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*ی خانقاهی صوفیهتربیتآسیب شناسی نظام 

1دکتر مریم شعبانزاده

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده
زندگی اجتماعی صوفیه در قرن ششم ، آداب مریدي و مـرادي و بـه طریـق اولـی     یکی از مباحث مهم

یا شیخی را در خانقـاه بـراي تعلـیم و طـی طریـق      » مراد«یا سالک نوپا »مرید«. اعتقاد به والیت پیران  است
ي هـا ی علیرغم دستپروردهتربیتاین نظام . ي وصول به حقیقت  الهی را دریابدهایافت  تا با تلمذ نزد اوراهمی

ي مختلف، با هاي اجتماعی گوناگون و دورههابشري عرضه کرده است ، در بسترۀکمال یافته اي که به جامع
.   یی را نیز شاهد بوده استهافاصله گرفتن از اهداف صوفیان  راستین، انحراف و کژروي

ی صوفیه کـه منجـر بـه فاصـله گـرفتن برخـی       تربیتي هاآن دسته از شیوهآسیب شناسی به ، یقاین تحق
مجموعه اقوال مشـایخ،  ،مورد مطالعهةمحدود.پردازدمیصوفیان متأخر از مشی و مرام صوفیان متقدم گشت،

ـ   ۀفرضی. استاممندرج در متون معتبرمنثور و منظوم صوفیه از قدیمترین ای ر آن اسـت کـه   تحقیـق مبتنـی ب
یی در هاگام نهاده بودند، ولی وجود مؤلفهتصوفبا خلوص به وادي عرفان و اولیههرچند صوفیان در قرون 

کرد،موجب شد که صوفیان از مسیر میمرید و مراد را تعیین ۀرابطۀی بستتربیتعرفانی صوفیه که نظام سنّت
زیـرا بـا   .  انحراف را در بطن خـود داشـت  ۀلیاوۀصوفیان هستی تربیتنظام ،در حقیقت.اصلی فاصله گیرند

که کرامت انسانی گرفته میاستبدادي و بی چون و چرایی  قرار میسرسپاري مرید به تعالیم مراد، وي در نظا
بـا  اي چنین شـیوه . ه استگردیدمیو اختیار اعمال و آزادي اراده  ازوي سلب هشدمیاوبه فراموشی سپرده 
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مهمقد
خـود عقایـد و   بینی خـاص عرفان و جهانۀنواندیشانی بودند که به پشتوانصوفیان، 

معـرض نقـد   در جوامع اسـالمی همـواره در   بنابراین . رفتاري مغایر با دیگران داشته اند
عالمان دینی . عقیده و رسم. تیز حمالت به صوفیان از دو جانب بوده استۀلب. بوده اند

تفضـیل  ۀمعموالً به اصول و بنیادهاي فکري صوفیان انتقاد کرده انـد بخصـوص مسـأل   
تفکرابو سعید  خـرّاز و  (، مفهوم فنا و بقا)حکیم ترمذيۀنظریۀبن مای(والیت بر نبوت 

، بعدها هنگام شکل گیري عرفان فلسفی،  )حالجۀنظری(، وحدت شهود)یبایزید بسطام
در تهاجم به صوفیان و بدنام کـردن آنـان نقـش    «... . وحدت وجود ابن عربی وۀاندیش

سید مرتضی بن داعـی،  . توان نادیده گرفتمیعلماي دین را که سخت مؤثر واقع شد، ن
ـ  ۀاندیشـ حلّاج را ساحر و شـبلی و بایزیـد را کـافر و     »دانـد مـی کفـر  ۀآنـان را از مقول

ابن جوزي نیز بر سرّاج و ابوطالب مکّی  و سلمی و قشـیري  ). 52، ص1388عقدایی، (
حـق و باطـل ، پریشـانگوي و محـدث دروغگـو      ةتازد وآنـان را درآمیزنـد  میو غزّالی 

ابــن جــوزي بــه نقــل از احمــد ).136-138، صــص1368ابــن جــوزي،(خوانــدمــی
.)138-139صص ،همان(داندمینشینی با حارث محاسبی را جایز نحنبل،هم

. انتقاد بر رسم صوفیان که موضوع این مقاله هم هست،همواره وجود داشته استاما
، ریاضـت، تـرك تأهـل،    خالف عرف و افراطی آنان در پوشش، امساك درخوراكرفتار

و صد البته شطحیات آنان کـه در سـخنان خـالف عـرف     ... گوشه نشینی، عدم اشتغال و
افراط و تفریط در ایـن امـور بـا    . انگیختمییافت، انتقادهاي فراوان را بر میآنان نمود 

.منافات دارد،اسالم است) ص(که سفارش پیامبر» امت وسط«و » تعادل«
عرفـا همـواره  از   .رفتار مشایخ صوفیه نیز هسـت توجه، ممحور حمالت به صوفیان

دانشـی و  مشایخ ریاکار روزگار خـود گالیـه کـرده و از آنهـا کـه بـا حـب جـاه و بـی         
پـروري گروهـی را بـه دور خـود جمـع آورده و از حقیقـت دیـن        تجربگی با مریدبی

نیـز  ... حافظ و ي،در اشعار سنایی و مولوها ین گالیهااند، ساخته اند، شکایت کردهدور
.انعکاس یافته است
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مکــن شــیخی دروغــی بــر مریــدان    بــه تســبیح و بــه ذکــر چنــد وردك    
)1319غ ،1355مولوي،(

پیـــران جاهـــل، شـــیخان گمـــراه    مـــا را بـــه رنـــدي افســـانه کردنـــد 
)418،ص1379حافظ، (

بـه  ي این صوفی نمایان گروهی نادان، ظـاهربین، ریاکـار، بـی اعتنـا    هاپروردهدست
خوانـده  »تصوفمترسمین به «مع آنان را در اللّ)ق387متوفی(سرّاج. بوده است...شرع و

تصـوف و مستصـوف م) ق470متـوفی  (و هجـویري )409، صم1914سـرّاج،  (است
یی هـا یی چون مالمتیه و قلندریه نمونههانشأت گرفتن فرقه). 49ص،1383هجویري، (

یی بـا هنجارهـایی مغـایر بـا رسـوم جامعـه        هاگروهبارز از تمایل صوفیان براي تشکیل
. است

لین کتـابی کـه بـر ضـد صـوفیه در قـرن       ظاهراً او«. اي دراز داردنقد صوفیان پیشینه
متـوفی (اثـر ابوالحسـین ملطـی    » التنبیه الرد علی الهواء والبدع«چهارم نوشته شده کتاب 

ـ ).  452، ص1382یوسف پور و عروج نیا، (»است)ق377 ) ق597متـوفی (ن جـوزي اب
ي  شـیطان را در  هـا در کتاب تلبیس ابلیس به انکار رفتار صوفیان پرداخته و کمـین گـاه  

علی رغم احترام به برخـی مشـایخ   ،او. زندگی و افکار و رفتار صوفیان نشان داده است
یی  که به نظر ابـن هابرخی از راه. ، اشتباهات آنان را در کتابش گزارش کرده استاولیه

طهـارت، نمـاز   : شیطان در زندگی صوفیان است، به این شرح استکمینگاههايجوزي 
مسکن، لباس، خوردن و نوشیدن، سماع و رقص و وجد، مصاحبت با جوانان و نظر بـه  

عاي توکل و ترك اموال، رها کردن کسـب و کـار، تـرك دارو و درمـان،     ساده رویان، اد
مایی و حیلت آرایی، ترك تأهل و فرزنـد،  انزوا و ترك نماز جمعه و جماعت، خشوع ن

ابـن  ...(توکل، انجام کارهاي خالف شـرع و عقـل، و  ۀتنها و بی زاد به سفر رفتن به بهان
گیـري صـوفیه از   بی شک این رفتارها در آغاز شـکل . )128-158، صص1368جوزي،

بعـدها  ایشان سر نزده است و یا دست کم بسیار ناچیز و غیر قابل اعتنا بوده است ولـی 
. ي زندگی صوفیانه تلقی گردیدهاآن ظاهر و رفتار به عنوان شاخصه
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ي هـا و مقـاالت و سـخنرانی  هاکتاب. نقد صوفی تا روزگار ما نیز کشیده شده است
پـور، مقـاالت  محمد کاظم یوسفاز »نقدصوفی«کتاب .متعدد در این زمینه موجود است

رضـا شـفیعی کــدکنی،   محمد» یرانینظـام خانقـاه در قـرن پـنجم بـه روایـت ابـن قسـ        «
»نقـد حـافظ  «تورج عقـدایی،  » در بوستان سعديتصوفنقداجتماعی و آسیب شناسی «

اي ابعاد و محـدوده هاست و هرکدام بعدي ازیی از این بررسیهانمونه...حافظ حاتمی و
ي هـا کـژروي هـا این پـژوهش ۀهم.اند که باارزش استاز اقوال منتقدان را بررسی کرده

انـد،  صوفیه و انحراف از معیارهاي اساسی را چه در رسم و چه در اعتقاد گوشزد کـرده 
. اندی کمتر پرداختهتربیتنظام ۀابی آن از جنبیهولی به ریش

ی انحـراف  تربیتۀمایتواند نوآوري پژوهش حاضر محسوب گردد، بررسی بنمیآنچه 
این کژروي را از ابتـدا در بطـن خـود    ۀی صوفیه نطفتربیتنظام ،به اعتقاد نگارنده. است

. خود را نمایانـد ،در بستر زمان هر جا که مجال بروزیافت،پرورانده است و انحرافمی
بـه اعتقـاد نگارنـده  نظـام     .معیار ارزشیابی این تحقیق اصـول اسـالمی و انسـانی اسـت    

کردنـد،  مـی م براي آموزش مرید اعمال ی که صوفیان متقدتربیتي هاو روششیخوخیت
صـوفی نمایـان و مشـایخ    ةسوء استفادۀیی استوار بود که بعدها زمینهابر اصول و روش

بـه  .فـراهم آورد هـا دروغین و مریدپرور و ایجاد مریدان ریاکار را بخصوص در خانقـاه 
ـ اولیـه اقوال و افکارو رفتار صـوفیان  تحقیق، ةهمین دلیل نیز محدود تعلـیم و  ۀدر زمین

. مندرج  در متون معتبر صوفیان، در نظر گرفته شده است،تربیت
مرید و مـراد، ارتبـاط   ۀو شناخت مبانی فکري رابطشیخوخیتروشن شدن مفهوم 

ایـن  ۀفرضـی ةولی از آنجا کـه درمحـدود  . تنگاتنگی با مفهوم والیت و انسان کامل دارد
اقـوال و رفتـار صـوفیان    یابی انحرافات صوفیان متأخّر از طریق بررسـی یشهتحقیق که ر

زیرا در آن روزگـار هنـوز   . کنیممیگنجد، از ورود به این مبحث پرهیز میمتقدم است،ن
ـ   ،ياین مباحث به صورت جد عرفـان  ۀآنچنان که ازقرن ششم به بعد بـا گسـترش دامن

فلسفی و تفکرات ابن عربی وپیروانش و بحـث انسـان کامـل نسـفی و جیلـی و ادغـام       
.نشده بودمطرح ،مطرح گشت... صدرا و حیدر آملی ومالفلسفه و عرفان
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ی صوفیهتربیتي هامبانی نظري روش
مرید و مراد، مستلزم پذیرش و تعمیم ۀن گیري نظام والیی صوفیان وایجاد رابطاامس

مرید و مراد الزم اسـت  ۀقبل از طرح مسألند مفهوم اصولی نزد صوفیان بود؛ از اینروچ
تواند بستر  شکل گیري انحرافـات را فـراهم   میمفهوم مختصر چند اصطالح صوفیه که 

جستجوي حال ... . اصطالحاتی چون حال، وقت، زهد، عشق، پیر، و. کند، روشن گردد
ي اجتماعی، بـی اعتنـایی بـه    ها، گریز از مسؤولیتاسقاط تکلیفاز هر طریق نا مشروع،

تسلیم بی قید و شرط به پیر و والیـت مطلـق او،   ابن الوقتی و زهد، ۀبهانکسب علم به 
کژفهمـی از اصـول متعـالی    ۀنتیج... تعمیم مفهوم عشق الهی به شاهدبازي و نظربازي و

.ذاتی براي انحراف را نزد صوفیان فراهم آورده بودپتانسیل هافهاین مؤلّ.یادشده است
خالف بـر -کنـد میت که خداوند بر صوفی اعطا واردي الهی اس،نزد صوفیه،»حال«

گـاه صـوفی بـراي    ،از اینـرو آیـد مـی صوفی حاصل ةمقام که اکتسابی است و با مجاهد
اولیهنزد صوفیان . دستیابی به حال، این موهبت الهی، ممکن بود به هر کاري دست یازد

است، پذیرفته میباطن و لیاقت دریافت حال صورتۀبراي تصفی... ، روزه ومراقبه، ذکر
، بنگ و هرچه بتواند خود صوفی را از او واسـتاند، بهـره   ولی بعدها ممکن بود از سماع

. گرفته شد
هجـویري وقـت را رعایـت    .ستهااستفاده از فرصتۀبه منزل،نزد صوفیان،»وقت«

بـدان از ماضـی و مسـتقبل    بنده«و این که)171، ص1383هجویري،(حال تعریف کرده 
. گـردد مـی معموالً در ظـرف وقـت موهبـت حـال عطـا      ).  542همان، ص(»فارغ شود

وقت نیـز چـون حـال اکتسـابی     . دانت غیبی بودهاامصوفیان در وقت مترصد دریافت اله
به وقـت آن خواهنـد کـه در    «: قشیري  التزام به وقت را اینگونه نشان داده است. نیست

ـ   ). 89، ص 1385ري، قشـی (پیش ایشان آید از تصرّف حق در ایشـان  ۀصـوفیان بـا بهان
اند خود را ملتزم به انجام یا عدم انجـام  توانستهمیاغتنام فرصت وکسب موهبات وقت  

.برخی امور نشان دهند
بی اعتنایی . اندصوفیان از دامن زهد برخاسته. استاصلی اساسی » زهد«،نزد صوفیه
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. و مبادرت به عبادات و پرهیز،مشیِ دائمی آنـان بـوده اسـت   هابه دنیا و قناعت به داشته
ولـی زهـد بهانـه بـه دسـت کژاندیشـان و فرصـت طلبـان نیـز داده اسـت تـا بــا آن از            

.وظایف مربوط به آن سرباز زنندي اجتماعی، کارو کسب، تأهل و انجامهاولیتئمس
سوف یأتی اهللا بقوم ف«ۀآنان با تأویل آی. نزد صوفیان امري واالستمحبتو » عشق«
یحــبنجــم (م...کنــت کنــزا مخفیــا«و حــدیث قدســی ) 54مائده،ســورة(»ونــههم و یحب

تردیـد نـزد   بـی . اندکردهمیخود و خدا را تعریف ۀعاشقانۀرابط)122، ص1371رازي،
چون رابعه، حلّاج، احمد غزّالی و بعدها روزبهان بقلـی  مفهـوم عشـق    اياولیهصوفیان 

ولی با تعمیم این مفهوم نزد برخی جمـال پرسـتان ایـن    . فراتر از عشق زمینی بوده است
انتقاد بسـیاري از  . مردانه یافتحتّیعشق، رنگ زمینی به خود گرفته و مصادیق زنانه و 

خـود مشـایخ   حتّی. ی با ساده رویان بوده استهمنشینمنتقدان برفساد اخالقی صوفیان،
انـد و همـدیگر را از ایـن رخنـه     سأله در زندگی صوفیان اشاره کردهصوفیه نیز به این م

). 741، ص1385قشیري،(انددادههشدار
است  که بـا اعمـال    » پیر«دهد، مین اامی صوفیه را ستربیتمهمترین مفهومی که نظام 

ت عرفانی، حـال  ااممریدان پاکباز براي دستیابی به مق. پردازدمیشاگرد تربیتوالیت به 
زمـام اختیـار خـود را بـه دسـت پیـر       ... ت غیبی، عشق و شور و جذبـه الهـی و  اامو اله
در ایـن رهگـذر چـه بسـا     . ي اورا به گوش جان پذیرا بودندهافرمانۀسپردند و هممی

سـاده اندیشـان را فریـب دهنــد و    توانسـته انـد بـا مـدعیات کـذب،     مـی خودشـیفتگان  
بـا  ،گاه طفیالن فرصت طلب نیـز خـود را سـالک و صـوفی شـمرده     .مریدپروري نمایند

افکندن خود در جمع سالکانِ راستین از اعتبارِ معنوي این نام نـزد مـردم بهـره بـرداري     
. کردندمی

واهیم مفهوم والیت پیر را به طور مبسوط در شرح دو اصطالح مرید و مراد ذکـر خـ  
امور فردي و اجتماعی مریـد و سرسـپاريِ بـی قیـد و     ۀوالیت در همۀتعمیم مسأل.کرد

شرط او به تعالیم مراد براي پاالیش روحش با اصول انسانی و اسالمی سازگار نیسـت و  
ت از مشایخ که خاسـتگاهش نظریـه   اصل تبعی«. گیردمیجا شکل انحراف از همینۀنطف
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چون بودند مشایخ دروغینی که بـا سـوء   . ایجاد کردتصوفوالیت بود، انحرافاتی را در 
ـ   استفاده از نا پرتگـاه هـالك قـرار    ۀآگاهی سالکان، گوهر ارزشمند وجـود آنـان را در لب

»ت این انحراف نیز نبودن معیار و روشی تجربی براي نقد پیر و مراد اسـت علّ. دادندمی
).29، ص1388شیخ االسالمی ونظري،(

مرید و مراد
در ) ق286متـوفی (خـرّاز  . طرح مبحث مرید و مراد در آثار صوفیه بی سابقه نیست

هلین کسانی است که به مرید و مراد شمار اوـدق "وي در کتـاب  .کرده استتوجالص"

). 2، صخـرّاز، بـی تـا   (مریدان ذکـر کـرده اسـت    تربیتخود هدف از تألیف کتاب را 
یی از هـا شیخ با شاگردان را مطـرح کـرده  اسـت و بـاب    ۀسرّاج در اللمع  رابطابونصر 

وي بـا  ). 240-241، صـص 1382سـرّاج، (کتاب را به این مسأله اختصاص داده اسـت  
پرداختن به  آداب و عادات و اوصاف  صوفیان، بخشی از کتابش را بـه ذکـر چگـونگی    

تـا رفتـار   همـت او آن اسـت   .سـت رفتار فقرا با هم در سفر و حضر  اختصـاص داده ا 
منطبـق سـازد   سـنّت مشایخ و لزوم وجود آنان را در میان صوفیه را با مستندات قرآن و 

او در بخشی از کتـابش بـه   .بردمیولی به طور مشخص از لزوم  پیروي از  مشایخ  نام ن
ر نیز د) ق383متوفی(ابوطالب مکّی.طور مختصر  آداب مرید و مبتدي را ذکر کرده است

نشـان  توجـه قوت القلوب به آداب مریدي و مرادي و وظایف این دو در قبال یکـدیگر  
به اعتقاد ابوطالب مکّی باید هفـت ویژگـی در   ). 95، ص1ج،ق1310مکّی، (داده است

صدق اراده، اطاعت، معرفت به خود، : مرید فراهم آید تا اطالق مرید بر وي درست آید
این هفت خصلت در وجـود  . نصوح، غذاي حالل، همنشین صالحۀمجالست با پیر، توب

شود مگر به مدد چهار بنیان اساسی گرسنگی، بیداري، سـکوت و خلـوت   میاو استوار ن
جرجـانی نیـز در   ).95، ص1ج،ق1310مکّـی، (که به مدد آنها نفس را در حصار کشـد 

کنـد کـه   مـی ن عربی نقل داند که از اراده فارغ باشد و از ابمیاو را کسی ،تعریف مرید
و التفـات بـه غیـر را از خـود     توجـه کند و توجهداند که تنها به خدا میمرید را کسی 
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و مـراد از  . شمرد که او را به راه مستقیم هدایت کنـد میمرشد را کسی ، جرجانی.بزداید
مسـتملی بخـاري    ).90ق، ص1306جرجـانی، (محبـوب اسـت   ةنظر او مجذوب به اراد

در صـدر آن تعریفـی از ایـن دو اصـطالح     . ه مرید و مراد اختصاص داده استبابی را ب
مسـتملی بخـاري،   (»یعنی خواها اسـت بـودن چیزهـا را   . دمرید خواها بو«: کندمیارایه 
مریـد خواهنـده بـود و    «:داندمیوي ویژگی مرید را حق جویی ). 252، ص1ج،1366

ةحق پدید آیـد کـه خواهنـده و جوینـد    یعنی در این بنده صفت ارادات ... مراد خواسته
در تعریفی که از مریـد و  ،قشیري. )1699، ص 4، ج1366مستملی بخاري،(» حق شود

کند، ابتدا با ریشه یابی این دو واژه مفهوم اراده و خواست را در این رابطه میمراد ارایه 
و مریـد  . بـود و مرید نزدیک ایشان مبتدي بود و مراد منتهی «:گویدمیسازد و میمطرح 

افکنده باشد و مراد آن بود کـه بـر   هاآن بود که رنج بر خویشتن نهد و خود اندر سختی
شـرط  ). 314، ص1385قشیري،(»و مرید رنجور باشد و مراد آسوده. کار باشد بی رنج

الزم مراد هم آن بود که درست کردار باشد تا قادر به تصـحیح  عقیـده و درسـتی دیـن     
بهر آنکه استاد مقتدي باشد و هر چه شاگرد از وي بیند بـه وي اقتـدا   از«شاگردان شود

مریـدان کـژ   ،چون کـژ باشـد  ؛پس استاد را راست باید بودن تا مرید راستی آموزد. کند
.)1250، ص3ج،1366مستملی بخاري،(»گردند و استاد به وبال آن گرفتار گردد

تعامل مرید و مراد 
تــاریخ از .مــان متفــاوت بــودروح و روان متعلّتربیــتی مشــایخ بــراي تربیتــروش 

از نظـر  تصـوف روش . دهدمیخبر تربیتسختگیري شبلی و عبداهللا ابن خفیف در امر 
ابوطالب مکّی مبتنی بـر مجاهـدت و ریاضـت نفـس و زهـد و تـرك و تجـرّد بـوده و         

و سـکوت و  او گرسـنگی، بیـداري شـبانه    . آنان اسـت تربیتمبناي  میي اسالهاآموزه
ي مریـد ضـمن بیـان    هـا دانسته است و در تعریف خصـلت میخلوت را اساس سلوك 

،ق1310مکّـی، (مجالست با پیر و همنشین صالح را نیز گنجانـده اسـت  هفت خصلت، 
ي انـزوا را بـه   هـا مشایخ خود با اذکار قرآنی، چلهۀبه توصیاولیهصوفیان ). 95، ص1ج
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اي دو بـار، یـک   کرد که قرآن را هفتهمیابوطالب مکّی به مریدان توصیه . آوردندمیسر 
). 44، ص1، جق1310مکّی،(بار در روز دوشنبه و بار دیگر در شب جمعه ختم کنند 

آن را بـه سـه بخـش تقسـیم     ،در تعریف ریاضت) ق418متوفی (ابومنصوراصفهانی
ادب ،ریاضـت «. اختصاص داده اسـت مرید و مرادۀرابطصحتکرده و دو بخش را به 

ۀصحت مریدي است و ریاضت مطالبصحتطلب ،ریاضت. خروج از طبع بشري است
از این طریق اهمیت و دشواري ایـن امـر را نشـان    ).139، ص1367اصفهانی، (» مرادي

.داده است
مرید مبتدي نیز باید رفتارمخلصانه و همراه با اطاعـت کامـل از خـود بـروز دهـد و      

قشیري وظایفی را بـراي مریـدان در قبـال    . شیخ قراردهدتربیتود را کامالً در اختیار خ
اطاعت، عدم سؤال و جواب و چـون و چـرا، نگـه داشـت     : شیخ تبیین کرده است چون

حرمت و دلِ ایشان، عزلت و همراهی با جمعِ درویشان و رعایت سایر اصول و قـوانین  
هر کـه  «: ویدگمیمثالً درخصوص اطاعت محض شاگرد از استاد . جاري در نزد صوفیه

وي با ایـن  ).586، ص1385قشیري،(» استاد خویش را گوید چرا؟ فالح از وي برخیزد
که دل پیران نگه ندارد، سـگی را بـر   هر «یا . داردمیسخن مریدان را از چون و چرا باز 

). 587ص،همان(»وي مسلط کنند تا او را برنجاند
خود بـر  ۀخاص براي اعمال وظیفيهاشیخ نیز در قبال مرید وظایفی داشت و شیوه

او از . ی برخـی مشـایخ اشـاره کـرده اسـت     تربیتـ مسـتملی بخـاري بـه روش    . گزیدمی
کرد و رفتاري چون سالطین با آنها معمـول  میتربیتکند که  شاگردانی میابوحفص نقل 

ـ   . کردمیداشت و با هیبت تمام آنها را اداره می ا شبلی بر او خرده گرفت که رفتـار تـو ب
مسـتملی سـرّ ایـن    ). 100، ص1ج،1366مستملی بخاري،(ایشان چون سالطین است 

جوارح تبـع دل انـد و دل ملـک ایشـان  و دل تبـع حـق       «: کندمیرفتار را چنین توجیه 
. هر گه این ملک خردتر ملک بزرگ را حرمـت دارد رعیـت او را حرمـت دارنـد    . است
تصـوف شبلی هر مرید را در ابتـداي  ). جاانهم(» به دل نگرند و دل به حق نگردهااندام

او در توجیـه ایـن   . فرستاد تا بادیه را به تنهایی طی کنـد میو سیر و سلوك به سفر حج 
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جوینـد و کـژ   میاز من حق را ... از این آمدن ایشان مقصود نه منم«: گفتمیکار چنین 
ایشان مشغول گردم اگر من به راست کردن . رسته اند و راست کردن ایشان دشوار است

چون ایشان را به بادیه فرستم اگر هالك گردند به آنچه جستند رسـیدند  . از حق بازمانم
مسـتملی  (»و از من مستغنی گشتند و اگر به سالمت بـاز آینـد راسـت کـرده بـاز آینـد      

وظایف مراد آمده است کـه  ۀدر اوراد االحباب در زمین). 1091، ص3، ج1366بخاري،
کند که کوچکترین حرکت او ازنظـر شـیخ   میرفتار و احوال مرید نظارت شیخ چنان بر 

و هراندك خرده اي که از مرید در وجود آید بایـد کـه بـر وي مؤاخـذه     «. ماندمیدور ن
والبته هیچ زلّتی را از مرید در نگذارد و اغماض نکند که اگـر چنـین نکنـد    . وعتاب کند
، ص1358باخرزي،(جاي نیاورده باشد و خدمت رب االرباب به شیخوخیتحقّ مقام 

. زدمـی از مشـایخ سـر   می گاه رفتاري خالف عادت و مغایر با ادب و رأفت اسـال ).66
رفتار ابوسعید ابوالخیر با دوستی عزیز و پیر که به اشتباه شلوار اورا پوشـیده بـود چنـان    

). 239، ص 1367میهنی،(داد اورا از خانقاه بیرون کنند سختگیرانه بود که دستور

صحبت 
تبیـین عقایـد خـود بـراي مـردم پـی       ی که عرفا به لزوم آموزش صوفیان و از هنگام

بردند،از انزوا خارج شده به میان مردم آمدند و به آموزش  اصول عقاید خـود از طریـق   
طرح مباحث  مربوط به صـحبت یادگـار ایـن دوران    .همراهی در سفر و حضر پرداختند

در . اسـت ) ص(برگرفتـه از قـرآن و تـاریخ زنـدگی پیـامبر اسـالم       این اصطالح . است
اي در مقام طی آیه) ص(و پناه گرفتن در غار، پیامبر) ص(ماجراي هجرت پیامبر اسالم

صـوفیان  ).40/سوره توبه(» اذیقول لصاحبه التحزن اهللا معنا«: گویدمیدلداري به ابوبکر 
ابوطالـب مکّـی در قـوت القلـوب و     . انـد ادهیه را مصداق این مسأله قـرار د مفهوم این آ

و برادري بـا صـوفیان اختصـاص    سرّاج در اللمع  ابوابی  را به صحبت و احکام دوستی
در ). 247-189، صـص  1382سـرّاج،  (؛)و بعد213ص، ص2ج،ق1310مکّی،(اند داده

ت فـردي و  مبناي نظري آموزش از طریق صحبت بر اساس احترام به شخصی،این زمان
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زیرا کسانی بـا یکـدیگر   . آزادي انتخاب افراد در گزیدن دوست و پذیرش عقاید اوست
ایـن مؤانسـت   . گردند که تجانس روحی  با هم داشته باشـند میدر سفر و حضر همراه 

.کردمیپس از آن متعلّم از معلّم خود پیروي . بخشیدمیآموزش را قوت 
ۀدر خانقاه و یـا از طریـق رابطـ   شایان ذکر است که مصاحبت، در سفر و یا اقامت

مصاحبت مجالی براي نشان دادن خُلـق  . یابدمیشیخ با مرید و مرید با پیر خود مصداق 
قشـیري مصـادیق و مراتـب    . اسالمی صوفیه، فداکاري و دوسـتی صـوفیان بـوده اسـت    

صحبتی با آنک بزرگتر از تو باشد به جـاه  «: را بر سه قسم مطرح ساخته استهمنشینی
ه سال و آن در حقیقت خدمت بود و صحبت بود با آن کس کـه فرودتـر بـود و آن    یا ب

وفا و حرمت واجـب بـود و صـحبتی    ،صحبت شفقت و رحمت بود بر متبوع و بر تابع
» تـر و جـوانمردي  بود با همسران و آنک بر درجه با تو راست باشد و آن به ایثـار اولـی  

و مصــاحبت، ایثــار نســبت بــه روش صــوفیان در دوســتی ).502، ص1385قشــیري،(
و ) 286، ص1383هجـویري،  (اصول عقاید ابوالحسن نوري ایثـار اسـت  . همگنان بود

طوري که براي موافقت و همراهی بـا  هب. نیز نگاه داشتن شرط ادب و موافقت با دوست
صوفیان نقـل شـده کـه بـراي همراهـی بـا       از یکی از . شدندمیهادوست متحمل سختی

کرد،او نیز کفش از پاي بیـرون کـرد و در بیابـان بـا او پـا      میهنه سفر دوستی که پاي بر
وي درخصوص همراهی سـالک  ). 496، ص1385قشیري،(برهنه درسفر همراهی کرد 
، باید که خالف نکند و چون مرید اندر جمع درویشان بود«: با دیگر صوفیان گفته است

).737همان، ص(» ایشان را
زندگی جمعی و برخی مسایل و مشکالت ناشی از آن و لزوم وضع قـوانینی بـراي   

ي احتمالی موجب شده در کتب هان آمدن رفتار صوفیان براي جلوگیري از تنشاامبه س
.   صوفیان بخشی به تبیین قواعد صحبت اختصاص یابد

هدر متون صوفیشیخوخیتنظام ۀتاریخچ
منـد بـه   هخاصی است کـه اسـتاد بـا شـاگرد عالقـ     ۀرابط، شیخوخیتمنظور از نظام 
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به این معنی کـه اسـتاد یـا شـیخ اختیـار فکـري و       . کندمیآموزش اصول عرفانی برقرار 
در جلسـات خصوصـی  بـه پـرورش روح و روان او     . گیردمیعملی مرید را در دست 

ایـن  .سـازد یمـ دریافـت واردات الهـی   ةداامپردازد و مطابق با روحیات او روانش را می
ـ  رسـید و بـه آمـوزش و پـرورش     مـی شـیخی  ۀشاگرد پس از طی مراحلی خود به مرتب

. پرداختمیمریدان 
ولـی از  . سخنی نرفتـه اسـت  شیخوخیتاز نظام تصوفشکل گیري ۀاولیدر قرون 

. پرداخته فراوان سخن رفتـه اسـت  میجلسات عمومی که شیخ در آن به ارشاد شاگردان 
و همراهـی در سـفر یـا    ) همنشـینی (جلسات خصوصی را معموالً به صـورت صـحبت   

بسیاري از مشایخ بـزرگ ممکـن بـود در    .توان بازجستمی... خدمت در خانه مشایخ و
هر مرید پس از کسب فیض .اشدانزوا به سر برند و حضور مریدان در گردشان موقتی ب

براي حضـور در نـزد پیـري دیگـر در پـیش      راطلب دانش بیشتر راه سفر براي ،از شیخ
. گرفتمی

خود را شیخ نخوانده وکسـی  معی دیگر از عرفا جریده رو بوده، جورابعه، خرقانی
اً کسـانی  رود صـرف مـی اگر از پیروان آنها سخن .اندپذیرفتهمیخود نرا به مریدي خاص

ؤاالتی را پرسـیده و کسـب   یا خصوصی سمی عمواند که از محضر آنها در جلسات بوده
آنـان بـه   ةهیچ جا نشانی از تعلیم ویژ. اندو یا اصول عقاید آنها را پذیرفتهاند فیض کرده

یی هـا اندك اندك  زاویه. شودمیص و یا خانقاه دیده نی مشخّشاگردانی خاص در محلّ
لـین  سـاخت او ةدربـار .ن در نظر گرفته شداامدر مساجد براي این آموزش و پرورش تو

آن اختالف نظر وجود دارد که محسن کیانی آن را به تفصیل بیـان کـرده   خانقاه و محلّ
کـه  و کاروانسـراهایی  هـا ، رباطهاقدر مسلم آن که آموزش ابتدا در مساجد، خانه. است

بعـدها  . پـذیرفت مـی صـورت  ... شـدند و مـی افراد خیـر غـذاي مسـافران را عهـده دار     
).  و بعد139، صص1380، کیانی(اص براي این امر احداث شد یی خهامکان

در قــرن دوم و ســوم روابــط اســتادان و شــاگردان براســاس نیــاز شــاگردان شــکل  
دیدنـد و پـس از آن بـه    مـی رفتند، آمـوزش  میهر کدام داوطلبانه نزد شیخی .گرفتمی
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علمـی یـا معنـوي برتـري داشـت، تشـرّف       ۀخدمت استادي دیگر که از نظر آنان  درج
ۀبـی آنکـه رابطـ   دادنـد،  مـی سپس به راه خود در سیر و سلوك ادامـه  . یافتندمیحضور 

استادي و شاگردي و خرقه ستاندن و خرقه پوشیدن، آنچنـان کـه بعـدها متـداول شـد،      
ها بـا  برد ودر سـفر میتعدد استادانی که فی المثل هجویري از آنها نام .وجود داشته باشد

فضـیل  . أله اسـت آنان همراهی کرده است یا به خدمت آنها رسیده است، گویاي این مس
هم دائم السفر ...ابوالخیر وابوسعید خرّاز، ابوسعید عیاض،ابراهیم ادهم، ذوالنّون مصري، 

رفته رفته روابط استادي و شاگردي . به آن اشاره شده استاند که در تذکره االولیاء بوده
شاگرد اصول و مقرراتی وضع شد و هـر شـیخ گـرد خـود     تربیتفت و براي ن  یااامس

از این به بعـد  مناسـبات خاصـی    . ت گماشتآنها همتربیتشاگردانی جمع کرد و به  
هجویري به شکل گیري این مناسبات اشاره کرده اسـت ولـی   .بین صوفیان برقرارگردید
ی شبلی یا جنیـد یافـت   تربیتةکه از شیومواردي. ن یافته نبودااماین رابطه هنوز چندان س

پیوسـتند  مـی درس اساتید ۀشود حاکی از آن است که در زمان آنان شاگردانی به حلقمی
ي فردي به پـرورش  هاي خاص و سلیقههاداشتند و استاد با شیوهتربیتو از آنها انتظار 

. پرداختمیآنها 
فدي و مرادي نزد به تبیین نظام مریکه ابهاییلین کتیکی از اوپرداخته اسـت  تصو

)  ق440متـوفی  (آن شـرح التّعـرّف مسـتملی بخـاري     ۀکالباذي و ترجم"التّعرّف"کتاب 
اي خــاص کنــد کــه شــاگردان را بــا شــیوهمــیشــبلی نقــل وي از ابــوحفص و . اســت

مفهومی که مسـتملی از مریـد و   ) 100، ص1، ج1366مستملی بخاري،(کردند میتربیت
ۀمرید و مراد از رابطـ ۀزیرا رابط. م و شاگرد متفاوت استکند با مفهوم معلّمیه ئمراد ارا

شرح تعرّف از لحاظ بررسی تاریخ مـدون  ۀمطالعبنابراین . استاد با شاگردش فراتر است
. داردتوجهی صوفیه  ارزشی در خور تربیتسازماندهی نظام 
کشـف  "و هجـویري در  "تعرّفشرح "و مستملی بخاري در "اللمع"آنچه سرّاج در

ي آن فرقه اشـاره  ي صوفیه همراه با نام مشایخ و اصول اعتقادهابه نام فرقه"المحجوب
ي هـا ي فکري و عملی نزد صـوفیه  و مرزبنـدي  هالین دسته بندياي از اواند، نشانهکرده
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عقایـد مـردم خراسـان و    ةیی که قشیري در بارهابنديدسته.عقیدتی و رفتاري آنهاست
ولـی  ). 356و295، صـص 1385قشیري،(شام و بغداد کرده است، نیز از این شمار است

هجویري ضمن نام بـردن از  .آنها غیر از کشف المحجوب بسیار مختصر وگذراستۀهم
شـف المحجـوب   بـا آنکـه ک  . ن را نیز به اجمال بیان کرده اسـت فرقه،اصول عقاید آنا12

ي ، ولی اختالف جددر شناسایی و تحلیل عقاید فرق صوفیه استمهمترین منبع قدیمی
ی آن تربیتـ وي از نظـام  .خوردمیو گروههاي یادشده در آن کتاب به چشم نهابین نحله

ی اورا تربیتـ ي هـا توان شـیوه میبرد ولی از اصول عقاید و تأکید هر شیخ میمشایخ نام ن
ي متفـاوت در  هـا خود به معنی روشنامگذاري هجویري بر گروههاي زمان . حدس زد

سیر و سلوك است ولی بـه طـور واضـح روشـن     با وجود اهداف متفاوت در تربیتامر
ی تربیتـ ي هـا نیست که مشایخ در جمع یاران خاص و به دور از چشم اغیـار چـه روش  

ۀتوان به طور قطع حکم کرد که مـثال فرقـ  میاز طرف دیگر ن. اندکردهمیخاصی اعمال 
در صـحبت  که اساس اعتقـاد آنهـا ایثـار    ) ق285متوفی (پیروان ابوالحسن نوري،نوریه

عقاید آنها چه میـزان  اند و اند و چقدر انسجام گروهی داشتهبوده است، چه کسانی بوده
با عقاید گروهی دیگر مانند طیفوریصـرفاً  هاآیا آن گروه.ه متفاوت بوده استه و حالجی

براي دستیابی به هدف ی گوناگون تربیتي هاداراي روشمانند مدارس متفاوت امروزي
ۀاند؟ تفاوت مـاهوي هـر فرقـه بـا فرقـ     د؟ هر گروه چه دستاوردهایی داشتهانواحد بوده

ی و تربیتـ یی از وجـود مجـالس   هـا دیگر چه بوده است؟ در آثار حکـیم ترمـذي نشـانه   
وي . آوردمـی ارشادي را به خاطر ةآموزشی وجود دارد که نظام معلم و شاگردي و شیو

برگزاري بیانگردهد که میدر مجلس درسی به سؤاالت شاگردان پاسخ ،در ختم االولیاء
ـ   . مجالس عمومی در آن روزگار بوده است نگـرش  ۀروشن نیست بـا آنکـه وي در زمین

داده اسـت، چـه   مـی والیت پیشقدم بوده و والیت را بر نبـوت برتـري   ۀاي از مسألتازه
او در روزگارش ۀنظریهرچند رد ندازه در والیت بر مریدان توفیق حاصل کرده است؟ا

سکوت و بی اعتنایی به آن در قرون بعد تا زمان تجدید حیات این تفکر توسـط ابـن   و 
.  استاونزد هم روزگارانش ۀعربی گویاي بازخورد اندیش
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داشت که  از قرن سوم که رفته رفته آموزش صوفیان توسط مشایخ آغـاز  توجهباید 
قشیري رادر این زمینهآنچه. گرددمیشود همراه با آن مبحث مرید و مراد نیز مطرح می

ت کند، تفصیل بیشتر مسـأله وگنجانـدن آن در وصـی   میاز دیگران ممتاز ) قرن پنجمدر (
یـاد  «و » ت یافتن مریـدان قو«ألیف رساله را قشیري مقصود از ت. استخویش به مریدان 

ذکـر کـرده اسـت و    )12، ص1385قشـیري، (» تسلّی دل خـویش «و » سیرت پیرانکرد 
صوفیان دستوراتی مدون تربیتو تعلیم و شیخوخیتروابط مرید و مراد و نظام ةدربار

رفتـه رفتـه   خاطر او آن بوده است که مبادا نظـامی را کـه  ۀگویا دغدغ. ه کرده استئارا
گرفته است، پس از وي دچار خدشـه و تزلـزل   میتوسط مشایخ و بزرگان صوفیه شکل 

ت نظام با تقوی. رفتار صوفیان با یکدیگر شرح مبسوط داردۀهجویري هم در زمین. گردد
ي عوارف المعارف سهرورديهابخش بزرگی از کتابکه گرددمی، مالحظه شیخوخیت

ــوفی ( و ) ق730متــوفی (ین محمــود کاشــانی الهدایــه  عزالــد ، مصــباح )ق638مت
آداب خانقاه و حقـوق خانقـاه نشـینان و    ةدر بار) ق735متوفی (اوراداالحباب باخرزي

اوراد االحباب دستورالعملی جـامع از عقایـد و رفتـار صـوفیان در     . آداب صحبت است
ـ . زندگی فردي و اجتماعی در سفر و در حضر است آدابـی کـه یـک    ۀدر این کتاب کلّی

صوفی ملزم به رعایت آن است، اعم از آداب شیخی، آداب مریدي، سـفر، غـذاخوردن،   
بیـان شـده   ... طهارت، نماز، دعا، آداب جوارح، آداب خدمت، آداب حمام، آداب سماع،

: ي مختلف در خانقـاه با ذکر جزئیـات تعیـین شـده اسـت مثـل     هااست و وظایف گروه
یی کـه بـر مبتـدیان    هـا شیخ  با سخت گیـري ... . مان، ووظایف شیخ، مبتدي، خادم، مه

اختصاص حـدود  . ساختمیده امآتصوفکرد، مریدان را براي تخلّق به ادب میتجویز 
باخرزي و هم توجهپنجاه صفحه بــــه آداب شیخی و مریدي،در کتاب اوراداالحباب، 

ز آن زمان تا روزگار مـا نظـام   ا. دهدمیی نشان تربیتروزگارانش را به التزام به این نظام 
ت و ضعف در دوران مختلف جریان داشته استخانقاهی و مریدپروري با شد.

ي صـوفیه را شـکل داده   هـا ن یـافتن فرقـه  ااممریدي ومرادي  بایـد سـ  ۀت رابطتقوی
ۀفرقـ 12بـا آن کـه هجـویري    . تا قبل از قرن پنجم فرَق صوفیه مطرح نبوده است.باشد
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صـوفیه  ۀي نظام یافتـ هاتوان به وجود سلسلهمیناو تا زمان شمارد ولی میصوفیه را بر 
ن نظیر آنچه بعدها رایج شد مطمئن بود، زیرا در این دوره بیشتر با مشایخ بزرگ و مریدا

گردیم میرو هي صوفیه روبهاقرن ششم به بعد با سلسلهدوستدار پیران مواجهیم ولی از 
کـه مریـدان   ... ه،ه، قادریه،کبرویي نقشبندیهانظیر سلسله. اي داشتندزندگی ویژهةکه شیو

در مراسمی خاص، مریدان بـا شـیخ خـود عهـد     . با نظام خانقاهی خاص داشتندمی رس
شـیخ نیـز   . شـدند میبستند و ملتزم به رعایت دستورات و پیروي از اوامر شیخ خود می

معنـوي و آمـوزش عملـی    تربیـت آموخت و در حقیقت میاذکار و اورادي را به ایشان 
.گرفتمیایشان را به عهده 

نوسـالکان در  . پذیرفتـه اسـت  مـی صوفیان معموالًدر خانقاه صورت تربیتاقامت و 
اقامـت در خانقـاه   .انـد کـرده مـی پیران آزموده، مدارج کمال را طـی  تربیتخانقاه تحت 

عرفـانیِ زیـر ذره بـین    ي نوسالک داوطلبِِ کسبِ مدارج رفتارهاۀکه همشد میموجب 
داشـت تـا بـا اذکـار و اعمـال بـه       میشیخ، نوآموز را وا.نگاه شیخِ خانقاه ارزیابی گردد

مرید و مـراد  ۀرابط،در این تعامل. درون خود بپردازدۀجسمانی و روحانی و تزکیتربیت
ی ي زنـدگ هـا جنبـه ۀوبه تقلید و پیروي در کلیـ رفت میاستاد و شاگردي فراتر ۀازرابط

در ایـن  . انجامیـد مـی استاد ۀتفکرو اندیشةازنحوپیروي مرید حتّیفردي و اجتماعی و 
امور فکري و اجتماعی شاگرد نظارت داشت و شاگرد نیـز ملـزم بـه    ۀنظام، استاد بر هم

. اطاعت از استاد در  نهان و آشکار بود

لزوم پیروي از مشایخ در طی طریق
را امـري الزم  » هاسلوك سبیل النجـ «خود دانستن "الصدق"ابوسعید خرّاز در کتاب 

لزوم وجود شیخ بـراي هـدایت   ةقشیري در بار). 2از، بی تا، صخرّ(داندمیبراي مرید 
و مرید باید که شاگرديِ پیر کرده بود که هر مرید که ادب از پیر فرا «: صوفی گفته است

او بــه نقــل از ابویزیــد ). 729، ص1385قشــیري،(»از او فــالح نیایــد ،نگرفتــه باشــد
از اسـتاد ابـوعلی شـنیدم کـه     ... م او دیو بـود ا؛امهر که او را استاد نبوده باشد«: گویدمی
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مرید همچنان بود که استاد ندیـده  !درخت خودرست برگ آرد و لیکن بار نیارد« :گفت
مسـتملی  (»ر نفسی هـوي پرسـت بـود فـراپیش نشـود     ه؛باشد که طریقت ازو فراگیرد

هجویري هنگام بیان  تأویل واجبات نماز، انتخاب شیخ را بـه  .)729ص،1385بخاري،
بدان که نماز عبادتی است که از ابتدا تـا انتهـا   «: شماردمیانتخاب قبله  از واجبات ۀمثاب

چنانکه توبه مریـدان را  . تشان اندر آن کشف گردداامآن یابند و مقاندر مریدان، راه حق 
ق به پیري به جاي اصابت قبله؛ و قیام به مجاهدت نفـس بـه   بود؛ و تعلّبه جاي طهارت 

جاي قیام؛ و ذکر دوام به جاي قرائت؛ و تواضع به جاي رکوع؛ و معرفه النفس به جـاي  
ت بـه جـاي   اامـ سجود؛ و مقام انس به جاي تشهد؛ تفرید از دنیا و بیرون آمدن از بند مق

ز لزوم داشـتن شـیخ بـراي مریـد را چنـین      عطّار نی).440، ص1383هجویري،(» سالم؛
حـافظ کـه خـود    ).298، ص1370عطـار،  (» مرید را تنها بودن زهـر اسـت  «:گفته است

اویسی مسلک و بی شیخ بود، از لزوم داشتن ولی و شیخ در طّی طریق سلوك یاد کرده 
:است
که درازسـت ره مقصـد و مـن نوسـفرم    راه کــن اي طــایر قــدسۀتم بدرقــهمــ

) 330، ص1379حافظ،(
شیخ بهره مند بـوده، اسـتاد واقعـی صـوفیان  را     تربیتولی مولوي با آن که خود از 

: داندمیخدا 
استاد، خدا آمـد بـی واسـطه صـوفی را    بوجهل کجـا دانـد احـوال صـحابی را    

)78غ ، 1355مولوي، (
مرید و مرادۀآسیب شناسی رابط

ایـن  . انـد از نـواحیِ مختلـف آسـیب پـذیر بـوده     ، صـوفیان تربیتتعلیم و ۀدر زمین
اجتمـاعی  -ي روانـی هـا از نادانی بسیاري از نو آموزان و بدفهمی  آنان، آسیبهاآسیب

ن اامناشی از روزگار نامساعد و حاکمان زورگو و وجود نظام استبدادي، رفتارهاي نابسـ 
مشایخ با مریدان، رواج فرهنگ تزویر و ریـا در جامعـه، همنشـینی بـا نـااهالن و تـأثیر       

.شودمیگرفته است که به برخی از آنها اشاره مینشأت ... پذیري از آنها و 
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سالک بسیار قوي بوده است ه که والیت شیخ بردر نظام والیی صوفی:مشایخ ناالیق-1
یار داشته است، چه بسا ممکن بود با انتخاب روش روح و روان سالک را در اختو شیخ 

نـادان، نااهـل و داراي   مشایخ بـی کفایت، .نادرست او را به اموري ناخوشایند سوق دهد
همه موجبات انحـراف از مسـیر اصـلی    ...وی نادرست، تربیتي هاروشهواهاي نفسانی، 

و هـا بـه ایـن ضـعف   بسیاري از شاعران و عرفا نیـز  . آوردمیصوفیان راستین را فراهم 
:اندانحرافات عقیدتی مشایخ اشاره کرده

ــد نیلــی را    ــرخ در آوردم نــه گنب استیزه چه می بافی اي شیخ لت انبانیدر چ
ـ  ،نامکرّکو نخوت چون دیگ سیه پوشی اندر پـی تتمـاجی   ت سـلطانی کـو هم

)2606غ ، 1355مولوي،(
هست او خـود کسـی  تا گمان آید که حـــرف درویشـــان بدزدیـــده بســـی   

) 2274ب/1د،1357، همو(
کننـد چون نیک بنگري همه تزویـر مـی  خور که شیخ و حافظ و مفتی و محتسبمی

)200، ص1379حافظ، (
ةشـیو ةوقتـی از شـبلی در بـار   .ی مشایخ نیز گاه بسیار سختگیرانه بودتربیتي هاشیوه
ــدشــوار  ــارتربیت ــداي راهةی اش در ب ــه در ابت ــه  ،نوســالکان ک ــه بادی ــا ب ایشــان را تنه

: سلوك اشاره کرده اسـت ۀاولیي هاي مریدان در گامهافرستاد،پرسیدند، او به کاستیمی
مسـتملی  ...(جویند و کژ رسته اند و راست کردن ایشان دشوار استمیاز من حق را ... «

)1091/ 3ج، ص1366بخاري، 
د ه شواهد متعددر متون صوفی: شرط شیخ در جان و مال مریداختیار بی قید و -2

ابو عبداهللا رودبـاري  ... «قشیري نقل کرده است که. از اختیارات مراد بر مرید وجود دارد
ـ . اندر سراي یکی از شاگردان خویش شد خانـه اي دیـد در قفـل    . ب بـود  آن کس غای

تا قفل بشکستند و هرچه انـدر  فرمود! صوفیی باشد که در خانه قفل کند؟: ، گفت کرده
خانه بود واندر سرا بود به بازار فرستاد تا همـه بفروختنـد و وقتـی خـوش بسـاختند از      

ـ «).408، ص1385قشیري، (» ... ،بهاي آن ی اعـراض کنـد نـه    مرید باید که از دنیا بکلّ
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یشـان  جمله مال در راه شیخ نهد تا در مصـالح مریـدان و درو  ....اندك گذارد ونه بسیار 
، ص1371نجـم رازي،  (»کند و او بدان قوت و لباس که شیخ دهد قانع گرددمیصرف 

اورا و مال داشت و همه را در راه شیخ درباخته بـود نقل است که مریدي بسیار «).258
گفت یا شیخ چه کنم؟ گفـت بفـروش و زر بیاورتـا کـارت     . ايا خانههیچ نمانده بود الّ

).432، ص1370عطار، (» دجله انداختبرفت و در . گیردانجام
عـاملی مهـم در   تصـوف اعی بسیاري از نوآمـوزان مکتـب   کم اطلّ:نادانی نوسالکان -3

ي راه سیر و سلوك ویـا احتـرام و اعتبـاري کـه     هاتجذابی. گمراه شدن آنان بوده است
کـرده کـه بـا    میه نزد مردم داشته اند،گروهی را به این شیوه زندگی جذب مشایخ صوفی

.شدندمیورود در سلک صوفیان، تازه از دشواري راه آگاه 
شـبلی نیـز بـه نـادانی و     هیی داشـت هـا مرید نادان در ابتداي حرکت ضعف،تردیدبی

جویند و کـژ رسـته   میاز من حق را ... «:ناتوانی مریدان در ابتداي راه اشاره کرده است
اگـر  ). 1091، ص3ج،1366مستملی بخـاري،  ...(استاند و راست کردن ایشان دشوار 

ي جبـران ناپـذیري   هـا آسیباین نادانی با کندذهنی و تنبلی و سایر عوامل همراه گردد،
بسیاري از این نوسالکان سودجویی و تـالش بـراي   ةانگیز.سازدمیی وارد تربیتبه نظام 

. بنیز بوده استگریز از  فقر و گرسنگی ویافتن غذاي رایگان بدون کار و کس
مسـتملی قـوانین و ادب شـاگرد را چنـین تبیـین      :چون و چرا از مراداطاعت بی-4

که مریدان را بر پیران اعتراض نباید کردن تا ادب صحبت نگاه داشـته باشـند و   «: کندمی
نیز دلیل است که چون از مریدي بی ادبی در وجود آید نه به اختیـار، حـقّ صـحبت آن    

او همچنـین شـاگردان را موظـف بـه     ).1480، ص4ج،همـان (»کنـد است کز او تجاوز 
با این همه چـون مریـد را از   ... «!داند اگر چه دلیل رفتار او را ندانندمیاطاعت از استاد 

لکن فعل پیر ،هم نگرداندادب صحبت آن است که پیر را متّ،یل آیدهاپیر کاري بزرگ و
که هر مرید که به پیـر خـویش کـژ نگـرد     .. .را تأویلی جوید که پیران قصد محال نکنند
اطاعـت محـض از   ). 1250، ص3ج،همـان (»همچنان کژ بماند و هرگز راسـت نگـردد  

شـاگرد را بـی دسـتوري اسـتاد     ...«: استاد از نظر کالباذي و مستملی بخـاري الزم اسـت  
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اطاعت محض شاگرد از استاد را قشیري تأکید ). 1736، ص4ج،همان(کاري نباید کرد 
اطاعـت بـی قیـد و شـرط از اسـتاد را      ). 587و586، صص1385قشیري،(داشته است 

:حافظ بخوبی نشان داده است
سجاده رنگین کن گرت پیر مغـان گویـد  به می

هـا که سالک بی خبـر نبـود ز راه و رسـم منـزل    
) 1، ص1379حافظ، (

ی اعمـال  تربیتي هاتوان از خالل شیوهمیی مندرج در شعر را تربیتمبناي نظري نظام 
ـ      . شده یا توصیه شده دریافـت  پیـر بـا روشـی    ۀشـعر حـافظ یـادآور نظـام سـلطه گران

از یادگیري جمعی ناشـی  ...  وي «. پدرساالرانه است که ابن خلدون از آن یادکرده است
یابـد و بـر آن اسـت کـه فرزنـدان از آن روي      میراه از سیطره به نظریه یادگیري فردي

سـیطره  هـا آموزند که پدران بر آنمیي رفتاري پدران خود را هاي فکري و منشهاروش
بـا  ). 155، ص1384، ورضا،ترجمه بهروزرفیعی، اسماعیل علی(»دارند]کمالناشی از [

در مرصـادالعباد  . اسـت مسلط پیر بر مرید،  او ملزم به اجراي فرامین استاد ۀوجود رابط
مرید باید که تحت تصرفات اوامـر و نـواهی شـرع و اشـارت شـیخ بـر       «:هم آمده است

والیـت شـیخ صـبر را کـار     تربیـت قانون شرع صابر باشد ودر تجرّعِ کئوسِ نامرادي از 
نجـم  (»مالمت به طبع خـویش راه ندهـد  فرماید ودر اشارت شیخ مقاسات شداید کند و 

فات شـیخ باشـد و   مرید باید که به ظاهر و باطن تسلیم تصـرّ «). 259، ص1371رازي، 
ـ دیب شیخ زندگانی کند همچون مرده که در تصرّأف اوامر و نواهی و تبه تصرّ ال ف غس
اما،دنمایـ مـی اعتقاد کند که اگرچه مرا خالف ،و اگر اورا به خالف شرع نماید... است 

به خفیـف شـیرازي و   نسبت حکایت تسلیم احمد ). 264صهمان،(»شیخ خالف نکند
، 1363مستملی بخاري، (از این شمار است ،براي شتر به بام بردناطاعت از دستور وي

ابن جوزي به تنورِ افروخته رفتنِ احمـد بـن الحـواري بـه امـر ابوسـلیمان       ).20، ص1ج
).244، ص1368ابن جوزي، (دانسته استاشاره کرده و آن را خالف شرع 

احتـرام بـه   . شـد مـی به صوفیان احترام به مشایخ خود توصیه :احترام افراطی به مراد-4
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ولی گاه این احترام فراتـر از  . گشتمیاستادان موجب حرف شنوي و اطاعت از مشایخ 
ز از نتایج بی یی تابوگونه نیهادر متون صوفیان براي توجیه مسأله داستان.حد معمول بود

ـ بایزید بسطامی (نقل است که یک روز شیخ «.به استادان نقل شده استمی احترا ۀرحم
مریـد هرچنـد   . ، شـیخ پـاي برکشـید   مریدي هم پاي دراز کـرد . پاي دراز کرد) اهللا علیه

از آن بود که پنداشت که .تا به آخر عمر. خواست پاي برکشید نتوانست و همچنان بماند
).178، ص1370عطار، (»شیخ همچون دیگران باشدپاي فروکردن 

نقل است که جنید با «. شدمیهیچگونه شکایتی از مرید در اطاعت از شیخ پذیرفته ن
تافـت تـا   مـی آفتـاب در او  . جیـب مریـد دریـده بـود    ۀمریدي به بادیه فرو شد و گوش

شـیخ  . تمرید برفت که امروز روزي گرم اسبه زبان .بسوخت و خون از وي روان شد
و اورا مهجـور  . ت نیسـتی به هیبت در وي نگریست و گفـت بـرو کـه تـو اهـل صـحب      

). 434، صهمان(» گردانید
یکـی از  . ابو عبداهللا خفیف اندر دعوتی بـود «.پیش دستی و سبقت از مراد جایز نبود

بـه بـی   ....شاگردان او دست دراز کرد به طعامی پیش از شیخ، از آنکه فاقه کشـیده بـود   
قشیري، (»ت کرد که پانزده روز هیچ چیز نخورد عقوبت خویش رانی،که کرده بودادبی 
).214، ص1385

: گفـت )هر(نقل است که ابو عثمـان حیـري   «. شدمیتمکین امر شیخ واجب شمرده 
هنوز جوان بودم که ابوحفص مرا از پیش خود براند و گفت نخواهم کـه دگـر نزدیـک    

همچنـان روي سـوي او   . ت بـر وي کـنم  بارنداد که پشـ من هیچ نگفتم و دلم . من آیی
تا از چشم او غایب شدم ودر برابر او جایی سـاختم و سـوراخی   . رفتم گریانمیبازپس 

. دیدم و عزم کردم که از آنجا بیرون نیایم مگر بـه فرمـان شـیخ   میبریدم که از آنجا اورا 
ـ ،چون شیخ اورا چنان دید و آن حال مشاهده کـرد  » ب خودگردانیـد د و مقـرّ اورا بخوان

).477، ص1370عطّار ،(
آمده . رك کند و استادي دیگر انتخاب کندتوانست اورا تمیاستاد، شاگرد نةبی اجاز



27، شماره)1392(مچهاردهسال ، نامهکاوش262

وي از . ق پیامدهاي نـاگوار گشـت  اج سرزد، مستحاست که به دلیل ترك ادبی که از حلّ
ابـو یعقـوب االقطـع    خدمت سهل بن عبداهللا به خدمت عمروبن عثمان رسید و با دختر

؛)585ص،1370،عطـار (را برنجانـد  بدین وسیله استادش عمروبن عثمان ازدواج کرد و 
هجـویري، (در کشف المحجوب نیز به ترك ادب حلّاج و پیامد آن اشـاره شـده اسـت   

).230، ص1383
کردنـد  مـی گاه مشایخ، سالک نوپا را به انجام کارهاي ویـژه ملـزم   : مریدتحقیر نفس -5

ستردن موي سر و صورت، جامه شـویی تـوأم بـا وسـواس     مانند گدایی، شستن متوضا، 
به جهت نفس، سؤال کردن مکروه است و لکن بـه جهـت   «باخرزي معتقد بود که ... . و

مریـد  تربیـت و براي ) 258، ص1358باخرزي،(» اصحاب، سؤال کردن مستحب است
نـزد  بسـیار  ۀهمین عملکرد شـبه . شمردمیجاه اي از بذل دانست و نشانهمیآن را الزم 

انـد رفتـاري خـالف    توانستهمیزیرا مشایخ دروغین از این راه . انگیختمیظاهربینان بر
گـاه شـیخ،   . آمـد مـی شرع و عرف از نوساکان بطلبند که در چشم مخالفان بسیار ناپسند 

االولیـاء  ةدر تـذکر .داشت تا شغلی و رفتاري دون شأن خود انجـام دهـد  میمرید را وا 
تـوبره در  ،گلیم پوشـد ،آمده است که شیخی مریدي را واداشت تا موي و ریش بتراشد

یـا  ). 173، ص1370عطّـار،  (پیش نهد و کودکان را وادارد تـا بـر روي او سـیلی زننـد    
ریخـتن آن در آب دریـا بـه    حتّیاموال خود و یا ۀفردي ثروتمند را پس از امر به صدق

جنید، شبلی را که در ابتدا  فـردي متمـول بـود بـه     . داشتمیرهاي حقیر وا گدایی یا کا
-615صصـ ، همـان (کبریت فروشی و گدایی کردن و خدمت به اصحاب واداشته بود 

او در هم شکسته شود که این رفتار نیز بـا اصـول انسـانی و    نفستا از این طریق ) 616
ي پیـران  هامه شویی نیز از توصیهموي سر و صورت ستردن و جا. سازگار نیستمیاسال

. پذیرفتمیتحقیر نفس صوفیان صورت به منظوربه مشایخ بوده است که 
ــد  ــه او دزدي کنـ ــان دارد کـ ــی گمـ ــ؟کـ ــو ســترد صــوفی ،ه شهخاص ــد م شــد آم

)815، ص1355مولوي، (
ــیم  ــویی کنــ ــه شــ ــوفیجامــ ســـت پرتضـــریباتـــن مـــا خرقـــه ايوارصــ

)1177، صهمان(
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ي هـا گاهی پیر براي امتحان مرید یا دلیلـی دیگـر توصـیه   :غیر شرعی پیريهاتوصیه-6
بـا ورود  کـرد میمثالً روزي همسر جنید موي خود را شانه . کردمیغیر شرعی به مرید 

آنکه شبلی خود را فرامـوش  ۀجنید اورا از این کار به بهان. شبلی خواست تا حجاب کند
گفت برو و امشـب  ] به مریدي[ذوالنون ).623، ص1370عطّار، (کرده است،  بازداشت

). 145، ص1370عطّار، (سیر بخور و نماز خفتن مکن و همه شب بخسب
گاهی پیران مریدانِ جوان و کم تجربه را بی توشه براي انجام حج به بیابان رهنمـون  

حج صرفاً بر مسـتطیع  روشن است که انجام فریضۀ. رفتمیگشتند که بیم جان آنها می
سفر براي حفظ جـان  ۀزاد و توشتهیۀواجب است و از طرف دیگر حفظ تن از خطر و 

.گرددمیامري شرعی محسوب 
ابوطالـب مکّـی گوشـه نشـینی را از وظـایف      :براي مریدیتحساوجود فضاي تک-7

در خبر آمده است که عزلت از مردم عافیت اسـت  کند که میمریدان دانسته است و نقل 
یابـد و  مـی کند که در جمع نمیصدق مرید آن است که در خلوت لذّتی کسب ۀو نشان

، 1ج،ق1310مکّـی، (کنـد کـه در آشـکار از آن محـروم اسـت     مـی در نهان نشاطی پیدا 
آویخـت و در آن  میپرده . انی در بازار داشتدر احوال جنید آمده است که دکّ). 95ص

پرداخت و این عمل خود را در عین جمع بودن، عبادت کردن میدر دل بازار به عبادت 
). 418، صهمان(پنداشتمی

در ایـن ایـام مریـد حـقّ    . ملزم به زاویه  نشینی و انزوا به امر شیخ بوده اسـت ،مرید
صحبت و معاشرت با دیگران را نیـز از دسـت   حقّحتّیخروج از زاویه نداشته است و 

کافی در مرید و مراد موجـود نباشـد، ایـن امـر     ۀو تجربولی وقتی دانش . داده استمی
و زنـدان انفـرادي   حراف گردد و نـوعی زنـدگی در تبعیـد   تواند براي مریدان منشأ انمی

ـ . توانسته در روح و روان نوسالک تأثیر سوء داشته باشدمیاست که  ل انزوا  به ترك تأه
.اسالمی مغایرت داردشده است که با اصول میو رها کردن خانواده نیز منجر 

ق شدن به اخالق الهی روح براي متخلّتربیتي نیک براي تمرین و هااز روش،ذکر
ولـی ). 733، ص 1385قشـیري، (است و همواره در متون عرفا به آن  توصیه شده است 
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زیـرا بـی   . یه باشـد شیطان در میـان صـوفّ  ۀتوانست یکی از راههاي رخنمیهمین مسأله 
حتّییکی از مصـادیق تـک سـا   .مفاهیم وردها دامی بزرگ بر راه صوفیان بودالعی از اطّ

مولـوي بـه آن   . کـرد مـی شدن مرید، وادار شدن او به تکرار اورادي بود که مراد تجویز 
:اشاره کرده است

ــد وردك    ــر چن ــه ذک ــبیح و ب ــه تس ــدان   ب ــر مری ــی ب ــیخی دروغ ــن ش مک
)1319غ ، ص1355مولوي، (

نادانی برخی مریدان را در بیان تلقین و ذکر، در قالب داستانی مولوي بی اختیاري و
بـه  ادان که با مهمـان شـدن در خانقـاهی   ماجراي آن صوفی ن. طنز گونه بیان کرده است

ـ  ك رایگان، وقتی خانقاه نشینان باطمع خورا خـر  «الع او، وردفروختن خرش،بـدون اطّ
تصـوف عیان اي از اورادي است که مدهخواندند، با آنان همراهی کرد، نمونمیرا » برفت

:خواندندمیبدون آگاهی و صرفاً از روي تقلید 
ــین   ــوفی همــ ــد آن صــ ــین  از ره تقلیــ ــدر حن ــرد ان ــاز ک ــت آغ ــر برف خ

)538ب/ 2د، ص1357، همو(
زدن از اقامت در خانقاه نوعی تـرك تأهـل و سـرباز    :اهالن در خانقاههمنشینی با نا-8

فرهنگـی  هـم   از آنجا که این اجتمـاع بـا مشـکالت    . دهم بووظایف همسري و پدري
بسـیاري از صـوفیان و   .کـرد مـی گاههایی را براي ساکنان فراهم همراه بوده است، لغزش

اتهـام صـوفیان   اند و آن را از مظانّ منکران به خطر این همنشینی و مجالست اشاره کرده
انـد  مجالسـت غیـر شـرعی دانسـته    پیامد سوء ایناند و بروز انحرافات جنسی را دانسته

).741، ص1385قشیري، (
ن اقتصادي آن ااماقامت در خانقاه و یافتن سر پناه و تغذیه اي رایگان در اوضاع نابس

محملی بوده است تا آسوده گزینانی که رنج کسـب روزي را بـر خـود همـوار     ،روزگار
معمـوالً  . نـان و نـوایی برسـند   نمودند، به میان صوفیان رخنه کنند تا از قبل آنان بـه مین

شد و این طفـیالن از  میفتوح و صدقات از جانب مخلصان و ثروتمندان به خانقاه هدیه 
مولوي در مثنـوي بـه مشـکالت اقامـت در خانقـاه نظیـر       . شدندمیمواهب آن بهره مند 
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:گرسنگی و دیر رسیدن غذا اشاره کرده است
ــه  ــدر خانقـــ ــاد انـــ ــه افتـــ و سماع اسـت و شـره  که امشبان لوت ولولـــ

چند از این صبر و ازین سه روزه چنـد ؟وین دریـوزه چنـد  ،چند از این زنبیل
) 523-2/522د، 1357مولوي، (

ــر   ــد و فقیـ ــیر بودنـ ــوفیان تقصـ ــر   صـ ــرا یبیـ ــی کفـ ــر ان یعـ ــاد فقـ کـ
)517ب/2د، همان(

ــار  ــوفی آز از روزگـ ــد صـ ــر یابـ زان ســبب صــوفی بــود بســیار خــوار دیـ
سـت از ننـگ دق  اسیر خورد او فـارغ مگــر آن صــوفیی کــز نــور حــق جــز 

) 533-532ب/2د، همان(
ــالع    آن لـــوت و آن ذوق و ســـماععِمـــط ــل او را ز اطـ ــد عقـ ــانع آمـ مـ

)  571ب/2د،همان(
ی بـه  تـوجه بیش از حد به حفظ ظاهر و یا بـی توجه:ترویج ظاهرسازي و ریاکاري-9

کرد و میصوفیان ۀالابالی گري بود، نیز صوفی نمایان را وارد جرگظاهر که خود نوعی 
شـده کـه   مـی گاه موجـب  توجهاین.داشتمیصوفیان واقعی را از دستیابی به حقیقت باز 

-پوشـیده میه لباس کوتاه جایی که بقی. صوفیان رفتاري مخالف عرف جامعه پیش گیرند
صاحب آن را که بخششِ مال، پسندیدگیِجایی. داند آنان ممکن بود لباس بلند برگزینن

آورد، ممکن بود فرد از ترس متهم شدن به ریاکاري، اموال خـود  مینزد مردم به ارمغان 
اي اثبات بی شبلی بریا عارفی چون) 246، ص1368ابن جوزي،(را به دجله فرو ریزد
ي هـا توصـیه . )249، صهمان(لباس گرانبهایش را به آتش بسوزانداعتنایی اش به دنیا 

» د و قلنـدر سـیرت  مرید باید که مالمتی صفت باشـ «: ی نیز گاه نامناسب بوده استتربیت
.دهدمیمرید را به الابالی گري سوق این توصیۀ).261، ص1371نجم رازي، (

ي مختلـف  هـا استکه به ایجـاد نحلـه  خرقه پوشی و خرقههرسازیظایکی از مصادیق
ی را طـی کـرده بـود خرقـه     برشاگردي که مراحل خاصشیخ . گشتمیصوفیه نیز منجر 

پوشانید و به این ترتیب مشرب آن صوفی بر اساس این که خرقه از دست که بپوشد می



27، شماره)1392(مچهاردهسال ، نامهکاوش266

از آنجا که این شیخ نیز از دست شیخی دیگرخرقه پوشیده بود، سلسله . گشتمیتعیین 
ود را بـه  کوشیدند تـا سلسـله نسـب خـ    میصوفیان . گشتمینسب این صوفیان تعیین 

. شـدند مـی صوفیان نامیـده  ۀسر سلسل...، جنید، و)ع(، علی)ص(پیامبر.اسالف برسانند
داند و انتساب خرقـه پوشـی صـوفیان را بـه     میابن جوزي این سلسله سند را نادرست 

، مطـرود  سال بـه نـام ام خالـد لبـاس پوشـاند     متابعت از رفتار  پیامبر که بر کودکی خرد
خرقـه پوشـی   ،شـیخوخیت ۀدر نظام تثبیـت یافت ). 153، ص1368ابن جوزي، (داندمی

از ... رنگ خرقه، خرقه درانی وخرقه سوزي، مرقعه سـازي، وصـله دوزي   . آدابی داشت
برکیفیت وصله دوزي و بخیه حتّی.اندخاص داشتهتوجهمواردي است که مشایخ به آن 

هجـویري،  (»ی شرط استدوختن رقعه را ترتیب و راست«شدمیمبذول توجهکردن فرد 
اي را کـه انـدر   درویشی به نزدیک بعضی از مشایخ اندر آمـد و رقعـه  «)67، ص1383

، ص همـان (»آن شـیخ او را مهجـور کـرد   . جامه دوخته بود، خـط بـه پهنـا آورده بـود    
71.(رنگ خرقه نیز اهمهت داشته است که نشانی از یبه ظاهر اسـت کـه صـوفیان   توج،
درانیـده انـد کـه    مـی خرقـه  ،در مراسم سـماع همچنین.به آن هستندیعی بی اعتنایمد

:  اسراف و امري مذموم در شرع است
چـرخ خرقـه و شـال کبـود خـویش     صوفی

تـــا جایگـــاه نـــاف بـــه عمـــدا فرودریـــد 
)879غ، ص1355مولوي،(

ماجرا کم کن کن و باز آ که مـرا مـردم چشـم   
شکرانه بسـوخت خرقه از سر به در آورد و به 

)17، ص1379حافظ، (
داند که از نظر میبه رنگ خرقه را مصداق پوشیدن لباس شهرت توجهابن جوزي 

، 1368ابن جـوزي،  (داندمیشرع ناپسند است، و خرقه درانی را از مصادیق تضییع مال 
). 15ص
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گیرينتیجه
سرسپردگی و  انحـراف عقیـدتی   ی که به  تربیتي نادرست هامبانی نظري رواج شیوه

افراد نیرنگباز از سادگی برخی ساده دالن منجر گشـت، بـا مفـاهیم     ةافراد و سوء استفاد
دگرگـونگی معنـایی   .گره خورده است... اصطالحاتی چون حال، وقت، عشق، پیر، زهدو

و برداشت شخصی و اغلب نادرست از مفهوم اصطالحات فـوق، سـالک صـادق را بـه     
ي عرفانی به هر دستاویزي دسـت یـازد و از   هاافکند که براي کسب تجربهمیورطه اي 

از طرف دیگر راه را براي مشایخ ریاکـار و  . این رهگذر استبداد مشایخ را نیز گردن نهد
جستجوي حـال، مریـدان را سـفارش کننـد تـا      ۀگشود تا به بهانمیصوفیان ناراست نیز 

اسقاط تکلیـف  .یکوبی غیر شرعی بپردازندبراي ایجاد وجد و حصول حال به سماع و پا
اعتنایی بـه  بی. پذیرفتمیبه بهانه ابن الوقتی صورت ي اجتماعیهاولیتئمسو گریز از 

تعمـیم مفهـوم عشـق الهـی بـه شـاهدبازي و       . گرفتمیکسب علم با عنوان زهد انجام 
ت مطلـق  این امور با تسلیم بی قید و شرط به پیر و والیـ ۀگشت وهممینظربازي منجر 

ذاتی بـراي انحـراف را نـزد صـوفیان فـراهم      پتانسیلهااین مؤلفه.گشتمیاو امکانپذیر 
.آورده بود

مشـایخ بـا مریـدان کـه بـا اصـول       ۀنادانی بسیاري از نوآموزان، رفتارهاي مسـتبدان 
ــان و توصــیه   ــا صــوفی نمای ــه هــااســالمی مغــایرت داشــت، همنشــینی ب ي مشــایخ ب

تعمیم نادرسـت آن مفـاهیم واال بـوده    ۀ،نتیج...و رنگ آن ویی چون خرقه هاظاهرسازي
مشـایخ، فرامـوش کـردن کرامـت انسـانی و ارج      ۀاین رفتارهاي مسـتبدان بن مایۀ. است

. ي خداداد انسان استهاننهادن به ارزش
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