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The Mutual Influence of Sufism and Futuwwat Schools on the Role
and Function of the Master
AliReza khajegir
Abdollah mirzavand

Futuwwat or magnanimity is the name of a religious school that has established
a close relationship with the Sufism school throughout history. These two
schools have reciprocally impacted each other. One of the important principles
of these two schools, regarding the guidance of disciples, is the choice of the
master and obeying him in the path (Tarighat). The master is a good-natured
person who is free from alliances that, through the path to knowledge and
salvation, guide the seekers in a difficult path. The master, with his support of
disciple, elevates his rank to the Lord. By his own efforts, he discourages the
disciple from slowing down in the path of spiritual journey, he also saves him
from the sensual wanderings and traps of the devil, and does not stop until the
disciple reaches salvation. This article seeks to examine the mutual impact of
this issue in the two schools of Sufism and Futuwwat, it will also pave the way
for future researchers in this field. This article, in addition to examining the
place of the master in Sufism and Futuwwat schools, examines the impact of
these two schools on each other in their threefold perspective on the subject.
The three aspects are: the role of the masters in the education of disciples, the
real age of the masters, and the classification of the masters.
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چکیده
فتوت یا جوانمردی عنوان یک مکتب دینی است که در طول تاریخ ،ارتباط نزدیکی با مکتب تصوف برقرار کرد .این
دو مکتب بر یکدیگر تأثیر متقابل گذاشتند .از اصول مهم تصوف و فتوت ،در زمینة هدایت مریددان ،انتخدا

پیدر و

اطاعت و فرمانبرداری از او در طریقت است .پیر فردی نیکسرشت و آزاد از تعلقات است که با پیمودن راه معرفت
و رستگاری ،راهنمای سالکان در مسیر دشوار سلوک می شود .پیدر بدا حمایدت خدود از مریدد ،مرتبدة او را در ندزد
پروردگار باال میبرد .او با همت خود ،مرید را از سستیورزیدن در مسیر سلوک بازمیدارد؛ همچنین او را از هواهای
نفسانی و دامهای شیطان نجات میدهد و تا زمانیکه مرید را به رستگاری نرساند از رسالت خود بازنمیایستد .ایدن
مقاله می کوشد تأثیر متقابل این مسئله را در دو مکتب تصوف و فتوت بررسی کند؛ همچنین برای پژوهشگران آینده
که در این زمینه پژوهش خواهند کرد ،مسیری را هموار کند .این مقاله افزونبر واکاوی جایگاه پیر در مکتب تصوف
و فتوت ،تأثیر این دو مکتب را بر یکدیگر باتوجهبه سه وجه مشترک آنها در زمینة پیر بررسی می کند؛ این سه وجده
عبارت است از :نقش و تأثیر پیران در تربیت مریدان ،شرایط پیران واقعی ،طبقهبندی پیران.
واژههای کلیدی
فتوت؛ فتوتنامه؛ تصوف؛ پیر؛ سیر و سلوک
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1ـ مقدمه
آیین فتوت و جوانمردی میراث نیاکان ما در روزگاران گذشته است .همچنین از جریدانهدای مهدم
تاریخ ایران است که از دیرباز پژوهشگران به آن توجه داشته اند .البته باتوجهبه مبهمبودن این آیدین
در پردة تاریخ ،همیشه دربارة سرچشمة آن در بین پژوهشگران اختالف نظدر وجدود داشدته اسدت.
برخی پژوهشگران مانند ابوالفضل رشیدالدین میبددی و ابوعبددالرحمن سدلمی نیشدابوری در پدی
سرچشمهای قرآنی و دینی برای فتوت بودهاند و به همین سبب آیین فتوت را به پیامبران الهی مانند
حضرت آدم ،شیث ،نوح و غیره رسدانده اندد .برخدی دیگدر از پژوهشدگران مانندد مهدرداد بهدار و
ملکالشعرای بهار سرچشمه های آیین فتدوت را در میدان عیداران و نیدز آیدینهدای ایدران باسدتان
0

جستوجو کردهاند.

فتوت طریقه ای است که هدف سالکان یا زائران معنوی آن ،تالش برای رسیدن بده منزلگده دل
است؛ یعنی میکوشند حقیقت باطنی انسان را درک کنند و درنتیجه بده مرحلدة جدوانی و جاوداندة
روح دست مییابند .پیروان طریقت فتوت به فتی معروفاند (کربن.)4 :0585 ،
تصوف نیز طریقه ای ترکیبی از فلسفه و مذهب است کده راه رسدیدن بده حد بده آن محددود
میشود .این وصول به کمال و ح  ،با سیر و تفکر و مشاهداتی همراه میشود که به وجد و حال و
ذوق می انجامد و درنتیجه به طور اسرارآمیزی ،انسان را به خدا متصل میکند .پیروان طریقة تصوف
به صوفی معروف اند (غنی)05 :0589 ،؛ بنابراین دو طریقة فتوت و تصوف در هدف و روش با هم
شباهت دارند؛ به عبارت دیگر هدف این دو مکتب ،رسیدن به حقیقت مطل است و سیر و سلوک،
روش آنها برای رسیدن به حقیقت است.
فتوت جریانی است که پیش از تصوف در ایران وجود داشته و در گسترش تصوف و عقاید آن
تأثیرگذار بوده است؛ فتوت نیز در هنگام ظهور تصوف به آن متصل شدده و رند
است .وجود آثار و نشانه های آشکاری از تعالیم اصحا

تصدوف گرفتده

فتوت در تصوف ،بیانگر ارتباط فتدوت و

تصوف و تأثیرپذیری آنها از یکدیگر است .همچنین در افکار اهل فتوت نیز نشانی از تعالیم صوفیه
میتوان یافت؛ چنانکه بسیاری از فتیان یا از صوفیه بوده اند و یا با صوفیان ارتباط داشته اند و تمایل
به طریقت تصوف در آنها وجود داشته است .ازسدوی دیگدر بسدیاری از صدوفیان کده در تصدوف
جایگاهی واال دارند ،پیش از ورود به طریقت تصوف ،از فتیان بدوده اندد (عفیفدی.)49-44 :0562 ،
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ازجمله منابع اطالعاتی در این زمینه فتوتنامهها و نیز منابع عرفانی است.
فتوت نامه ها رساله هایی هستند که در با

منش و عقاید و قوانین و آدا

و رسوم اهدل فتدوت

نوشته شده اند .باتوجهبه این منابع ،اعتقادات مکتب فتوت دربارة جایگاه پیدر بده تصدوف شدباهت
بسیاری دارد .اهل فتوت هر دسته ،مریدِ پیری دانا و کاردیده بودند؛ دست ارادت به او می دادندد و
احکام و دستورات او را اجرا می کردند تا آنها را در مسیر سیر و سلوک راهنمایی کند .اهل تصوف
نیز که قصد رسیدن به سرمنزل ح را داشتند ،برای دست یابی به مقصود ،اختیار خود را به دسدت
پیری دانا میسپردند و فرمانهای او را بدون چونوچرا در مسیر سیر و سلوک اجرا میکردند.
این مقاله میکوشد در زمینة پیر باتوجهبه سه وجه مشترک آنها در این باره (نقش و تأثیر پیدران
در تربیت مریدان ،شرایط پیران ،طبقه بندی پیران) ،تأثیر دو طریقة فتوت و تصدوف را بدر یکددیگر
نشان دهد.
2ـ نقش و تأثیر پیر در مکتب تصوف
پیر اصطالحی عرفانی است .این واژه در لغت به معنی سالخورده و کهدنسدال اسدت و در تصدوف بده
معنای مرشد ،پیشوا ،هادی و معادل شیخ ،بابا ،قطب و انسان کامل و معانی دیگدر آمدده اسدت (نسدفی،
 .)69 :0588پیر در عرفان ،فردی است که تربیت و ریاست و رهبری گروهدی از صدوفیان را بدر عهدده
دارد .مرید سالک به کمک او میکوشد تا به ح برسد و مرید بددون یداری او بده هددف منظدور خدود
نمی تواند دست یابد .در تصوف ،قطب دایرة امکان و عهدهدار تربیت و تهذیب سالک و رسداندن او بده
ح است؛ ازاینرو دستور او در هر با بدون چونوچرا اطاعت میشود (رجایی بخارایی.)86 :0569 ،
پیر انسانی کامل ،فردی مقتدر و دانا نسبتبه حقای سیر و سلوک و بشدارتی ازسدوی خداوندد
است تا از این راه مریدان را از رحمت و نعمت خود بهره مند کند .پیر همانند ابدری اسدت کده در
آسمان عرفان گسترده شده است و باران رحمت خود را قطرهقطدره بدر روی کشدتزار دل مریددان
می ریزد و باعث هدایت آنان می شود .مریدانی که دست ارادت به پیر می دهند باید قدمبهقدم از پِی
پیر بروند؛ دستورات او را با اشتیاق تمام بپذیرند و در برابر او خاضع و مطیع باشدند تدا بده سدبب
اطاعت از فرمان های پیر به مقصود خود دست یابند .مریدان بعد از طاعت زبانی باید طاعت عملی
خود را از پیر نشان دهند؛ یعنی بعد از آنکه دست ارادت به پیر دادند و طاعت زبانی خود را نشان
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دادند باید با اجرای فرمانها و دستورات پیر ،طاعت عملی خود را نمایان کنند.
به اعتقاد اهل تصوف بدون راهنمایی شیخ یا پیر ،راه ظاهر به کعبة صورت را نمی توان به پایان
برد؛ مسافر این راه ،هم چشم دارد که با آن میببیند ،هم توانایی حرکت دارد و هم راه مشدخص و
مسافتش معین است؛ اما در راه سیر و سلوک که راهِ حقیقت است صد و بیست و چهار هزار نقطة
نبوت قدم گذاشته اند و نشانی از یک قدم ظاهر وجود ندارد .سالک در این راه نده نظدر دارد و نده
قدم دارد؛ پس بدون راهنما از این ورطة هولناک نمیتواند عبور کند .همچنین همانطور کده در راه
ظاهر ،راهزنان و سارقان بسیاری وجود دارند و بدون راهنمایی یک راهنما در این راه ها نمدیتدوان
قدم گذاشت ،در راه حقیقت نیز زینت های دنیوی ،نفس ،هدوی و شدیطانهدایی وجدود دارندد کده
راهزنان راه حقیقت هستند و بدون راهنمایی یک شیخ یا صاحب والیت در این راه نمیتدوان قددم
نهاد (نجم الدین رازی .)668 :0585 ،در تصوف مدار طریقت بر پیر استوار است و پیر در میان قوم
خود مانند پیامبر در میان امتش است که بدون راهنمایی او به جایی نمدیتدوان رسدید (محمدد بدن
منور .)42 :0522 ،پیران مانند پیامبران در قیامت شفاعتگران امت خود خواهند بود« :آن بندهای که
به دوزخش می برند ،از دور نوری بیند .بپرسد که آن نور چه نور است؟ گویند :نور فالن پیر است.
او گوید :من در دنیا آن پیر را دوست داشتمی .باد ،آن سخن به گوش آن پیر رسداند .آن عزیدز بده
شفاعت در حضرت ح سبحانه و تعالی سخن گوید در ح آن عاصی .خداوند تعالی ،به شفاعت
آن عزیز ،او را آزاد کند» (همان.)691 :

هجویری در کشفالمحجو
انتخا

هنگام بیان تأویل دربارة واجبدات نمداز ،انتخدا

پیدر را همانندد

قبله ،از واجبات دین میداند« :بدان که نماز عبادتی است که از ابتدا تا انتها مریدان راه ح

اندر آن یابند و مقاماتشان اندر آن کشف گردد .چنانکه توبه مریدان را بهجای طهارت بود؛ و تعلد
به پیری بهجای اصابت قبله؛ و قیام به مجاهدت نفس بهجای قیام؛ و ذکر دوام بدهجدای قرائدت؛ و
تواضع بهجای رکوع؛ و معرفهالنفس بهجای سجود؛ و مقام انس بهجای تشهد؛ تفرید از دنیا و بیرون
آمدن از بند مقامات بهجای سالم» (هجویری.)441 :0585 ،
راه سلوک در تصوف ،مسیری ناشناخته است که دام های شدیطان ،آفدتهدا ،شدبهههدا و مواندع
بسیاری در این راه در کمین سالک قرار دارند .به همین سبب قدمنهادن در این راه بدون پیدروی از
پیری دانا برای او دشوار است و چهبسا اگر سالک بدون راهنمایی پیر در این راه قددم نهدد ،از راه
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راست منحرف می شود .صوفیان بر این باورند که راه ح یکی است و راههای باطل هزاران راهاندد
و بدون راهنمایی پیر یافتن راه ح امری دشوار است (غزالی .)448 :0591 ،به اعتقاد اهل تصدوف
چون فالسفه قصد داشتند بهتنهایی از این مسیر عبور کنند ،در دام شبهات افتادند و ایمان خود را از
دست دادند .همچنین دهریون و طبایعی و براهمه و اهل تشبیه و معطّله و اباحتیه و اهل اهوا و بدع
از گروههایی هستند که بدون ارشاد پیر در این راه قدم نهادند و به همین سبب گرفتار موانع سلوک
شدند و هرکدام با گرفتاری در مشکل و شبهای نابود شدند (نجمالدین رازی .)669 :0585 ،بنابراین
مریدان باید پیرو یک پیر کامل باشند تا با تربیت صحیح ،اخالق ناپسند را از آنها بزداید و بهجدای
آن اخالق نیکو را جانشین کند؛ همچنین دربارة مشکالت سدیر و سدلوک بده آنهدا آگداهی بخشدد
(غزالی .)99-94 :0524 ،حکیم سنایی غزنوی نیز در اشعارش بده خطرهدای راه سدیر و سدلوک و
احتیاج مرید به رهبری پیر اشاره میکند:
انــــدرین راه هــ ـ ار در بنــــد اســ ـ
گــــر دو صــــد ســــاله ره بپرانــــی

بســـت هـــر دری دو صـــد بنـــد اســـ
بــــه یکــــی در گذشــــته نتــــوانی

ســـــالکا انـــــدرین ره از هـــــر در

صــد ه ـ ار بــه ســر

همـــه حیـــرا و بـــاز پـــ
تـــــو درو آی کـــــ

مانـــده

دا کــه ب ـیش اس ـ
آیــــــ

عجــــــ راه برخوانــــــده

ره آموزنـــــد

وز دو صــــد روت دانــــش افروزنــــد

روی از اول کــــه ســــوی راه کنــــی

راه بـــر چشـــ خـــود ســـیاه کنـــی

بینــ ـی

بینــــی

برگــــذر تــــا صــ ـ

ملــ ـ

هریکــــی را یکــــی فلــــ

از تـــو چـــو بـــاز مانـــد رهبـــر تـــو

دا کـــه شـــد ســـوخته دو شـ ـ پر تـــو

اوفتــــادی ز پــــای و مانــــدی فــــرد

همچـــو ســـی م ـــرة مششـــدر نـــرد

بـــــر ره بـــ ـیرهـــ ـی فرومانـــــدی

«اهـــــدنا الصـــــرا » برخوانـــــدی
(سنایی غ نوی)81 :1431 ،

تا پیش از قرن پنجم هجری پیر یک شخص واقعی بود که در خانقاه اقامت داشت و تربیدت و
هدایت مریدان را بر عهده داشت؛ اما از قرن پنجم به بعد معنای دیگری نیز برای لفظ پیدر در نظدر
گرفته شد و آن ،پیر به معنای راهنمایی درونی است .این پیر در عالم مثال یا ملکوت دیده می شدود
و فالسفه دراصطالح به او «عقل فعال» میگویند .سنایی ،پیر به معنای عقل فعال و راهنمای بداطنی
سالک را به ادبیات عرفانی و صوفیانة فارسی وارد کرد .او در مثنوی فلسفی و عرفانی سدیرالعباد از
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عقل فعال که از عالم مثال آمده است ،با عنوان «پیر» یاد می کند (همان692 :د .)695سدنایی در ایدن
مثنوی به رهبری عقل مراحل ناسوت را زیر پا می گذارد و در مراحل ملکوت به سیر می پدردازد .او
عوالم و احوال مختلفی را کشف و بررسی میکند که ورای ظلمت ها و محدودیت هایی اسدت کده
جسم ،آنها را به او محکوم کرده است .این سفر روحانی از قلمرو نفس نامیه آغداز مدی شدود و در
صعود به قلمرو نفس عاقله می رسد .مسافر در آنجدا مرشدد و رهبدر خدود را در وجدود یدک پیدر
روحانی مییابد .او به سالک کمک میکند تا از قلمرو عناصر چهارگانه یا شهرهای خیالی گذر کند.
سنایی در آغاز این سیر و سفر ،خود را در وادی حیرت و فضای ظلمدت مدییابدد و سدرانجام بده
رهبری عقل ،راه خود را از میان تنگناهای پر خطر مییابد (زرینکو .)659 :0588 ،
به اعتقاد اهل تصوف در طول سیر و سلوک ،از سالکان امتحان و آزمایش های بسیاری به عمدل
میآید که به درن

و سستی آنها از ادامة راه میانجامد .همچنین برای سالکان در راه سیر و سلوک

علل و بیماری هایی در درون به وجود می آید که ممکن است این موانع فاسد ،بدر بعضدی سدالکان
چیرگی یابد و میل و ارادت سالک منحرف شود .پس به شیخی ماهر و صاحبتصرف نیداز اسدت
تا مرید را از درن

و سستی بیرون آورد؛ طلب و اراده و انگیزة شدوق را در او بده وجدود آورد و

مانند طبیبی او را در هنگام گرفتاری به این بیماری ها نجات دهد .این آفت ها در مسیر سلوک برای
هر مریدی وجود دارد و تا زمانیکه با یاری یک راهنمای کامل از بین نروند ،سیر و سدلوک بدرای
مرید میسر نخواهد بود و در مقامی از مقامات باز خواهد ماند؛ همچنین به موانعی برخورد می کندد
که ایمان او را از بین میبرد (نجمالدین رازی.)651 :0585 ،
عطار در مثنوی مصیبت نامه پیر را راهنمای سالک در طول سفر باطنی و معنوی او مدیداندد .او
شیخ را به کبریت احمر تشبیه میکند و راه سلوک را راهی دشوار می داند که مرید برای عبور از آن
نیازمند پیری راهشناس است .عطار پانهادن در این عرصه را بدون کمک پیدر خطرنداک مدیداندد و
غبار پای پیر را روشنیبخش چشم مریدان میداند:
پیـــر ره کبریـــ

احمـــر آمـــده اســـ

هرکــه او کُحلــی نســاخ
راه دور اســـ

از خــا

پیــر

ســـین او بحـــر اخضـــر آمـــده اســـ
خــواه پــا

و خــواه گــو ناپــا

میــر

و پـــر آفـــات ای پســـر

راهـــــرو را مـــ ـیببایـــــد راهبـــــر

گــر تــو بــی رهبــر فــرود آیــی بــه راه

گــر همــه شــیری فــرود افتــی بــه چــاه
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کــور هرگــ کــی توانــد رفــ
گــر تــو گــویی نیســ

بــی عصــاکش کــور را رفــتن خطاســ

راســ

پیــری آشــکار

زانکـــه گـــر پیـــری نمانـــد در ج ـــا

تــو طلــب کــن در هــ ار انــدر هــ ار
نــه زمــین بــر جــای مانــد نــه زمــا
(عطار)24-22 :1434 ،

عطار در منط الطیر اندیشه های عرفانی اش را به تصویر مدی کشدد .او در ایدن اثدر ضدمن بیدان

مراحل سیر و سلوک ،نیاز سالک به راهنمایی پیر را به صورت تمثیلی بیان می کند .در منطد الطیدر
وقتی پرندگان عزم راه کردند ،از سختی ها و دشواریهای راه بیمناک بودند و خود را نیازمندد یدک
راهنما دیدند که آنها را رهبری کند و مشکالتشان را در طی مسیر بگشاید .پس هدهدد را در مقدام
رهبر و پیشوای خود برگزیدند .هدد نماد پیر یا هادی است .هدهد بدا مهربدانی بده همده شدهامت
می دهد؛ اما دشواری های راه را نیز پنهان نمی کند .آنها را پند میدهد و مرغان را شیفته میکند تا به
سیمرغ (پیر و مرشد کامل یا وجود حقیقتجو) رسند:
جملــه گفتنــد ایــن زمــا مــا را بــهنقــد
تــــا کنــــد در راه مــــا را رهبــــری

پیشـــوایی بایـــد انـــدر حـــلّ و عقـــد
زانکــه نتــوا ســاختن از خــود ســری

در چنـــین ره حـــاکمی بایـــد شـــ رف

بــو کــه بتــوا رس ـ

ازیــن دریــای ژرف

حــاک خــود را بــه جــا فرمــا کنــی

جـ ـ بـــه حکـ ـ و امـــر او ره نســـپری

الیـــ فتـــاد

قرعــهشـــا بـــر هدهـــد عاشــ فتـــاد

قرعـــه افکندنـــد و بـــ

جملـــه او را رهبـــر خـــود ســـاختند

گـــر همـــیفرمـــود ســـر مـــیباختنـــد

جملـــ مرغــــا ز هــــول و بــــی راه

بـــال و پـــر پرخـــو بـــرآوردنـــد آه

راه مــــیدیدنــــد و پایــــا ناپدیــــد

درد مــــیدیدنــــد و درمــــا ناپدیــــد

چــــو بترســــیدند آ مرغــــا ز راه

جمــ گشـــتند آ همــه یــ

جای ـــاه

پـــیش هدهـــد آمدنـــد ازخـــودشـــده

طالــــب انــــدرز آ هدهــــد شــــده
(هما )13-11 :1433 ،

اهل تصوف بر این باورند که سالک در راه سیر و سلوک بده برخدی مقامدات روحدانی دسدت
می یابد و پرتوی از ظهور آثار صفات ح بر او میتابدد؛ همچندین اندوار و صدفتهدای بدیپایدان
روحانی بر سالک تجلی میکند و در این هنگام ح می آید و باطل نابود می شود .در این مقام ،آینة
دل سالک صفا یافته است و پذیرای بازتا

تجلی روح است و ذوق «انداالح » و «سدبحانی» را در
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درون خود احساس می کند .غرور و پندار رسدیدن بده کمدال و مقصدد حقیقدی در درون او پدیدد
می آید؛ بهگونهایکه عقل و فهم او نمیتواند آن را درک کند .در چنین مقامی اگر پیدری نباشدد کده
سالک را راهنمایی کند ،ایمان سالک با موانعی برخورد می کند و آفت حلول و اتحداد نیدز در ایدن
مقام گریبان گیر سالک میشود؛ بنابراین به شیخی کامل و زمانشناس نیاز است تدا مریدد را از ایدن
گمان نجات دهد و مقام سالک را برایش بازگوید؛ همچنین او را تشوی کند تدا از ندابودی ایمدان
نجات یابد (نجمالدین رازی.)650 :0585 ،
موالنا جالالدین بلخی نیز احتیاج مرید به راهنمایی پیر را بسیار مهم می داندد .او قددمنهدادن در
سیر و سلوک عرفانی را بدون راهنمایی پیری دانا ،غیرممکن دانسته است .در باور مولوی تنهدا بدا
ارشاد و راهنمایی پیر است که به ح میتوان رسید و از خطرهدای مسدیر سدیر و سدلوک رهدایی
یافت؛ درواقع با کمک او ،مرید در راه سلوک از آلودهشدن به گناه در امان میماند:
پیــر را ب ــ ین کــه بــی پیــر ایــن ســفر
آ رهـــی کـــه بارهـــا تـــو رفتـــهای

هســ بــ پــر آفــ و خــوف خطــر
بــــی قــــ وز انــــدر آ آشــــفتهای

رهــی را کــه ندیدســتی تــو هــیچ

هــین مــرو تن ــا ز رَهبَــر ســر مپــیچ

گـــر نباشـــد ســـای او بـــر تـــو گـــول

تــو را سرگشــته دارد بانــ ِ غُــول

پــ

از ره اف نــــد انــــدر گ نــــد

غُولــ ـ

از نُبـــــی بشـــــنو ضـــــ ل رهروا

پــ

از تــو داهــیتــر دریــن ره بــ
کــه چــهشــا کــرد آ بلــی

بُدنــد
بَــدرَوا

(مولوی ،1431 ،د)121 :1
دســ

را مســپار جــ در دســ

پیــرِ عقلــ

پیــر

کــودکی خُــو کــرده اســ

او را دســت یر

ح ـ شــده اس ـ

آ دس ـ

از جِـــوار نفـ ـ

کانـــدر پـــرده اسـ ـ

عقــلِ کامــل را قــرین کــن بــا خِــرد

تــا کــه بازآیــد خِــرد زآ خُــوی بَــد

او ن ــی

بیـ ـرو ج ـ ـی

چونــ

دســ

خــود بــه دســ

دســـ ِ تـــو از اهـــل آ بَیعـــ

پـ ـ

ز دسـ ـ

آکـ ـ

شـــود

کـــه یَـــدُ اهلل فـــو أیـــدِی ِ بـــود

چــو بــدادی دس ـ ِ خــود در دسـ ِ پی ـر

و خطیــر

کــو نب ـی وقــ

خــویش اســ

ای مُری ـد

پیــرِ حِکمــ

کــه علــی اســ

تــــا ازو نــــور نبــــی آیــــد پدیــــد
(هما  ،د)293 :8

صوفیان معتقدند در راه سلوک ،از عالم غیب برای سالک نمایش ها و وقایعی پدیدار میشود که
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هرکدام اشاره ای از غیب است و بر سیر و سلوک و فترت او داللت دارد؛ همچنین نشاندهندة صفا
و کدورت دل و معرفت صفات خو

و بد نفس است و نیز نشداندهنددة حجدا هدای دنیدوی و

اُخروی و حالت های شیطانی و نفسانی و رحمانی و معانی دیگر از وقدایعی اسدت کده در وصدف
نمیآید .فرد سالک بر هیچیک از اینها شناختی ندارد؛ زیرا همة آنها زبان غیب است و زبان غیب را
تنها اهل غیب می دانند .در اینجا نیز به پیری احتیاج اسدت کده تأییددشددة الهدی باشدد و بده علدم
تأویل های غیبی آگاه باشد تا بتواند وقایع و کشف احوال مرید را بیان کند و اندک اندک زبان غیب
را به مرید بیاموزد .در غیر این صورت مرید از معارف محروم خواهد شد و پیشرفت نخواهد کدرد
و نسبتبه مقامات ،شناختی به دست نمیآورد (نجمالدین رازی.)656 :0585 ،
صوفیان معتقدند محبو کردن بندگان در دست پیران طریقت است؛ زیرا پیر می تواند مریدان را
هم در ظاهر و هم در باطن ،هم در سخن و هم در عمل ،به سدالکی تبددیل کندد کده پیدرو شدیوة
رسول اهلل باشد .هنگامیکه مرید اقتدا و پیروی کرد ،محبت خدا به وجود مدیآیدد ،همدان طدور کده
خداوند میفرماید« :قل إن کُنتم تحبون اهلل فاتّبعونی یُحبِبکُمُ اهلل»( 6باخرزی.)24 :0585 ،
4ـ شرایط پیر در مکتب تصوف
پیران هدایت گران و راهنمایانی هستند که با رهنمودهای خود باعث می شوند سدالکان بده مقصدود
خود دست یابند .ازاینرو پیران باید شرایط الزم را داشته باشدند تدا شایسدتة مقدام پیدری شدوند و
بتوانند مریدان را هدایت و راهنمایی کنند.
به اعتقاد اهل تصوف ،پیر باید به اندازة ضرورت از علم شریعت آگاه باشد تدا اگدر مریددی بدا
مشکلی روبهرو شد بتواند آن را برای مرید بگشاید .پیر باید افزون بر داشتن اعتقاد ،بداورش نیدز بدا
اعتقاد اهل سنت و جماعت سازگار باشد و به بدعتی آلوده نباشد تا مرید را بده بددعتی نینددازد و
منحرف نکند .پیر باید افزون بر عقل معادی ،عقل معاش دنیوی نیز داشته باشد تا بتواندد در تربیدت
مرید قیام کند؛ سخاوتمند باشد تا بتواند با فراهم کردن نیازمندیهای مرید ،او را از نگرانی خورد و
خوراک بی نیاز کند؛ درنتیجه مرید بهکلی به کار دین مشغول خواهد شد .پیر باید شدجاع باشدد تدا
نسبتبه مالمت و زبان خل بی توجه باشد و مرید را با سدخن کسدی رد نکندد و بتواندد در برابدر
حسودان و بدخواهان مواظب مرید باشد؛ باید عفیف النفس باشد تا مرید دربارة او فکر بدد نکندد و
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ارادت مرید نسبتبه او از بین نرود؛ باید بلند همت باشد و جز به اندازة نیاز به دنیا توجه نکندد و بدرای
جمعکردن مال نکوشد .همچنین چشم طمع به مال مرید نداشته باشد تا مرید ارادتش به او از بین ندرود؛
زیرا هیچ چیز برای مرید بدتر از این نیست که به کارهای شیخ اعتراض کند .پیدر بایدد نسدبتبده مریدد
مشف باشد و انجام کاری را از مرید نخواهد که او تواندایی انجدام آن را نددرد؛ بایدد مریدد را بدا مددارا
راهنمایی کند و اگر مرید در حالت قبض باشد با والیت خود بار قبض را از دوش او بردارد و او را بده
حالت بسط وارد کند؛ همچنین اگر بیش از حد در بسط فرورفت اندکی قبض به او دهد و بسط را از او
بگیرد و پیوسته مراقب احوال مرید باشد .پیر باید فردی حلیم و بردبار باشد؛ زود خشمگین نشود (مگدر
به اندازة نیاز) تا مرید از او رنجیده نشود (نجمالدین رازی.)649-644 :0585 ،
ابوسعید ابوالخیر ده ویژگی برای پیران راستین بیان میکند که شایسته است پیران آنهدا را داشدته
باشند« :نخستین مُراد دیده باشد تا مرید تواند داشت ،دوم راه سپرده باشد تا راه تواند نمدود ،سدیم
مهذّ

و مؤد

ناگشته باشد تا مؤد

بود ،چهارم بیخطر و سخی باشد تا مال فدای مریدد تواندد

کرد ،پنجم از مال مرید آزاد باشد تا در کار خودش به کار نباید داشت ،ششم تا پند به اشارت تواند
داد به عبارت ندهد ،هفتم تا به رف تأدیب تواند کرد به عنف و خشم نکندد ،هشدتم آنچده فرمایدد
نخست به جای آورده باشد ،نهم هر چیزی که از آن بازدارد نخست او بازایستاده باشد ،دهم مریدد
را که به خدای فراپذیرد به خلقش رد نکند» (تدین ،بیتا.)419 :
پیر باید اهل عفو باشد تا اگر از مرید اشتباهی سر زد او را ببخشد ،خوشاخالق باشد تا مرید را
از خود نراند و مرید از او اخالق نیک بیاموزد؛ زیرا درون مرید آینة افعال و حاالت و اخدالق پیدر
است؛ اهل ایثار باشد تا مصالح مرید را بر مصالح خود ترجیح دهد و نفس خود را فدای مرید کند؛
کریم باشد تا مرید را از کرم والیت خود بهره مند کند؛ اهل توکل باشد تا بده سدبب تدرس ،از رزق
مرید ناامید نشود و از ترس اینکه مرید باید امور معیشتش را فراهم کند ،او را رد نکند؛ تسلیم کدار
خداوند باشد تا خدا هرکه را بخواهد به مریدی او درآورد و خدا هرکه را نخواهدد بده مریددی او
درنیاید؛ برای داشتن مریدان بیشتر حریص نباشد و با رفدتن مریددان در کدار خدود سسدت نشدود؛
راضی به قضای الهی باشد و در تربیت مریدان اقدام کند و بقیة امور را به حکدم ازلدی واگدذارد و
اعتراض نکند؛ با وقار و حرمت با مریدان زندگی کند تدا مریددان نسدبتبده او گسدتاخی نکنندد و
عظمت و بزرگی پیر در نزد مریدان از بین نرود؛ باید اهل سکون و آرامش باشد و در کارها عجلده
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نکند و بهآرامی و آهستگی بر مرید تسلط یابد؛ باهیبت باشد بهطوریکه هیبت و عظمدت او در دل
مرید به وجود بیاید تا مرید ،چه در حضور او و چه در غیا

او مؤد

باشد و مرید به سبب هیبت

شیخ متواضع شود و شیطان به سبب عظمت و هیبت شیخ توانایی تسلطیافتن بدر مریدد را نداشدته
باشد؛ در کارها ثابتقدم باشد و عزمی استوار داشته باشد و با مرید بهدرستی عهد و پیمان بندد تدا
به سبب بدعهدی ،ح مرید از بین نرود (نجمالدین رازی .)648-642 :0585 ،پیر باید فردی راهبر،
دانا ،بافراست و پایبند شرع باشد و اهل حیله و نیرن

نباشد؛ بتواندد سدالک را ارشداد کندد و درد

عش الهی در سینهاش باشد:
پیــــر بایــــد کــــه راهبــــر باشــــد

ســـالکی چســـ

دلـــــش از درد ب ـــــرهایـــــی دارد

مــــرد چــــو شــــیر زهــــرهای دارد

بـــاده از جـــا شـــر خـــورده بـــود

خـــدم

شـــیخ خـــویش کـــرده بـــود

از تـــه دل بـــه حـــ بـــود یکرنـــ

خــــالی از زر و حیلــــه و نیرنــــ

بـــــه ع یـــــ نباشـــــد

بـــــازا

و دیـــدهور باشـــد

وز خ یــــــــ نباشـــــــــد

آزار

اینچنـــین پیـــر ،پیـــر بایـــد خوانـــد

بـــا وی اســـرار غیـــب شـــاید رانـــد

کیمیــــا ســــازند

پـــایش چـــو توتیـــا ســـازند

از ســــ نهــــا

خـــا

(سنایی)23 :1431 ،

پیر باید با کمخوری ،کمحرفی ،کم خوابی و بسدیاری نمداز و صددقات و روزه ،نفدس خدود را
پرورش دهد و توانایی آن را داشته باشد که زیباییهای اخالقی مانند صبر ،نماز ،شکر ،توکل ،یقین،
قناعت ،فروتنی ،علم ،صداقت ،حیا ،وقار ،سکون را در وجود مرید شکوفا کندد تدا یکدی از اندوار
پیامبر(ص) شود .همچنین پیر باید پیرو شخص بابصیرتی باشد که سلسله وار به سید المرسلین پایدان
پذیرد (غزالی .)44-45 :0588 ،پیران مقام و مرتبه ای همانند پیامبران دارند؛ آنان باید مانند پیدامبران
در میان قومشان باشند (فروزانفر .)684 :0562 ،پیر باید همانند یک طبیب الهی توانایی آن را داشته
باشد که مشکالت سالک را در راه سلوک بزداید .پیر راستین باید بر ضمایر آگاه باشد و توانایی آن
را داشته باشد که از آنچه در دل سالک است باخبر شود:
گفــ

ای هدیـ ـ حــ و دفـ ـ حـــر

ای لقـــای تـــو جـــوا

هـــر ســـ ال

معنــــی الصَّــــبرُ مِفتــــا ُ الفــــر
مُشکل از تو حـل شـود بـی قیـل و قـال...
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ترجمـــانی هرچـــه مـــا را در دل اســـ

دس

گیـری هرکـه پـایش در گـل اسـ
(مولوی ،1431 ،د)85 :1

پیر از الهام الهی برخوردار است و از لوح محفوظ میتواند آینده را پیشبینی کند:
لـــو محفـــو اســـ
نه نجو اس

و نه رمل اس

از پــــی روپــــو
وحــی دل گیــر

او را پیشـــوا

از چــه محفــو اســ  ،محفــو از خطــا

و نـه خـوا

وحـــی حـــ و اهلل اعلـــ بالصـــوا

عامــــه در بیــــا
کــه منظرگــاه اوســ

م منــــا ینظُــــر بِنُــــور اهلل شــــدی

وحـــ ـی دل گفتنـــــد او را صـــــوفیا
چــو خطــا باشــد ،چــو دل آگــاه اوس ـ
از خطــــا و ســــ و ایمــــن آمــــدی
(هما  ،د)892 :3

به اعتقاد اهل تصوف ،پیر باید در علم و معرفت از دیگران برتر باشد .البته این برتری به سدبب
تبعیض ازلی و مافوق بشر آفریدهشدن ایشان نیست؛ بلکه به سبب تالش و کسب فیض خود ایشان
است .عطار در زبان رمزی مرغان در منط الطیر ،انتخا
میکند و انتخا

هدهد (پیر) را بده جمدع مرغدان واگدذار

را برپایة قرعه قرار میدهد تا درجة برابری و یکسانی مرغان را نشان دهد و البتده

تأیید می کند هدهد لیاقت این انتخا

را دارد؛ زیرا او نسبتبه پرندگان دیگدر از معرفدت بیشدتری

برخوردار است (کوپا و همکاران.)24-25 :0589 ،
3ـ طبقات پیرا یا اولیاء ال ی در مکتب تصوف
در تصوف ،پیران و اولیاء الهی تعداد و طبقه بندی ویژهای را شامل میشدوند و هرکددام باتوجدهبده
درجه ای که دارد در مرتبهای قرار میگیرد .تعداد اولیاء به اعتقاد صوفیه در هر عصر سیصد و پنجاه
و چهار نفر است .وقتی یکی از ایشان از دنیا برود ،دیگری جای او را مدی گیدرد .در طبقده بنددی و
مراتب اولیاء نخست سیصد تنان هستند که آنها را اخیار میخوانند .برتر از آنها چهل تنداناندد کده
ابدال نامیده میشوند .از آنان برتر ،هفت تناناند که ابرار نامیده میشوند و باالتر از آنها اوتاد هستند
که چهار تن هستند و برتر از آنان دو تناناند که نقبا خوانده می شوند .قطب باالتر از همه اسدت .او
یگانة عصر است و عالم به وجود او میگردد .وقتی قطب از عالم برود یکی از طبقة نقبا جای او را
می گیرد .آنگاه یک تن از اوتاد به مقام نقبا میرسد؛ یکی از ابرار به مرتبة اوتداد مدیرسدد؛ یکدی از
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ابدال به مرتبة ابرار می آید؛ یک تن از اخیار به مقام ابدال می رسد و یک تن از نیکان عدالم در بدین
اخیار جایی به دست می آورد (زرین کو  .)96 :0589 ،همچنین در یک تقسیم بندی دیگر سه ندوع
پیر معرفی کردهاند« :پیر تمسک» و «پیر تخلّ » و «پیر تبرّک» که هرکدام سه خرقة جداگانده دارندد؛
اما از میان آنها خرقة اصلی برای پیر تمسک است و اسناد تصوف را از او مدی پوشدند .در تصدوف
خرقه های تبرک و تخل  ،به آن سبب به مرید پوشانده می شوند تا او شرف صدحبت یابدد و بدرای
تأکید بر پیر تمسک است؛ پیر تمسک منبع الهام دو پیر دیگر است (صراف.)65 :0596 ،
8ـ نقش و کارکرد پیر در مکتب فتوت
در سلسله مراتب اهل فتوت نیز شخصی دانا و کاردیده به نام پیر وجود دارد که در باالترین مرتبده
از تشکیالت آنها قرار دارد .او جوانمردان را که در جایگاه شاگرد هستند در مسدیر سدیر و سدلوک
راهنمایی و هدایت می کند .اهل فتوت مانند اهل تصوف دست ارادت به پیر خدود مدی دادندد و بدا
جان و دل فرمان های او را اجرا می کردند .هر مریدی که به یک پیدر دسدت ارادت مدی داد وظیفده
داشت پنج شرط را رعایت کند :اول ،صادقانه توبه کند؛ دوم ،آرزوها و امیال دنیوی را تدرک کندد؛
سوم ،اهل نفاق نباشد؛ چهارم ،درست اقتداء کند؛ پنجم ،درِ همده مدرادات را بده روی خدود ببنددد
(اقبال آشتیانی.)545 :0501 ،
به اعتقاد اهل فتوت بدون راهنمایی یک راهشناس ،راه ظاهری بهسوی کعبه را نمی توان به پایان
برد؛ مسافر در این راه ،هم چشم دارد ،هم توان حرکت دارد و هم راه و جاده و مسدافت مشدخص
است؛ اما راهِ حقیقت این گونه نیست .در این راه صد و بیست و چهار هزار نقطة نبوت قدم زده اند
و نشانی از یک قدم ظاهر وجود ندارد .سالک در این راه نظدر و قددم نددارد؛ پدس بددون راهنمدا
چگونه می تواند در این راه قدم گذارد (واعظ کاشفی .)085 :0591 ،از سوی دیگر همان طور که در
راههای ظاهری راهزنان بسیاری وجود دارند و بدون راهنمایی یک راهشناس نمیتوان سفر کرد ،در
راه حقیقت نیز راهزنانی به نام نفس و هوا و شیطان و دنیا وجود دارند که بدون راهنمایی یک پیدر
نمی توان از آنها عبور کرد .از دیدگاه اهل فتوت ،از علتهای دیگر نیاز مریددان بده پیدر ایدن گونده
میتوان یاد کرد :همانطور که در راه ظاهر عقبات بسیاری وجدود دارد ،در راه سدیر و سدلوک نیدز
عقبههای بسیاری از آفتها و شبهات و بدعتها وجود دارد که سالک را تحدت تدأثیر خدود قدرار
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میدهند .پس کمک پیری مرشد نیاز است تا بتواند مرید را به سالمت به مقصد رساند .علت دیگدر
اینکه اگر کوتاهی و سستی در رفتن سالک به وجود آید و در راه سلوک سستی ورزد ،باید راهنمدا
و هدایتگری باشد که با تازیانههای همت ،او را دوباره نیرو بخشد تا راه سلوک را به پایان رساند.
همچنین همان طور که در راه ظاهر بیماریها و انحراف مزاجهایی برای انسان به وجدود مدیآیدد و
فرد به پزشک نیاز می یابد تا آن بیماری را از بین برد ،در راه حقیقت نیز علدل و بیمداری هدایی بدر
مزاج سالک چیره میشود تا ارادت و عقیدة سالک را منحرف کند؛ پس بایدد پیدری وجدود داشدته
باشد که طبیب القلو

باشد و بیماری های مرید را از بین برد (همان .)084 :از سوی دیگدر همانندد

راه ظاهر که شخص با مکان ها و جاهای عجیب و غریب روبهرو میشود ،در طریقت نیدز از عدالم
غیب برای سالک نمایشها و وقایعی رخ میدهد؛ اگر سالک ،پیری دانا و سالک اطوار نداشته نباشد
که او را از این عجایب و غرایب آگاه کند ،کاری از پیش نخواهد برد .نیز همان طور که اگدر کسدی
بخواهد در درگاه پادشاهان به درجه و مرتبهای دست یابد ،بدون حمایت یکی از نزدیکدان سدلطان
نمی تواند به آن مرتبه برسد ،در راه حقیقت نیز به پیری از مقربان درگاه ح نیاز است تا با التماس
و زاری خود به درگاه ح  ،حمایت خود از مرید را اعالم کند (همان.)089 :
2ـ شرایط پیر در مکتب فتوت
از دیدگاه اهل فتوت ،موانع و مشکالت بسیاری در راه طریقت وجود دارد تا کوتهبینان و کسانی که
مرد راه طریقت نیستند ،منحرف شوند و در گمراهی ،سرگردان بمانند .پس کسی را باید بده پیدری
انتخا

کرد که شرایط پیری را دارا باشد .در مکتب فتوت پیران باید شرایط ویژه ای داشته باشند تا

شایستة این مقام شوند و اگر یک فتا یا جوانمرد ،این شرایط را نداشته نباشد ،شایسدتة مقدام پیدری
نخواهد بود؛ زیرا پیران ،نگهبدان و سرپرسدت و یداور مریددان در افتدادن در ورطده هدای هولنداک
طریقت اند .مریدان باید به پیران تمسک جویند تا به عزّت و سربلندی در طریقت جوانمردی دست
یابند و افزونبر سعادتمندی و رستگاری ،درهای برکات الهی بر روی آنها گشوده شود.
بنابراین پیران باید انسان هایی وظیفه شناس باشند و بهدرستی وظیفة اسدتادی خدود را در برابدر
آموزش شاگردان انجام دهند؛ آنها باید به علوم گذشتگان و ویژگیهای نیک آنان عالم و دانا باشند
و آنها را برای شاگردان بازگو کنند؛ پیر باید فردی سخاوتمند باشد و بتواند نیازمندیهای شاگردان
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را برآورده کند (سهروردی .)96-92 :0585 ،پیر باید اعتقادش پاک باشد تدا مریدد را از راه راسدت
منحرف نکند؛ همچنین علم شریعت را به اندازة الزم بداند و از علم فقر و طریقدت نیدز بهدره مندد
باشد تا بتواند مشکالت پیش آمده برای مرید را حل کند؛ پیر باید افزون بر عقل معادی ،عقل معاشی
نیز داشته باشد تا در تربیت مرید بتواند استادی کند؛ شجاع باشد تا نسبتبه مالمت و سرزنش خل
و فتنة آنان بی توجه باشد و مرید را با سخن هرکسی رد نکند؛ باید بلند همت باشد تا به دنیا و اهل
آن توجهی نداشته باشد و به مال و داشتههای مرید طمع نورزد؛ مشف باشد تا در مرحمت نسبتبه
مریدان کوتاهی نکند؛ پیر باید انسانی بردبار و صبور باشد تا با هر حرکتی یا اشتباهی خشدمگین و
عصبانی نشود؛ خوشخل باشد تا مرید در همنشینی و همصحبتی با او خل بد نیابد و اخالق نیک
را از او بیاموزد؛ پیر یا استاد باید فردی کریم باشد تا مرید را از لطف و کدرم خدود بهدره مندد کندد
(واعظ کاشفی .)086-082 :0591 ،پیر باید تن خود را خاک راه کند؛ یعنی تواضع و فروتنی ورزد؛
همچنین باید اهل رضا و تسلیم و راضی به رضای ح تعالی باشد .پیر بایدد اهدل معرفدت باشدد؛
یعنی بندگی و اطاعت از خداوند را به جا آورد؛ همیشه به ذکر و فکر مشغول باشد و توحید و راه
ح را طلب کند؛ او باید اهل شوق باشد؛ یعنی وقت خود را غنیمت داند و از روی شوق و ذوق،
طالب جمال خداوند باشد و در طاعت و عبادت بکوشد؛ پیر باید با محبت و زحمت و ریاضت و
مجاهده ،نفس خود را از هوا و هوس و شهوات شیطانی و لذتها و خوشیهای دنیوی بدازدارد و
بر داده و قسمت خداوند تعالی شاکر و صابر باشد .او باید اهل خدمت باشد تدا نفسدش از هدوا و
هوس دور شود و بتواند نفس سرکش خود را کنترل کند (افشاری.)040-041 :0590 ،
پیر باید به اندازة توانایی و گنجایش هر شاگرد ،او را به کار گیرد؛ او باید فردی ماهر و کداردان
و پرحوصله باشد؛ فقیران را دوست بدارد و با زیردستان خود مهربان باشد (خدانمحمددی:0561 ،
 .)09پیر باید اهل ایثار باشد تا برای شاگردان بخشنده باشد؛ او باید اعتماد را در بین شداگردان بده
وجود آورد تا شاگردان از یکدیگر پشتیبانی کنند؛ پیر باید اهل عفو و بخشندگی باشد تا اگر خطایی
از مرید سر زد ،او را ببخشد (سهروردی .)96 :0585 ،پیر باید پیرو صراط مستقیم باشدد و از دروغ
و تهمت و خالف دوری گزیند .او باید از استادان خود یاد کند و به روح آنها تکبیر گوید .پیر باید
در راه خدا صدقه دهد و فردی نمازگزار باشد .او باید وظیفة خود را در برابر استادانش انجام دهد
و در وظایف خود ثابتقدم باشد (افشار .)619 :0585 ،پیر باید اعمال صدالح انجدام دهدد و همدة
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دستورات و فرمانهای خداوند را به جا آورد و از همة نامشروعات پرهیز کند .پیر باید فردی صبور
باشد؛ یعنی بر فقیری و حقیری تن دهد و آخرت را بر دنیا ترجیح دهدد و اگدر سدتمی از گدردش
روزگار به او برسد ،صبور باشد .پیر باید اهل ارادت باشد؛ یعنی دل خود را از نفس غیر بردارد و به
جز طاعت و عبادت و محبت خداوند به هیچ چیز توجه نکند .پیر باید اهل قناعت باشد؛ یعندی در
ظاهر و در باطن ،نیروی جسمانی را کم کند تا نیروی روحانی او افدزایش یابدد و خدود را متوجده
خداوند کند تا از جنس طبیعت بیرون آید و به جمال باکمدال محبدو

حقیقدی و معشدوق اصدلی

برسد .پیر باید به خدا امید داشته باشد و بهکلی متوجه حضرت ح و حقیقت باشد .با جمال خود
که باطن اوست عش تمام یابد تا به سبب آن ،روشنی ندور تجلدی الهدی بدر ذات او غلبده کندد و
مخصوص انبیاء و اولیاء گردد؛ پیر باید اهل محبت باشد؛ یعنی وقتی بنده به قر
نجات ح را دریافت و در آن مقام به هیچ حجابی محجو

الهی رسید و نور

و به هیچ قیدی مقید نشد ،پس در آن

زمان است که هستی عاش محو می شود و او به نجات اصلی خود بازمیگردد و به ح مدیرسدد
(افشاری.)046-040 :0590 ،
پیر باید اهل توکل باشد تا بتواند مرید را پرورش دهد؛ باوقار باشدد تدا بدا مریددان بدا حرمدت
زندگی کند؛ پیر باید فردی ساکن و ثابتحال باشد؛ عجول نباشد تا بدا آهسدتگی بتواندد بدر مریدد
تسلط یابد؛ باهیبت باشد تا مرید از او شکایت نداشته باشد؛ چده در بدین جمدع و چده در تنهدایی
مؤد

باشد تا مرید نیز بیاموزد که چه در غیبت پیر و چه در حضور او اد

را رعایت کندد؛ بایدد

شاگردی پیری مرشد کرده باشد تا هرچه از پیر خود آموخته است ،بده مریدد خدود آمدوزش دهدد
(واعظ کاشفی.)089-088 :0591 ،
3ـ طبقات پیرا یا سالکا راه ح در مکتب فتوت
در مکتب فتوت ،پیران یا سالکان راه ح طبقه بندی ویژهای دارند و هر طبقه تعداد خاصی از پیران
را در بر می گیرد .به اعتقاد اهل فتوت همة پیران ،ده طایفه هسدتند .ایدن ده طایفده ،ده مقدام و هدر
طایفه در مقامی قرار دارند .نخستین مقام ،مقام تایبان است و ایشان هدزار تدن هسدتند؛ دوم ،مقدام
اولیاء است و ایشان چهارصد تناناند؛ سوم ،مقام ابرار است و ایشان صد تن هستند؛ چهارم؛ مقدام
نجباست که هفتاد تن هستند؛ پنجم ،مقام ابدال است که چهل تن هستند؛ ششم ،مقام اوتاد است که
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ایشان هفت تن اند؛ هفتم ،مقام عمد است که چهار تن هستند؛ هشتم ،مقدام نقباسدت کده سده تدن
هستند ،نهم ،مقام غوث است و او یکی است و او را قطب میگویند و همة اینها بر قطدب دایدر و
پابرجا هستند و او مرکز دایرة فقر است و قیام عالم ،به ذات این شخص است؛ او را صاحب الزمان
و صاحب امر می گویند و قطب نیز لقب او است؛ دهم ،مقام خاتمالنبیین است که این مقدام ،ویدژة
حضرت محمد(ص) است و غیر از او کسی نمی تواند به این مقام راه یابد؛ در آن مقام را بدا قفدل «ال
نبی بعدی» بسته است و با مهر «ختمت بی النبوة» نشانه کرده است تا کسی به آن دستدرازی نکند
(همان.)094-099 :
تقسیم بندی دیگری از آیین فتوت ،پیران را به قولی و شربی و سیفی تقسیم میکندد .پیدر قدولی
بنابر عهد و سوگند است؛ پیر شربی بنابر نوشیدن آ

و نمک است و پیر سیفی بنابر شمشیر است.

در فتوت این سه پیر مکمل هم هستند؛ برای مثال اگر شخص هدزار بدار در نوشدیدن آ

و نمدک

شرکت داشته باشد ،اما قول و سوگند نداشته باشد ،فتوت او پذیرفته نیست .فتوت شربی و سدیفی،
متصل و قائم به قولی هستند و پیر قولی منبع الهام دو نوع دیگر است (صراف.)65 :0596 ،
 1ـ اشترا های مکتب فتوت و تصوف در زمین تأثیر و کارکرد پیر در طریق
برپایة مطالب باال میتوان دریافت نقش و تأثیر پیر در مکتب فتوت و تصوف با هم مشترک اسدت.
این اشتراکات در هفت مسئلة مهم خالصه می شوند؛ ازجمله اینکه در دو مکتب اعتقاد بر این است
که بدون راهنمایی یک راهشناس ،راه ظاهری بهسوی کعبه را نمی توان به پایان برد .مسدافر در ایدن
راه هم چشم ظاهر و هم توانایی حرکت دارد و هم اینکه راه و جاده مشخص و دیده شدنی اسدت؛
اما در راه حقیقت صد و بیست و چهار هزار نقطة نبوت قدم زده اند و نشدانی از یدک قددم ظداهر
نیست .فرد سالک در این راه نظر و قدم ندارد و بدون راهنما نمی تواند در این راه قدم گذارد؛ دوم
اینکه این دو مکتب معتقدند همانند راههای ظاهری که راهزنان بسیاری در آنها وجود دارد و بدون
راهنمایی یک راهشناس نمی توان سفر کرد ،در راه حقیقت نیز راهزنانی به نام نفس و هوا و شیطان
و دنیا وجود دارند که بدون راهنمایی یک پیر از آنها نمدیتدوان عبدور کدرد؛ اشدتراک سدوم اینکده
همان طور که در راه ظاهر عقبههای بسدیاری وجدود دارد ،در راه حقیقدت نیدز عقبدات بسدیاری از
آفت ها و شبهات و بدعت ها وجود دارد که او را تحت تأثیر قرار می دهند؛ بنابراین به یک پیر نیداز
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است تا بتواند مرید را از این عقبهها عبور دهد؛ چهارم اینکه اگر کوتاهی و سستی در رفتن سدالک
به وجود آید و در راه سلوک سستی کند ،باید راهنما و هدایت گری باشد که با تازیانه های همدت،
او را دوباره نیرو بخشد تا راه سلوک را به پایان رساند؛ اشتراک پنجم اینکه در راه ظاهر ،بیماری ها
و انحراف مزاج هایی برای انسان به وجود می آید و به پزشک نیاز مییابد تدا آن بیمداری را از بدین
برد؛ به همان شکل در راه حقیقت نیز علل و بیماری هایی بر مزاج سالک چیره میشود تدا ارادت و
عقیدة سالک را منحرف کند؛ پس باید پیری وجود داشته باشد که طبیب القلو

باشد و بدا شدربت

نصیحت ،بیماری های مرید را بزداید؛ ششم آنکه در راه ظاهر ،شخص با مکان ها و جاهای عجیدب
و غریب روبهرو میشود و در راه طریقت نیز از عالم غیب برای سالک نمایشها و واقعههایی روی
میدهد؛ اگر پیری آگاه و دانا و سالک اطوار همراه سالک نباشد تا او را از این عجایدب و غرایدب
آگاه کند ،او کاری از پیش نخواهد برد؛ هفتم اینکه اگر کسی بخواهد در درگاه پادشاهان به مرتبهای
دست یابد ،بدون حمایت یکی از نزدیکان سلطان به آن مرتبه نمیتواند برسد؛ در راه حقیقت نیز به
پیری نیاز است که از مقربان درگاه ح باشد و بتواند با التمداس و زاری در درگداه حد  ،از مریدد
حمایت کند.
9ـ اشترا های دو مکتب فتوت و تصوف در زمین شرایط پیرا طریق
این دو مکتب دربارة شرایط پیران نیز اشتراک های فراوانی دارند .بسیاری از شرایطی که برای پیران
در مکتب فتوت آمده ،همان شرایطی است که برای پیران در مکتب تصوف بیان شده است؛ ازجمله
اشتراک های این دو مکتب در این زمینه ،آن است که پیر باید اعتقادش پاک باشد تا مرید به سدبب
عقیدة او از راه راست منحرف نشود .پیر باید علم شریعت را بداند و از علدم فقدر و طریقدت نیدز
بهره مند باشد تا مشکالت پیشآمده برای مریدش را حل کند .پیر باید افزونبر عقدل معدادی ،عقدل
معاشی نیز داشته باشد .پیر باید سخاوتمند باشد تا بتواند مرید را از غصه و نگرانی غذا و لبداس و
نیازمندیهای ضروری بی نیاز کند؛ شجاع باشد تا نسبتبده مالمدت و سدرزنش خلد و فتندة آنهدا
بی توجه باشد و مرید را با سخن هرکسی رد نکند؛ عفیف النفس و پاک دامن باشد؛ به ندامحرم نگداه
نکند تا مرید دربارة او به شک و تردید نیفتد؛ باید بلندهمت باشد تا به دنیا و اهل آن توجه نکند و
به مال و داشته های مرید طمع نورزد؛ مشف باشد تا در مرحمت نسبتبه مریدان کوتاهی نکند .پیر
باید انسانی بردبار و صبور باشد تا با هر حرکتی یا اشتباهی خشمگین و عصبانی نشود؛ اهل عفو و
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بخشندگی باشد تا اگر از مرید حرکت اشتباهی سر زد ،او را ببخشد؛ خوشخل باشد تدا مریدد در
هم نشینی و همصحبتی با او بدخل نشود و اخالق نیک را از او بیاموزد؛ اهل ایثار و گذشت باشدد
تا درصورت نیاز از ح خود بگذرد و به مرید دهد .پیر باید فردی کریم باشد تدا مریدد را از کدرم
خود بهره مند کند؛ اهل توکل باشد تا بتواند مرید را پرورش دهد؛ اهل رضا و تسلیم باشد تدا خددا
هرکه را بخواهد به مریدی او درآورد و هرکه را نخواهد بده مریددی او درنیداورد؛ همچندین بدرای
داشتن مریدان بیشتر حریص نباشد؛ باوقار باشد تا با مریدان با حرمت زندگی کند؛ پیر بایدد فدردی
ساکن و ثابتحال باشد؛ عجول نباشد تا با آهستگی بتواند بر مرید تسلط یابد؛ باهیبت باشد تا مرید
از او شکایت نداشته باشد و سخن او را بدون چونوچرا بپذیرد؛ پیر باید چه در بین جمع و چه در
تنهایی مؤد

باشد تا مرید نیز بیاموزد که چه در غیبت پیدر و چده در حضدور او ،اد

را رعایدت

کند .پیر باید هرچه از پیر خود آموخته است به مریدش آموزش دهد .پیر باید بدا بسدیاری نمداز و
صدقه و روزه ،نفس خود را پرورش دهد و از گناه بازدارد.
15ـ اشترا های دو مکتب فتوت و تصوف در زمین طبقهبندی پیرا طریق
در دو مکتب فتوت و تصوف دو نوع طبقه بندی دربارة پیران انجام شده است .در طبقده بنددی اول
دربارة پیران و سالکان الهی در دو مکتب ،از اسمهای مشابه ابرار ،ابدال ،اوتاد ،نقبا ،قطدب ،غدوث
استفاده شده است .در دو مکتب تعداد ابدال 41 ،تن و قطب نیز یک نفر است که مقامش بداالتر از
همه دانسته میشود؛ با این تفاوت که مقام قطب در بین اهل فتوت از مقام پیامبر(ص) پایین تر است.
در طبقه بندی دوم که بیان شد ،چنین دریافت میشود که در مکتب فتوت و تصوف ،سه نوع پیر یا
شیخ وجود دارد؛ به بیان دیگر همان طور که در تصوف سه نوع شدیخ وجدود دارد (شدیخ تمسدک،
شیخ تخلّ  ،شیخ تبرّک) و هریک خرقة جداگانه دارند ،در فتوت نیز از سه نوع پیر یاد میشود :پیر
قولی که بنابر عهد و سوگند است؛ پیر شربی که بنابر نوشیدن آ

و نمک است و پیدر سدیفی کده

بنابر شمشیر است .در تصوف ،آن سه شیخ مکمل هم هستند؛ در فتوت نیدز ایدن سده پیدر ،مکمدل
یکدیگرند؛ برای مثال اگر شخص هزار بار در نوشیدن آ

و نمک شرکت داشته ،اما قول و سوگند

نداشته باشد ،فتوت او پذیرفته نیسدت .فتدوت شدربی و سدیفی ،بده فتدوت قدولی متصدل اسدت و
همان طور که شیخ منشأ و منبع الهام دو شیخ دیگر است ،پیر قولی نیدز منبدع الهدام دو ندوع دیگدر
فتوت است.
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11ـ نتیجهگیری
اشتراک هایی که دربارة تأثیر و کارکرد پیر ،شرایط پیر و طبقه بندی پیران بین این دو مکتدب وجدود
دارد ،نشان می دهد که فتوت و تصوف با تأثیرپدذیری از یکددیگر ،بسدیاری از آمدوزه هدای هدم را
اقتباس کرده اند .پیر در دو مکتب ،مظهر بخشندگی و نماد پاکی و قداست است و فتیان و صدوفیان
به لطف و رحمت او چشم دوختهاند تا سیر و سلوکی پاک و بیآالیش را برای آنان رقم زندد .پیدر
شخصی دانا و بافراست است و علم سیر و سلوک نزد اوست و در این زمینه کداردانی کامدل دارد؛
بنابراین با ارشادها و راهنمایی هایش مریدان را از گرفتارشدن در تعلقات دنیوی نجات مدی دهدد و
آنان را به مرکز و سرچشمة حقیقت میرساند که همان باالترین حد نزدیکشدن به خداوند است.
پینوش

 .0برای اطالعات بیشتر در این باره ر.ک :جوانمردی و جوانمردان (سلمی)0581 ،؛ کشف األسدرار و عددة
األبرار (میبدی)0560 ،؛ آیین جوانمردی (کربن.)0585 ،
( .6آل عمران)50 :

مناب

 -0قرآن کریم.
 -6افشار ،ایرج ( .)0585فتوتنامه آهنگران (در آیین جوانمردی از هانری کربن) ،تهران :سخن.

 -5افشاری ،مهران ( .)0590سی فتوت نامه دیگر (سدی رسداله ناشدناخته در فتدوت و پیشده وری و
قلندری) ،تهران :چشمه.

 -4اقبال آشتیانی ،عباس (« .)0501زندگانی عجیب یکی از خلفای عباسی (الناصدرلدین اهلل)»؛ مجلده
شرق ،شمارة596.-569 ،2

 -9باخرزی ،ابوالمفاخر یحیی ( .)0585اوراد االحبا و فصوص اآلدا

جلد دوم ،به کوشش ایرج

افشار ،تهران :دانشگاه تهران.
 -2تدین ،عطاءاهلل (بیتا) .ابعاد صوفی و عرفان در ایران و جهان ،تهران :تهران.
 -6خان محمدی ،علی اکبر (« .)0561فتوت نامه معماران و بنّایان»؛ مجله صدفّه ،دورة دوم ،شدمارة،0

تأثیرپذیری متقابل مکتب تصوف و فتوت دربارة نقش و کارکرد پیر 86 /

 .09-01رجاییبخارایی ،احمدعلی ( .)0569فرهن

اشعار حافظ ،تهران :علمی ،چاپ هشتم.

 -8زرینکو  ،عبدالحسین ( .)0588جستجو در تصوف ،تهران :امیرکبیر.
 .)0589( ------------- -9ارزش میراث صوفیه ،تهران :امیرکبیر.
 -01سلمی ،ابوعبدالرحمن ( .)0581جوانمردی و جوانمردان (کتا

الفتوه) ،ترجمة قاسم انصاری،

قزوین :حدیث امروز.

 -00سنایی غزنوی ،ابوالمجد مجدودبن آدم ( .)0548مثنوی های حکدیم سدنایی بده انضدمام شدرح
سیرالعباد الی معاد ،به کوشش محمدتقی مدرس رضوی ،تهران :دانشگاه تهران.
 -06سهروردی ،شها الدین عمر ( .)0585فتوت نامه (دوم) (در آیین جوانمردی از هانری کدربن)،
تهران :سخن.
 -05صراف ،مرتضی ( .)0596رسایل جوانمردان ،با مقدمه هنری کربن ،تهران :قسمت ایرانشناسی،
انستیتوی فرانسوی پژوهشهای علمی در ایران.
 -04عفیفی ،ابوالعالء ( .)0562مالمتیه ،صوفیه و فتوت ،ترجمه نصرتاهلل فروهر ،تهران :الهام.
 -09عطار نیشابوری ،فریدالدین ( .)0565مصیبت نامه ،به اهتمام و تصحیح نورانی وصدال ،تهدران:
زوار.
 .)0546( ----------------- -02منط الطیر ،تصحیح و مقدمه ذکاء الملدک فروغدی ،تهدران:
علمی و فرهنگی.
 -06غزالی ،محمد بن محمد ( .)0591کیمیای سعادت ،با مقدمه بهاءالدین خرمشاهی ،تهران :نگاه.
 .)0524( --------------- -08ایهاالولد ،ترجمه باقر غباری ،تهران :جهاد دانشگاهی.
 .)0588( ---------------- -09چنین گفت غزالی ،ترجمه زاهد اویسی ،تهران :نگاه معاصر.
 -61غنی ،قاسم ( .)0589تاریخ تصوف در اسالم (تطورات مختلفدة آن از صددر اسدالم تدا عصدر
حافظ) جلد دوم و سوم ،تهران :زوار.
 -60فروزانفر ،بدیعالزمان ( .)0554احادیث و قصص مثنوی ،تهران :دانشگاه تهران.
 -66کربن ،هانری ( .)0585آیین جوانمردی؛ ترجمه احسان نراقی ،تهران :نشر نو.
 -65کوپا ،فاطمه؛ حجازی ،بهجت السادات؛ غضنفری مقدم ،صالحه (« .)0589از منط الطیر عطار تا
جاناتان مرغ دریایی ریچارد باخ» ،مجله جستارهای ادبی ،شمارة 61.-49 ،061

 / 88پژوهشهای اد عرفانی (گوهر گویا) ،سال یازدهم ،شمارة چهارم ،پیاپی  ،59زمستان 0592

 -64محمد بن منور ( .)0522اسرارالتوحید فی مقامات شیخ ابوسعید ابدالخیر ،تصدحیح محمدرضدا
شفیعی کدکنی ،تهران :آگاه.
 -69مولوی بلخی ،جالالدین محمد ( .)0568مثنوی معنوی ،براسداس نسدخه اصدلی رینولدد الدین
نیکلسن ،به کوشش دکتر کاظم دزفولیان ،تهران :طالیه.
 -62میبدی ،ابوالفضل رشیدالدین ( .)0560کشف األسرار و عدة األبرار ج ،9به سعی و اهتمام علی
اصغر حکمت ،تهران :امیرکبیر.
 -66نجم الدین رازی ،عبداهلل بن محمد ( .)0585مرصاد العباد ،به اهتمام محمدامین ریاحی ،تهدران:
شرکت انتشارات علمی فرهنگی.
 -68نسفی ،عزیز بن محمد ( .)0588االنسان کامل ،تصحیح ماریژان موله ،تهران :طهوری.
 -69واعظ کاشفی ،موالنا حسین ( .)0591فتوت نامه سدلطانی؛ بده اهتمدام محمددجعفر محجدو ،
تهران :ناشر الکترونیک :فدراسیون بینالمللی ورزشهای زورخانهای .Izsf
 -51هجویری ،علی بن عثمان ( .)0585کشفالمحجو  ،تصحیح محمود عابدی ،تهران :سروش.

