص )110

 .13صادق دا ت در فوا د گیا خواری (ص  )50به نمع بعخ از حکمای غیعمسلمان در ا ن باره
اشاره کعده است .ا ن کتابِ دا ت جنبة خطاب دارد و در آن مآخه مععف نشده است.
 .14دربارة نعمیدن حیواناج رون آ و و معغ از شیخ یطار ،ص 768؛ محمودبن یثمان ،ص .165-164
 .15دربارة ابویبداهلل مغعب و گوشت نخوردن او یورجوادی ،ص 5ر.24
 .16ا ن داستان را احمد خعقان نیه در دستورالومهور ف مناقب سلطان العارفین ابو ه د طیفور (ص
 )103نقل کعده جا بگو د که با ه د بسطام

مچنین حس بصعی مطابق سنت یمل م کعدند و از

خوردن غها ای له ه و گوشت امتناح نم ورز دند.
 .17مانگونه که قبالد د د د ،راغب اصفهان نیه سخن خود را از زبان را بان مسیح نقل کعد و
ابوالعالء نصعان

بوی خوش را از مسیحیان

شنیده بود که رهل سال گوشت نخورده بودند.

درخور جوجه است که ،باوجود آنکه گیا خواری در میان مانو ان د وجود داشته ،در منابع اسالم
جعک گوشتخواری رسد را بان مسیح شناخته شده است .محققان جد د ،از جمله گلدز هع ،نیه
جعک گوشتخواری را در میان یارسا ان صدر اسالم با ر بانیَت مسیح معجب دانستهاند؛ اما یلینق
منهوی ،در ک از ادداشت ای خود بع جعجمة کتاب گلدز هع ،با او مخالفت کعده و گفته است
که یارسا ان صدر اسالم «بعخالف د د گلدز هع  ...جحتِ جأثیع مانو ان بودند که خوردن گوشت
بعای درجة صدّ قان ا شان حعام بود نه مسیحیان که رنین رسم ندارند» (منهوی ،ص .)391
ادیای منهوی در مورد جأثیع مانو ان در یارسا ان نخستین درخور جوجه است اما ا نکه م گو د
جعک گوشتخواری در میان مسیحیان معسوم نبوده است درست نیست و جحقیقای جد د نیه خالف
آن را نشان م د د.
)(Livne – Kafri 1996, p. 117

 .18بعای احاد ث ساختگ د گع دربارة گوشت ،از جمله حد ث که م گو د گوشت را با کارد نَبعد
رون ا ن کار ا عانیان است و حد ث

که خوردن ببا شِ جن را نه کعده است سیوط  ،ج ،2

225ر226؛ ندیِ الفت  ،ص 145ر.146
 .19سخن حضعی ییس را مولوی ( ،1ص  )190نقل و جفسیع خاصّ دور از ب ن از آن کعده است.
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 .20دربارة «ابدال» مقالهای با مین ینوان ،به قلد حسین الش ء  ،در دايرةالمعارف بهرگ
اسالم  ،ج  ،2ص 384ر.385
 .21شبیه ا ن داستان را دربارة ابوالقاسد صفار بلخ (وفای )326 :نیه گفتهاند .وایظ بلخ  ،ص . 288
 .22ابن حکد شا د در حق صوف سع النکائ ِ معاصع ،شیخ محمدرحید بابا محی الد ن که سال ا مقید
فیالدلفیا بود و در سال  1365 / 1986درگهشت ،صادق نباشد .بابا محی الد ن به اصل ب آزاری
معتقد بود و از مع دان خود م خواست که به مه مخلوقای شفقت بورزند و حیوانای را آزار
ند ند و نکشند .در ا ن باره . Folrz 2006/ 114-115
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