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 چکیده

 ریابهواخ  دیو عارفانهه ابوسهع یعلمه اتیهکارنامهه   یهایژگیاز و یکی توانیمتعدد را م دینزد اسات یتجربه شاگرد
 کهردیجسهتار بها رو نیهاست. ا رفتهیپذ یریچشمگ ریتأث یاما او از ابوعبداخر من سلم هاتیش ص نیا انیبرشمرد. در م

اثبات  یدر پ ریابواخ  دیو ابوسع یهمانند در آثار سلم میاز تعاخ یشمار نییاست راج و تب قیاز طر یقیو روش تطب ی یتار
از  یدور ،ییاز خهوردن بهه تنهها ینهه ر،یاز وقت، ترک تکّلف، ترک تدب یعبارتند از: بهره ور میتعاخ نیمدعاست. ا نیهم

از  یعنهی گهر،ید مهوردرو بهه دو  شیدر مقاخه پ نی. همچنی، و مردم دار«من»خفظ  یریاز به کارگ زیمصا بت ناجنس، پره
را  یا تمهاخ نیگذرا اشاره رفته است. همه موارد فوق چن یدر هست یو مشاهده قدرت خداوند ستنیبه مردم نگر یمنظراخه
و متأثر  افتهی تیگرد تربشا یوخ افتهیدر مکتوبات خود او فرصت ظهور و بروز ن یاز سلم یاکه چه بسا آموزه ب شدیقوت م

اسهتاد  میاز تعهاخ ریهبه منظور شناخت جامع االطراف و فراگ نکهیا یعنی نیمتذکر شده باشد و ا دانب شیدر آثار خو یاز و
از نظهر  زیهزانو زدنهد را ن یکه در مکتب و یافراد یهاشهیبه آثار به جامانده از او اکتفاء نمود بلکه الزمست آراء و اند دینبا

 د.گذران
 

 .هیمالمت م،یتصوف، تعاخ ر،یدابواخ یابوسع ،یسلم: هاکلیدواژه
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Abstract 

One of the features of the scientific and mystical life of Abū Saʿīd Abū al-Khayr is the 

fact that he had seen various teachers. Among these tutors, however, he has been 

significantly influenced by Abū ʿAbd Al-Raḥmān Sulamī. Using a historical approach 

and comparative method, this research seeks to prove this claim by extracting and 

explaining a number of common teachings in the works of Sulamī and Abū Saʿīd Abū 

al-Khayr. These teachings include: optimal use of time, abandonment of 

pretentiousness, abandonment of prudence, abstinence from eating alone, abstinence 

from companionship of the wicked, abstinence from using of the word "I", and loving 

and caring about people. The article also mentions two other cases, namely, looking 

at people from a divine perspective and observing the power of God in the transient 

existence. All of the above reinforce the possibility that some teachings of Sulamī may 

be absent in his own writings but may be found in the works of his student who was 

educated and influenced by him. This means that in order to have a comprehensive 

and inclusive knowledge of the teacher, the teachings of the master should not be 

limited to the works left by him, but it is necessary to consider the opinions and 

thoughts of the people who were trained in his school. 
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 قدمهم
عارف ایرانی ابوسعید فضل اخله بن ابواخ یر بن ا مد میهنی معروف به ابوسعید ابهواخ یر در روز یه  

طبقات اخشافعیه،  سبکی،اول محّرم اخحرام سال سیصد و پنجاه وهفت ه.ق. در شهر میهنه به دنیا آمد ) شنبه
صهوفی مسهل  بهود و بها برخهی از اصهحاه صهوفیه نشسهت و « بابو بواخ یر»(. پدرش معروف به 4/10

امام ابوعبداخله  برخاست داشت. ابوسعید در زادگاهش مراتبی از علم و دانش را فرا گرفت و سپس به مرو نزد
ابن خلکهان، و ابوبکر عبداخله بن ا مد بن عبداخله قفال مروزی رفت ) (17میهنی، اسراراختو ید، خضری )

( و در علوم رسمی چون فقه،  دیث و تفسیر صا بنظر شد. سپس از مرو بهه سهرخس 249وفیات اخعیان، 
هد و شهوریده  هال بهود، دگرگهونی که مردی مجت« خقمان سرخسی»عزیمت نمود و با ورود به  لقه درس 

فهراهم « پیر ابواخفضل محمدبن  سهن سرخسهی»خاصی در او ایجاد شد. همین امر اسباه مالقاتش را با 
ساخت. پیر ابواخفضل به تربیت ابوسعید هّمت گمارد و او را به انزوا و عزخهت فراخوانهد و از همهین زمهان، 

(. از آن پس در بازگشت به میهنه، هفت سال 37اخعباد،  مرصادرازی، نقطه عطف زندگانی وی آغاز گردید )
از باقیمانده عمر خویش را به ریاضت گذارند و چون دوباره به نزد ابواخفضل سرخسهی بازگشهت بهه اشهاره 
وی، به نیشابور خدمت ابوعبداخر من سلمی رسید. این مالقات پس از مدتی به گرفتن خرقه ارشهاد از وی 

دگاهش بازگشت و به تربیهت نفهوس مسهتعده پرداخهت. پهس از ر لهت ابواخفضهل انجامید. او سپس به زا
سرخسی به شهر آمل خدمت ابواخعباس قصاه رسید و وی بر قهامتش خرقهه درویشهی پوشهاند. ابوسهعید 

 83اندکی بعد مجدد به نیشابور رفت و مجلس موعظه ترتیب داد. او پایان عمر به میهنه بازگشت و در سهن 
بن ابهی سهعید،  هاالت وسه نان اه.ق. به دیار باقی شتافت ) 440شنبه چهارم ماه شعبان ساخگی روز پنج 

(. بررسی اجماخی تاریخ علمی و عملی این ش صیت گویای آنست که در تربیهت وی 7ابوسعید ابواخ یر، 
افراد م تلفی نقش آفرین بودند وخی در ایهن بهین تهأثیر اسهتاد نیشهابور، سهلمی از وجهه اهمیهت خاصهی 

های این پیر طریقت بهرای تربیهت و ارشهاد مریهدان بههره خوردارست. وی بارها در مجاخس وعظ ازآموزهبر
نمود. به عنوان نمونه او در یکی از همین مجاخس بهه برد و آنان را در طّی نمودن مدارج معرفت یاری میمی

خر من سهلمی در شهدیم. اول به نزدی  شیخ بوعبدا»گوید: نقل اوخین دیدار با استاد خویش پرداخته و می
بنوشهت بهه خهط « بنویس.»گفتیم: « ای نویسم به خط خویش.ترا تذکره»کّرت که او را دیدیم ما را گفت: 

سمعت جّدی اباعمرو بن نجید اخّسلمی یقول سمعت أبا اخقاسم اخجنید بن محمد بغدادی یقول: »خویش: 
و أ سن ما قیل فی تفسیر اخُ لق ما قاخهه « باخّتّصوف.اخّتصّوف هم اخُ لق. من زاد علی  باخُ لق زاد علی  »

( منظور 257میهنی، اسراراختو ید، «)اخشیخ االمام أبوسهل اخصعلوکی: اخُ لق هو اإلعراض عن اإلعتراض.
شود و تصوف را برای شهاگرد خهویش از خلق یا اخالقی که در این فراز سلمی به نقل از جنید متذکر آن می

انهد، کنهد اخهالق انسهانی نظیهر آنچهه علمهای اخهالق گفتها آن تعریف و توصیف میدر اوخین مالقات، ب



 103 شمارة                                         در فلسفه و کالم ییجستارها                                                           54

بیان نموده اسهت؛ « إّن  َخعلی ُخُلٍق عظیم  »باشد؛ بلکه مقصود همان چیزی است که  الج در تفسیر نمی
 یعنی عروج از اخالق بشری به اخالق اخهی. این عروج در مشره مالمتی که سلمی و ابوسعید هر دو بدان

سهت و آنچهه ای که عارف کامهل در قبضهه جهالل و جمهال اخههی ایابد به گونهمتعلقند مصداق بارزی می
سازد. رساختی که این مقاخه بهه دنبهال انجهام او با  ق اقتضاء کند، همان را اخگو و سرمشق خود می« وقت»

است راج و تبیین نموده و بدین  های همانند و یکسان در آثار موجود از سلمی و ابوسعید راآنست اینکه آموزه
وسیله نشان دهد ابوسعید درمیان اساتید طریقتش از سلمِی تأثیر قابل توجهی پذیرفته اسهت و چرایهی ایهن 

بهه رغهم  امر را بایستی ا تمااًل در سرسپردگی وی به مشره مالمتی که سلمی نیز به آن تعلق دارد، کاویهد.
آید اما وی از تصنیف کتهاه و رسهاخه پرهیهز داشهت و به شمار می اینکه ابوسعیدابواخ یر از بزرگان تصوف

( با اینهمه برخهی از مریهدان 243تو ید، ست. )میهنی، اسراراخدانناممکن می کاغذو  مداد جستن  ق را با
آورد، نوشتند. ایهن مکتوبهات همت گمارده و اذکار، نکات و فوایدی را که در مجاخس خانقاهی بر زبان می

 االت و س نان ابوسعید که توسط ابوروح خطف اخله بن  پراکنده بعدها پایه و اساس دو کتاه گردید. یکی
م( که شماری از اقوال و  114۶ق/  541ابی سعید فضل اخله میهنی )د  سعد بن اسعد بن ابی طاهر سعید بن

اسرااااتوحید  یرم اماارال ات ردی ا رم  ا وال پیرمیهنه را در اختیار داشته به رشته تحریر درآمد و دیگهری
، از نوه شیخ ابوسعید، محمد بن منور بن ابی سعید ابی طاهر سعید بن ابی سعید میهنی که  هاالت، سعد 

های مریدان ابوسعید همچهون ،  کایات و اخبار مربوط به این پیرطریقت را با تکیه بر آنچه از گفتهس نان
ها بهرآن دسهت یافتهه، جمهع آوری نمهوده ها و روایتخواجه  سن مؤده خواجه ابواخفتح و سایر کایت

سهی طهی آن بهه فریتس مایر خاورشناس پژوهشهگر سویی ست کهنیز عنوان کتابی ا ایسانه یا واقعدت است.
بررسی سیر تفکرات شیخ ابوسعید پرداخته است. این کتاه  اصل ده سال پژوهش نامبرده است که وی آن 

م. به طبع رساند. مایر در این اثر صدها نکته بدیع از افکار و طریقهه عرفهانی ابوسهعید بهه  197۶را در سال 
رق مذهبی، مکاتهب م تلهف فقهه و اههل دهد. افزون بر آن, از تاریخ و فلسفه تصوف اسالمی، فدست می

آورد. ها و تجمعات صوفیه و تحوالت سیاسی و اجتماعی عهد ابوسعید س ن به میان میکالم, نظام خانقاه
با مقدمه و تصحیح  از ادااث عایانم ا ح سعد  ا حاتخدا –چ د ن طعم وقت درباره ابوسعیدابواخ یر، کتاه 

به باور شفیعی کهدکنی ایهن کتهاه روایتهی کههن امها نویافتهه از دکتر شفیعی کدکنی نیز چاپ شده است. 
 .ترین اشعار عرفانی فارسی را درخود گنجانده استمقامات بوسعید است و نمونه بسیار ارزشمندی از کهن

 
 «وقت»وری از بهره

کنیم. یکی از اموری که مشهایخ، آغاز می« وقت»در این بررسی و مقایسه محدود س ن را با اصطالح 
نمایند آنست که وقت خویش را در آنچه اوخوّیت دارد بکار بندند. مریدان خویش را پیوسته به آن توصیه می

http://wikifeqh.ir/مداد
http://wikifeqh.ir/کاغذ
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ای از زمان، میان گذشته و آینده که بنده در آن خحظه از گذشهته و آینهده خحظه»منظور از وقت عبارتست از: 
ای به خهود ه و باطن وی را به گونهفارغ است و این بدان خاطرست که واردی از جانب  ق به قلب او رسید

بغهدادی، اخسهر فهی انفهاس اخصهوفی ، « )متوجه ساخته که در کشف خویش متذکر گذشته و آینده نیسهت.
ای است که آدمی درآن وقت در نظرگاه صوفیه، آن خحظه»گوید: ( ابوسعید در توضیح این اصطالح می142

اند؛ همان گونهه کهه شمشهیر اشهیاء را بهه کردهر تشبیه میبرد، به همین دخیل آن را به شمشیخحظه به سر می
کند، نیمی که گذشته و نیمهی کهه هنهوز نیامهده کند، وقت نیز ماقبل و مابعد خود را به دو نیم میدوپاره می

)کدکنی، چشهیدن طعهم « است و وقت، درآن میان، همان خحظه است و  اختی که آدمی در آن خحظه دارد.
قت در اموری که از اوخویت برخوردار است آموزه ایست که متصّوفه با تعابیر م تلف ( استعمال و۶1وقت، 

به نفس خویش در هر وقتی، به چیزی برتر از آنکهه »نویسد: اند. یحیی بن معاذ دراین باره میاز آن یاد کرده
( در رسهایل ۶)رازی، جواهر اختصوف، .« وی را به امور دارای اوخوّیت مشغول سازی سود و منفعت مرسان
بدان کهه در زمهان  یاتهت، پنهد و »شود: جنید نیز آمده است که رعایت این مهم باعث قرابت به اوخیاء می

اندرز دادنت به مردم و روی نمودن به آنچه برای تو و ایشان از اوخویت برخوردارست برترین اعمال توست و 
بغهدادی، رسهایل ) «کند.ء را برایت فراهم می]چنین عملکردی[ در وقت تو، ]موجبات[ قره بیشتر به اوخیا

( اهمیت وقت در دی است که چون از عمرو بن عثمان مّکی درباره اصل و  قیقت تصهوف 240اخجنید،
تصوف عبارتست از آنکه بنده، در هروقتی به آنچه در آن وقت اوخوّیت دارد »سؤال شد، وی در پاسخ گفت: 

( به بیان دیگر، مّکی بنیان و شاخوده تصوف را بههره منهدی 25 )طوسی، اخلمع فی اختصوف،« مشغول باشد.
منظور از وقهت »در مشره األرواح ضمن توضیح این اصطالح چنین آمده است:  داند.مطلوه از وقت می

گردد. پهس چهون بهه سهبب  هالوت آنستکه  قایق غیب برای چشم رو ی ]عارف[ مکشوف و ظاهر می
برد و شأن او آنست که از موجودّیت خویش غایب گشته به سر می مکاشفه پاک و طاهر گشت وی در وقت

بهرد و ابتالیهات وارده گردد ... و در آن وقت عارف در مشاهده  ّق به سر میو از اوصاف معهوده خارج می
 (.95بقلی شیرازی، مشره األرواح، « )برای او ایجاد مزا مت نکند.

ای داشته و مریدان را به بههره وری این مهم عنایت ویژه در این مقام سلمی نیز همچون سایر مشایخ به 
جوامع آداه »هرچه بیشتر از وقت توصیه نموده است. ذیل چندین ب ش متفاوت از رساخه سلمی موسوم به 

و من آدابهم ترک االشتغال باأل وال اخماضی  و اخمسهتقبل  و اخعمهل »به این مهم اشاره رفته است: « اخصوفی 
قت و االشتغال بمنازخ  ما هو أوخی به فی کّل وقت مع قّل  مال ظته خها... من اشتغل باألوقهات فی مراقب  اخو

و از جملهه آداه  (373/ 1)سهلمی، مجموعه  آثهار اخسهلمی، « اخماضی  و اآلتی  ذهب عنه وقت بال فایدة.
کوشد و در از وقت میمتصوفه آنست که صوفی از اشتغال به ا وال گذشته و آینده روی برتافته و در مراقبت 

های گذشته و آینهده شود... کسی که به زمانرویارویی با امور به آنچه در هروقتی اوخویت دارد، مشغول می
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« االشهتغال بوقهت مهاض تضهییع وقهت ثهان.»رود. مشغول گردد، وقت بدون کسِب فایده از دست او مهی
دن، ضهایع شهدن وقهت ]بعهدی و[ دوم را سرگرِم زمان گذشته شه( 35۶/ 1)سلمی، مجموع  آثار اخسلمی، 

)سهلمی، مجموعه  « و من آدابهم م اخف  اخنفس أبدًا و استعمال ما هو أوخی فی کّل وقهت.»شود. باعث می
و از جمله آداه ایشان آنست که پیوسته از در م اخفت بها نفهس درآمهده و در ههر  (.370/ 1آثار اخسلمی، 

و استعمال ما  ...آداه اختصّوف عشر خصال »شوند. مشغول میوقتی به امری که از اوخویت برخوردارست 
مجموع آداه تصوف عبارتست از ده خصلت: ...عمل نمودن به آنچه  قیقتهًا اوخویهت  )همان(« هو أوخی.

و یطلب نفسه فی کل » از قول وی آمده است:تسع  کتب فی اصول اختصوف و اخزهد نیز،  دارد. در مجموعه
]صهوفی[ از خهود در ههر . (3۶7)سلمی، تسع  کتب فی اصول اختصوف و اخزههد،  «وقت بما هو أوخی به.

 کند.وقتی آنچه اوخویت دارد را طلب می
ابوسعید، ضمن تنّبه مریدان به کوتاهی عمر و محدود بودن فرصت، همچون سلمی درباره بههره منهدی 

دو َنَفهس، یکهی گذشهته ویکهی وقت تو این َنَفهس ُتسهت درمیهان »کند: از وقت به ایشان چنین توصیه می
وقت تو این َنَفس توست. در میان دو نفس یکهی گذشهته و یکهی ( »127)مایر،  قیقت و افسانه، « ناآمده.

ناآمده. دی شد و فردا کو؟ روز امروز است و امروز این ساعت و این ساعت این َنَفهس اسهت و َنَفهس ایهن 
هفتصهد ههزار مشهایخ در »گویهد: زی دیگهر نیهز می( وی در فرا307میهنی، اسراراختو ید، « )وقت است.

ها این است که: استعمال اخوقت بمها ههو أوخهی ترین و بهترین همه قولاند. تمامماهیت تصّوف س ن گفته
 (.299همان، « )به.
 

 ترک تکلّف

( از امهوری کهه مریهد از 67 صفی پوری شهیرازی، منتههی االره،« )رنج بر خود نهادن»تکّلف یعنی 
دایت سلوک ملزم به رعایت آنست اینکه از تکّلف و به ز مت انهداختن خهویش بهه منظهور  فهظ همان ب

اعتباریات عاخم دنیا تمامًا روی بتابد و از مشغول شدن به ظواهری که ماوراء و  قیقتی برای آن وجود نهدارد 
کّلف نداشتن را صا ب کتاه شرح اختعّرف خمذهب اختصوف در تبیین معنا و مفهوم صوفی، ت دوری گزیند.

صوفی به  قیقت آن کس باشد که به صفت خویش قایم »شمرد: های صوفی  قیقی بر مییکی از شاخصه
نبود، وز همه چیزها بیزار گشته باشد. تعمل نکند، یعنی از خویشتن کاری نبیند؛ و تکّلهف نکنهد، یعنهی از 

( در ثبت و ضبط تاریخ 164/ 1 )مستملی ب اری، شرح اختعرف خمذهب اختصوف،« خویشتن کاری نسازد.
اند. بهه زندگانی اهل معرفت نیز به ترک تکّلف اشاره رفته و این ویژگی را از نقاط برجسته  یات آنان شمرده

وی[ محّدث و پیشوا و از جمله بزرگانی بود »]نویسد: عنوان نمونه مستملی درباره ترجمه مسعر بن کدام می
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شهرت داشت... در رسیدن به هدف پشهتکار داشهت و رونهده راه تصهوف داری داری و شب زندهکه به روزه
)همان( همچنین در کشف اخمحجوه هجویری در معرفی ابهو « بود. تمایل به عزخت و ترک تکّلف داشت.

و منهم ماخ  وقت خود اندر تصّوف و طبعش خهاخی »خوانیم: عبداخله محمد بن خفیف ضبی شیرازی می
 (.199)هجویری، کشف اخمحجوه، « اخّله محّمد بن خفیف )رض(  از تکّلف و تصّرف ابو عبد

را در بن مایه تصهوف دخیهل « عدم تکلف»ای که قید ای دارد به گونهخرگوشی به این اده عنایت ویژه 
تصوف نوعی علم است بی آنکه نیازمند به فراگیری باشد و نوعی از  هال اسهت بهی آنکهه در آن »داند: می

( او در جای دیگری نیز چنهین 19)خرگوشی، تهذیب االسرار فی اصول اختصوف، « شد.تکّلف و دشواری با
)خرگوشهی، تههذیب االسهرار فهی « اختصوف  ذف اختشّرف، و ترک اختکّلف، و استعمال اختظهّرف.»گوید: 

( تصوف عبارتست از تشریفات را  ذف کردن و تکّلف و دشواری را رها نمهودن و ]در 18اصول اختصوف، 
ظرافت به خرج دادن. توصیه استاد به ساخ  طریق درباره دوری کردن از تکلف به هدف دسهتیابی بهه امور[ 

عیش خوش و ُمهّناست. عیش مهّنا همان مقصهدی سهت کهه رهپویهان راه  هق آرزوی آن را مهدام در سهر 
رسهیدن بهه نماینهد. کرمهانی در شهعرش راه پرورانده و برای وصال به آن از هیچ گونه تالش فروگذاری نمی

 داند:چنین عیشی را ترک تکلف می
 ست بی توقف برخیزدر راه تصوف از تکّلف برخیز برخاستنی ا

 خواهی که عیش تو خوش گردد ی  دم به تکّلف ز تکّلف برخیزگر می
 (.148و د اخدین کرمانی، )کرمانی، دیوان رباعیات ا                                                                             

اده پنجم »نویسد: صا ب مصباح اخهدای  ضمن برشمردن آدابی برای رهرو راه  ق در اده پنجم می
ترک تکّلف است. باید که بتکّلف زندگانی نکند. چه تکّلف از طریق تصّوف دور است. و در خبر است کهه 

ی علیه اخّسالم گفته است: شّر االصدقاء مهن أ وجه  أنا و أتقیاء أّمتی برآء من اخّتکّلف و امیر اخمؤمنین عل
إخی مداراة و أخجأک إخی اعتذار او تکّلفت خه. و جعفر صادق سالم اخّله علیه گفته است: أثقل إخهوانی علهی 

)کاشانی، مصباح « من یتکّلف خی فی اخّصحب  و اتحّفظ منه و اخّفهم علی من اکون معه کما أکون و دی.
 (.241کفای ، اخهدای  و مفتاح اخ

کند: سلمی با عنایت به این اندیشه مهم عرفانی، از قول علی بن عبداخحمید تصوف را چنین تعریف می
سهلمی، مجموعهه « )تصوف یعنی تکّلف نداشتن و ظرافت به خرج دادن و ف ر فروشی را کنار گذاشهتن.»

دههد و صهوف بهه دسهت می(. ابوسعید نیز همگام بها اسهتادش تعریهف مشهابهی از ت370/ 3آثار سلمی، 
هفتصهد پیهر از پیهران درطریقهت سه ن »شهمرد: ترین عامل ایجاد تکّلف را مشغول شدن به نفس میمهم
اند، اول همان گفت که آخر. اّما عبارت م تلف بود و معنی یکی بود که اختصّوف ترک اختکّلف و ههیچ گفته
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 (.111میهنی، اسراراختو ید، « )اندی.تکّلف ترا بیش از تویی نیست که چون مشغول شدی ازو باز م
 

 ترک تدبیر

های تصوف که رعایتش به رهروان توصیه شده تدبیر نکردن یا به عبارت دیگر تهرک تهدبیر یکی از آموزه
بعد از آنی که مسلمان تسلیم امر خداوند شد جهایی »از  ضرت ابراهیم خلیل )ع( منقول است:  باشد.می

/ 2)مستملی ب هاری، شهرح اختعهرف خمهذهب اختصهوف، « ماند.[ باقی نمیبرای تدبیرنمودن ]از برای وی
های بندگی تهرک از نشانه»نویسد: داند و میهای بندگی می(. قشیری دوری نمودن از تدبیر را از نشانه812

( از همهین روسهت کهه بنهده راسهتین  هق و 34)قشیری، اخرساخ  اخقشیری ، « تدبیر و مشاهده تقدیر است.
راه جهوانمردان طریقهت و اربهاه  قیقهت تسهلیم و »ب سلیم از آن پیوسته روی گردان اسهت: صا ب قل

َه ِبَقْلٍب َسِلیٍم »رضاست و اخیه االشارة بقوخه:  و یقال: دع اخّتدبیر اخی من خلق  تسترح. تدبیر « ِإالا َمْن َأَتی اخلا
، از راه اعتهراض برخیهز، تعهّرض و فضهول کار با خداوندگار گذار، تصّرف در آفریده آفریدگار را مسهّلم دار

مکن، از درگاه او معرض مباش، او را وکیل و کفیل و کارساز خود دان، تا ایهن فرمهان را ممتثهل باشهی کهه: 
ِ ْذُه َوکیاًل.  .(671میبدی، کشف األسرار و عدة األبرار، ) «َفاتا

 هّب ذات و  هب نفهس د در تدبیر، وجود منّیت در سرشت آدمی است و منّیت خهوخاستگاه و منشأ  
به این معنا که ش ص هنگامی که نفس خویش را در وقایع عاخم مهؤثر بینگهارد روی بهه تهدبیر ؛ ریشه دارد

اند. از پردازد و این دقیقًا همان معنایی است که مریدان به شدت از آن نهی شهدهآورد و به تدبیر امور میمی
چون عبد ]در راه  ق[ قیهام نمایهد و بپهاخیزد، مقهام »ل شد: همین رو وقتی از سهل بن عبداخله تستری سؤا

)سهروردی، « گیرد؟ وی گفت: همان منزخی که وی تدبیر و اختیار را واگذارد.بندگی درکدامین منزل قرار می
 (. عطار نیز با اختفات به همین معنا این چنین سروده است:540/ 2عوارف اخمعارف، 

 است، تا تقدیرچیست؟گفت: تسلیم گبرگفت: ای مرد! پس تدبیرچیست؟
 شیرگردد همچومور، آنجا، خموش چون برآید بحِرتقدیرش به جوش

 (75)عطارنیشابوری، مصیبتنامه،                                                                                                              
بایست تمامًا از آن روی برتابهد  هق ده و ساخ  طریق  قیقت میهمانگونه که تدبیر نمودن مذمت ش

نماید که امورش را بدو بسپارد. در این هنگهام ای میمتعال نیز متقاباًل نظر خاص خویش را شامل  ال بنده
کسهی کهه »نویسهد: کند. ابن عربی ذیل تنّبه مریدان به ترک تدبیر، میاست که او خود امور عبد را تدبیر می

)اخبانی اخکردی، شهرح  کهم اخشهیخ األکبهر اخسهید « کند.اند تدبیر را واگذارد خداوند برای او تدبیر میبتو
ههای تهرک تهدبیر را عهدم رسد بتوان یکهی از مهمتهرین  کمت(. به نظر می371محیی اخدین بن اخعربی، 
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ای »سهقی آمهده اسهت: توانایی عبد در تش یص مصلحت برتر او دانست. در االنسان اخکامِل عزیز اخدین ن
انهد، از اند، به هرچه پهیش آمهده اسهت، راضهی و تسهلیم بودهدرویش! دانایان در دنیا هرگز چیزی ن واسته

اند که آدمی نداند که به آمد وی در چیست: َعسی َأْن َتکَرُهوا َشیئًا َو ُهَو َخیر  َخکْم َو َعسهی جهت آنکه دانسته
وا َشیئًا َو ُهَو َشر   اند که خدای، مصلحت کار بنهده دانهد. پهس تهدبیر و تصهّرف َخکْم و به یقین دانسته َأْن ُتِحبُّ

هَه اند، و کار به خدای بگذاشتهخود، و ارادت و اختیار خود از میان برداشته ِه ِإنا اخلا ُض َأْمِری ِإَخی اخلا اند. َو ُأَفوِّ
کنهد کهه نیز در باه اقسام تدبیر توضیحی ارایهه می ( شعرانی334)نسفی، اإلنسان اخکامل، «. َبِصیر  ِباْخِعبادِ 

و از جملهه آداه »ذکر آن در این مقام برای فهم مقصود و منظور عارفان از ترک تدبیر خاخی از فایده نیست: 
]متصوفه[ واگذاردن تدبیر است. و آن بر دو قسم است. تهدبیر محمهود و تهدبیر مهذموم. ]تهدبیِر[ محمهود: 

ها از  قهوق بنهدگان یها از نماید مثل تدبیر در بهراءة ذمههقره به خدا را فراهم میچیزی است که موجبات 
طریق ادا نمودن و یا از طریق  الل بودی طلبیدن و مثل تدبیر در تصحیح نمودن توبه و آنچهه بهه سهرکوه 

ارتست از شود. و تدبیر مذموم: تدبیر نمودن دنیا برای دنیاست و آن عبنمودن هوای نفس و شیطان منجر می
های[ دنیا تا ش ص بدان افت ار کند و افزون طلبی نماید و هرچهه تدبیر نمودن در اسباه گردآوری ]نعمت

 (.102)شعرانی، آداه اخصحبه، « که برآنها بیفزاید بر غفلت و گمراهی ]خویش[ افزون نموده است.
های این گره زده و آن را یکی از مؤخفهنکته قابل توجه اینکه برخی از عارفان ترک تدبیر را به مفهوم توّکل  

توّکهل، تهرک نمهودن تهدبیر و بیهرون آمهدن از  هول و قهوه »اند. ذواخنون مصری گوید: مقام محسوه کرده
بهرد در ( با این توصیف ش صی که دست به تدبیر می272)مدنی، اخموسوع  اخصوفی ، « ]ش صی[ است.

صان است. در بعضی از آثار متصوفه نیز این آموزه یکهی از سپردن امور به خداوند یعنی در توکلش دچار نق
زهد عبارتست از تهدبیر و اختیهار را تهرک نمهودن و راضهی »ارکان ساختاری مفهوم زهد قلمداد شده است: 

)اخعجم، « بودن و با اختیار خویش تسلیم  ق شدن، چه در امور س ت و شدید و چه درامور سهل وآسان.
( برخی هم تدبیر ننمودن را همان راضی بودن به قضهای اخههی تفسهیر 441 موسوع  مصطلحات اختصوف،

 اند:نموده
 جز رضا تدبیرنبود با قضا کار ساخ  چیست، تسلیم ورضا

 پیشه کن صبر و توکل در طریق تاشوی زاهل طریقت ای رفیق 
 (303یجی، أسراراخشهود فی معرف  اخحق اخمعبود، )اله                                                                          

شاید اینجا بتوان وجه جمعی یافت به اینگونه که ترک تدبیر در هر سه مورد به نحو تضهمنی یها اختزامهی 
نههد اّواًل بهه خهدا اعتمهاد دارد و امهرش را بهه او  ضور داشته باشد؛ یعنی کسی که تدبیر را بهه کنهاری می

دهد رغبتی نسبت به ای از توکل به همراه دارد. ثانیًا وی با ترک تدبیر نشان مینشانه سپارد پس تارک تدبیرمی
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دهد به امهری کهه ای از زهد نیز در او وجود دارد. ثاخثًا با روی گرداندن از تدبیر نشان میدنیا ندارد پس اماره
ر وجود مقام رضا نیز در وی بهه ای بخداوند برای او رقم زده خشنود است و به آن راضی است بنابراین قرینه

 بار نشسته است.
و از »نویسد: ابوعبداخر من سلمی هم به این اده عنایت داشته و از این رو در شمار آداه صوفیان می

گویهد: تهدبیر کهردن و اختیهار نمهودن را جمله آداه صوفیه ترک تدبیر و اختیارست. سهل بهن عبداخلهه می
شود زیرا که تدبیر کردن و اختیهار نمهودن، زنهدگی را بهه ]کهام[ مهردم تلهخ واگذارید تا زندگی خوشایندتان 

واز جمله آداه صوفیه ترک تدبیر وروی آوردن به  ال ( »354/ 3)سلمی، مجموعه آثار سلمی، « سازد.می
و ]نیهز[ از جملهه آداه صهوفیه عبارتسهت از: »گویهد: ( در جای دیگری او می371)همان، « تسلیم است.

واگذاردن و در طلب روزی تالش کردن و در همه  ال آرامش داشتن نسبت به قضای اخهی و ضمان تدبیر را 
( سلمی در یکی از مصنفات خویش در تعبیر قابل تهاملی بهه موضهوع مصهیبت اشهاره 376)همان، «  ّق 

مصیبت از جانهب »داند که پیآمد آن عقوبت خواهد بود: تیجه نوعی از مصیبت مینموده و تدبیر نمودن را ن
خدا بر دو قسم است: مصیبتی که ر مت است و مصیبتی که عقوبت است. پس مصیبت ر مت صا بش 

دارد و مصیبت عقوبت صا ب خویش را بهه سهوی اختیهار و را به اظهار نیاز به خداوند و ترک تدبیر وا می
 (.170)سلمی، ابو عبد اخر من، طبقات اخصوفی ، « انگیزد.تدبیر بر می

توبه باید کرد »توان مال ظه کرد: شبیه تعابیر وارده از سلمی درباره ترک تدبیر را در آثار ابوسعید هم می
« از منی خویش و دور باید انداخت تدبیر خویش و اختیار خهویش و از کهرد خهویش ننهی بایهد داشهت.

تمام آسایش و آرامش نفهس « »از راه تدبیر برخیز و بر راه تقدیر نشین.( »122عارفان،  )راشدی نیا، مجاخس
هیچ کهس روی « »را   اخّنفس کّلها فی اختسلیم وبالؤها فی اختدبیر.« »در تسلیم است و بالی آن در تدبیر.

بیر تدمیر. تهدبیر کهار اختد« »آسایش و آرامش را نبیند تا آنکه در تدبیر کردن چون اهل قبور )مردگان( گردد.
تر از تدبیر نیست. أطلبوا اخله بترککم اختدبیر، فإّن اختدبیر فهی ههذا اخطریهق خردان ُبَود وهیچ راهزن عظیمبی

« ترین خلق کسی ُبَود که در  ّق دوست با دشمن تدبیر کنهد. ایهن تهدبیر از قّلهت معرفهت ُبهَود.تزویر. ابله
 (.115اسراراختو ید،  میهنی،؛ 111مایر،  قیقت و افسانه، )

 
 نهی از غذاخوردن به تنهایی

فرمود و پیروان را نیز از چنهین های پیامبر اسالم )ص( آن بود که به تنهایی غذا تناول نمییکی از سّنت
همیشه رسول خدا )ص( بهر روی زمهین غهذا »نمود. در این باره در کتاه اخّلمع آمده است: کاری نهی می

( 98)طوسی، اخلمع فهی اختصهوف، « نشست ... و هیچگاه به تنهایی غذا ن ورد.یخورد و روی زمین ممی
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ِه َخکُنود  در تفسیر واژه  ْنساَن ِخَربِّ از قول  ضرت محمهد « کنود»صا ب کتاه کشف االسرار، ذیل آیه: ِإنا اإْلِ
کنهد و تنبیه میکنود به کسی گویند که از ب شیدن و عطا کردن دریغ ورزیده و عبدش را »نویسد: )ص( می

( عارفان و اهل طریقت بها تأّسهی بهه 585)میبدی، کشف األسرار و عدة األبرار، « خورد.به تنهایی غذا می
خهوریم و بهه تنههایی نمی»داننهد: سنت نبوّی )ص(، به تنهایی غذا خوردن را م اخف با کرامهت نفهس می

)گیالنی، اخفتح اخربهانی و اخفهیا اخر مهانی، « نماید.نوشیم زیرا که کریم به تنهایی چیزی تناول نمینمی
( دراین باره عبداخقادر گیالنی ضمن نهی نمودن پیروان از غذا خوردن بهه صهورت انفهرادی، نسهبت بهه 91

به تنهایی غذا م هور کهه ههر کهه چنهین کنهد و »گوید: ش صی که در قبال این اده بی مباالت باشد، می
( در  االت قطب رّبانی هم 8۶)همان، « رود.م فقر و دریوزگی او میاش دعوت ننماید بیدیگران را به سفره

آمد همانگونه که چون ُفردی اش به تنی میخورد سینهوی چون تنها غذا می»در این باره چنین آمده است: 
گشهت اش فهرا  میخهورد سهینهشد. او هنگامیکه با جماعهت غهذا میاش تنی میایستاد سینهبه نماز می

شد. در هر دو امر  اخش یکسان بهود؛ زیهرا اش فرا  میخواند سینهکه چون به جماعت نماز می همانگونه
دهد و این بدان علت است که در دسهته جمعهی شارع در هردوی این موارد به دسته جمعی بودن فرمان می

دارد. در دسته  بودن، پشتیبانی از یکدیگر و اخفت و دوستی با همدیگر، در راستای نصرت و یاری دین وجود
)ملیجهی، مناقهب اخقطهب « جمعی بودن اقامه  دود و دفع امور منکر و اظهار شعایر عبهادی وجهود دارد.

( در بهاه اهمیهت و ضهرورت مراعهات ایهن اده، ابهن عربهی 10۶اخربانی خلسید عبد اخوهاه اخشعرانی، 
خویش را به غهذا خهوردن دعهوت  توانی به تنهایی غذا م ور و ) تی( اگر خادمتا آنجا که می»نویسد: می

/ 4)ابهن عربهی، اخفتو هات اخمکیه ، « ای در دههان او بگهذار.نمودی و او دعوتت را اجابت ننمود تو خقمه
های متصوفه به نوع و مرتبه همراهان هنگام غذاخوردن نیز اشاره رفته است. به عنهوان ( در برخی نحله488

ایی با رفقای طریق و در صهورت نبهود ایشهان بهه غهذاخوردن بها نمونه در طریقه نقشبندّیه پیروان به هم غذ
اند )اخنابلسهی، مفتهاح اند و در هرصورت از غذاخوردن به صهورت تنههایی نههی شهدهخانواده توصیه شده

 (.152اخمعی  فی دستور اخطریق  اخنقشبندی ، 
له آداه ایشان آنست و از جم»سلمی نیز ضمن برشمردن آداه صوفیان به این مهم اهتمام داشته است: 

( ابوسهعید، شهاگرد وی 382/ 3)سلمی، مجموعه آثار سلمی، « که به تنهایی غذا خوردن را ناخوش دارند.
ُنهم آنکهه بهی موافقهت » نویسد:نیز دستورات ده گانه برای خانقاهیان ذکر نموده است. او در قاعده نهم می

 .(357مایر،  قیقت و افسانه، ) «یکدیگر چیزی ن ورند.
 

 دوری نمودن از مصاحبت با نابکاران
های صاخح و همراه بودن با بندگان راستین  ق تعاخی، مرید را از توّغل در اعتباریات هم نشینی با انسان
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سهازد. نتیجهه همهین نشسهت و برخاسهت تر میرهاند و شعله محبت اخهی را در دل او برافروختهواهی می
ر دل دردمند مرید گشته و او را در طی نمودن مقامات و رسهیدن هاست که همچون اکسیر نایاه، مرهمی ب

از »کنهد: رساند. در همین باره ا مد بهن ابهراهیم بهه مریهدش چنهین توصهیه میبه نشئه  قیقت یاری می
« مصا بت با تبهکاران بپرهیز که این نوع مصا بت برای تو از مصا بت با شهیر درنهده زیهان آور ترسهت.

( زیرا اینان نیز موجبات سیر قهقرایهی سهاخ  را فهراهم آورده، مهانعی 85م اخغوثی ، )نقشبندی، شرح اخحک
جدی در طّی طریق خواهند بود. سرّی سقطی در واپسین خحظات مرگ خطاه به سیداخطایفتین جنیهد او را 

وارد شدم بر سرّی »دهد: کند و در باه مصا بت با نیکان نیز به وی تنّبه میبه دوری از بدکاران سفارش می
برد. ]با دیدن این صحنه[ نشستم و گریه کردم. پس اشهکم بهر گونهه در اخیکه او در سکرات مرگ به سر می

ای بنمها؟ در پاسه م سرّی چکید. او چشمانش را گشود و به من نظر انداخت. آنگاه به او گفتم: مرا توصیه
)مزیهدی، اإلمهام « روی برمگهردان. گفت: با بدان همنشینی مکن و از طریق آمد وشد با خوبهان، از خهدا

( دراین باره برخهی از عارفهان عهدم معاشهرت بها نابکهاران را یکهی از ارکهان مفههوم تصهوف 295اخجنید، 
تصوف عبارتست از اسرار را محافظت نمودن و نیکوکاران را دوست داشتن و از تبهکاران دوری »اند: دانسته
های توصیه به ( با این توصیف شاید بتوان یکی از  کمت271)بغدادی، اخسر فی انفاس اخصوفی ، « کردن.

عزخت را ایمن بودن از مصا بت با تبهکاران دانست. مصّنف کتاه خطایف االخهی  به ذکرفوایهد ده گانهه ای 
فایده پنجم آنست که ش ص از مصها بت و »نویسد: درباره عزخت پرداخته است. وی در بند پنجم آن می

)سهکندری، اخلطهایف اإلخهیه  فهی شهرح « مدوشد با افهراد رذل سهاخم خواههد مانهد.همنشینی با بدان و آ
( ن جوانی ضمن منع مجاخست با افراد شریر برخی از فواید آن را برمهی 49م تارات من اخحکم اخعطایی ، 

ای ای و در تربیت نفس اهل مراقبهبر توباد، ای کسی که  ضرت محمد )ص( را اخگوی خود گرفته»شمرد: 
نمایی...مبادا، مبادا که با بدان آمد وشد نمایی و با آنان مجاخست کنی چرا در تهذیب اخالق مداومت میو 

گذارد و فراست نیکوی آنهان را میراند و در باطن ایشان اثر میکه همنشینی با آنها قلب نیکوکاران آزاده را می
نمایهد نماید و و شت آنان را افزون میمیزایل ساخته وصفا ویکرنگی موجود در َمشره یگانه آنان را کدر 

« هها را بهه دنبهال دارد.گذارد، نسیانی کهه انهواع خسهران و محرومیتو از خود نسیان وفراموشی بجای می
( ا تمااًل به خاطر همین آثهار مترتهب بهر مجاخسهت 2/495)ن جوانی، اخفواتح اإلخهی  و اخمفاتح اخغیبی ، 

داند و همنشینی با تبهکهاران را ران را از انجام عمل پاکیزه برتر و باالتر میاست که عطار همنشینی با نیکوکا
 (38۶شمرد )عطار نیشابوری، تذکرة األوخیاء، از انجام عمل ناشایست بدتر می

سلمی نیز اختفات الزم به نوع و کیفیت مصا بت مریدان داشته و از همین رو در خالل آدابی که صوفیه 
و از جملهه آداه ایشهان آنسهت کهه از همنشهینی بها افهراد شهرور پرهیهز »نویسد: می ملزم به رعایت آنند،

« گفت:  اصل همنشینی با بدان، بدبینی نسهبت بهه خوبهان اسهت.کنند.... از ُبشر  افی شنیدم که میمی
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( ابوسعید نیز که پرورش یافته مکتب عرفانی سلمی است، همگام بها 1/384)سلمی، مجموعه آثار سلمی، 
إّیاک و صحبه األشرار : »کنداد، به ضرورت رعایت این مهم عنایت داشته و به رهروان چنین سفارش میاست

)میهنهی،  «و ال تنقطع عن اخله بصحبه األخیار. با بدان صحبت مدار و به صحبت نیکان نیز قناعهت مکهن.
 (297اسراراختو ید، 

 
 «من»پرهیز از استعمال لفظ 

قیقتی ست که رهرو طریقت بایستی به آن اذعان نمهوده و پیوسهته بهه آن فقر وجودی بنده به خداوند  
سهازد و عبهد را در اختفات داشته باشهد. غفلهت از ایهن مههم بسهتر رشهد منّیهت و خودخهواهی را مهیها می

ارادت ساکن نشود مگر به دوری از منّیت »نماید: له گرفتار میترین مانع برای عبودیت و سلوک اخی اخجدی
( بها ایهن توصهیف هرآنچهه 5۶)عطهار نیشهابوری، تهذکرةاالوخیاء، « کسی را بود که گام فرا  نهد. و منّیت

ا ساس خود بینی را در مرید تقویت نموده و وی را از توجه به  ّق منصرف نماید در منظر مشایخ متصوفه 
فی در خطابات خویش باشد. از جمله این امور اینکه صومذموم بوده و دوری از آن توصیه اخزامی ایشان می

و هرآنچه داّل بر این معانی باشد، استفاده نماید. در شرح اختعّرف چنین آمهده اسهت: « ما»و « من»از خفظ 
اند که ابلیس به ترک سجود کافر نگشت، خکن بهه تهرک  رمهت کهافر گشهت، و آن بعضی از بزرگان گفته»

 رمتی اسهت. بایسهتی کهه ، خویشتن دیدن بیبود، از بهر آنکه در وقت خطاه  ّق « أنا» رمتی گفتار بی
چون او را امر آمد که: اْسُجُدوا آلَِدَم. تعظیم خطاه  ق بر او چندانی غاخب گشتی کهه خویشهتن فرامهوش 

بایست کرد تا او را مقدم دیدی. به تقدیم  ق از خویشتن نظاره کرد کردی او را از  ق تعاخی به آدم نظاره می
اند کهه: مهن لت طاعت و شومی خویشتن دیدن او را به کفر آورد. و بزرگان چنین گفتهتا او را مؤخر دید به ق

( عطهار در 1439/ 4)مستملی ب اری، شرح اختعرف خمذهب اختصهوف، « رأی نفسه خم یفلح فی اخدارین.
الوخیاء، )عطار نیشابوری، تذکرةا« منی از میان بردار تا منّیت من به تو باشد.»جای دیگری دراین باره گوید: 

نیکو نبَود که دو خطیب بهر منبهر وا هدی خطبهه کننهد. خداونهد »نویسد: ( یا همو در جای دیگری می۶7
، در  اخیکه او ]پیوسته[ وجود دارد؛ ثابت، ازخی و ابدی است و «من»پس تو نباید بگویی « من»فرماید: می

بالیای بی شماری را به سوی « من»که « من»نگو ( »89)عطار نیشابوری، تذکرةاالوخیاء، « تو چنین نیستی.
 (.71)عطار نیشابوری، منطق اخطیر، « کشد. ]نگو من[ تا به شرور ابلیس مبتال نشوی.خود می

و « مهن»واز جمله آداه متصوفه ترک خفظ »خوانیم: در یکی از رسایل سلمی ذیل این آموزه عرفانی می
اشد. همانگونه که از پیهامبر )ص( روایهت شهده ه در بو آنچه شبیه این اخفاظ است، می« برای من»و « ما»

آنگهاه «. مهن»هنگامی که ش صی از ایشان اجازه ورود خواست ه فرمهود: کیسهت؟ وی در پاسهخ گفهت: 
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گویا آن ]خفهظ[ را خهوش نداشهت. از أبومنصهور نقهل شهده کهه گفهت: « من؟! من؟!»پیامبر )ص( فرمود: 
]شایسته من گفهتن « من»فرماید: تیره روز گشتی بلکه جّل میگوید، خداوند عّز ومی« من»هنگامیکه بنده 

ای بنهده مهن. در ایهن « تهو»گوید: بلکهه ای موالی من! موال می« تو»هستم[ و هرگاه بنده بگوید: نه، بلکه 
 (377/ 3)سلمی، مجموعه آثار سلمی، « صورت مراد و مقصود بنده، همان مقصود خدا در وجود اوست.

تکّبر سرافرازی »ادبی است که در بیان ابوسعید این چنین توصیف شده است: « من»لمه پرهیز از استعمال ک
« بود و منی کردن. چنان  ابلیس گفت: أنا خیر منه. به ی  منی طاعت چند هزار ساخه عمل او نهاچیز شهد.

منهی نکنهی و گوید با مردمان نگر تها گردد و میگویند ابلیس در بازارها می( »297میهنی، اسراراختو ید، )
توبه باید کرد از منهی ( »111)مایر،  قیقت و افسانه، « نگویید من و بنگرید تا چه آمد بر من از منی کردن.

خویش و دور باید انداخت تدبیر خویش و اختیار خویش و از کرد خویش ننی باید داشت و ترا خود ننهی 
ای با تو در کارزار آیهد نتهوانی و سرما، اگر پشهنیاید که تو بشری باشی بیچاره، محتاج نان و آه، اسیر گرما 

اینهت ابلههی و کهافری... خهود را بشهناس و مگهو کهه « من و خدای»خود را ازو نگاه داشتن. آنگاه گویی: 
ای ( »122راشدی نیا، مجهاخس عارفهان، « )و بر آن ثبات کن تا همه او گردی.« او»؛ ی  بار بگو که «من»

شرم دارید! مکنید چیزی که در قیامت نتوانیهد گفهت، اینجها مگوییهد کهه آن مسلمانان تا کی از من ومن؟ 
برشما وبال باشد. این مّنیت دمار از خلق برآرد. این منّیت درخت خعنت است. اول کسهی کهه گفهت مهن، 

رسهد و ههر روز از گوید مهن، ثمهره آن درخهت بهدو میابلیس بود و درخت خعنت او آن من بود. هر ِک می
ای بهه رعایهت ایهن ( گویند ابوسعید خود اهتمام ویهژه304میهنی، اسراراختو ید، « )شود.می خدای دورتر

بدان  شیخ ما قّدس اخله رو هه اخعزیهز، هرگهز »اده داشت. در این باره از مریدش چنین نقل شده است: 
اند و فتهایشان، چنین گ»نگفته است. هرکجا ذکر خویش کرده است، گفته است: « ما»و « من»خویشتن را 
 (.15 )میهنی، اسراراختو ید،« اند.چنین کرده

 
 مردم داری

دهنهد، مهردم داری و یکی دیگر از تعاخیمی که مشایخ طریقت پیروان را نسبت به رعایهت آن توجهه می
شهود سهل تستری چون در بهاه هویهت و مفههوم عقهل مهورد سهئوال واقهع می مدارا نمودن با مردم است.

عقل عبارتسهت از[ »]شمرد: های عقل میدهد و آن را از مؤخفهموزه توجه و اختفات میم اطب را به همین آ
)اصفهانی،  لی االوخیاء و طبقات « م ارج زندگی مردم را تأمین نمودن و اذیت و آزار آنان را تحّمل نمودن.

ک عارفان راسهتین است که سیره و سلو(. اندیشه گوشه نشینی در تصوف ناه اّتهام بزرگی197/ 4االصفیاء، 
کنهد نهد. س نان مضبوط و ا هوال مهنعکس شهده در کتهب عرفهانی ثابهت میای بر آن نمیکمترین صحه
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مسایل اجتماع و مشکالت مردم در زندگی اهل معرفت مورد توجه بوده و ایشان ب شی از موفقیهت  یهات 
از »نویسهد: های مرید واقعی، میهدانستند. ابوسعید خراز ضمن تبیین نشانعارفانه خویش را بسته به آن می

های ارادت راستین او آنست که رّقت قلب و شفقت دل و مهربانی نمودن و بهذل و جمله آداه مرید و نشانه
ها کشیدن،  ال غاخب در مرید باشد تا آنجایی که ب شش داشتن و بار بندگان و م لوقین  ّق را در س تی

)طوسی، اخلمهع فهی اختصهوف، « نمایند.ردم روی آن کوشش میبرای بندگانش ]همچون[ زمینی باشد که م
(. بنابراین گرچه عارف در خلوت معنوی خویش بها خهدای خهویش مسهتغرق اسهت امها در مسهایل 206

از جملهه »خرد: اش نه تنها  ضوری سازنده و  یاتی دارد که مشکالت این  ضور را نیز به جان میجامعه
)سههروردی، عهوارف « دم[ و اذیهت و آزار آنهان را تحمهل نمهودن اسهت.اخالق صوفیه مدارا نمودن ]با مر

از »گویهد: رود که شیخ ابواخحسن خرقانی میای پیش می(. این اندیشه و رفتار تا مر له266/ 1اخمعارف، 
ترکستان تا به در شام کسی را خار در انگشت شود آن از آِن من است و هم چنین اکر ترک تها شهام کسهی را 

)عطارنیشهابوری، « سنی آید؛ زیان آن مراست و اگر اندوهی در دخی است، آن دل از آِن مهن اسهت.قدم در 
بار مردم را کشیدن، مشکل آنان را مشکل خویش پنداشهتن و آرامهش  (. با این توصیف590تذکرة األوخیاء، 

قت بها رعایهت هایی است که ساخکان طریخود را در گرو آرامش و آسایش خلق خدا دانستن مجموعه آموزه
»...  های چهارگانهه وخهّی آمهده اسهت:شوند؛ در کتاه شرح االنفاس اخرو انیه ذیل نشهانهآنها شناخته می

« ]وی[ بین خود و مردم اذیت و آزار را تحمل کند و بر سب عقهول متفهاوت مهردم، بها آنهها مهدارا نمایهد.
خزری برخهورداری از چنهین صهفتی را (. بها38)دیلمی، شرح األنفاس اخرو انی  ألیم  اخسلف اخصهوفی ، 

بهترین اخالق فقرا آن است که با مسهلمانان رفهق کننهد و »داند: برترین ویژگی اخالقی فقراء )دراویش( می
)بهاخرزی، أوراد األ بهاه و فصهوص اآلداه، « افعال مکروه خلق را از دیدنی و شنیدنی ا تمهال نماینهد.

ره به درجه دوم از مقام سکینه، کاشهانی بهه ایهن آمهوزه توجهه (. در شرح منازل اخسایرین هم ضمن اشا179
ایهن مرتبهه از سهکینه در میهان »شهمرد: نماید با این تفاوت کهه آن را خصوصهیت انحصهاری فتیهان میمی

متصّوفه، اختصاص به اهل فتّوت دارد. این رتبه، تزکیه نفس بوسیله اصالح نمودن اخالق است؛ و محاسهبه 
گاه ش هاست. ]این مقام[ مالطفت نمودن با مردم، بوسیله مهدارا دن بر عیوه و ظرایف آفتنفس از طریق آ

ست؛ ]این رتبه[ اذیت و آزار ایشان را تحّمل نمودن و نفع رسانی به آنهها و چشهم پوشهی کردن و نرم خویی
 (.544)کاشانی، شرح منازل اخسایرین، « نمودن از عیوبشان به خاطر مشاهده عذر آنان است.

شهمرد کهه مهردم را همچهون اههل و عیهال داری، سلمی نیز کسی را صوفی  قیقی میوضوع مردمدر م
کشند. از ابوجعفر نقل شده اسهت کهه از جمله آداه متصوفه آنست که بار همه مردم را می»خویش بداند: 

 (.151/ 1)سلمی، مجموعهه آثهار سهلمی، « گفت: صوفی، صوفی نیست تا اینکه همه مردم عیال او گردند.
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شیخ را گفتند: فالن کهس » قیقت این سیر وسلوک اجتماعی در س ن ابوسعید این گونه ثبت افتاده است: 
ای نیز برود. گفتند: فهالن کهس در ههوا پهرد. گفهت: رود. گفت: سهل است، بزغی و صعوهبر روی آه می

شهیخ گفهت: شهیطان  شود.پرد. گفتند: فالن کس در ی  خحظه از شهری به شهری میای میمگسی و زغنه
شود. این چنین چیزها از بس قیمتی نیست. مرد آن بود کهه در میهان نیز در ی  نفس او مشرق به مغره می

خلق بنشیند و ب سبد و در میان بازار در میان خلق ستد و داد کند و با خلق بیامیزد و یه  خحظهه بهه دل از 
ر فرازی دیگر همان تعبیر سهلمی، از وی نیهز عینهًا د (.199/ 1اسراراختو ید،  میهنی،« )خدای غافل نباشد.

( او 2۶1میهنی، اسراراختو ید، « )صوفی، صوفی نیست تا اینکه همه مردم عیال او گردند.»نقل شده است: 
نگرد و کشیدن بهار ایشهان یعنی به چشم شفقت به همه خلق می»نویسد: در مقام تفسیر این اده چنین می

داند کهه بیند و میآن  اسیری ایشان و درماندگی ایشان در تحت قدرت  ّق میبر خویشتن فریضه داند از 
 (.2۶1)میهنی، اسراراختو ید،  «اند.در تصوف قضا و مشیت

های مشترک میان ایهن شهاگرد و اسهتاد اشهاره ها و آموزهدر این مجال، گذرا به دو نمونه دیگر از اندیشه
 کنیم:می

کسی که از منظر خویش »نویسد: یستن: سلمی از قول شاه کرمانی میاخف( از منظر اخهی به مردم نگر
به مردم بنگرد، دشمنی وی با ایشان به درازا بکشد و آنکه به آنان با دیده  هق بهین نگهاه کنهد، عهذر آنهان را 

 (. از ابوسعید نیز چنین منقهول اسهت:35۶/ 3)سلمی، مجموعه آثار سلمی، « پذیرد.نسبت به  اخشان می
بین به مردم بنگرد، دشمنی و خصومتش با آنان به درازا کشد و هرکس به ایشان با دیهده با دیده مردمهرکس »

 (.291میهنی، اسراراختو ید، « )بین به آنان بنگرد از جانب ایشان درآسایش و آرامش به سر برد. ّق 
به ذکر داسهتانی  مشاهده قدرت خداوندی در عاخم: سلمی در آداه اخصوفیه ذیل اده هفتاد و سومه( 

گیرد که صهوفی بهه جریهان قهدرت از بشر  افی و معروف کرخی پرداخته و در انتهاء غیرمستقیم نتیجه می
بشر افی و معروف کرخی بیمار شدند ... آنگاه بشر گفت: ای طبیب ما »افکند. خداوندی در عاخم نظر می

« یف ]ید[ قهدرت اخههی در خویشهتن پهرداختیم.ایم. تنها برای تو، به توصاز خداوند نزد تو شکایت نیاورده
(. ابوسعید همانند استادش،  کمت گرسنگی و تشنگی و بیماری را 371/ 1)سلمی، مجموعه آثار سلمی، 

گرسنگی و تشنگی و بیماری از بهر آنست کهه تها قهدرت »داند: در تن آدمی، مشاهده قدرت خداوندی می
 (.130جاخس عارفان، )راشدی نیا، م« خداوندی بینی و عجز خویش.

 
 گیرینتیجه

رسد ذکر آنهها ای در سنت منعکس شده اما به نظر میهایی که از نظرگذشت هری  به گونهگرچه آموزه
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دهد که وی نسبت به سلمی و تعاخیم او داشته و این بیشتر از جهت توسط ابوسعید از تعلق خاطری خبر می
وسعید به آن وابسته است و هم سلمی به واسطه نگارش مشره مالمتی سلمی بوده است؛ مشربی که هم اب

آید. این وابستگی و تأثیر که عمدتًا به جنبه علمی تصهوف پرداز آن به شمار میرساخه مالمتیه ن ستین نظریه
سازد، از طریقت عرفانی ابوسعید خبهر شود و ضمن آن در  وزه عمل نیز نقش خود را آشکار میمربوط می

اختربی  و بهرای آن در تصهوِف پهیش از عصهر اختعلیم و شیخست از تعاخیم شیختلفیقی ا دهد؛ مشربی کهمی
شناسیم؛ زیرا که در تصوف آغازین شیخ اختعلهیم بهر شهیخ اختربیه  غلبهه داشهت و ابوسعید کمتر نظیری می

تربیهت  تلفیق هردو باهم تا آن زمان مفهوم و جایگاهی نداشت و این نیشابور بود کهه در ایهن شهیوه خهاص
 ساخت.صوفیانه پیشگام بود و دوران کالسی  تصوف را از دوران بعد از آن مجزا می
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