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چکیده
ابوسعید ابوالخیر و ابوالقاسم قشیری هر دو از پیـران طریقـتانـد کـه سـالهـای متمـادی از عمـر
خویش را در تهذیب و تربیت سالکان صرف کردهاند .ایـن پـژوهش بـه شـیوة کتابخانـهای و بـه روش
توصیفی ـ تحلیلی قصد دارد تا به ارزیابی مؤلفههای تربیت عرفانی ازجمله پیر ،ذکر ،سـماع ،اخـالص،
سخاوت و شکیبایی در شیوة تربیتی ابوسعید ابوالخیر و قشیری با تکیهبر کتا های اسرارالتوحید ،رساله
قشیریه و ترتیبالسلوک بپردازد .یافتههای پژوهش نشان میدهد که از نگاه این دو عارف ،سالک بایـد
ابتدا حدنصا های اخالقی و تربیتی را دارا باشد و سپس پیری راهدان را کـه مـزین بـه صـفات تقـوی،
سخاوت و تواضع بوده برگزیند .هر دو عارف ،ذکر را بهعنوان یکی از آدا سلوک پذیرفته و انواع و
آدابی برای آن قائل شدهاند؛ هرچند در آدا عرفانی قشیری ،این موضوع دشوارتر بـه نظـر مـیرسـد.
ابوسعید ،سماع را یکی از اصول تربیت عرفانی خود و آن را غذای روح میداند؛ اما قشیری نگاه مثبتی
به سماع ندارد .ابوسعید و قشیری ،اخالص و اجتنا از تزویر را از شرایط سـلوک مـیداننـد .همننـین
سخاوت شیخ و مرید را در تربیـت عرفـانی مهـم مـیشـمارند؛ بـهویـژه اینکـه در اغلـب حکایـتهـای
اسرارالتوحید ،صحبت از بخشش ابوسعید است و او را باید شیخ سخا نامید و قشیری نیز برای بخشـش،
انواعی ازجمله سخاوت در تن ،در ثوا و مال برمیشمارد .درنهایت ،ابوسعید و قشـیری ،شـکیبایی در
برابر امر نفس اماره ،اوامر و نواهی شیخ و نامالیمات راه سـلوک را ضـروری مـیداننـد و بـا رفتارشـان
همنون صبوری و شکرگزاری بر مرگ فرزند ،شکیبایی را به مریدان و اطرافیانشان تعلیم میدهند.
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طرح مسأله
قرن پنجم دوره سرنوشتساز تاریخ ایران در زمینههای علمی ،ادبـی و عرفـانی اسـت.
عارفان نامی در اقصی نقاش خراسان بـه تربیـت سـالکان طریقـت اهتمـام داشـتند و سـالکان
مبتدی درس جوانمردی و تقوی را از پیران جهاندیده میآموختنـد .تصـوف ،نـوعی آدا
اخالقی است؛ آدابی که انسان را در مسیر تعالی قرار میدهد ،او را به معراج برده و همسـایه
خداوند میکند .انسان سالک که با رعایت حدنصا های اخالقی و تربیتی به طریق سلوک
قدم نهاده ،باید خطرهای راه را بشناسد و از ورطههای مهلک خود را برهاند .سالک باید در
ابتدای کار ،پیری کاردان و راهشناس را برای سلوک خویش برگزیند؛ زیرا سلوک بـا همـه
لطایل و زیباییهای خود ،راهی دشـوار اسـت و گردنـههـای صـعبالعبـور دارد کـه گـاه
سالک را از ادامة راه مییوس میکند و ازآنجاکه سلوک امری تدریجی است ،سالک نمی-
تواند و نباید که آن را یک شبه به پایان برسـاند .نقـش و حرـور پیـر در تربیـت عرفـانی بـه
حدی است که بیپیر بودن سالک ،درواقع نوعی کاستی و عیب بهحسا میآمد .از طـرف
دیگر ،پیر نیز باید لحظهبهلحظه سالک را ارشاد کند و از خطای او نگذرد؛ زیـرا گذشـتن از
خطای سالک ،خیانت به او و به راهی است که در پیش رو دارد .سالک نیز باید پیر حقیقـی
را از پیر نمایان شیاد بازشناسد.
عالوه بر نقش پیر ،ذکر و سماع ازجمله مسائل مطـرح و موردبحـث در آدا تربیـت
عرفانی و تصوف هستند .عرفای بزرگ و پیران تصوف هرکدام نظرهای مختلفـی در مـورد
ذکر و سماع دارند و آن را برای مریدان خویش در مسیر سلوک در نظر گرفتهاند .ابوسـعید
ابوالخیر و ابوالقاسم قشیری ،در مورد ذکر و سماع عرفانی با هم اختالفنظراتـی دارنـد کـه
این اختالف نظرها در شیوه تربیت عرفانی سالکان نیز تیثیر گذاشته است .ابوسعید عـالوه بـر
ذکر ،انجام سماع را برای سالک مهم میشمارد؛ اما قشیری تنها بر اصول ذکر تیکید دارد و
سماع را چندان مهم نمیشمارد.
همننین ،هر دو عـارف نـامی درزمینـه برخـورداری از خصـایل پسـندیدهای همنـون
سخا ،اخالص و صبر ،الگوی زمانة خود بـودهانـد و سـعی مـیکردنـد بـا رفتـار و منششـان،
مریــدان خــود را بــه رعایــت چنــین صــفاتی توصــیه و الــزام کننــد و بــر رعایــت جوانــب و
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دستورالعملهای چنین صفاتی پافشاری نمایند؛ هرچند قشیری نسبت به ابوسعید سعی داشـته
در کتا های خود ،ازجمله ترتیبالسلوک و رسـالهاش ،جزئیـات و توضـیحات بیشـتری را
در این زمینهها بیان کند و ابوسعید سعی داشته بهعنوان عارفی اجتماعی ،بـا تکیـهبـر رفتـار و
گفتار محبتآمیز و آمیخته به طنزش و با اشراف بر اندیشة دیگران ،در مسیر مقابله با تزویر،
هدایت شاهان و حمایت از مردم درمانده و تربیـت مریـدان ،از خـود واکـنشهـای مناسـبی
نشان داد و در جامعهای که خشونت و غارتگری موج میزند ،بیشترین تـیثیر اصـالحی را از
خود بهجا گذارد.
هرچند تصوف در ایران از ابتدا تا قرن پنجم ،فراز و نشیبهای فراوانی را داشته اسـت
و در اعصار مختلل مشایخ تصـوف ،آدا خاصـی در سـلوک عرفـانی ارائـه دادهانـد؛ امـا
ابوسعید و قشیری باوجوداینکه در یک مقطع زمانی و محدودة جغرافیایی و نیز تحـت تـیثیر
آموزههای استاد مشترکی بودهاند ،گاهی در تعالیم عرفانیشان اختالفنظر دارند؛ ازایـنرو،
این پژوهش بر آن اسـت تـا ضـمن تحلیـل مؤلفـههـای تربیـت عرفـانی ابوسـعید ابـوالخیر و
قشیری ،به بررسی نقش پیر ،ذکر (کیفیت بیان و انواع آن) ،سماع ،سخا ،اخالص و صـبر در
تربیت عرفانی دو عارف ذکرشده بپردازد.
چگــونگی و ضــرورت بیــان ایــن مؤلفــههــا در تربیــت عرفــانی و پــرداختن بــه وجــود
شباهتها و تفاوتهایی در آدا و نوع آنها در شیوة تربیـت عرفـانی ابوسـعید ابـوالخیر و
قشیری ،از ضرورتهای انجام این پژوهش است.
پیشینة پژوهش
با توجه به تحقیقات گستردهای که تاکنون در حوزة مطالعات عرفـانی بـهویـژه تحلیـل
ساختاری و محتوایی آثار عارفان نامی و تیثیرگذاری همنون ابوسعید ابـوالخیر و ابوالقاسـم
قشیری انجامشده است؛ اما تاکنون پژوهش مستقلی درباره مقایسه دیدگاه این دو عارف در
مورد مؤلفههای تربیت عرفانی همنون پیر ،ذکر ،سماع ،سخا ،اخالص و صـبر نوشـتهنشـده
است؛ اما پژوهشهای انجامشده مشابهی با عناوین زیر قابلتوجه است:
 .1هاشمی سجزهئی ،ابوالفرل ( )1392در مقالهای با عنوان «استاد و نقش آن در سیر
و سلوک با نگاه آسیبشناسی» بـه مقولـه نقـش پیـر و لـزوم حرـور او در سـلوک عرفـانی
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میپردازد .نتایج این پژوهش نشان میدهد که در سالهای نفوذ تصوف ،افراد شیاد ،خود را
بهعنوان پیر تصوف معرفی کرده و راه سلوک را بر سالکان بستهاند و با ایـن وسـیله راهیـابی
سالکان را به محرر پیران واقعی سد کردهاند.
 .2شــمس ،محمــدجواد و زارع بازقلعــه ،صــونیا ( )1390در مقالــه «اد و ســلوک
عرفانی» خاطرنشان میسازند که اد در عرفان حفظ حریم بنـدگی اسـت و انسـان سـالک
برای رسیدن به خداوند باید آدا خاصی را رعایت نماید.
 .3فاضلی دهکردی ،مهدی و سـلمان رضـوانخـواه ( )1389در مقالـه «بررسـی ذکـر
بهعنوان یکی از شاخصههـای انـس بـا قـرآن و تـیثیر آن در تربیـت اخالقـی» بـه جنبـههـای
مختلل انس با قرآن و خداوند میپردازد .نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از ایـن اسـت
که ذکر ،دعا و عبادت در تربیت عرفانی نقش بسزایی دارد و تنها خداوند بـه صـالح انسـان
واقل است.
 .4طالبزادگان ،اسماعیل ( )1397در کتا «تذکرهالمؤمنین :ذکر در آیینـة قـرآن و
حدیث» بیان میکند که به سبب اهمیتی که اسالم برای انسان قائل شـده ،دسـتورهایی بـرای
او ارائه کرده است و قرآن مجید کـه کتـا راه سـعادت اسـت ،انسـان را بـه ذکـر و یـاد او
فرامی خواند .در این کتا  ،عالوه بـر توصـیه بـر بیـان ذکـر ،بـه حفـظ و نگهـداری آن نیـز
اشارهشده است.
 .5ولییاری اسکندری ،علیرضا و امیری ،لـیال ( )1395در مقالـهای بـا عنـوان «رقـ
عرفانی سماع از دیدگاه ابوسعید ابوالخیر و موالنا»؛ ضـمن بیـان معنـای لغـوی سـماع ،آن را
وجد و پایکوبی صوفیان معرفی کرده و به بیـان نقطـه نظـرات ابوسـعید ابـوالخیر و مولـوی
دراینباره میپردازند.
 .6فتورهچی ،مینو ( )1384در مقاله «سـماع در اسـرارالتوحید»؛ ضـمن معرفـی کتـا
اسرارالتوحید ،به بیان دیدگاه ابوسعید ابوالخیر در مورد سماع مـیپـردازد .او زمـان مکـان و
آدا سماع ابوسعید را نیز با حکایات گوناگون بیان کرده است.
 .7رضایی کهنمویی ،راحله ( )1396در پایـاننامـة خـود بـا عنـوان «مطالعـة تطبیقـی
سلوک عرفانی از منظر ابوالقاسم قشیری و عزیزالدین نسفی» به ایـن نتیجـه رسـیده کـه سـیر
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سلوک قشیری غالباً متیثر از آیات قرآن و روایات بوده است؛ درحـالیکـه نسـفی بـه سـبب
تیثیرپذیری از عرفان ابن عربی ،بیشتر بر جنبة کشل و شهود و تجلی تیکید دارد.
 .8اشتیاقی ،فتانه ( )1392در پایاننامة خود با عنوان «نظام عرفانی ابوسعید ابوالخیر» به
این نتیجه دستیافته است که اعتقاد راسخ ابوسعید به عرفان مثبـت و اجتمـاعی ،سـبب شـد
که برخالف دیگـران ،بـهجـای انـزوا و گوشـهگیـری ،بـا قـرار گـرفتن در مـتن جامعـه و بـا
بکارگیری شیوههای رفتاری و گفتاری خاص ،به ارشاد مردم و طبقه حاکمه بپردازد.
 .9غالمی مرحقی ،رضا ( )1394در پایاننامة خود بـا عنـوان «تحلیـل عرفـانی مسـائل
تربیتی از دیدگاه امام محمد غزالی و ابوالقاسم قشیری در کیمیای سعادت و رسـاله قشـیریه»
صرفاً به جمعآوری شواهدی در ابعاد تربیتی و عرفانی ،ازجمله عزتنفس ،تقوا ،مجاهـدت،
معرفت ،رضا و محبت و  ...از دیدگاه این دو عارف میپردازد و بـر جنبـة اسـتحکامبخشـی
نظام خانواده و دوری از انحرافات اخالقی با به کار بستن چنین فرایلی تیکید دارد.
 .10بهرامپوریان ،برزو ( )1399در پایـاننامـة خـود بـا عنـوان «نظـام سـلوکی ابوسـعید
ابوالخیر؛ مبانی و ساختار» به این نکته دستیافته است که ابوسعید ،عارفی اسـت متمایـل بـه
مشر مالمتی و اعتقاد به شادخواری و ذوق و مستی در عرفان که سبب شـده تفـاوتهـای
بارزی در طریقت خویش با سایر مشایخ عصر خویش داشته باشد.
پژوهش حاضر در ادامه پژوهشهای عنوانشده ،میکوشد تـا ضـمن تحلیـل سـبک و
شیوة تربیت عرفانی از دیدگاه ابوسعید ابـوالخیر و قشـیری ،نقـش پیـر ،ذکـر ،سـماع ،بـذل،
اخالص و بردباری را در مسیر سلوک و شیوه تربیت عرفانی از دیدگاه دو عارف ذکرشـده
بررسی کند .همننین درصدد پاسخگویی به سؤاالت زیـر اسـت :اهمیـت نقـش مؤلفـههـای
مذکور در شیوة تربیت عرفانی از دیدگاه ابوسعید و قشیری تا چـه حـد اسـت؟ نقـش چنـین
مؤلفههایی ازنظر این دو عارف ،چه شباهتها و تفاوتهایی در تربیت عرفانی با هم دارنـد؟
کدامیک سهلگیر و کدامیک سختگیر و متعصب عمل میکند؟
روش پژوهش
این پژوهش به شیوه کتابخانهای و به روش توصیفی ـ تحلیلی انجامشده است .پـس از
مطالعات حکایات کتـا هـای اسـرارالتوحید فـی مقامـات شـیخ ابوسـعید ،رسـاله قشـیریه و
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ترتیب السلوک ،استخراج و طبقهبندی فـیش هـا انجـام شـد و سـپس نقطـه نظـرات ابوسـعید
ابوالخیر و قشیری در مورد نقش پیر ،ذکر ،سماع ،دهش ،اخالص و صبوری و شـباهتهـا و
تفاوتهای دیدگاههای آنان درباره مؤلفه ذکرشده و درنهایت ،رسیدن به سبک تربیتـی هـر
دو عارف نامی بررسیشده است.
بحث و بررسی
 .1تربیت عرفانی

عرفان نوعی شناخت و معرفت مستقیم فراحسی و فراعقلی است و فرآیند رفع موانع و
کشل حجا های قلب با نوعی سلوک یـا جذبـه آن را میسـر مـیسـازد (ر.ک :رحیمیـان،
) 5 :1395؛ پس عارف به بـاطن ،غیـب و وحـدت اصـیل نهفتـه در وراء ظـواهر و کثـرتهـا
وقوف می یابد .این روند سیر انفسی دارد و مستلزم کمال نفس است و از راه خودشناسـی و
اشراق درون حاصل می شود .در صـورت کلـی عرفـان بـه دوشـاخه نظـری و عملـی تقسـیم
میشود (ر.ک :همان.)5 :
تربیت عرفانی ،روشی است برای هموارسـازی ارتبـاش انسـان بـا خداونـد ،و پـرورش
انسانی است که جز حق نبیند و جز صدای حق نشنود .عرفان پردهها را از چشم سالک کنار
زده و از او انسانی دیگرگونه میسازد .انسانی که مصداق کالم سعدی گردد:
رسد آدمی بهجایی که بهجـز خـدا نبینـد

بنگــر کــه تــا چــه حــد اســت مکــان آدمیــت
(سعدی.)142 :1388،

 .2تحلیل سبا و مؤلفههای تربیت عرفانی در شـیوة تربیتـی ابوسـعید ابـوالخیر و
ابوالقاسم قشیری
2ـ .1ضرورت وجود پیر در تربیت عرفانی

در مسیر تکامل تصوف همیشه افرادی فرصـتطلـب و سـودجو ،خـود را بـه کسـوت
پیران مربی درآورده و راه را بر سالکان طریقت سد مـیکـردهانـد .هرچنـد سـالک قبـل از
ورود به عرصه سلوک ،باید حدنصا های اخالقـی و تربیتـی را در خـود محـک بزنـد؛ امـا
برای سلوک الی اهلل از انتخا و پیروی از پیری راهدان ناگزیر است تـا بـاوجود خطـرات و
سختیهای طاقتفرسای این مسیر به خطا نرود .در فرهنگ اصطالحات عرفانی ،پیر ،مرشـد
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و راهنما معنی شـده اسـت (سـجادی .)113 :1350،پیـر ،شخصـیتی معنـوی اسـت کـه خـود
راههای سلوک و سفر عرفانی را طی کرده و در میان اهـالی آسـمان نـامی بـه هـم رسـانیده
است .نجمالدین رازی در مرصادالعباد ،لزوم پیروی از پیر را در سلوک چنین بیان مـیکنـد:
« بدان که احتیاج مریـد سـالک بـه شـیخ از وجوهـات بسـیار اسـت  ...و اینکـه راه ظـاهر بـه
کعبهصورتی بیدلیل راهشناس نمـیتـوان بـرد( »...نجـمالـدین رازی .)228 :1373،بنـابراین،
تبعیت از پیر سبب در امان ماندن از وسوسههای گونـاگونی مـیشـود کـه سـالک را تهدیـد
میکند و او را از ادامه مسیر بازمیدارد:
حــذر از وسوســه نفــس کــه درراه خــدا

مـردم افکـن تــر از ایـن غــول بیابـانی نیســت
(سعدی)947 : 1388 ،

طی این مرحله بی همرهـی خرـر مکـن

ظلمــات اســت بتـــرس از خطـــر گمراهــی
(حافظ)254 :1373 ،

سالک باید پیری را برگزیند که راههای آسمان را بشناسد و بهتماممعنا کاردان باشد و
قدرت تمیز راه را از چاه دانسته باشد .پیری که سالهای طوالنی از عمر خود را در تهـذیب
اخالق گذرانده و خود سرسپرده پیری دیگر بوده باشد (ر.ک :انصاری.)100 :1362،
پیــر را بگزیـــن کــه بــیپیــران ســفر

هســـت بـــس پرآفـــت و خـــوف و خطـــر

پــس رهــی را کــه ندیدســتی تــو هــیچ

هیــــن مــــرو تنهـــا ز رهبــــر ســــر مپیــــچ
(مولوی)133 :1372 ،

ازنظر قشیری ،علم تصـوف از چنـد جهـت از علـوم دیگـر متمـایز اسـت .اول عطـش
خداجویی ،دوم آمادگی ازخودگذشتگی و سـوم ضـرورت اد آمـوزی از شـیخ تربیـت و
طریقت .مرید در راهی قدم مینهد که نبردی بـیامـان میـان نفـس امـاره و قلـب مشـتاق در
جریان است .نتیجه این نبرد سرنوشتساز پیری را میطلبد که خود قبالً بر نفس اماره پیـروز
شده و از مهالک راه باخبر باشد .پیری که عالوه بر تجار سـلوک خـویش از تجربـههـای
دیگر مشایخ نیز آگاهی داشته باشد.
اهمیت اد آموزی مرید نزد پیر ازنظر قشیری بهقدری مهم است که در عنـوان اولـین
فصل کتا ترتیب السلوک به این نکتـه تیکیـد مـیورزد .یکـی از مهـمتـرین دغدغـههـای
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قشیری در سلوک مریدان ،پیروی آنان از پیـران ناصـالح اسـت .او مـیدانـد کـه ایـن کـار،
سالک را از مسیر واقعی دور میکند و حقایق را از او پوشیده میدارد .قشیری علـت اصـلی
نوشتن کتا رساله قشیریه را نیز ،نفوذ فساد در تصوف عنوان میکند ،تا زنـگ خطـر ورود
صوفی نمایان و شیادان را به تصوف به صدا درآورد ،و صـوفیان اقصـی نقـاش ایـران از ایـن
خطر در امان بمانند (قشیری .)29-26 : 1397،همننین ،از دیـدگاه قشـیری ،یکـی از مهـم-
ترین عواملی که باعث سرعتبخشیدن به سلوک میشـود ،تلمهـذ نـزد شـیخ دانشـمند اسـت
(ر.ک :همان.)26 :
ازنظر شیخ ابوسعید نیز ،تربیت عرفانی بدون حرور پیر غیـرممکن اسـت« .شـیخ مـا را
گفتند :اگر کسی خواهد بیپیری این راه رود ،تواند؟ شیخ گفت :نتواند ،برای آنکـه کسـی
باید که بدان راه رسیده باشد ،تا او را بدان راه داللت کند و عیـب و هنـر راه بـازو بگویـد و
در هر منزل گوید .که این فالن منزل است ،اینجا زیادت مقام باید کرد و اگر مهلکـه جـایی
باشد ،بگوید که حذر باید کرد که او را به رفق دل میدهد تا او به قوت دل آن راه مـیرود
تا به مقصود رسد ،چون به مقصود رسید بیاساید» (محمدبنمنور.)296 :1366 ،
ابوسعید ابو الخیر بر این باور است که مرید بدون پیر چون دیـوی در بیابـان سـرگردان
است .او اطاعت سالک از پیر را همسنگ اطاعت از خداونـد مـیدانـد و در ایـن سـخن بـه
کالم الهی استناد میکند (ر.ک :همان .)297 ،ابوسعید ضمن تشبیه پیر به نـور ،پیـر را چـون
نوری میداند که در قیامت بنده را شفاعت میکند (ر.ک :همان.)290 :
از مهمترین ویژگیهای پیر ازنظر قشیری در تصوف ،این است کـه پیـر بایـد بـا رفتـار
خود الگوی عملی سالکان طریقت قرار گیرد .سالک در مسیر سلوک ،عوام است و باید در
رفتار و کردار به پیر تیسی جوید .از نگاه قشیری پیر باید کارآزموده بوده و قبالً خـود مسـیر
سلوک را با موفقیت طی کرده باشد .او باید نسبت به خطرهـای راه آگـاهی کامـل داشـته و
هر خطر را در وقت مناسب به سالک گوشزد نماید .پیر باید از دانش کـافی بهـرهمنـد باشـد
(ر.ک :قشیری .)27-26 :1397 ،قشیری در جای دیگر به اد پیر اشـاره مـیکنـد و تیکیـد
میورزد که پیر باید مؤد به آدا باشد .در این قسمت بابیان حکـایتی از بایزیـد بسـطامی
اد پیر را گوشزد مـیکنـد« :از اسـتادم ابـوعلی شـنیدم رحمـهاهلل علیـه کـه گفـت :بایزیـد
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بسطامی را صفت کردند که فالن جای مردی پدیدار آمده است که بـه والیـت مـیگویـد.
بایزید قصد او کرد تا او را ببیند ...مرد بیرون آمد و اندر مسجد آ دهان بینـداخت .بایزیـد
بازگشت و بـروی سـالم نکـرد .و گفـت :ایـن مـردی اسـت کـه ادبـی از آدا شـرع نگـاه
نمیدارد ،چگونه امین بود بر اسـرار حـق سـبحانه» (قشـیری .)428-427 :1391 ،ایـن مسـلله
بیانگر آن است که پیر طریقت باید جامع آدا شریعت باشد .او نباید هیچ اصـلوفرعـی را
مهمل گذراند؛ زیرا سالک تنها به رفتار او مینگرد و به او تیسی میجوید.
ابوسعید خود پیری کاردان و بلندآوازه است .او برای کسی که رهبـری مریـدان را بـه
عهده میگیرد ،صفاتی برمیشمارد و خود نیز به این اصول پایبنـد اسـت :از منظـر ابوسـعید،
تکبر از رذایل بزرگ است .پیر باید نسبت به مـردم حتـی پیـروان اقلیـتهـای دینـی فـروتن
باشد .با تواضع پیر نسبت به مرید است که سالک اصول تربیت عرفانی را بهتر فرامـیگیـرد؛
برای مثال ،ابوسعید با آن مقام در زهد و تصوف به دعوت مهمانی یکی از مریـدان خـود در
راه ،لبیک گفته و با وی درنهایت فروتنی رفتار میکند (ر.ک :محمدبنمنـور.)238 :1366،
در جای دیگر تواضع شیخ ابوسعید در برابر لقمـان سرخسـی کـه از عقـالی مجـانین اسـت،
جالبتوجه است (ر.ک :همان.)224 :
ابوسعید معتقد است که وقت ،شمشیری است کـه قبـل و بعـد خـود را قطـع مـیکنـد.
وقت انسان ،این نَفَس است بین دو نَفَس گذشته و آینده ،پس هم پیر و هم سالک بایـد کـه
وقت خود را غنیمت بشمارند و از آن در راه تزکیه و تعلیم بهترین استفاده را بکننـد (ر.ک:
همان.)307 :
پیر باید پس از پذیرفتن سالک و بیان شرایط سلوک ،به او تلقین ذکـر کنـد؛ بنـابراین
ذکر ازجمله مسلله مهم در تربیت عرفانی سالک است که در ادامه به آن پرداخته میشود.
2ـ .2ضرورت انجام ذکر در تربیت عرفانی

اغلب مشایخ صوفیه ،برای ذکر بهعنوان یکی از آدا سلوک ارزش فوقالعـاده قائـل
هسـتند؛ بــهگونـهای کــه نجـمالــدین رازی در مرصـادالعباد دربــاره ذکـر و آدا آن ســخن
میگوید که سالک باید قبل از ذکر ،غسل یا وضو داشته باشد ،جامـه پـاک بپوشـد و خانـه
نظیل کرده ،بوی خوش بسوزاند .در هنگام ذکر باید به قبله نشست .غالب ذکر نجـمالـدین
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رازی «ال اله اال اهلل» است (ر.ک :نجمالدین رازی.)1372 :1373،

کتا اسرارالتوحید با این ذکر شروع میشود« :الحمداهللِ الذَی نـورِ قُلـو َ مَولیائِـهِ بـه
لَطایِلِ اَنوارهِ وَ جَعَلَ سَرَایِرَ اَحبائِه» (محمـدبنمنـور .)2 :1366،ابوسـعید نیـز یکـی از اصـول
سلوک را ذکر میداند و مریدان خویش را به مداومت بر آن سفارش مـیکنـد .او بـر ذکـر
شریل «یااهلل» مداومت داشته و مریدان را به انجام آن سفارش مـیکنـد .ذکـر «یـااهلل» و «اهلل
اهلل» ،ذکر غالب مشایخ تصوف است و این نام شریل ،همان است که به عقیده ابن عربی بـه
همراه اسم رحمان ،اسم اعظم الهی است (ر.ک :رحیمیان .)238 :1395،ابوسـعید در سـفر و
حرر بر این ذکر مداومت داشت؛ بهنحویکه در حق او مبالغههایی نیز کردهاند .نظیـر «اگـر
ابوسعید میخفت از اقصای حلق او آواز اهلل اهلل اهلل میآمد» (محمدبنمنـور.)27-53 :1366،
راه ارتباش با خداوند به عقیده ابوسعید ابوالخیر بـه عـدد همـه آدمیـان و بسـی بیشـتر از ایـن
است .از هر دلی راهی بهسوی خداوند متعال است« :او خود مدتها در صومعه بـه سـکوت
مشغول بود و جز بهضرورت با کسی سخن نمیگفت .با یک نان روزه میگشـاد .در سـرای
بسته و به ذکر میپرداخت .در هنگام ذکر نیز پنبهای در گوش خود میکرد ،تا آوازی حـال
او را آشفته نسازد .ابوسعید بعری از شبها خود را بر درختی میافکنـد و بـه ذکـر مشـغول
میشد .او در ابتدای کار ریاضت ،بسیاری از شبها را تا صبح به ختم قرآن و ذکـر مشـغول
بود» (همان)27-31 :
محمد بن منور در کتا اسرارالتوحید نقل میکند که ذکر ابوسـعید فقـط منحصـر بـه
«یااهلل یااهلل» نبود؛ بلکه او گاه چند بیت شعر را بهعنـوان ذکـر تکـرار مـیکـرد و بـه مریـدان
خویش نیز توصـیه مـینمـود (ر.ک :همـان .)29 :همننـین ،او عـادت اهـل خانقـاه را بـرای
مریدان ،پاکی جامه و طهارت مداوم میداند و بعدازآن به ذکر بین نماز شام و خفتن اشـاره
میکند و در بیان ذکر به این آیه شریفه تمسک میجوید« :و مِنَ اَلیلَ فَسِـبحه اَدبـارَ النٌجـوم»
(طور.)49 /
ابوسعید حالت سماع را هم نوعی نماز و ذکر مـیدانـد (ر.ک :همـان .)226 :از اذکـار
دیگر شیخ ابوسعید و آموختن آن به مریدانش ،دعا بـه حـال مـردم بـوده اسـت .چناننـه در
حکایات دیدار او با قشـیری بـه ایـن نکتـه اشـارهشـده اسـت (ر.ک :همـان .)226 :ابوسـعید
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(ص)

سفارش کرده بود که هرکس هر شب جمعه هزار بار صلوات بفرسـتد ،حرـرت محمـد

را به خـوا زیـارت خواهـد کـرد کـه او خـود حکایـت صـلوات فرسـتادن و دیـدارش بـا
پیامبر(ص) را بیان کرده است (ر.ک :همان.)268 :
قشیری نیز ازجمله عارفانی است که به ذکر اهمیت فراوان داده و آدا خاصـی بـرای
آن در نظر گرفته است .او در رساله قشیریه و ترتیب السلوک فصل خاصـی را بـه ایـن مهـم
اختصاص داده و خود نیز بر انجام آن اهتمام تمام دارد .قشیری در ابتدای ترتیـب السـلوک،
ضمن تقسیم ذکر به ذکر زبـانی ،یقظـه ،قلـب ،سِـرت و جـوارح ،چگـونگی آمـوزش و شـیوه
استفاده از آنان را برای سالکان نیز بیان میکند.
ازنظر قشیری ،ذکر زبانی ،سادهترین نوع ذکر اسـت و اکثـر مشـایخ تصـوف آن را بـه
مریدان خود آموزش میدهند؛ اما کیفیت و نوع اذکـار متفـاوت اسـت« :مقـامی از مقامـات
سلوک است و آن تالش سالک است ،برای بهرهمنـدی از نیروهـای درونـی خـویش بـرای
رسیدن به مرتبه قر الهی» (قشیری .)35 :1397،قشیری مداومت ذکر زبانی برای سـالک را
مهم میشمارد؛ زیرا معتقد است که «اگر ذکر زبانی ادامه یابـد بـه مرحلـه یقظـه مـیرسـد و
یقظه ازنظر گاه حکیم سهروردی مرحله اول طریقت است؛ یعنی بیـداری از خـوا غفلـت
بعد از تکرار ذکر( »...همان .)35 :ادامه ذکر زبانی به ذکر قلب میانجامد .سالک بـر تکـرار
ذکر زبانی اصرار میورزد و در ذکر فانی میشود ،پس ذکر قلبی آغاز مـیگـردد« .هرچنـد
کسی جز سـالک ذکـر قلبـیاش را نمـیشـنود؛ امـا او گمـان مـیبـرد کـه دیگـران ذکـر را
میشنوند» (همان .)42 :در بحبوحه ذکر زبانی ،اگر سالک دل از غفلـت بشـوید و بـر نفـس
پیروز گردد ،بهنحویکه واردات بر قلب آید ،او به ذکر سِرت نائل شـده و بـه مرتبـهای بـاالتر
صعود کرده است« .درواقع ذکر سِرت همان ذکر قلب است؛ امـا قـدری فراتـر از آن» (همـان:
 .)39وقتی قلب از همه کدورتها پاک شود ،ذکر سِرت پدید میآید.
قشیری در ادامه آموزش ذکر به سالکان ،چنین مطرح مـیکنـد کـه «در ابتـدای ذکـر
جوارح ،سالک در اندام خود حرکتی مشاهده میکند .پس از مدتی این حرکات به صـوت
تبدیل میشود و از همه اعرا جز زبان کلماتی شنیده میشود .حرکت اعرا و شـنیدن صـدا
از آنها برای سالک چیز شگفتی نیست؛ زیرا او تجربـههـایی از انـواع دیگـر ذکـر داشـته و
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بهنوعی در ذکر غرقشده است (همان.)45 :
ابوالقاسم قشیری در تربیت عرفانی سـالکان ،آدا خـاص خـود را دارد کـه در میـان
همه آدا  ،ذکر از جایگاه ویژهای برخوردار است .در کتا ترتیب السلوک چنان بر بیـان
ذکر تیکید میورزد که گـویی ایـن کتـا مخـت

ذکـر اسـت« :سـزد کـه مریـد بـر ذکـر

مداومت کناد تا از همه اشیا غایب شود و این غیبت متوقل بر توفیق الهی اسـت در تقویـت
اراده او» (همان.)21 :

مهمترین آدا  ،شرایط و مراحل ذکر ازنظر قشیری در با سـیوسـوم کتـا رسـاله
قشیریه مطرحشده است و حسن مطلع این بخش را آیه شریفه «یا اَیها الَذینَ آمَنـو ذُکـرو اهلل
ذِکراً کثیراً» (احزا  )41/قرار داده است .او در آدا و شرایط ذکر بر این عقیده است کـه
مرید باید هنگام ذکر ،از خویش غایب شود و در ادامه از خـود ذکـر نیـز غیبـت کنـد .ایـن
غیبت و حرـورها ،ارتقـا مقـام سـالک را در پـی دارد و او را بـه درگـاه ربـوبی نزدیـکتـر
میکند .ذکر مورد تیکید قشیری در کتا های ترتیب السلوک و رساله قشـیریه« ،اهلل اهلل اهلل»
است (قشیری .)34 :1397،او می گوید سالک در هر شرایطی و در هر مکانی میتواند ذکـر

بگوید و با خداوند بزرگ ارتباش برقـرار کنـد .همننـین ،قشـیری در کتـا رسـاله قشـیریه
بخش ذکر را به سخن حررت محمد(ص) آذین میبندد (ر.ک :همان .)346 :1391،قشـیری
کمال سالک را در ذکر میداند و تکرار ذکـر را زمینـه ورود بـه بارگـاه الهـی مـیدانـد .در
ادامه ،ذکر را منشور الهی می شمارد و از خصای

محاسن آن بسیار سخن میگوید (ر.ک:

همان.)347 :
از نگاه قشیری ذکر موقوف بهوقت نیست و هر زمان که سالک اراده کنـد ،مـیتوانـد
آن را بهجا بیاورد .قشیری ذکر را مهمتـر از فکـر مـیدانـد و بـه ایـن نکتـه اذعـان دارد کـه
خداوند بزرگ ذکر خود را مقابل ذکر ما قرار داده است .آنجا که مـیفرمایـد« :فَـاذْکُرُونِی
مَذْکُرْکُمب» (بقره .)159 /چنانکه مشاهده میکنیم قشیری معتقد است که ذکـر بـه دل سـالک
حالوت میبخشد و شیرینی آن در کنار قرآن و نماز روح را طراوت داده و وحشت غفلـت
را از انسان دور میسازد (قشیری .)352-348 :1391،همننین ذکر عشقی میآفرینـد کـه از
دو سو برای انسان بُرد است .او عاشق خدا میشود و خدا نیز شیفته او میگردد؛ «مَن عَشَقَنی
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عَشَقته» (همان.)353 :
در شیوه تربیت عرفانی قشیری ،وی کوتـاهی در ذکـر بـهوسـیله سـالک را مسـتوجب
عقوبت میداند .او مریدان را به بیان ذکر «اهلل اهلل» درهرحال سفارش میکنـد و کـمتـوجهی
به ذکر را ناپسند می داند .او معتقد است اگر سالک دراثنای ذکر ،به امور دیگر توجه کنـد،
به مرحله و مرتبهای پایین تنزل مییابد .سالک باید آنچنان در ذکر غـرق شـود و پایبنـد بـه
آن گردد که خبر مرگ پدر و مادر نیز خللی در کار او ایجاد نکنـد (ر.ک :همـان .)38 :در
جای دیگر ،خود غفلت از ذکر را عقوبت عارف میدانـد و از زبـان نـوری مـیگویـد« :هـر
چیزی را عقوبتی است و عقوبت عـارف آن اسـت کـه از ذکـر بازمانـد» (همـان .)353 :وی
سالک را برای رسیدن به خدا به تداوم ذکر گفتن تشویق میکند.
چنانکه قبالً اشاره شد ،ابوسعید ابوالخیر حالت سماع را نـوعی نمـاز و ذکـر مـیدانـد؛
بنابراین ،سماع و همننین نحوة انجام آن در زمان و مکان خاص ،ازجمله مؤلفههـای تربیتـی
در شیوة تربیتی عرفا و آموزش آن به سالکان بوده است که بدان پرداخته میشود.
2ـ .3ضرورت شناخت و نحوه انجام سماع در تربیت عرفانی

سماع ،نوعی طر عاشقانه و پای کوبی عاشـق زمینـی همـراه بـا عشـق ،ارادت و نیـاز
عارفانه برای معشوق آسمانی است .از منظر دیگر ،مجامع موسیقی و وجد صوفیه ،سماع نـام
دارد (ر.ک :چیتیک .)148 :1382،صوفیه در حال جذبه دل خود را به دلدار متوجـه سـاخته
و با حرکات مناسب همراه با آهنگهای مـوزون و مخصـوص ،ذکـری را تکـرار مـیکننـد
(ر.ک :حیدر خانی .)69 :1374 ،صوفی در این حالت فوق مستی شبیه چیرهدستی است کـه
سر از پا نمی شناسد و تمام قوای او متوجـه معشـوق اسـت و همـه و حتـی خـود را فرامـوش
کرده است (ر.ک :مشیری .)16 :1356،مولوی در مثنوی معنوی ،سماع را غذای عاشـقان و
محرک خیال میداند« :او معتقد است سماع موجب بروز و ظهور مکنونات سالک میشود.
او رقــ

در حــین ســماع را رهیــدگی از جســم و خرســندی از هــوای عشــق مــیدانــد و

دستافشانی و پایکوبی هنگام سماع را چون حرکات برگها در هوای بهاران میشـمارد»
(زرینکو .)34 :1372 ،
گروهی از اهل تصوف بر این باورند که هرکدام از حرکات سماع رمـز خاصـی دارد:
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الل) چرخ زدن :اشاره به شهود حق در جمیع جهات ) .جهیدن :اشاره بـه شـوق بـه عـالم
علوی .ج) پای کوبی :اشاره به پایمال کردن نفس اماره .د) دستافشانی :اشاره به دستیابی به
وصال محبو (ر.ک :همان .)33 :با توجه به رموز مذکور ،میتـوان گفـت کـه سـالک در
سماع بهنوعی بر هوای نفس غالب میشود و ما سویاهلل را در نظر نمیآورد و حرکـاتش از
روی لهو و لعب نیست .خواجه عبداهلل انصاری سماع را اشارت میداند؛ اما اذعـان مـیدارد
که هرگز سماع نکرده است؛ مگـر در نکتـه و اشـارتی (ر.ک :انصـاری.)580-581 :1362،
حاکمی در کتا سماع در تصوف معتقد است« :صوفیه با سماع چنان سینه را از دوست پـر
میکنند که یاد خودشان فراموششان میشـود .هـر قلبـی آواز دلنـواز را دوسـت دارد و ایـن
آواز خوشدلهای بیمار را مداوا میکند .همانگونه که کودکـان را بـا آواز خـوشخـوا
میکنند» (ر.ک :حاکمی.)2-4 :1367،
سماع زمانی مؤثر واقع میشود که با آدا خاص برگزار شـود .هجـویری مـیگویـد:
«بدان شرش اد سماع آن است که آن را عادت نسازی و باید چون سماع کنی ،پیری آنجا
حاضر باشـد و مبتـدیان بایـد کـه سـماع نکننـد» (هجـویری .)609-610 :1384،کاشـانی در
مصباح الهدایه ،آدا سماع را چنین برمیشمارد« :ازجمله آدا سـماع اخـالص اسـت ،در
مجلس سماع باید کسانی حرور یابند که سماع را منکر نباشند ،در مجلس سماع نباید لقمه
حرام استفاده شود ،هرکس به مجلس سماع وارد شـد بایـد اول بـه اد و سـکوت بنشـیند،
انسان در مجلس سماع باید تا میتواند بهخصوص در حرور مشـایخ ،قـوت امسـاک داشـته
باشد .و حرکتی از خود نشان ندهد» (کاشانی.)194-196 :1367 ،
هرچند ابوسعید ابـوالخیر و قشـیری هـر دو از آبشـخور عرفـان ابوعبـدالرحمن سـلمی
سیرا شدهاند؛ اما باوجوداین ،خطمشی عرفانی و تعلیمات این دو با هم تفاوتهـایی دارد.
در تعلیمات ابوسعید ،گاه تسـاهل دیـده مـیشـود و در طریـق سـلوک ،آسـانگیرتر بـه نظـر
میآید و سماع را از ارکان سلوک میداند؛ چنانکه آن را با نماز یکی مـیدانـد .ابوسـعید،
شیخ سماع است و درهرحالتی آن را از یـاد نمـیبـرد (ر.ک :محمـدبنمنـور .)62 :1366،او
برای سماع ارزش فوقالعاده قائل است .هرچند سماع سالهـا پـیش از ابوسـعید ابـوالخیر در
تصوف آغازشده بود؛ اما او در قرن پنجم از طالیـهداران سـماع بـه شـمار مـیرفـت (ر.ک:
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شفیعیکدکنی.)103 :1385،
خانواده ابوسعید دوستدار سماع بودند .محمد بن منور در بیان تاریخ والدت شیخ بیـان
میکند که « پدر شیخ هـر شـب بـا جمعـی از اهـالی میهنـه نشسـت داشـتند و بعـد از ذکـر و
خوردن خوراکیهای الزم به سماع میپرداختند» (محمدبنمنور )62 :1366،و ایـن نشـان از
ســابقه ســماع در خانــدان ابوســعید ابــوالخیر دارد .بــه همــین دلیــل در کمتــر حکــایتی از
اسرارالتوحید سخن از سماع شیخ و مریدان به میـان نیامـده اسـت .ابوسـعید رد سـماع را رد
طریقت میداند (ر.ک :همان )299 :و شاید بهجرئت بتوان گفت که او بـیش از هـر عـارف
دیگری به سماع پرداخته و به آن عالقه نشان داده است (ر.ک :همان .)299 :شدت عالقـه و
عمل شیخ ابوسعید به سماع به حدی بود که گاه بعری از بزرگان بر او اعتراض میکردنـد.
چنانکه ابوعبداهلل باکو بر شیخ ایراد میگیرد و شیخ در پاسخش میگوید« :و حدیث رقـ
جوانان در سماع ،جوان را نفس از هوای خالی نَبُود و ...اگر دستی بر هم زنند ،هوای دسـت
بریزد و اگر پایی بردارند ،هوای پایش کم شود .چـون بـدین طریـق هـوا از اعرـای ایشـان
نقصان گیرد( »...همان.)207-208 :
پاسخ شیخ ابوسعید را میتوان چنین تحلیل کرد که منظور شیخ تخلیـه انـرژی جوانـان
بوده است .چنانکه امروز جوانان برای تخلیه انرژی به ورزش ،کوهنوردی و ...مـیپردازنـد.
ابوسعید نیز با این دلیل خواسته که بگوید انرژی ذخیرهشده در وجود جوانان چهبهتر کـه در
سماع تخلیه گردد ،تا به گناهی آلوده نگردند و مرتکب خطایی نشوند.
ابوسعید ابوالخیر برای سماع وقت خاصی نداشت و هر زمان که حالی دسـت مـیداد ـ
که البته بیشتر مواقع چنین بودـ به سماع میپرداخت و قواالن را به خواندن امر میکـرد و بـه
همین سبب به او شیخ سماع میگفتند .ازجمله زمانهایی که شـیخ بـه سـماع مـیپرداخـت،
عبارتاند از :الل) در هنگـام اذان (ر.ک :همـان)226 :؛ ) در هنگـام چلـهنشـینی (ر.ک:
همان)126 :؛ ج) بعد از نماز (ر.ک :همان)139 :؛ د) در سفر (ر.ک :همـان .)238 :ابوسـعید
نهتنها در زمانهای مختلل ،بلکه در مکـانهـای گونـاگون نیـز سـماع را برگـزار مـیکـرد؛
ازجمله در بازار (ر.ک :همان )95 :یا در خانقاه (ر.ک :همان.)135 :
بـرخالف ابوسـعید ،قشـیری در تربیـت سـالکان ،سـختگیـر و متعصـب اســت .آوازة
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تعصب او در جایجـای رسـالهاش پیداسـت؛ بـه حـدی کـه در بعرـی نـزاعهـای محلـی و
اختالفات فرقهای نیز شرکت میجسته است و گاه به مردم شهرهای مختلل نامه مـینوشـت
و آنان را به مخالفت وامی داشت و این کار از پیری که شـرش اول ارادت را خـروج از دنیـا
می داند ،بعید است .از سویی ،قشیری در ابتدای جوانی از استادش ابوعلی دقاق اجازه سماع
خواست و استاد به او اجازه نداد .قشیری در رساله قشـیریه ،غیـر سـخنان پراکنـده در مـورد
سماع ،بابی را به این موضوع نیز اختصاص داده است .نظرهای او در مورد سماع متفـاوت و
گاه متناقض است .درواقع ،محمـدبنمنـور در بعرـی از حکایـات اسـرارالتوحید ،بـه انکـار
ابوالقاسم قشیری نسبت به سماع اشاره میکند و در ادامـه ،بـا وقـوع اتفـاقی و یـا درخشـش
اندیشهای در ذهنش ،نظرش در مورد سماع ابوسعید دگرگون میشود و آن را تییید میکند
(ر.ک :همان .)76-77 :از سویی هم ،قشیری از زبان عرفای بزرگ ،سخن خود را میگوید
و گاه برای بیان شرایط سماع از دید خود و یا منع آن ،خود را پشت سخنان بزرگان تصوف
پنهان میسازد؛ برای مثال ،از زبان ابنجریح ،سماع را مباح میدانـد (ر.ک :قشـیری:1391 ،
.)593
قشیری بهطور صریح و روشن سماع را انکار و نفی نمیکند؛ امـا بـهصـورت تلـویحی
بیان میکند که مرتبه عارف و سالک باالتر از آن است که به لهو ،سهو و یا لغو سماع کنـد.
از این سخن می توان چنین برداشت کرد که او سماع مشروش را برای آموختن سالک او پیر
روا میدارد؛ زیرا وی از بطالت اوقات سالک در لهو و پایکوبی حـذر دارد .قشـیری بـرای
سماع حدود خاصی معین کرده است .او هرچند آواز خوش را میسـتاید و اذعـان مـیدارد
که اطفال با آواز خوش آرام می گیرند؛ اما در آواز و شادی نیز حدود خـاص خـود را دارد
(ر.ک :همان.)594-597 :
قشیری گـاه از سـماع ،نشـاش عارفانـه و پـایکـوبی را اراده کـرده و از زبـان بزرگـان
تصوف سماع را معنی کرده و شرایط آن را عنوان کرده است« :جعفر گویـد ابـن زیـدی از
شاگردان جنید بود و پیری بزرگوار بود فاضل ،چون بهوقت سماع حاضر بودی اگـر وی را
خوش آمدی .ازار فروکـردی و بنشسـتی و گفتـی صـوفی بـا دل خـویش بـود و اگـر وی را
خوش نیامدی ،گفتی سماع خداوندان دل را بود و برفتی» (همان .)604 :یا از کـالم رویـم،
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برداشت میشود که مقصود قشیری از سماع ،بیان رق

و پایکوبی است و همننین آدا

خرق جامه نیز از زبان او بیانشده است (ر.ک :همان.)604 :
قشیری استاد مسلم تصوف اسـت .او مـی دانـد کـه واژه را چگونـه بـه اسـتخدام خـود
درآورد که از آن بوی تردد و نفاق برنخیزد .درجایی از قول استادش ،ابـوعلی دقـاق سـماع
را بر عام حرام میداند و بر زاهدان حالل .و در همینجا سماع را بـرای اصـحا تصـوف و
یاران ابوعلی دقاق مستحب میشمرد و در همین حال در یک چـرخش از اسـتحبا سـماع
گذشته و به ضاللت آن اشاره میکند (ر.ک :همان .)600 :قشیری چنانکه مرسوم اوست با
واژههای بزرگان تصوف موضوع سماع مشروش را نیز بیان میکند.
در کــالم بزرگــان تصــوف بــرای ســماع و آمــوختن آن بــه ســالک ،شــرایطی در نظــر
گرفته شده است .هرچند نظر قشیری باز از گفتار دیگر عرفا نمود مییابد« :شبلی را پرسیدند
از سماع ،گفت :ظاهر وی فتنه بود و باطن وی عبرت بود هر که اشارت داند ،سماع عبـرت،
او را حالل بود و اگر به خالف این بود خویشـتن را انـدر بـال و فتنـه افکنـده باشـد (همـان:
 .)602قشیری خود در مورد مشروش بودن سماع نیز مسـتقیم سـخن مـیگویـد« :و گفتـهانـد
سماع حالل نیست ،مگر کسی را که نفس وی مرده بود و دلش زنده بـود نفـس خـویش را
به شمشیر مجاهده کشته باشد و دلش به نور موافقت زنده بود» (همان.)602 :
استاد ابوعلی دقاق نیز برای سماع شرش معین کرده و با این کار بر ابهام اندیشه قشیری
در سماع افزوده است« :از استاد ابوعلی شنیدم که گفت سماع طبع بود مگر که از شرع بـود
و فتنه بود مگر که از عبرت بود» (همان .)602 :همین موضوع سبب شده است تا قشـیری در
رسالة خویش رمی متقن و مطملنی در مورد سـماع نداشـته باشـد .او هرگـاه بتوانـد و بـا هـر

وسیلهای که در دست داشـته باشـد ،بـر سـماع مـیتـازد .در ابتـدای فصـل سـماع در رسـاله
قشیریه ،قشیری کنترل هوای نفس را در سماع جزء اصول اولیه آن میداند .او هرچند سماع
را مباح میداند؛ اما در رساله ،سندی دال بر سماعش یافت نمیشود .به نظـر مـیرسـد دلیـل
اکراه او بر سماع ،نگرانی از ورود شیطان به ضمیر سالک در حین سماع باشد و اینکه سماع
به لهو و لغو گراید و حال سالک را تباه گرداند .گـر چـه او عـارف سـالک را برتـر از ایـن
می داند که سماع او را به باطل سوق دهد .قشیری از طرف استاد خویش ابوعلی دقاق نیـز از
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سماع نهی شده بود « :جنید گفت چـون مریـد را بینـی کـه سـماع دوسـت دارد بـدان کـه از
بطالت بقیتی با وی ماندست» (همان.)608 :
قشیری گاه سماع را وسوسه شیطان میداند و مرید را زمانی موفق میپندارد که از این
وسوسه دوری گزیند و به ذکر بپردازد (ر.ک :همان )735 :و در پایان فصل سـماع ،بـا بیـان
حکایت فریب خوردن صوفیان از شیطان بهواسطة انجام سماع (ر.ک :همـان ،)620 :اعتقـاد
و باور خویش را در مورد سماع بهصورت روشن بیان میکند؛ همننین ،او با بیـان حکایـت
قوم بنیاسرائیل و جامه دریدن برخی از آنها ،سماع و جامه دریـدن را مطلـو مـیشـمارد
(ر.ک :همان .)609 :گاه منازعه قشیری با سماع و سماعکنندگان به حدی شدید مـیگـردد
که در حکایت رویم زبان به توهین میگشاید (ر.ک :همان.)614 :
بدون تردید میتوان گفت که ابوالقاسم قشیری نسبت به سماع نظر مسـاعدی نـدارد و
در رساله خویش گاه سماع را فقط به معنی شنیدن استعمال میکند و آن وجد و نشاطی کـه
از استماع کلمات قرآن و یا شنیدن آواز پرندگان به انسان دسـت مـیدهـد ،را سـماع تلقـی
میکند؛ اما زمانی که از سماع بهعنوان یک نوع رقـ

و پـایکـوبی صـوفیانه نـام مـیبـرد،

بیشتر مواقع خود کنار میایستد و سخنان و حکایات عارفـان بـزرگ و پیـران مربـی را جلـو
میاندازد .بااینحال ،موضع دوگانه قشیری در مورد سماع در جایجای رساله مشهود است.
همننین ،در سخنان قشیری در مورد سماع ،مطلبی کـه حکایـت از ارتقـا سـالک بـهواسـطه
سماع باشد ،دیده نمیشود و دیگر اینکه هیچ سـندی و حکـایتی در رسـاله دلیـل بـر سـماع
کردن قشیری یافت نشده است .بااینحال ،او شاید فقط خواسته بابی تحت عنـوان سـماع در
رسالهاش داشته باشد تا بهوسیله آن نظرات بزرگان تصوف را درباره آن بیان کند.
قشیری در کتا ترتیب السلوک نیز ،اندک از کلمه سماع استفاده کرده اسـت و ایـن
کلمه را گاه به معنی شنیدن بهکاربرده و زمانی به معنـی مجلـس پـایکـوبی اسـتعمال کـرده
است .قشیری تنها یکبار در این کتا از کلمة سماع بهعنـوان مجلـس پـایکـوبی اسـتفاده
کرده است (ر.ک :همان )63 :1397،و موضع او در این کتا دربارة سماع چندان مشخ
و روشن نیست.
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2ـ .4ضرورت اخالص و پرهیز از ریا در تربیت عرفانی

اخالص ،یک فریلت خاص است که باعث میشود انسان عملش فقـط بـرای رضـای
خداوند تعالی باشد و هیچ غرض دنیوی و حتی اخروی (ترس از جهنم یا طمـع بـه بهشـت)
در کارش نباشد و از اینکه ذرهای از عبادت و یا کار نیکش را مردم متوجه شـوند ،ناراحـت
میشود .در قرآن مجید آمده« :و لِلَتهِ الدِتینُ الْخَالِ

(ص)

ُ» (زمر .)3/همننین ،حررت محمـد

میفرمایند « :اعمال خود را برای خداوند با اخالص انجام دهید؛ زیرا خدا فقط کارهـایی را
میپذیرد که از روی اخالص برای او انجامگرفته باشد» (پاینده.)21 :1387،
ریا ،نقطة مقابل اخالص است و آن از رذایل اخالقی است .ازنظـر غزالـی ،ریـا کـردن
در طاعت خداوند تعالی از کبایر است و حتی به شرک نزدیک است .او معتقـد اسـت هـیچ
بیماری غالبتر از ریا نیست .ریا ،دل پارسان را آلوده و بیمار میکنـد و آنـان تمایـل دارنـد
که هر عملی که میکنند مردم با خبر گردند و به تقوا و عبادت آنان پی ببرند (ر.ک .همان:
 .)207در تربیت عرفانی نیز ریا ،آفت راه و کار سالک است؛ آن غول بیابـانی اسـت کـه در
دنیای درون ،سالک را از راه به درمیکند و درون سالک را از پاکیزگی عبادت تهی مـی-
کند و اعمال نیکش را ضایع میگرداند.
ابوسعید ،بهعنوان پیر طریقت سعی بر این داشته است که اعمـال و عبـادات خـویش را
مخلصانه و فقـط بـرای رضـای خداونـد متعـال انجـام دهـد .او در ایـن راه از نصـیحتهـای
استادانش نیز بسیار بهره برده است« :شیخ ما گفت :قـدس اهلل روحـه العزیـز ،روزی بوالقسـم
بشر یاسین ما را گفت :یا با سعید جهد کن تا طمع از معاملت بیرون کنی که اخالص با طمع
گرد نیاید و عمل با طمع مزدوری بود و با اخالص بندگی بود» (محمـدبنمنـور-18 :1366،
.)19
شیخ ابوسعید ،حساسیت خاصی بر روی اخالص سالک دارد .او یکی از شـرایط قـدم
نهادن در مسیر الی اهلل را اخالص می داند .اگر عمـل انسـان انـدک هـم باشـد؛ امـا خالصـانه
باشد ،او را کفایت میکند « :یکی گفـت :ای شـیخ اخـالص چیسـت؟ شـیخ گفـت :رسـول
صلیاهلل علیه وسلم گفته است :اخالص سِرتی است از اسرار حق در سِرت و جان بنده کـه نظـر
پاک او بدان سِرت است و مدد آن سِرت ازنظر پاک سبحان است و آن مدد ،رقیب آن سِرت است
و موحد که موحد است بدان سِرت است .کسی گفت :ای شیخ آن سِرت چیسـت؟ شـیخ گفـت:
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لطیفهای است از الطاف حق» (همان .)293 -292 :همننین ،شیخ ابوسعید بـر ایـن بـاور بـود
هرکس با نفس زنده باشد ،با مرگ میمیرد؛ اما کسی که با اخـالص و صـدق زنـده اسـت،
هرگز نمیمیرد؛ بلکه از سرایی به سرای دیگر نقلمکان میکند (ر.ک :همان )293 :و چنین
فردی در کمال آزادی است.
ابوسعید معتقد است که همة مشکالت فردی و اجتمـاعی ازآنجـا سرچشـمه مـیگیـرد
که مردم میکوشند خود را جز آننه هستند ،نشان دهند و دامنه این تظاهر در زندگی فردی
و اجتماعی ،مصیبتهـای اساسـی بـرای تـاریخ بشـریت بـه وجـود آورده اسـت .ریـا عامـل
نابودکننده اصالت انسانها و جوامع است .ریا همواره تمدن و حاکمیتها را چـون موریانـه
از درون خورده و نابود میکند .ابوسعید ،یکی از بزرگترین مبارزان جبهـه ریاسـت .او در
هر شرایطی بر ریاکاری میتازد و خود سرلوحه اخـالص مریـدان و سـالکان طریـق الـی اهلل
است .دامنه فکری ابوسعید فراتر از مسائل عبادی است .او حتی اخالص در نـواختن چنـگ
را هم مهم میداند .در بیان حکایت پیر چنگی که از همهجا راندهشـده بـود و بـه گورسـتان
پناه آورده و با اخالص از شب تا صبح بـرای خداونـد متعـال چنـگ مـینواخـت ،ابوسـعید
اخالص پیر چنگی را میستاید (ر.ک :همان.)85-92 :
ابوالقاسم قشیری در رسالهاش بـر خلـوص در اندیشـه و عمـل سـالک تیکیـد دارد .در
ابتدا از زبان حارث محاسبی میگوید که هر که باطن خود را با اخـالص و مراقبـت آراسـته
گرداند ،خداوند عزوجل ظاهر او را بـه مجاهـده و اتبـاع سـنت آراسـته مـیگردانـد (ر.ک:
قشیری .)34 :1391 ،قشیری ازآنجاکه روش اوست ،رهنمودهای تربیتی را از زبـان دیگـران
و یا در قالب حکایات نغز بیـان مـیکنـد .او از ایـن طریـق سـعی دارد آننـه را در آن برهـه
خاص از زمان از عالم تصوف فوتشده است ،گوشزد نمایـد و راه ورود صـوفینمایـان بـه
عالم تصوف را سد کند .دراینباره ،قشیری در نفی ریاکـاری از زبـان فرـیل مـیگویـد« :و
فریل گوید :دست بازداشتن عمل ازبهر مردمان ریا بود و عمل ازبهـر مردمـان شـرک بـود»
(همان .)28 :او در کتا تربیتالسلوک ،گاهی هم از رابطة خالصانه خود با اسـتادش مثـال
میآورد و از این طریق ،مریدان را به رعایت اخالص تحریض میکند (ر.ک :همان:1397،
 .)72 -71یا در جای دیگر ،از زبان اَنَسبنمالک مـیگویـد« :پیغـامبر صـلیاهلل علیـه و سَـلهم
گفت :سه چیز است که دل مسلمانان را از خیانت پاک کند :اخالص اندر عمل خـدای را و

نقد و تحلیل دیدگاه ابوسعید ابوالخیر و ابوالقاسم قشیری به مؤلفههای تربیت عرفانی 247 /

نصیحتکردن پادشاه و جماعت مسلمانان را مالزمتکردن» (همان.)322 :1391،
از دیدگاه قشیری ،صـداقت و اخـالص ،شـیرینی عمـل و عبـادت را بـرای همیشـه در
مذاق انسان تازه نگه میدارد .انسان سالک باید عبادت و نیکوکاریهایش فقط برای رضای
خداوند بزرگ باشد؛ زیرا خداوند خود توفیق نیکوکاری و عبـادت را بـه انسـان داده اسـت
(ر.ک :همان« .)47 – 46 :یوسل بن الحسین گوید :اگر خدای را ببینم با جمله معصـیتهـا
دوستتر دارم از آنک با یک ذره ریا» (همان.)61 :
قشیری هـم در رسـاله و هـم در تربیـت السـلوک بـر اخـالص و دوری از ریـا اصـرار
میورزد .ازنظر او ،صدق و اخالص مالزم هماند و هـر دو ،شـرش ورود بـه عرصـه سـلوک
هستند .اخالص دل را پاکیزه می گرداند؛ زیرا عملـی کـه بـا اخـالص انجـام گیـرد ،رضـای
خداوند را در پی دارد .صاحب اخالص از مدح و ذم کسی خشنود و ناراحـت نمـیگـردد؛
زیرا عملش صرفاً برای خشنودی خداوند است .او انتظار و چشمداشـت کمـک و خیـری از
انسانی ندارد .اخالص سِرتی از اسرار الهی است که خداوند آن را در دل بندهای قـرار مـی-
دهد که دوستش دارد .انسان مخل

 ،ظاهر و باطن اعمالش یکی است .او فقط و فقط برای

رضا و تقر الهی عمل نیکی را انجام میدهد و در دنیا و آخرت بـه دنبـال پـاداش نیسـت؛
زیرا او می داند که در دنیا چیزی عزیزتر از اخالص وجود ندارد .پس سـالک عابـد بایـد از
ابتدا اعمال و عبادات خود را برای رضـای خداونـد بـزرگ خـال

گردانـد (ر.ک :همـان:

.) 326 -322
2ـ .5ضرورت بذل و بخشش در تربیت عرفانی

از موضوعهای قابل طـرح در شـرع مقـدس و تربیـت عرفـانی ،بـذل و بخشـش اسـت.
پیامبر اکرم(ص) فرمودهاند« :از لغزش انسان سخاوتمند بگذرید؛ زیرا هر دم بلغزد ،خدا دست
او را میگیرد» (پاینده .)63 :1387،گروهی از عرفا ،بخشش را الزمة ورود به عرصة سلوک
میدانند؛ ازجمله نجم رازی ،صفت بخشش را از صفات مهم مرید میدانـد؛ او حتـی معتقـد
است که مرید باید دنیا و آخرت را بذل کند و حتی از سر جان خویش نیـز بگـذرد (ر.ک:
نجمالدین رازی .)260- 259 :1373 ،ابـوعلی دقـاق ،اسـتاد ابوالقاسـم قشـیری ،سـخاوت را
مراتبی مینهد از قرار :الل) سخاوت :هر که حق بر نفس خود برگزیند ،صـاحب سـخاوت
است؛ ) جود :هر که حق بر دل خود برگزیند ،صاحب جود است؛ ج) ایثار و هر که حـق
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را بر جان خود برگزیند ،صـاحب ایثـار اسـت (ر.ک :عطـار .)548 :1389 ،کاشـانی نیـز در
مصباح الهدایه ،بذل را از مکارم اخالق میداند و اهل ایثار را به چند طایفه تقسیم مـیکنـد:
اول ،طایفهای که به مال ایثار میکنند؛ دوم ،طایفهای که بهجا ایثار میکنند؛ سوم ،طایفـهای
که به زندگی خود ایثار میکنند؛ و چهارم ،طایفهای که به حظـوظ اخـروی ایثـار مـیکننـد
(ر.ک :کاشانی .)349- 346 :1367،در اشعار شاعران نیز پیوسته به کرم و دهش توصیهشده
است؛ ازجمله سعدی میگوید:
خواهی متمتع شوی از دینی و عقبی

با خلق کرم کن چو خدا با تو کرم کرد
(سعدی)639 :1388،

در تربیت عرفانی ،سالکی که اهل بخشش است ،بهتر و زودتر به مقصد مـیرسـد کـه
این امر نیز در برنامة سلوک ابوسعید ابوالخیر و ابوالقاسـم قشـیری جایگـاه خاصـی دارد .در
جای جای اسرارالتوحید ،سخن از بذل و بخشش ابوسعید اسـت؛ ازجملـه ،حکایـت دشـمنی
قاضی صاعد و ابواسحق کرامی با ابوسعید که قصد تحقیر و نابودی وی را داشتند ،روشـنگر
آن است که با بذل و بخشش میتوان حتی نظـر دشـمنان را تغییـر داد و ایـن جـزء خصـایل
نیکوی شیخ بود (ر.ک .محمدبنمنور .)71 -68 :1366،او حتی با این رفتـار نیکـو ،دیگـران
را نیز به بخشش وامیداشت؛ نمونة این امر از زبان حسن مؤد بیان شده اسـت کـه بـا نظـر
شیخ و کرامت او ،گبر مسلمان شده و بعدازآن ،تمام اموال خویش را در راه صوفیان خـرج
میکند (ر.ک :همان .)111 :در حکایت دیگر ،محمدبنمنور از زرافشانی شیخ ابوسـعید بـه
کودکی فقیر که بر در خانقاه شیخ مـیگذشـت ،پـرده برمـیدارد (ر.ک :همـان )96 :یـا در
حکایت دیگر ،دو کیسة زر از بوعمر و حسکو به شیخ میرسـد و شـیخ بـا آن زر ،دو هـزار
نفر از اهالی روستای پوشنگان را اطعام میکند (ر.ک :همـان .)98 -97 :درواقـع ،در چنـین
حکایاتی ،ابوسعید غیر از روی گشاده با دستگشاده نیز به استقبال فقرا مـیرفتـه اسـت و او
را بعد از شیخ کرامت باید شیخ بذل و بخشش نام نهاد.
بهطور کل ،به ا عتقـاد ابوسـعید ،سـخاوت از شـرافت انسـان اسـت و ایـن فرـیلت نیـز
همنون تواضع ،حلم و شرم الزمه سلوک انسان (ر.ک :همان )102 :و عامل افزایش روزی
است؛ چراکه خود ،آننه را یافته و درجهای را کسـب کـرده ،حاصـل شـببیـداری و بـی-
دریغی مال میشمارد و بسا افرادی که با دیدن رفتار نیکوی او به اسالم گرویـدهانـد (ر.ک:
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همان.)285-306 :
قشیری نیز همنون ابوسعید ،سخاوت شیخ و مرید را در سلوک ضروری میداند؛ امـا
او برای سخاوت و بذل انواعی برمیشمارد:
الف) سخاوت در تن :قشیری دراینباره حکایـت جامـه درآوردن بشـربنحـارث در
سرمای سخت زمستان را برای موافقت با درویشان بیان میکند کـه از تـن خـود بـرای فقـرا
بخشش میکند (ر.ک :قشیری)416 -415 :1391 ،؛
ب) سخاوت در ثواب و پاداش :گروهی از اهل تصـوف ،پـاداش عمـل خـویش را
بذل میکردند؛ برای مثال ،سری سقطی ،پاداشی را که خود میتوانست از سـالمکـردن دارا
باشد بهطرف مقابل بذل میکند (ر.ک :همان)414 :؛
ج) بذل مال :اکثر مشایخ تصوف با سخاوت خویش توانستند مریدان بسـیاری را بـه
گرد خود جمع آورند؛ همننان که شافعی هنگام بازگشت از صنعا به مکه ،در بیرون از شهر
مکه خیمه زد و ده هزار دینارش را مُشت مُشت بذل کرد (ر.ک :همان .)414 -413 :بعری
مشایخ حتی در این امر آدا مخصوص به خود داشتند .چناننـه شـیخ ابوعبـدالرحمن نقـل
میکند که استاد بوسهل با دست خویش چیزی به کسی بذل نمیکرد؛ بلکه آن را بـر زمـین
میافکند تا آن کس ،هدیه او را از زمین بردارد؛ زیرا او معتقد بود که دنیا آنقـدر نمـیارزد
که دست خویش را باالی دست دیگری قرار دهی (ر.ک :همان.)412 :
قشیری حقیقت جود را این میداند که بخشیدن برای انسان دشوار نباشد و سخاوت را
اولین رتبه میداند .از زبان انسبنمالـک مـیگویـد کـه زکـات خانـه آن اسـت کـه در آن
مهمانخانه سازی .قشـیری در ادامـه از سـخاوت اشـعث در مسـجد کوفـه سـخن مـیگویـد
(ر.ک :همان .)414-402 :او با این حکایـات بـه سـالک راه سـلوک گوشـزد مـیکنـد کـه
وسیلة جلب دیگران و مورداحترام واقعشدن سخاوت است.
2ـ .6ضرورت صبر در تربیت عرفانی

صبر ْر تعبير ص في نه ،خ َّْْری َّز يج ي ع ،نْبت به َُّری ُكاروُ و نا ُطل ُ َّسات و
ني صبر ،ترک شك يت َّز ْرْ و بالست بر.ک :ر ُاش .)664 :1366 ،وَّ صابر باهعا ر
ُكرر ْر قرن ُجيدْ ،ر رالم پي ُبر َّسالمبص) و َّئاه ُعص مبع) بهر ررفته َّست؛ َّزجاله ْر
قرن نُدُ...« :وب ِّ َر َّذص ب َ َريآ َّذ َِنيآ َإذيَّ يَص بتَم ُ َ
صيبي ِة» ببقرُ .)156/پيا ُبربص) فرُا َُّْناد:
ي يْ ْ
ي
ي
ِ
يي
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َ َ
يا َ ب َ ياا ْ َ ذ َية َّ ِيذرَْ َس َُ يآ َّيذ يْج يْاد» بپ ياادُ )279 :1387،و اضار ُلا بع) ُا -
«َّ ِ
يذصبْر ُ يآ َّ ْيإل ي
فرُ يادَّ« :ذصبر ُفت ح َّذفرج» بُ س ی .)158 :1383،ت جه وياژُ باه صاب ری باه َّياآ سابب
َّست ره ْر تك ُل روا و ُعا ی َّنْ و اررت َّو ،خ َُّ ْر ُْير ْياآ يا َّقتصا ْ و ...
نقش بْ َّي َّيف ُ راد و «َّص ال ر ر تربيت ،بدو رف نفس و خ َّْْری ْرون نرَُّش
و عائنياه ُ فقيت نَ َّهد َّْشت» بُظل ُ .)261 :1366،
در ادبیــات فارســی صــبر را گیــاه تلخــی تعریــل مــیکننــد کــه نمــاد تلخــی اســت
(زمردی )273 :1387،و دیوانهای اشعار شاعران سرشار از مفاهیم و داستانهـایی در مـورد
شکیبایی است .برای مثال ،مولوی در بیـان داسـتان مـرد ضـریر ،صـبر را مـیسـتاید و آن را
مفتاح فرج میخواند (مولوی.)477 :1372،
در شرع مقدس و تربیت عرفانی ،صبر را به انواعی تقسیم کردهاند که هر نوع ،مـرتبط
با بخشی از زندگی انسان و تالش او برای تقر به درگاه الهی است؛ ازجمله:
الــف) صــبر در مقابــل گنــاه :کــه مصــداق آن حرــرت یوســل(ع) اســت (ر.ک:
یوسل)90/؛
ب) صبر در عبـادت کـه در تفسـیر کشـلاالسـرار بـه آن اشـارهشـده اسـت (ر.ک:
میبدی)34 :1380،؛
ج) صبر در مقابل آزار کفار و مشرکان :طبق قرآن ،پرهیزکاران کسـانی هسـتند کـه
در برابر عذا های منکران پایداری میکنند (رک :هود)49/؛
د) صبر در برابر رویدادهای سخت و مصایب :که در قرآن بـه آن اشـارهشـده اسـت
(ر.ک :بقره)156-155 /؛
هـ) صبر در سلوک عرفانی :سالک در سـیر و سـلوک عرفـانی بایـد شـکیبایی ویـژه
داشته باشد .در این راه هم باید در برابر امرونهی پیر صـبور بـود و هـم بـر سـختی عبـادت و
ریاضت و انجام واجبات و مستحبات شکیبایی ورزید .راه سلوک ،راهـی پرخطـر و صـعب
است و این دشواری ،شکیبایی سالک را میطلبد تا بعد از هر خطـر و سـختی ،مصـممتـر از
قبل به مسیر خویش ادامه دهد و به مقصد نهایی نزدیک گردد.
دراین باره ،اکثر مشایخ و پیران تصوف بـر لـزوم داشـتن صـبر و شـکیبایی در سـلوک
تیکید فراوان دارند .کالباذی ،صبر را انتظار گشایش از سوی خدای مهربان میداند (ر.ک:
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الکالباذی .)110 :1413،ازنظر راغب اصفهانی ،صبر در تنگنـا نگـهداشـتن اسـت .ابوالفتـوح
رازی صبر را حبس نفس میداند .خواجهنصیرالدین طوسی نیز ،صبر را حبس نفس از جـزع
بهوقت وقوع مکروه میداند (ر.ک :خوشحال .)2-1 :1384 ،دراینباره ،ابوسعید ابـوالخیر و
ابوالقاسم قشیری نیز شکیبایی را رکـن اساسـی سـلوک مـیداننـد و سـالکان را بـه بردبـاری
سفارش میکنند.
یکی از مهمترین جلوههای شکیبایی در سلوک و زندگی ابوسـعید بـهعنـوان مرشـد و
راهنمای مردم ،شکیبایی او در مرگ فرزندش است .ابوسعید در ماجرای مرگ پسر دلبند و
خُرد خود درنهایت صبوری با دو بیت زیر خود را تسلی میدهد:
زشـــت بایـــد دیـ ـد و انگاریـــد خـــو

زهـــر بــــاید خــــورد و انـگاریــــد قنـــد

تــــــوسنی کـــــردم ندانســـــتم همـــــی

کـــز کشـــیدن ســـختتـــر گـــردد کمنـــد

و بعدازآن ،پسری دیگر خُرد از آنِ شیخ ما فرمان یافت .بر زفان شـیخ رفـت کـه اهـل
بهشت از ما یادگاری خواستند .دستنبوشـان فرسـتادیم تـا رسـیدن مـا بـود» (محمـدبنمنـور،
.)193 :1366
هرچند بیش از این نیز ابوسعید در جوانی در بیابـانهـا بـا شـکیبایی بسـیار بـه ریاضـت
مشغول بود و از ریشة خارهای صحرا بهعنوان غذا استفاده میکرد .گاه شیخ ابوسعید بر بی-
حرمتی سهوی یا عمدی بعری از مردم شکیبایی میکـرد و ایـن کـار در حرـور مریـدان و
سالکان طریق موجب میگشت که آنان بـه صـورت عملـی صـبر را فراگیرنـد .بـرای مثـال،
حکایت گذر شیخ از معبری در نیشابور و پرتا شدن سهوی مقداری خاکستر بر جامة او و
صبوری و شکرگزاری او که موجب گریه و تیثر یاران گردید (ر.ک :همان.)209 :
در تربیت عرفانی ابوالقاسم قشیری نیـز صـبر جایگـاه ویـژهای دارد .زیبـاترین معنـی
صبر از دید وی ،این است که حـال نعمـت و محنـت بـرای انسـان فـرق نکنـد و درهرحـال
آرامش خاطر داشته باشـد (رک :قشـیری .)281-282 :1391 ،حکایـات بسـیاری در رسـاله
قشیریه مبین صبر و شکیبایی عارف و سـالک در مسـیر قـر الـی اهلل اسـت .در هـر سـفری
خطرها و مصائب فراوان وجـود دارد و سـلوک نیـز ،سـفری از خلـق و خـود بـه خداسـت.
بنابراین ،در سفر سالک ،صبر بسیار میتواند کارگشا و راهگشـا باشـد .قشـیری در حکایـت
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استاد سمنون تیثیر صبر را در سفر سلوک بهخوبی به تصـویر مـیکشـد (ر.ک :همـان.)58 :
همننین ،در جای دیگـر ،قشـیری بـا بیـان سـؤال و جـوا بـا ابوالعبـاس ،ارزش صـبر را در
سلوک نشان میدهد (ر.ک :همان.)78 :
قشیری میداند که در طریق سلوک تا سالک به سالح صبر مجهز نباشد ،نمـیتوانـد
بر حمله نفسِ اماره که همواره به بـدی فرمـان مـیدهـد ،فـائق آیـد .درایـنبـاره« ،وی را از
تصوف پرسیدند .گفت :صبر کردن است زیر امرونهی» (همان .)79 :ازنظر او ،بنای تصـوف
بر صبوری گذاشتهشده است .شکیبایی بر امر نفس اماره ،صبر به اوامر پیـر و تحمـل نـواهی
شیخ ،همه صبری شایسته میطلبد تا درنهایت سالک بتواند به آن مقصدی که باید قدم نهـد
و نتیجه ریاضت و تالش خویش را ببیند.
همننین قشیری معتقد است که در تصوف و در سفر سلوک باید دیگران را با عمل
به نیکی و شکیبایی دعوت کرد .سالک عارف باید خود ترجمان سخنش باشد؛ زیـرا مـردم
به عمل اسوهها مینگرند و به آن تیسی میکننـد و در ایـن راسـتا ،حکایـتهـایی مـیآورد؛
ازجمله« :سری را از صبر پرسیدند ،سخن اندر آن همیگفت .کژدمـی بـر پـای او افتـاد .در
وقت چندباره بزد وی ساکن بود .گفتند :یا شیخ چرا بنراندی؟ گفت :شرم داشـتم از خـدای
که اندر صبر سخن گویم و صبر نکنم» (همان.)285 :
قشیری از بیان استادش ابوعلی دقاق ،حد صبر را این میداند که انسان بهطور عمـوم
و سالک طریق الی اهلل به طور خـاص از تقـدیر شـکوه نکننـد .او همننـین ،حقیقـت صـبر را
بیرونآمدن از بال برحسب شدن در آن میداند و در ادامه حررت ایو (ع) را مثال میآورد
که در آخر فرمود :مسنی الرر و انت ارحم الراحمین (ر.ک :همان.)286 :
قشیری در ترتیبالسلوک میگوید که صبری که سالک در مسیر سلوک بر ریاضـت
و سختیهای راه تحمل میکند ،از بیرون بـه او دادهشـده و خـود عبـد ،صـبری از خـود بـر
ریاضت ندارد .در جای دیگر ،ابوالقاسم قشیری سراسر راه سلوک را ابتال و امتحان میدانـد
و سالک را بر آن میدارد که در این طریق ،مصابرت و مواظبت کند تا به مقام قر الی اهلل
نائل گردد (ر.ک :همان.)64-69 :1397،
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نتیجهگیری
ابوالقاسم قشیری و ابوسعید ابوالخیر هر دو بر لزوم وجود پیر در تربیـت عرفـانی خـود
تیکید دارند .آنهـا معتقدنـد کـه سـالک بـرای طـی مسـیر سـلوک ،بایـد پیـری کـاردان را
برگزیند .قشیری در رساله خویش ،صفاتی چون اد و تقوا را برای پیر برمیشمارد .ازنظـر
ابوسعید ابوالخیر نیز شاخ

ترین صفت پیر ،تواضع است؛ زیـرا تکبـر انسـان را از پیشـرفت

بازمیدارد .استفاده صحیح از وقت و کمتوجهی به دنیا از صفات دیگری است که ابوسـعید
برای پیر برمیشمارد .در طریق سلوک رازداری از امور واجب تلقی میشود .سـالک و پیـر
هر دو در طریق سلوک باید از وسوسه نفس پرهیز کنند .در مسیر تربیت عرفـانی اصـل ایـن
است که پیر از خطای سالک چشم پوشـی نکنـد؛ زیـرا ایـن اغمـاض حقـوق الهـی را ضـایع
میکند.
اکثر مشایخ در تربیت عرفانی خود ،مداومت بـر ذکـر را از آدا سـلوک دانسـته و
انجام آن را به مریدان خویش آمـوزش مـیدهنـد؛ ابوسـعید و قشـیری نیـز در مسـیر تربیـت
عرفانی به بیان ذکر توجه ویژه داشته و هر دو در بیان ذکر «اهلل اهلل» اتفاقنظر دارنـد .هرچنـد
هرکدام اذکار مخت

خود نیز داشتهاند .قشیری بر بیان ذکـر «اهلل اهلل» تیکیـد فـراوان دارد و

این ذکر شریل ،ذکر ابوسعید ابوالخیر نیز هست؛ با این تفاوت که ابوسعید ابـوالخیر غیـر از
«اهلل اهلل» ،اذکار دیگری نیز به صورت شعر و یا حتی در حالت سماع دارد .از اذکار معـروف
ابوسعید میتوان به «خدایا فردا صوفیان را نانِ خوش ده که بخورند» اشاره کرد.
سماع ازجمله آدا تصوف همراه بـا پـایکـوبی و رقـ

بـا نغمـة موسـیقی و آواز

خوش است که بیشتر در خانقاه برگزار میشود .از میان عرفای صاحبنام در سماع میتوان
به ابوسعید ابوالخیر اشاره کرد .او در شیوه تربیت عرفـانی خـود از هـر فرصـتی بـرای سـماع
بهره میجوید و آن را غذای روح مـی دانـد و معتقـد اسـت سـالک بـدون سـماع بـه نتیجـه
نمیرسد .در کمتر حکایتی از کتا اسرارالتوحید سخن از سماع ابوسعید ابـوالخیر بـه میـان
نیامده است .در این حکایات زمـان ،مکـان و مراحـل سـماع او مشـخ

اسـت .او حتـی از

سماعکنندگان پذیرایی میکند .در مقابل او ،ابوالقاسم قشیری هرچند عارفی بنام و همدورة
ابوسعید است؛ اما چندان تمایلی به سماع ندارد؛ زیرا بیم آن دارد که سماع سالک را به لهـو
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و لغو بیفکند .او در رساله قشیریه ،موضعی دوگانه در مورد سماع اتخاذ کرده است .گـاه از
زبان بزرگان تصوف و بیان حکایاتی از آنها ،سماع را منکر میشود و زمـانی دیگـر بـه آن
روی خوشنشان میدهد .در کتا ترتیب السلوک در دو موضع از سماع نام برده ،یکی بـه
معنی شنیدن و دیگربار از سماع به معنی پایکوبی سخن گفته و نظر جنید را دراینباره بیـان
کرده است .این رفتـار دوگانـه و تردیـدآمیز قشـیری شـاید بـه شـیوة تربیـت عرفـانی او نیـز
بی ارتباش نباشد؛ زیرا برخالف ابوسعید کـه در تربیـت عرفـانی اهـل تسـاهل اسـت ،قشـیری
سرسخت و متعصب عمل میکند.
از گرفتاریهای بزرگ اجتماعی در قرن پنجم ،تزویر شایعی بود که اخالص و ایمـان
همه را تهدید میکرد و روزبهروز برشدت آن افزوده میشد؛ ازاینرو ،ابوسعید و ابوالقاسـم
قشیری ،یکی از شرایط قدمنهادن در مسیر الی اهلل را اجتنـا از ریـا و بـهکاربسـتن اخـالص
میدانند .ابوسیعد اخالص را سِرت و لطیفهای از الطاف حقبهجانب بنده میداند و ریاکاری را
در زندگی فردی و اجتماعی منشی مشکالت اساسـی بـه وجـود آمـده بـرای انسـان در طـول
تاریخ میداند که سبب نابودی اصالت و شرافت او شـده اسـت .ابوسـعید عـارفی اجتمـاعی
بوده که با تکیهبر رفتـار و گفتـار محبـت آمیـز و آمیختـه بـه طنـزش و بـا اشـراف بـر ضـمیر
اطرافیانش ،در مسیر مقابله با ظاهرسـازی کوشـا بـوده اسـت .ابوالقاسـم قشـیری نیـز هـم در
رسالهاش و هم در تربیتالسلوک ،سالک طریق الـی اهلل را بـه خلـوص نیـت فرامـیخوانـد.
دراینباره ،گاه به رابطة خالصانه خود با استادش اشاره مـیکنـد و از ایـن طریـق مریـدان بـه
رعایت اخالص تحریض میکند و گاه چناننه طریقـة اوسـت ،اهمیـت اخـالص را از زبـان
دیگر عرفا و یا در قالب حکایات تیثیرگذار نمودار میسازد.
همننین ،ابوسعید و ابوالقاسم قشـیری سـخاوت شـیخ و مریـد را در سـلوک و تربیـت
عرفانی مهم میشمارند؛ بهویـژه اینکـه در اغلـب حکایـتهـا و نقـلقـولهـای ذکرشـده در
اسرارالتوحید ،صحبت از بخشش ابوسعید است؛ در حقیقت ،او را بعد از شیخ کرامـت بایـد
شیخ بذل و بخشش نام نهاد و با این رفتار باعث میشـد دیگـران را نیـز بـه بخشـش ترغیـب
شوند .به اعتقاد ابوسعید ،بخشش نشانة شرافت و الزمه سلوک انسان و عامل افـزایش روزی
است .قشیری نیز چون ابوسـعید بـر سـخاوت در سـلوک عرفـانی تیکیـد دارد؛ امـا او بـرای
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بخشـش انــواعی ازجملــه سـخاوت در تــن ،در ثــوا و مــال برمـیشــمارد و ازجملــه منــافع
سخاوت را جلب دیگران و مورداحترام واقعشدن ذکر میکند.
درنهایت ،ابوسعید و ابوالقاسم قشیری سراسر راه سلوک را ابتال و امتحـان مـیداننـد و
سالک را بر آن میدارند که در این طریق صبر پیشه کند تا به مقام قر الی اهلل نائل گـردد.
این عارفان نامی ،با عمل و رفتارشان ،شکیبایی را به مریدان و اطرافیانشان تعلـیم مـیدادنـد؛
ازجمله صبوری و شکرگزاری ابوسعید در مرگ فرزندانش یا تحمل ریاضتهایی در بیابان
و چشمپوشی از بیحرمتی و گستاخی اطرافیان در حق خود .قشیری نیز معتقد است اصـل و
بنای تصوف بر صبوری گذاشتهشده است و جلوههای آن را در شکیبایی بر امر نفس امـاره،
بر اوامر و نواهی شیخ ،بر سختیها و نامالیمات سـلوک دانسـته اسـت تـا درنهایـت سـالک
بتواند نتیجه ریاضت و تالش خویش را ببیند.
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 .22مشیری ،فریدون ( .)1356یکسو نگریستن و یکسان نگریستن .تهران :نوبهار.
 .23مظلومی ،رجبعلی ( .)1366با ترتیت مکتبی آشنا شویم .چاپ اول .تهران :سپهر.
 .24موسوی ،سید محسن ( .)1383ماه در آ  .چاپ اول .قم :دارالحدیث.
 .25مولوی ،جالل الدین محمد ( .)1372مثنوی معنوی .تصحیح عبد الباقی گولپینارلی .دفتـر
چهارم .تهران :گلبان و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
 .26میبدی ،ابوالفرل رشیدالدین ( .)1380کشل االسرار و عده االبرار .شرح رضـا انزابـی-
نژاد .چاپ هفتم :تهران :جامی.
 .27نجمالدین رازی ،عبداهلل بن محمد ( .)1373مرصـادالعباد .تصـحیح محمـدامین ریـاحی.
تهران :علمی و فرهنگی.
 .28هجویری ،ابوالحسن علی بن عثمان ( .)1384کشلالمحجو  .تهران :سروش.

