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چکیده :
در تاريخ تصوف دو گروه به نام "اويسيه" شهرت يافتهاند که هم از حيث زمان و هم از حيث مباني ،باورها
و سلوکشان تفاوتهايي جدّی و قابل توجه با يکديگر دارند و ميتوان آنها را به "اويسيه ی قديم" و "اويسيه ی
جديد" نامگذاری کرد .در "اويسيه ی قديم" ،سالک "اويسي" با تأسّي از سرگذشت اويس قرني ،و بدون سر
سپردگي به شيخي زنده ،از طريق ارتباط روحي و معنوی با پيامبر اکرم (ص) يا با توسّل به شيخي که هرگز
نديده بود يا در قيد حيات نبود ،سلوک ميکرد .ولي "اويسيه ی جديد" يک طريقت شيعي نسبتاً نوپديد در
ايران است که حدود صد سال پيش توسط جاللالدين ميرابوالفضل عنقا پايهگذاری شد وتا به امروز در آنجا با
قطبيت نادرعلي عنقا به حيات و تبليغات خود ادامه ميدهد .اين طريقه را با توجّه به تنوّع و گاه تناقض آراء و
تعاليم بزرگانش ،ميتوان طريقهای التقاطي و آميزهای از مباحث عرفاني ،مطالب علمي (بهويژه مباحث مربوط به
فيزيک ،روانشناسي و انواع شاخههای آن) ،جادو ،احضار رو ح و  ...دانست .در اين جستار برآنيم تا با مطالعه و
ارجاع به آثار اين گروه و ساير منابع مرتبط ،ضمن معرفي مختصری از اويسية جديد اظهارات و مدّعيات آنان را
مورد بررسي و نقد قرار دهيم.
واژگان کلیدی :طريقت اويسيه ،اويس قرني ،اويسية قديم ،اويسية جديد ،جاللالدين عنقا ،نادرعلي عنقا.
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 4کارشناسي ارشد اديان و عرفان
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مقدمه :

يکي از طريقههای مشهور و متفاوت در تاريخ تصوّف و عرفان اسالمي"،طريقت اويسيه" است که
نوع سلوک سالکان آن با ديگر سلسلههای عرفاني متفاوت بوده است .پيروان اين طريقت-که با توجّه به
قدمتشان در تاريخ تصوّف ،در اين گفتار آنان را "اويسية قديم" خواندهايم-،مدّعي بودند که بيمدد
حضور شيخ و با استمداد از حضرت رسول (ص) يا پيری که در دسترس آنان نيست ،طي طريق
ميکنند و از تجربة اويس قرني در اشتياق به زيارت رسولاهلل (ص) و سفرش از يمن به مدينه و ارشاد
و هدايت او توسط روحانيت و معنويت حضرت الگو پذيرفتهاند .در عصر حاضر نيز عدّهای با نام اين
طريقت موسوم به "طريقة اويسية شاهمقصوديه" در آمريکا فعاليت و تبليغ ميکنند و به عنوان يکي از
گروههای زنده و فعّال تصوّف شناخته شدهاندکه در اين جستار به "اويسيه ی جديد" نامبردار گشتهاند.
به اين ترتيب ،اويسيه را ميتوان در دو دسته "اويسية قديم" و "اويسية جديد" بررسي کرد .برآنيم تا با
مراجعه به منابع کتابخانهای و پايگاههای اينترنتي ،ضمن مروری مختصر بر اويسية قديم ،به معرفي و
بررسي اويسية جديد بپردازيم ،تاريخچه ی پيدايش و سير فعاليت آن در داخل و خارج ايران را پي
بگيريم و برخي از موضوعات مربوط به آنان را مورد کنکاش قرار دهيم.
پیشینة تحقیق

در برخي از تذکرههای صوفيان در باب طريقت اويسيه اشاراتي پراکنده آمده است .در مورد اويسية
قديم مي توان به کالم عطّار درتذکره االوليادر باب ابوالحسن خرقاني به عنوان نمونهای از سالکان اويسيه
اشاره کرد (عطار .)664-667 :7911 ،جامي نيز در نفحاتاالنس (جامي )7911:919 ،ابوالحسن
خرقاني را تحت تربيت روحاني شيخ ابويزيد از عارفان اويسي دانسته است .امّا جامعترين اثر در اين
زمينه را ميتوان تذکرة بغراخاني دانست که در سدةدهم ق توسط مؤلفي ناشناس جمعآوری شده
است .اين کتاب شرح احوال و کرامات سي تن از کساني است که به طريقة اويسيه سلوک کردهاند و نام
چند زن نيز درميان آنها ديده مي شود .در اين کتاب از احوال سالکان اويسي سخن به ميان آمده و
خوارق عاداتي به آنها نسبت داده شده است .همينطور در سلسلههای صوفيه در ايران (مدرسي
چهاردهي ) 426 :7934،در باب اويسية قديم اشاراتي انتقادآميز آمده است .امّا راجع به طريقة امروزين
اويسيه که در اين پژوهش به "اويسية جديد" موسوم شده و به طريقة شاهمقصودی اويسي معروف
است ،مطالبي پراکنده و گاه مغرضانه و جانبدارانه به چشم ميخورد و در بعضي از منابع نگاهي منفي و
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انکارآميز به اويسية جديد ديده مي شود ،ازجمله ،در کتاب فرقة اويسيه در تصوّف (عليرضا علوی
طباطبايي : 7936 ،سرتاسر کتاب) دربارة اويسية جديد ،که معرفي جامع و کاملي از اويسية جديد ارائه
نشده و برخي از موارد مربوط به آنها مغفول مانده است و بيشتر صبغة ردّيّه دارد .سيد حسين نصر نيز
در «جلوههای معنويت در جهان اسالم» اشاراتي به اين طريقه دارد و بيان ميکند که در اوايل قرن
حاضر در ايران ،يک اويسي مشهور به نام قطبالدين محمد عنقا ظاهر شد که نويسندة چند اثر
شناختهشده اس ت و به دور او حلقة مهمي از اساتيد صوفيه گرد آمدند (نصر .)244 :7934 ،همچنين
محمدقادر باقری نميني در کتابي به نام تذکرة اقطاب اويسي (تهران :امين )7959 ،در چهار جلد به
معرفي مشايخي که به طور کلي در تاريخ به اويسي شهرت يافتهاند ودر اينجا به نام برخي از آنها اشاره
خواهد شد؛ پرداخته است .از اين رو ،در اين گفتار کوشش شده است تا بعد از مروری بر اويسية قديم،
آگاهيهايي به نسبت تازه دربارة اين طريقة نوپديد مطرح گردد و گزارشي اجمالي و انتقادی از پيران
اين طريقه ،عقايد ،شجرهنامه ،آثار مکتوب و فعاليتهای کنوني شان در عصر حاضر ارائه گردد.
سؤاالت تحقیق

درخصوص اويسيه چند پرسش قابل طرح است :طريقت اويسيه چيست؟ آيا اويسيه را ميتوان
طريقهای همچون ساير طريقههای تصوّف دانست؟ اويسية جديد چگونه پديد آمد و در حال حاضر چه
جايگاهي دارد؟ ربط و نسبت اويسية جديد و قديم چگونه است و آيا ميتوان آنها را از اويسية قديم جدا
دانست؟ در ادامة سخن ،نخست مروری گذرا بر اويسية قديم خواهيم داشت .سپس با استفاده از آثار
اويسية جديد و ديگر منابع مرتبط ،به معرفي و بررسي عملکرد و اصالت آن خواهيم پرداخت.
اویسیة قدیم

پيدايش و تاريخچة مفهوم اويسي :اويسيه نام يکي از طريقههای صوفيه در سدههای ششم و هفتم
هجری است و به آن دسته از صوفيان که در سلوک به شيخ و پيری معيّن و مستقيم انتساب نداشتند و
با توسّل به روحانيت رسول اکرم (ص) منازل سلوک را طي ميکردند و بدون واسطه ،به امداد روحاني
نبي پرورش مييافتند ،اطالق ميشد(داراشکوه91-7922:43 ،؛  .)Trimingham, 1973: 12- 13عطّار
( )43 -43 :7911و جامي ( )912 :7911باالتّفاق ،سالکي را اويسي ناميدهاند که از روحانيت يکي از
مشايخ و اقطاب گذشته بهره جويد .عطّار در تذکره االولياء اويسيان را چنين توصيف ميکند« :بدان که
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قوم ي باشد که ايشان را اويسيان گويند که ايشان را به پير حاجت نبود که ايشان را نبوّت در حِجر
خود پرورش دهد ،بيواسطة غيری چنان که اويس را داد ،اگرچه به ظاهر خواجة انبيا(ص) را نديد ،امّا
پرورش از وی مييافت .از نبوّت ميپرورد و با حقيقت همنفس بود واين مقام عظيم و عالي است تا که
را آنجا رسانند و اين دولت روی به که نهد؟» (عطار .)43-43 :7911 ،اويسيها معموالً دارای پيری با
جنبة انساني نيستند ،بلکه ميگويند تشرّف و ارشاد خود را از «عالم غيب» بهويژه از خضر (که در نبي
يا ولي بودنش اختالف است) ،پيامبر اسرارآميز طريقت باطني دريافت ميکنند که در قرآن (کهف-65 :
 ) 34هم از او ياد شده است .در سراسر تاريخ اسالم ،صوفياني از شاخة اويسي ،ازجمله ،برخي از اولياء و
حکمای بزرگ ،به علّت تشرّف خود که مبتني بر انتقال منظم و سلسلهوار نبود ،سلسلة قاعدهمند صوفيه
تأسيس نکردند (نصر ) 244 :7934 ،و از طريق ارتباط روحاني و معنوی با مشايخ متوفّي يا خضر يا
پيامبر اکرم (ص) طي طريق ميکردند .اين طريقه در تاريخ تصوّف به اويس قرني منسوب است و
سلسلة آن از طريق اويس قرني به عليبنابيطالب (ع) و سپس به حضرت رسول (ص)
ميرسد(گولپينارلي .)413 :7913 ،اويس قرني (م 91 .ق) به شوق ديدار پيامبر اکرم (ص) و با اجازة
مادر از يمن به مدينه آمد ،امّا توفيق ديدار نيافت و به دليل تعهّد به مادر دربارة بازگشت زودهنگام ،به
يمن بازگشت .پيامبر اکرم (ص) پس از مراجعت به مدينه او را توصيف و تمجيد ،و به خطاب «نفس
الرحمان» ،لقب «خير التابعين» و "خليل من" مشرف ساخت (علوی طباطبايي )93 :7936 ،و فرمود
که وی برای اهل زمين ناشناخته و نزد اهل آسمان مشهور (اصفهاني )37 ،و شفاعتش در حق امّت بي-
اندازه است (نيشابوری .) 21 :7929 ،رسول اکرم (ص) از صحابة خود خواست که سالم ايشان را به وی
برسانند و از اوبرای امّتش طلب دعا نمايند .پس از رحلت پيامبر (ص)،اويس مورد تکريم عمربنخطاب
در مکه قرار مي گيرد و پس از آن که در بازگشت به يمن در آنجا اقبال و احترام مردم به خود را سدّی
بزرگ ميبيند ،از شهرت و توجّه اهل دنيا به کوفه ميگريزد(هجويری .)746 :7932 ،وی را در زمرة
عقالءالمجانين و حتّي نخستين مجنون در اسالم و صاحب فراست و کرامت (نيشابوری26 -22 ،
)شمردهاند (ابرقوهي .)266 :7962 ،ديگر از او اثری نميبينيم تا اين که در جنگ صفين در رکاب
اميرالمؤمنين و به قولي در نبرد نهاوند به شهادت ميرسد (نيسابوری .)23 ،25 :7929 ،گويند پس از
مرگش ( 91ق) توسط روح مطهّر پيامبر (ص) وارد طريقت ميشود (.)Trimingham, 1973: 12
ارتباط معنوی و باطني اويس قرني با محبوب آسمانياش حضرت محمّد (ص) روشي در فيضيابي و
کسب معرفت و راهي جهت رسيدن به کمال در دين اسالم به وجود آورد که بيشتر مورد توجّه و
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استفادة صوفيه قرار گرفت و صوفيان با اشاره هايي مفصّل به احوال اويس قرني آبرويي معنوی به آثار
خود بخشيدند(اصفهاني 7957 ،ق .)31-13 /4 :هرچندکم پيش ميآمد که بعضي از مشايخِ صوفي
خويشتن را مؤيّد به برکات روحاني مشايخ گذشته بشمرند و به اصطالح ،خود را اويسيِ قرني ،مانند
اويس قرني که صحبت پيغمبر را درک نکرده بود ،بپندارند(زرينکوب .)13 :7911 ،درواقع ،قاطبة
صوفيان با توجّه به اهميت ارشاد زير نظر شيخي زنده و شايسته ،خود را به شيخي منتسب ميکردند و
با نظارت و هدايت او راه سلوک ميپيمودند.
اشخاص معروف به اویسیه

به عنوان بارزترين نمونه ،ميتوان از شيخ ابوالحسن خرقاني ياد نمود که از بايزيد بسطامي (که
با او حدود دويست سال فاصلة زماني داشته) مدد ميجسته است .جالب آن که مدّت ها پيش از تولّد
خرقاني ،بايزيد از ظهور او خبر داده است« :نقل است که بايزيد هر سال يک نوبت به زيارت دهستان
شدی که سر ريگ آنجا قبور شهداست .چون بر خرقان گذرکردی ،بايستادی و نفس برکشيدی .مريدان
از وی سؤال کردند که شيخا! ما هيچ بوی نميشنويم.
گفت:آری! که از اين ديه دزدان بوی مردی ميشنوم؛ مردی بود نام او علي و کنية اوابوالحسن ،به
درجه از من پيش بود،بار عيال کشد،کشت کندودرخت نشاند»(عطّار .)667 :7911 ،از طرفي ،شيخ
ابوالحسن خرقاني نيز هميشه در برابر بايزيد ،يا بهتر است بگوييم در مقابل نا ِم بايزيد خاکسار بوده است
(عطّار نيشابوری .) 664-667 :7911 ،در جايي ديگر،انتساب شيخ ابوالحسن به بايزيد بسطامي و تربيت
يافتن وی در سلوک از روحانيت بايزيد تکرار شده است(جامي .) 919 :7911،جالب آن که خرقاني
مورد توجّه پيراني بزرگ چون ابوسعيد ،خواجه عبداهلل انصاری ،و قشيری نيز واقع شده و از الهامات و
سخنان او در حالت انبساط بسيار نقل شده است .از او نقل کردهاند که «به خواب ديدم من و بايزيد و
اويس قرني در يک کفن بودمي» (عطّار نيشابوری .)635 :7911 ،به نظر عدّهای ،گمان ميرود که اين
گونه سخنان او ناظر به طريقة اويسيه است و اين تلقّي را پيش ميآورد که او خود ترجيح ميداده است
در طريقت همانند اويس عمل کند و از همين رو ،مريد شيخ بسطام است ،با آنکه بايزيد سالها قبل از او
از دنيا رفته است.

42

دو فصلنامه اديان و عرفان تطبيقي ،شماره دوم  ،پاييز و زمستان 7931

ناگفته نماند که در اين مسير عدهای دچار افراط و انجام اعمال نامعقول شدهاند،ازجمله در افغانستان
يک طايفه به نام اويسي تمام دندانهای خود را به تبعيت از افتادن دندان پيامبر در جنگ احد
ميکشيدند(مدرسيچهاردهي ) 246 :7934 ،و برخي به تبعيت از اويس يک دندان خود را در
ميآوردند (مدرسي چهاردهي .)243 :7967 ،با اين حال ،طبق اعتقادات خود صوفيان نميتوان راه و
رسم اويس را طريقتي از صوفيه دانست؛ زيرا دريافت خرقه از شيخ از شرايط مراد بودن در صوفيه است؛
در حالي که طبق نقل تذکرهاالولياء ،به دريافت مرقع پيامبر (ص) توسط اويس اشاره شده ،ولي از آن
به عنوان خرقه ياد نشده است (عطّار نيشابوری .)44-7911:73 ،با اين حال ،الگوگيری از نحوة سلوک
اويس قابل ردّ و اغماض نيست .ضمن اين که طريقة اويسيه به چند نفر يا چند سالک خاص محدود
نميشود .برای مثال ،در شبهقارة هند ،در سلسلة چشتيه آن گاه که پير (پير دليل) يافت نميشد،
سالک چشتي پس از غسل توبه ،غسل اويسي ميکرد ،به روح اويس قرني فاتحه ميخواند و به
ميپرداخت .به خاطراين روش در سلوک سلسلة چشتيه بوده است که برخي از شعب آن سلسله به
نامهای سلسلة اويسيه ،رسولنمائيه (منسوب به سيد حسن رسولنما) و سلسلة اويسية صابريه (منسوب
به صابر چشتي)ناميده شدهاند(صابری .)411-415 :7317،در ميان پيروان شيخ احمد جام ژندهپيل نيز
صوفياني بودهاند که به داشتن مشرب اويسي مشهور بودند (بهدادني .)7913:574 ،به اين ترتيب،
اويسي نام طريقتي ،خانقاه ،پير دليل و پير طريقت ندارد و خود هيچ گاه گرد داعية ارشاد نميگردد
(مدرسي چهاردهي.)243 :7967 ،
اویسیة جدید

از نزديک به صد سال قبل تا کنون ،گروهي در ايران خود را نمايندة طريقت اويسيه دانسته و
مدّعي تبليغ اسالم و هدايت پيروانشان بودهاند .اين گروه که بهترتيب ابوالفضل عنقا ،محمّد عنقا ،صادق
عنقا و نادرعلي عنقا را قطب طريقت خود دانستهاند ،از طريق مکتوب کردن افکار و انتشار تعاليم و
عقايد خويش در قالب آثاری متعدّد-که اغلب درمؤسسة انتشاراتي "مکتب طريقت اويسي شاه-
مقصودی" که خود صاحبامتياز آن بودهاند ،چاپ شدهاند ،توانستند خود و طريقة خود را معرفي ،و
پيرواني جذب نمايند .از نکات جالب اين گروه آن که مدّعي شدهاند که از نوادگان سلطان حسين
صفوی هستند و از اين طريق خود را به صفيالدين اردبيلي و در نهايت ،به امام موسي کاظم(ع)
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مي رسانند ودر طريقت نيز خود را به سيد محمّد نوربخش منسوب ميکنند و سلسلهشان را به
اميرالمؤمنين ميرسانند(عنقا .)6 :7929،اين طريقه از آنجا حائز اهميت است که نشاندهندة تغيير
شکل معنويت سنتي اويسي است؛ يعني معنويت اويسي که مبتني بر ارشاد از باال توسط "رجال
الغيب" بود ،به يک سلسلة صوفي قاعدهمندی تبديل شد که گرد پيری با جنبة انساني شکل گرفت
(نصر.)249 :7934 ،
طريقة اويسيه که در آغاز سدة بيستم ميالدی از ذهبيه نشأت يافت و به دست خاندان عنقا بنا
شد ،جايگاه مهمي به شهود قلبي در سلوک معنوی اختصاص داد ( .)Amir Moezzi, p. 357نماد و
شعار آنان "عليک بقلبک" است؛-عبارت موجز و دقيقي که به اويس قرني نسبت ميدهند-.اين عبارت
کليشهای تقريباً به صورت "وظيفة قلب تست که مواظب قلبت باشي" ترجمه شده است( Amir
 .)Moezzi, p. 357اين طريقه در عين حفظ ابعاد فني ،زماني از يکي از مريدان خواست تا کتابي
دربارة اشارات به رؤياهای قلبي در متون مقدّس يهودی ،مسيحي و اسالم و متون صوفيانه ،بهويژه آثار
مشايخ اين طريقه همچون جاللالدين علي ميرابوالفضل عنقا (م7949.ش ،)7315 /مير قطبالدين
محمّد عنقا (م )7364 .و شاهمقصود عنقا (م ) 7336 .به چاپ برساند .از نظر اين طريقه ،نور قلب ،امام
درونيِ عارف تلقّي شده است .تشخيص و شهود اين امام و اطاعت از آن تضمينکنندة پيشرفت در
طريق معنوی است( .)Amir Moezzi, pp. 357- 358همچنين عمل تمرکز بر هفت مرکز نامحسوس
و ظريف قلب در ميان اويسيان وجود دارد .با اين حال ،قطب پيشين طريقه ،محمّدصادق عنقا ملقب به
"شاهمقصود" ،تمرکز بر چکرههای يوگا را نيز تعليم ميداده است (عنقا ،محمّدصادق ،7953 ،زوايای
مخفي حياتي 25 :به بعد؛ .)Amir Moezzi, pp. 358
جاللالدینعلی میرزا ابوالفضل عنقا( 1121 -1211ق)

جاللالدينعلي ميرزا ابوالفضل عنقا فرزند عليبن هاشم کرکبودی طالقاني متخلّص به "عنقا"
احياگر سلسلة عرفاني اويسيه و بزرگخاندان عنقا است .طبق کرسينامهای که خود را بدان منسوب
کردهاند ،جالل الدين عنقا سي و نهمين استاد طريقت اويسيه است .او تحصيالت اولية خود را در شهر
قز وين گذراند .جالل الدين در همان شهر در کنار تعليم نزد پدر ،در حوزة درس سيد رضي حکيماللهي،
حکمت و کالم آموخت .آقا سيد علي ،صاحب حاشيه بر قوانيناالصول ،شيخ محمّد صادق برغاني و
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آخوند مال علي نقي خيارجي قزويني استادان او در فقه و اصول بودند .ميرزا ابوالفضل در نوزده
سالگي(7432ق) رخت اقامت به تهران کشيد تا به خوشهچيني از خرمن معارف اساتيد بزرگي چون آقا
علي زُنوزی (مشهور به مدرس) ،حاج مال هادی مدرس(شاگرد صاحب جواهر) و آقا سيد علي قزويني در
زمينه های حکمت و کالم ،فقه ،اصول ،علم نقطه و اسرار حروف و رياضيات بپردازد؛ با اين تفاوت که او
در تهران ديگر فقط شاگرد نبود ،بلکه به تدريس علوم متداول آن روزگار هم همت گماشته بود .عنقاکه
در ايام شباب تحت تأثير دايياش سيد حسين قريشي ذهبي با عرفا و صوفيه آشنايي يافته بود،
درکسوت روحانيت به محفل عرفاني شيخ محمّد جاسبي (متخلّص به فنا) پيوست .ديدار عبدالقادر
جهرمي از پيران و بزرگان متصوّفه يکباره عنقا را به کنارهگيری از خلق و ترک غوغای تدريس علوم
رسمي واداشت (معصوم عليشاه535/5 :7925 ،؛ مدرسي چهاردهي299 :7967 ،؛ عسگری/77 :7932 ،
 .)516 -515در اين باره آمده است« :روزی پير عبدالقادر به مجلس درس عنقا درآمد و از او پرسيد:
چه درس ميگويي؟ عنقا گفت:نحو .عبدالقادر پرسيد :آيا علم محو هم ميداني؟» و بيآنکه منتظر پاسخ
عنقا بماند ،از مجلس درس او خارج شد.درست پس از اين ديدار بود که عنقا يکسره دگرگون شد و دل
خويش را سراپردة محبت او کرد .عنقا پس از درگذشت عبدالقادر ( 7914ق) به احيای سلسلة عرفاني
اويسيه پرداخت(عسگری )516 -515 /77 :7932 ،و سرانجام در  61سالگي در تهران به ديار باقي
شتافت و در مقبرة ابن بابويه در جوار آرامگاه شيخ صدوق به خاک سپرده شد(عسگری-515 /77 ،
 .)516کريم کسروی (متخلّص به وجدی) که شرح شجرة عنقا را به نظم درآورده است ،بر اين باور است
که عنقا با چهل واسطه فرزند امام موسي کاظم (ع) است؛ هرچند در اين سلسله جز شيخ شاه علي
سياهپوش همه ملبس به جامه و عمامة سفيد بودهاند؛ ولي علي عنقا (برادر صادق عنقا و مخالف او)
منکر اين مطلب شده است .ميرزا ابوالفضل آثاری به نظم (از قبيل حقايق المناقب ،انوار قلوب السالکين،
مثنوی آيين جهانباني در آيين جهانداری و  )...و آثاری منثور (مانند عقايد حقه در اثبات اصول دين و
مذهب ،رسالة اثبات نبوت و واليت خاصه ،رساله در بيان اسرار حروف ،رسالة صحو و  )...از خود به جای
گذاشته است .آرامگاه وی و پسرش محمد عنقا در آرامستان ابنبابويه در سال  7927به دستور صادق
عنقا آيينهکاری شده (مدرسي چهاردهي )294 :7967 ،و به مقبرهای محترم برای پيروان آنها درآمده
بود .بعد از پيروزی انقالب اسالمي اين مقبره تخريب شد ،ولي مقابرايشان بدون اثری از نام آنها
باقيمانده است .با اين همه ،آثار قبرستان خانوادگي آنان در ابنبابويه همچنان به چشم ميخورد.
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محمّد عنقا(طالقانی) ( 1131 -1211ش)

بعد از جالل الدين علي ميرزا ابوالفضل ،پسرش محمّد عنقا ملقب به ميرقطبالدين محمّد عنقا
(متولّد ته ران) به عنوان چهلمين استاد طريقه راه پدر را ادامه داد ودر سال 7927شدر سن  15سالگي
از دنيا رفت.او مقدّمات علوم را نزد پدرش فراگرفت و سپس در مدرسة شرف زير نظر علياکبرخان
ناظماالطباء و ميرزا عبدالغفار نجمالدوله (منجم و رياضيدان) به تحصيل ادامه داد .پس از آن ،در مدرسة
دارالفنون و خارج از دارالفنون ،به کسب علوم بهويژه علوم غريبه پرداخت و اسرار و اصول تصوف و
عرفان را از محمّد حکيمان رحمتعليشاه ،مطهرعليشاه(سرسلسلة خاکسار جاللي) ،عباسعلي کيوان
قزويني و پدرش آموخت .تا اوايل مشروطيت ،مدّتي کاتب دفتر حکومت تهران و بعد از آن ،چند سالي
رئيس کتابخانه و دبيرخانة مجلس شورای ملي گرديد .وی عالوه بر ارتباط با سلسلههای مختلف تهران،
با انجمن روحي تهران نيز مراوده داشته ،و به گفتة مدرسي چهاردهي ،مبتال به تدخين ترياک بوده
است .محمّد عنقا در جوار آرامگاه پدرش در گورستان ابن بابويه به خاک سپرده شد .دو اثر مهم و
مشهور او عبارتند از  :پديدة فکر و از جنين تا جنان که به همّت فرزندش صادق عنقا در تهران به چاپ
رسيده و به زبان فرانسه ترجمه شده است .افزون بر اينها ،ديوان غزليات و آثاری در زمينة علوم غريبه،
هيپنوتيزم ،کفبيني و قيافهشناسي نيز دارد (مدرسي چهاردهي292 -294 :7967 ،؛ عسگری:7932 ،
 .)511 /77کرسينامة محمّد عنقا که در انوار قلوب السالکين (ميرابوالفضل عنقا)56 :7929 ،آمده،
بدين شرح است:
ميرقطبالدين محمّد عنقا-،جاللالدين ميرابوالفضل عنقا ،آقا عبدالقادر جهرمي ،حاج محمّد
حسن نائيني(کوزهکناني) ،حاج عبدالوهاب نائيني ،ميرشمسالدين محمّد(پير اويسي)-،ميرمحمّدعلي
(پيراويسي) ،ميرمحمّدتقي شاهي سبزواری ،ميرمحمّد مؤمن سديری سبزواری-،درويش محمّد
کارندهي ،درويش محمّدرضا سديری ،درويش حسن سديری ،درويش ملکعلي جويني ،درويش محمّد
سبزواری ،شيخ کمالالدين جويني ،حاج حسين ابرقوئي جانبخش ،شاهقاسم فيضبخش و غوث اعظم
سيد محمّد نوربخش (سلسلة کبرويه -اويسيه) .در اين کرسينامه ،جاللالدين ميرابوالفضل عنقا از
بزرگان سلسلة ذهبيه و نعمت الهي نيز خرقه گرفته است .ادامة اقطاب اويسيه تا اميرالمؤمنين (ع) به
شرح زير است:
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سيد احمد ختالني ،مير سيدعلي همداني ،محمّد مزدقاني ،عالءالدولة سمناني ،عبدالرحمن
اسفرايني ،احمد ذاکر جوزجاني ،رضيالدين علي الال ،نجمالدين کبری ،روزبهان کبير فارسي بقلي ،شيخ
ابوالفتح محمود الصابوني بيضاوی ،حسن بصری ،ابوالقاسم عبدالکريم بن علي بن سعد -ابواسحاق
کازروني ،ابوعلي حسين بن محمّد بن احمد ،محمّد بن خفيف شيرازی ،ابو محمّد جعفر حذاء-،ابوعمر و
ابورحيم اصطخری ،ابوتراب نخشبي ،شقيق بلخي ،ابراهيم ادهم ،حبيب بن سليم ابوموسي زيد الراعي،
سلمان فارسي و اويس قرني ،ولي االولياء علي مرتضي(ع) ،خاتم االنبياء محمّد مصطفي (ص) (باقری
نميني.)41-73 :7959 ،
محمّدصادق عنقا ( 1112 -1221ش)

محمّدصادق عنقا ملقب به "شاهمقصود"فرزند محمّد عنقا متولّد تهران ،و چهل و يکمين استاد
مکتب اويسيه است که نزد پدرش تعليم ديد و با کسب ليسانس حقوق قضايي ،کارمند وزارت اقتصاد و
دارايي بود .وی در محضر آيتاهلل شيخ يحيي عبادی طالقاني (م 7964 .ش) فلسفه و عرفان آموخت.
صادق عنقا در کنار برخورداری از ذوق ادبي از علوم ديگر چون رياضيات و هندسه ،روانشناسي ،فلسفه
و حکمت ،علوم غريبه و طب قديم نيز بيبهره نبود .آثار او را ده عنوان برشمردهاند که عبارتند از:
مثنوی چنته ،ديوان غزليات ،مزامير حق ،نيروان ،عشق و سرنوشت و ( )...عسگری .)516 /77 ،وی در
سال 7953ش در شهر نواتو ايالت کاليفرنيای آمريکا از دنيا رفت و همان جا به خاک سپرده شد.
محمّدصادق عنقا در اواخر حيات پدر داعية ارشاد به هم زده وبا برادر بزرگش علي عنقا بر سر
جانشيني پدرش به نزاع پرداخت و خود را سيد ،و از اوالد سالطين صفوی و قطب سلسلة اويسي مطرح
کرد و ادعای رجعت مسيح و (ع) مهدی موعود (عج) نمود .وی سلسلهنسب خود را از يک طرف ،به
شيخ صفيالدين اردبيلي ،و از جهتي ،به سيد محمّد نوربخش و از سويي ،به نورعليشاه اول منتسب
کرده است .وی لقب "شاهمقصود" بر خود نهاد و پسرش صالحالدين علي نادر عنقا را به جانشيني
خويش برگزيد و آرم مخصوصي را که عبارت بود از دو هالل سر تبرزين که مقابل هم قرار گرفته است،
برای خود انتخاب نمود .با آن که او نشان سيادت را عمامة سفيد دانسته و اجدادش را جزء اقطاب
اويسي و مجاز از سالسل ذهبي و نعمتاللهي ذکر کرده ،ولي علي عنقا طبق نامهای ادعاهای صادق
عنقا را انکار کرده است(مدرسي چهاردهي17 -11 :7967 ،؛  .)293 -292از ديگر اقدامات محمّدصادق
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عنقا ،نامگذاری سلسلة صوفيانة خود به نام " سلسلة الهية ختمية الهية اويسية خفيفة کبروية نوربخشية
شاهمقصوديه" است و بدين معناست که سلسله ای به نام خويش ابداع کرده است .همچنين وی مدّعي
ارتباط با روح پدرش محمّد عنقا از طريق ميز گردان شده است (مدرسي چهاردهي.)293 :7967 ،
نادرعلی عنقا

در حال حاضر ،نادرعلي عنقا فرزند صادق عنقا ( 7942ش ) -قطب فعلي اويسيه که خود را
حضرت موالنا صالحالدين نادرعلي عنقا مي نامد ،به عنوان چهل و دومين قطب از اقطاب اويسي
شاهمقصودی ،در خارج از ايران زندگي ميکند .پدرش شاهمقصود محمّدصادق عنقا او را در زمان
حياتش به جانشيني انتخاب کرد .وی در اوايل انقالب به آمريکا مهاجرت کرد و هماکنون در آمريکا و
اروپا و عده ای از شهرهای ايران فعاليت دارد .او کتبي ازجمله صلح ،سرّ سلوک و رازنامهبه چاپ رسانده
است(.)www.adyanuniv.com
آثار ،عقاید و فعالیتهایاویسیة جدید

شايان ذکر است که اين گروه پيش از انقالب اسالمي ايران ،صاحب امتياز انتشاراتي در تهران به
نام " مکتب طريقت اويسي شاهمقصودی" بودهاند که کتب فراواني (از سال  )7929چاپ رسانده بودند
و جالب آن که تا سال  7965نيز در ايران فعال بودند .همة آن آثار ،کتابهايي در راستای عقايد اين
طايفه بوده يا اينکه به نحوی با ايشان مرتبط بوده است .از ميان کتب مشهور اين طايفه همچنين مي-
توان به از جنين تا جنان اثر ميرقطبالدين محمّد عنقا اشاره کرد .در اين کتاب که عدّهای معتقدند
فقط ترجمه ای از کتاب مؤلفي فرانسوی است ،بخشي از اعتقادات و نگاههای فرقه اويسيه مطرح شده
است .اگر با توجّه به اسناد بپذيريم که اين کتاب ترجمة کتابي ديگر است ،باز هم بدين معناست که
اعضای اين گروه اين افکار را پذيرفته و به خود نسبت دادهاند .سيد حسين نصر معتقد است که از
جنين تا جنان يکي از پرطرفدارترين کتابهای ميرقطبالدين محمّد عنقا است که به سفر روح از
مرحلة جنيني تا بهشت ميپردازد و يادآور ميشود که اين کتاب با عنوان Destination: Eternity,
 trans. N. Angha, San Raphael: Multidisciplinary publications, 1975به زبان انگليسي
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بازگردانده شده است(نصر .)244 :7934 ،برخي از ديدگاههای اويسيان جديد،در اثر معروف حمّدصادق
عنقا «،اصول فقر و تصوّف»نيز آمدهاست (عنقا ،محمّدصادق 16 ،51 ،93 ،45 ،74 ،6 :7965 ،و .)721
از ديگر کتب منسوب به محمّدصادق عنقا،پديدههای فکر است که در ابتدای آن به سخنان
پروفسور ويليام ريورد براوندر مورد آن کتاب اشاره ميکند .پروفسور براون که تحصيالت و تحقيقاتش
در زمينة فيزيک بوده است ،در يکي از تحقيقات خود به واسطة يک مسلمان هندی ،آية  22سورة
اسراء را ميشنود و آن را پاسخ پروژة خود دانسته ،مسلمان ميشود .نويسنده اظهار ميدارد که هدف
معنوی روح اين است که يک بار ديگر به قلمرو و محدودة پاکي و خلوص صعود کند .يکي از اين
مراحل ،برگشت و رجعت است .برگشت به وضعيت اوليه که به واسطةماندن روح در زمين مضمحل
شده است (عنقا ،محمّدصادق ،بيتا .) 41 :به گفتة عنقا ،علما تحقيقات خود را از طريق مطالعة اشياء
مادی و خصوصيات آنها با ادراک ظاهر دنبال ميکنند و تئوریهای فالسفة علم اخالق هنگامي کامل
خواهد شد که بر اساس کارها و آثار پيغمبران پايه گذاری شود .به عقيدةوی ،مکتبي که بخواهد به
عنوان مديوم اين کار را انجام دهد ،الزم است شکاف بين دنيای مادی و وسيع پيامبران را پر کند تا
حيات مقصود حقيقي خود را عرضه نمايد .عنقا ادعا ميکند که در دو کتاب چنته :جهان عارف و
پديدههای فکر ،اين مقصود و هدف را مشاهده کردهاست(همان .)49 :از نگاه صادق عنقا ،دنيا بافتهشده
از تار و پود شيطاني است .کهنگي عقايد زمينة مساعدی بر نشر خرافات و تعدی متجاوزان و متحجّران
به حقوق بشريت است .انسان واقعي به جنبههای تقليدی اهميت نميدهد و تقوی و دانش خود را در
قلب پوشيده و در نهايت سادگي زندگي ميکند(عنقا.)27 :
 -کرامت و اظهار آن

موردی که در کتاب از جنين تا جنان بارها تکرار شده ،بيان کرامات آنها و توجّه ائمة اطهار (ع)
به ايشان است؛ ازجمله نويسنده اظهار ميدارد که در بيداری ،امام حسين (ع) را ديده و ايشان به او
طوماری به نشانة آزادی عنايت کردهاند و در جايي ديگر ،مدّعي دريافت علوم غريبه از طريق معصوم
(ع) شده است (عنقا .)77-71 :7951 ،در موردی ديگر ،از فردی سخن ميگويد که در حالت مراقبه
پيش او آمده و از گذشته و آينده با او سخن گفته است (عنقا ،محمد .)795 :7967 ،اين ادّعا به اينجا
ختم نميشود و وی از خلع روح خود از بدن نيز سخن به ميان ميآورد (عنقا.)725 :7951 ،
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ذکر کرامات آن هم با اين جزئيات با اصول متصوّفه تناقض دارد؛ زيرا قريب به اتفاق صوفيه مريدان خود
را از ذکر کرامات يا حداقل نقل مستقيم آنها بر حذر ميداشتند.
 -باور به جادو

مطلب ديگريکه ذکر آن خالي از فايده نيست ،اعتقاد به جادو در اين فرقه است که مخصوصاً در
کتاب از جنين تا جناناز ارتباط با ارواح گرفته تا احضار روح توسط مديوم ،و حتّي استفاده از ميز و
صفحه و فنجان که در دوران مدرن به چشم خرافه به آن نگريسته ميشود ،سخن گفته ميشود و
نويسنده با اطمينان به اين موارد استناد ميجويد و حتّي به وسيلة مديوم با پدر خود ارتباط برقرار
ميکند (عنقا .)793 :7951 ،در حالي که هرچند در بعضي موارد ،در نقلهای مريدان صوفيه و عرفا
مبالغههايي از کرامات و تواناييهای روحي ديده شده است ،امّا استفاده از جادو و وسايل جادوگری و
بعضي الفاظ خرافي در ميان عرفا و صوفيه مشاهده نميشود.
 -کیمیا

کيميا نيز يکي از تمرينهای معنوی در ميان اويسيه است ( .)Amir Moezzi, pp. 358در
همين راستا ،ايشان کتابهايي با موضوعات کيمياگری و کيميا نيز نوشته و چاپ کردهاند ،از قبيالوزان
و ميزان ،و سرّ الحجر.برای نمونه،تعريف کيميا برگرفته از کتاب اوزان و ميزان را ميآوريم« :کيميا در
لغت ،به معني شيمي مصطلح علمي استعمال شده است ،ولي مقصود اصلي قدما از علم کيميا ،انقالب
در عناصر است که با رعايت اعتدال در امتزاج ،فلز را از مرتبة نقص به کمال برسانند .با توجّه به همين
معني ،علم صناعت به نا م کيميا خوانده شده و مواد و عوامل مؤثّر فاعلة آن را حجر ناميدهاند و تدابير و
تجربيات خود را با تغيير نام ها و بيانات و اصطالحات اسرارآميز در اکثر نوشته های خود از نظر عوام
مکتوم نگاه داشته ،ولي تجربيات خود را به وسيلة شاگردان مبرز و محرم خود و يا با نوشته هايي مرموز
باقي گذاشته اند .اين همان طرز تعليمي بود که استاد من ،پدرم ،حضرت موالنا المعظم ميرقطبالدين
محمّد عنقا در مورد کلية تعليمات خود دربارة اين بيمقدار اعمال فرمود» (عنقا .)4 :7967 ،ظاهراً شاه-
مقصود بهکرّات اظهار ميدارد که يکي از فوايد حاصل از حجر الفالسفه ،تجلّي امام است (عنقا ،سرّ
الحجر ،تهران ،7953 ،صص  715 ،37 ،51 -23و .)Amir Moezzi, pp. 358( )744
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 -پیر

از ويژگي های مهم اويسية جديد توجّه خاص به پير است .ولي از ديد ما اين عنايت و اهميت ويژة
پير نزد ايشان با اتّصاف طريقشان به طريق اويسي چندان سازگاری ندارد .ايشان برای معرفي اقطاب در
آثارشان عباراتي نظير اين عبارات را به کار ميبرند« :سلطان الحکماء المتألهين و استاد العرفاء
الشامخين ،موالنا حضرت مير قطب الدين محمّد عنقا پير اويسي» و يا« :واقف دواير معارف و اسرار و
کاشف سراير عوارف و استار السيد السند و الرکن المعتمد ،موالنا المعظم و المؤيد حضرت مير قطب-
الدين محمّد عنقا پير اويسي»(عنقا ،محمد:7951 ،آغاز کتاب) و . ...
 -غلو در حق امیرالمؤمنین (ع)

اين طايفه به طور خاصي به حضرت امير (ع) ابراز وابستگي ميکنند و ميتوان ريشههای عقايد را
در پارهای از سخنان و باورهای آنها جستجو کرد(عنقا ،محمدصادق .)5 :7953 ،اويسيه مانند ديگر
سالسل شيعي ،مفهوم جهانيشده و گسترده ای از امام ارائه دادند .آنها با ايمان کامل به ظاهر و باطن به
اين عقيده قائل شدند که امام-انسان کامل و وجود الهي-به لحاظ خارجي و ظاهری نيز در زمان ما از
طريق امام غايب تجلّي يافته و به طور باطني توسط امام در قلب پيروان جلوه کرده است
( .)Amir Moezzi, p. 372اويسيان امکان رؤيت امام به شکل ذاتي نوراني در مرکز نامحسوس قلب ،و
سپس بهرهمندی از اين تشرف سرّی را نيز متذکّر شدهاند (.)Amir Moezzi, p. 422
 -توجّه به ادبیات و شعر

از ديگر ويژگيهای اين طريقه توجّه به ادبيات و شعر است .مير قطبالدين محمّد عنقا شاعری
خوشذوق بود (نصر .)244 :7934 ،اويسيان در بيشتر آثارشان برای اثرگذاری بيشتر بر مخاطبان
کوشيدهاند از ادبياتي ثقيل استفاده کنند و برخي از ايشان به داشتن ديوان شعر اهتمام ورزيدهاند .نکتة
قابل توجّه ،اشعاری است که در ستايش بيدريغ قطب طريقه نقل شده است (عنقا.)71 :7953 ،
 -تأسیس کتابخانه

از کتابخانه ميتوان در جهت جذب نيرو بهره برد(واحدی .)7915:743 ،اويسية جديد نيز از اين
امر مستثني نبوده و متولّيان آن در مدت حضور خود در ايران به اين مهم همّت گماشتهاند .مثالً صادق
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عنقا خانقاه و کتابخانهای در حصارک کرج بنا نهاده است )(www.safarnevis.comکه متأسفانه
از جزئيات آن آگاهيای در دست نيست.

 -نماد خاص

نماد فوق ،نمادی است که در تمام آثار مکتوب خاندان عنقا از گذشته تا به حال و حتي در
صفحات مجازی و اينترنتي آنها به چشم ميخورد .بعضي ،از اين نماد با نام "مُهر مقدس" ياد کردهاند و
آن را ترکيبي از دو اسم جاللة "اهلل" دانستهاند و گاه آن را دو تبرزين ميدانند.
 -ضرب سکه

يکي از ويژگيهای ع جيب اين فرقه ضرب سکه به نام خود است .متأسفانه نتوانستيم اطالعات
دقيقتری در مورد تاريخ ضرب يا عامل آن به دست آوريم) .(www.3ekke.comدر پايان مقاله،
تصاويری از اين سکهها آمده است.
 -پوشیدن لباس سفید در مراسم

اويسيان جديد بر پوشيدن لباس سفيد توسط اعضای شرکتکننده در مراسم و مجالس معنوی
تأکيد دارند ) .(safarnevis.comاين نکته با مراجعه به سايت اينترنتي مکتب طريقت اويسيه نيز قابل
تأييد است.

92

دو فصلنامه اديان و عرفان تطبيقي ،شماره دوم  ،پاييز و زمستان 7931

وضعیت فعلی اویسیة جدید (مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی)

در حال حاضر ،اويسية جديد با نام رسمي "مکتب طريقت اويسي شاهمقصودی" در خارج از ايران
مشغول فعاليت و عضوگيری است و سازماني بينالمللي وغيرانتفاعي نيز با همين نام داير کرده است که
انجمنهای مخصوص به خود را برای روانشناسي صوفيانه برپا کردهاند .فعّاالن اين سازمان اکنون در
حال آموزش عقايد خود در برنامههای روانشناسي باليني آمريکا ازجمله مؤسسة انتگرال کاليفرنيا
هستند و دائم کنفرانسهای آکادميک با عنوان "روانشناسي صوفيانه" برگزار ميکنند
) .(Westerlund.2004, p.49تعداد پيروان اين طريقه گويا بيش از پانصد هزار نفر در سراسرجهان
است (.)www.mto.org
سايت اينترنتي  MTOکه مخفّف مکتب طريقت اويسي است؛ در حال حاضر به صورت فعّال
عضوگيری مينمايد ،امّا نکتة مهم آن است که فعاليتهای اين طايفه در هر قالبي که قرار گرفته است،
چه در ايران که حتّي شامل کفبيني ،رمالي و ...بوده و چه در خارج از کشور با عنوان مديتيشن و
روانشناسي صوفيانه ،در عين استفاده از مدل های جديد برای بيان مرام عرفاني خود ،اتّصاف به اسالم،
اويس و ائمة اطهار (ع) را حفظ کرده است .اين گروه هماکنون در خارج از کشور درحال فعاليت ،و از
طريق فضای مجازی با داخل ايران و کاربران در سرتاسر جهان در ارتباط است و نشريات چاپشدة آنان
در فضای مجازی به فروش ميرسد .تأسيس مؤسسة روانشناسي صوفيانه ( Sufipsycholigy
 )Associationو چاپ دو فصلنامة عرفان:علم روان( )www.sufipsychology.comدر ساکرامنتوی
کاليفرنيا نشان از پويايي اين گروه دارد.در حال حاضر ،از گرايشهای سياسي ايشان اطالع متقن يا
منبع مستند و معتبری در دست نيست .البته خروج آنها از کشور در آستانة پيروزی انقالب اسالمي
بسيار قابل تأمّل است ،چون اندکي قبل از آن از ايران خارج ميشوند و با عنوان "طريقت شاهمقصودی"
در خارج از کشور (بهويژهآمريکا) به فعاليت خود ادامه ميدهند.
نقد اویسیه ی جدید

نقدهايي بر اويسيه ی جديد ميتوان وارد کرد که از اين قرارند:
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 -7همانطور که بيان شد ،يکي از ويژگيهای مهم اويسيه ی جديد انتساب آنها به تشيّع و ارادت
آنان به اميرالمؤمنين (ع) است .امّا اين پرسش مطرح است که آيا انتساب به تشيّع و باور به واليت ائمه
(ع)با اعتقاد به قطبيت و واليت فرد ديگر قابل جمع و پذيرفتني است؟ (واحدی)425 -422 :7915 ،
-4يکي از موارد خالف عرف و خارق عادت اويسية جديد ،داشتن سلسلهاقطاب منسوب به اويس
قرني است ،در صورتي که مشايخ اويسي قديم پير و مراد زنده نداشتهاند و در تصوّف هم نشر سلسله از
طريق اويس قرني مرسوم نبوده است .همانطور که گفته شد ،نسبت دادن سلسله به اويس از جهت
صحبت است نه ارشاد ،وبه سه دليل امکان ندارد که وی کسي را برای دستگيری بعد از خود تعيين
کرده باشد :يکي آن که او در رکاب اميرالمؤمنين (ع) در جنگ صفين شهيد شده است؛ دوم آنکه از
شرايط ارشاد آن است که فرد سالک مجذوب باشد ،حال آن که اويس مجذوب بوده است؛ و سوم آن که
برخي از مشاهير صوفيه شجرهای را به اويس نسبت دادهاند ،ولي اين شجرة صحبت بوده است ،نه
شجرة ارشاد (واحدی426 -7915:429 ،؛ معصومشيرازی ،بيتا.)54-57 :
با اين حال ،در کتاب مالمت و مالمتيان که در خصوص پيران اويسي و در سدة دهم ق نوشته
شده ،به رواج اويسيه به دو صورت اشاره شده است :در وهلة اول ،بدون پير و از طريق تقرّب جستن به
پيری که در دسترس يا در قيد حيات نيست؛ و در وهلة دوم ،سلسلهای موسوم به اويسيه که با نام سيد
محمّد نور آغاز مي شود .ولي در اين کتاب در باب اينکه اين سلسله شجرة صحبت است يا ارشاد ،ذکری
نرفته است (گولپينارلي .)413 :7913 ،در يک سلسلهنسب ،شجرة اين سلسله از سيد محمّد نور آغاز
مي شود و از طريق اويس قرني به امام علي (ع) و حضرت محمّد (ص) ميرسد (گولپينارلي:7913 ،
 .)413سيد محمّد نور از مالمتية دورة سوم است و در سدههای اخير از سوی اکثر طريقتها به عنوان
قطب و غوث پذيرفته شده است .نام وی را ميتوان در سلسلههای نقشبنديه ،خلوتيه ،شعبانيه ،اکبريّه و
اويسيه ديد (گولپينارلي.)413 :7913 ،
 -9اگر تمام شبهات پيرامون سلسلة اقطاب اويسي را به کناری نهيم ،باز ايرادی بزرگ و غير قابل
اغماض به آن وارد استو آن وجود شخصيتي غيرتاريخي و موهوم به نام «روزبهان کبير فارسي بقلي» در
شجره النسب اويسية جديد است .در تاريخ تصوّف دو روزبهان سراغ داريم :نخست ،روزبهان کازروني
مصری معروف به وزّان (م 532 .ق) ،مرادِ شيخ نجمالدين کبری است (جامي .)244-247 :7911 ،و
ديگری ،روزبهان بقلي شيرازی (م 616 .ق) از شيوخ نامدارصوفي که نام پدرش«ابونصر» و کنيهاش
ابومحمّد است و بيشتر به "شيخ شطاح"شهره است (آريا .)7969:73 ،لقب "شيخ کبير" و يا "روزبهان
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کبير" هم برای روزبهان شيخ شطاح شيراز (بقلي شيرازی) به کار رفته و هم برای روزبهان مصری،
و اين دو را نبايد با يکديگر اشتباه گرفت (آريا41 :7969 ،؛زرينکوب .)473 :7935،بنابراين ،فردی به
نام "روزبهان کبير فارسي بقلي" وجود ندارد و نويسندة تذکرة اقطاب اويسي (باقری نميني:7959 :
 ) 41 -73عمالً هويت دو شخص را به هم آميخته و شخصيت جديدی خلق کرده است .اگر نگوييم
جعل ،بايد آن را نقص يا اشتباهي فاحش در اين سلسلهاقطاب در نظر بگيريم.
نتیجه

طريقت اويسيه به دو دسته ی اويسيه ی قديم و اويسيه ی جديد قابل تقسيم است .طريقت
اويسيه مانند ديگر طريقت های صوفيانه تحوّالت و فراز و فرودهايي به خود ديده است .مبنای سلوک
اويسيان قديم بر استمداد از روحانيت و معنويت حضرت رسول اکرم (ص) ،خضر (ع) و يا شيخي متوفّي
و با الگوپذيری از ماجرای اويس قرني در زيارت رسول اهلل (ص) و عدم توفيق او و عنايات بعدی حضرت
در حق ايشان قرار گرفته است .تا حدود سدههای ششم و هفتم هجری ،از افراد معدودی مشهور به
اويسي سراغ داريم .سپس طريق اويسي بهتدريج به عنوان يک روش طريقتي خاص و استثنايي در
برخي طريقتها نظير چشتيه در شبه قاره رواج ،و حدود سدة دهم هجری با ظهور فردی به نام سيد
محمّد نور ادامه مييابد .چند سده بعد -حدود صد سال پيش -کساني ازخاندان عنقا طريقهای با نام
اويسيه بنا نهادند ،آثار زيادی نوشته و اغلب در انتشارات خود موسوم به "مکتب طريقت اويسيه" به
چاپ رساندند و دست به تعليم و تبليغ زدند .رهبران و بزرگان اويسية جديد کمي قبل از وقوع انقالب
اسالمي به آمريکا کوچيدند و در آنجا با استفاده از شرايط مناسب و امکانات گسترده و نياز مخاطبان به
فعاليتهای خود ادامه دادند و همچنان -بيشتر از طريق فضای مجازی -در حال تبليغات و عضوگيری و
برگزاری کالسها و دورههای مختلف هستند .طريقة ايشان آميزهای از ميراث کهن سنّت عرفان اسالمي
و علوم جديد (روانشناسي ،فيزيک و  )...همراه با چاشنيای از جادو ،کيميا،يوگا ،احضار روح و ....است.
اويسية جديد در اقدام به تأسيس سلسله ای تازه(با استفاده از نام اويس قرني و با اعتقاد به قطب /شيخ
زنده که در تضاد کامل با اويسية قديم قرار دارد) ،توجّه فراوان به پير ،اظهار و تشريح کرامات (که
معموالً اصل بر کتمان آن از سوی صاحب کرامت است) ،پرداختن به جادو ،کيمياگری ،احضار روح و ...
و غلو در حق اميرالمؤمنين (ع) قابل نقد هستند.
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