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  چکیده

یکی از اصول مطرح تربیت عرفانی در عرفان عملی، مسـئله نیـاز سـالک بـه اسـتاد در      
می و برهـانی در ایـن   هایی از ارائه بحث عل سِیروسلوک است؛ اما بزرگان عرفان به علت

بندی ابعاد نیاز به استاد و تبیـین جایگـاه    در این راستا، دستهاند. زمینه خودداری کرده
گرفته  های انجام شناختی و رفتاری استاد در سیر تربیت سالک ضروری است. با بررسی

دَه دادن مسئله نیاز به اسـتاد بـا    یابیم که با پیونددر این پژوهش به این نکته دست می
پذیر است و  های شناختی و رفتاری جایگاه استاد تطبیق حوزهکارکرد اساسی استاد در 

 و وظـایف  نامحسوس و پیچیـده، شـناخت   راه شود. شناخت پذیر می ضرورت آن اثبات
 تفـاوت  شـهودی و شـناخت   حوادث موانع، شناخت و آفات، خطرات ها، شناخت برنامه
 و مراحل به اند و ترقیدر بُعد شناختی دانسته شدههای استاد سالکان از کارکرد شاکله
 استاد، رفع باطنی والیت و نفَس سیر، تأثیر به بخشیدن سهولت و باالتر، سرعت مقامات
های اسـتاد  احتمالی ناشی از نبود استاد از کارکرد ضرر سالک و دفع سیر موانع و آفات

هـا بـدون راهنمـایی و     یـک از آن  انـد کـه تحقـق هـیچ    در حوزۀ رفتاری شناخته شـده 
 پذیر نیست. دستگیری استاد امکان
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  بیان مسئله. 1
مقصـود  سویِ  به سِیروسلوک دنبالِ بهدانش عرفان است که  ۀین شاختر مهم عرفان عملی

، امــات معنــوی و عرفــانیو پیمــودن مراحـل و مق  تزکیـۀ نفــس نهـایی اســت. تربیــت و  
  در عرفان عملی هستند.   سِیروسلوکترین ابعاد  اساسی
 شـدن بـه   و متخلـق  کمال مسیر در ، تالش مستمر برای خودسازی، حرکت»سِیروسلوک«
  است. یک سفر به شدن انسان راهی ] پس تحقق آن، مستلزم25، ص22الهی است [ اخالق
 عرفـانی  سـفر  ایـن  مبدأ. مسافر) استمقصد و رهرو (، مبدأ سفری هر ارکان ۀجمل از

]. 62ص، 12اسـت [  »انسـان  نفـس « نیـز  مسـیر  ایـن  است و رهروی» نفس تاریک ۀخان«
  ].406ص، 11[ استمقصد آن نیز فناء فی هللا و لقاءهللا 

راهـی   کـه  بدانـد  بایـد نهـد،   می خویش تعالی و مقصود مسیر در پای که کس آن هر
سالک در این مسیر با انبوه ، بدون تردید یست؛ن وی روی زودیاب پیش مقصدی و هموار
ناچار بایـد   که به شود می رو روبهها ها و مهلکهلغزشگاه، هاسختی، هاگردنه، خطرات، موانع

، مسـیر  فراوان ایـن  هایفرازونشیب از عبور کند. گذشتهها  آن از برای رسیدن به مقصود
 الزم وی بـر هـا   آن رعایـت  و اییآشـن  کـه  ندا دخیل راه این در متعددی عوامل و جوانب
  چون هر سفری به سازوکارهای مناسبی احتیاج دارد. ؛است

مسـئله نیـاز سـالک بـه اسـتاد و مربـی       ، یکی از مسائل برجسته در عرفـان اسـالمی  
یکـی از  طـورکلی،   بـه و  آیـد  مـی به شمار  سِیروسلوکراهنمایی و دستگیری در  منظورِ به

  یروی از استاد است. ها پعرفان ۀهای مشترک همشاخصه
 نهـد،  مـی  سلوک مسیر پا در که سالکی هر برای مطرح ۀمسئل اولین، در همین راستا

از  فراگرفـت؟  باید طریقی چه از را و تربیت عرفانی تهذیب به مربوط مسائل که است آن
خودسر و تجربی؟ لـذا بسـیاری از جوینـدگان و    صورتِ  به طریق استاد یا مطالعه کتب یا

این مسیر در معرض این دغدغه ذهنی هستند که آیا بـرای حرکـت در ایـن راه    مشتاقان 
دار تربیـت سـالک شـود    به یک استاد نیاز هست یا خیر؟ آیا مراجعه به استادی که عهده

راهنمـایی و دسـتگیری اسـتاد    ، ضروری است؟ آیا پیمودن مراحل عرفانی بدون نظـارت 
  خبره ممکن است؟ 

هـا پاسـخ    علمی و مستدل بـه ایـن پرسـش   ، گویا، دروشمن است درصدداین پژوهش 
ضـرورت اسـتاد    ۀنخست به آرای موجود در مسـئل  پژوهش حاضر، در دهد؛ در این راستا

بـه تقریـر و تحلیـل    ، کارکردهـای اسـتاد  بندی  سپس با استخراج و دسته شود، می اشاره
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 ؛حقیـق اسـت  خـارج از رسـالت ایـن ت    مخالفان ۀد. بررسی و نقد ادلپرداز ها می آن علمی
ـ  سـازد  مـی مخالفان را مُجـاب   تبیین دقیق ادله ضرورتکه  رسد گرچه به نظر می ۀ و ادل

  کشد.را به چالش میها  آن
بررسـی آن بسـیار ضـروری    ، در این مسـئله ها  دیدگاهبا توجه به اختالف ، بدون شک

عرفـان  د بستری برای بحث نیاز توان ؛ بلکه میبوده و از حیث نظری و عملی اثرگذار است
  به عقل و برهان محسوب شود.

  
  پیشینۀ تحقیق. 2

تحقیقات علمی متعددی در قالب کتاب و ، عرفانی سِیروسلوکجایگاه استاد در  ۀدر زمین
سلوک، طرحی نو در  و سیراست؛ علی رضایی تهرانی در بخشی از کتاب  مقاله ارائه شده

 نور مجردنخست کتاب سید محمدصادق حسینی طهرانی در جلد  و عرفان عملی شیعی
د. کننـ  میارائه  رابرخی از ادله عقلی و نقلی ضرورت راهنما و بیان نقش استاد در سلوک 

نقـش  ازجملـه   به مباحث جانبی» نقش استاد در سلوک الی هللا« ۀمحمد برنا در مقال علی
طلــب اســتاد و پرهیــز از مرشــدهای دروغــین پرداختــه اســت. ، شــرایط اســتاد، اســتاد

را به تبیین اقسام استاد و شـرایط آن  » استاد و راهنما در عرفان« ۀرودگر مقالمحمدجواد 
اسـت. حسـن بوسـلیکی در     سلوک بدون اسـتاد اختصـاص داده  های  و نیز بررسی آسیب

عقلی و نقلـی ضـرورت    ۀبرخی از ادل» هاضرورت و کارکرد، استاد عرفان و معنویت« ۀمقال
ئی نیز  است. ابوالفضل هاشمی سجزه کردهرا بیان استاد و برخی کارکردهای وجود استاد 

به بررسی نقش استاد و » شناسیبا نگاه آسیب سِیروسلوکاستاد و نقش آن در « ۀدر مقال
  شناسی آن پرداخته است.آسیب

تاکنون پژوهش مستقلی به تحلیل جایگاه استاد و ضرورت ، با وجود تحقیقات پیشین
ایـن تحقیقـات عبـارت     ۀت. اشکال و نقصـان عمـد  اختصاص نیافته اس سِیروسلوکاو در 

  :  است از اینکه
 اند. کردهگویی اکتفا  کلی اند و بهادله را به شکل علمی و گویا تحلیل و تبیین نکردهـ 1
 ایـن پیونـد  اینکـه   با(اند پیوند نداده ضرورت استاد ۀمیان کارکردهای استاد و ادلـ 2

 .)دارد نقش مهمی در اثبات جایگاه و ضرورت استاد
ارشـاد  ، درواقـع  که درحالی ؛اندنگاه استقاللی داشته نقلی و سخنان بزرگان ۀبه ادلـ 3

 آید.به حکم عقل در این مسئله هست و شاهد به شمار می



  1399بهار و تابستان ، یکم، شماره ومسپنجاه و ادیان و عرفان، سال   248

 صورتِ الزم و ملزوم هستند یا کلی و مصداق. ها تداخل دارند یا به عناوین برخی از ادلۀ آنـ 4
 اند.فتاری مسئله توجه نداشتهبه ابعاد شناختی و ر غالباًـ 5

کوشـیده تـا   ، پژوهش حاضر با رویکردی جامع نسبت بـه مسـئله و بـا نگـاه تربیتـی     
تمرکز بـر ادلـه   ، . در یک نگاه کلیکندمربوط به تحقیقات گذشته را برطرف های  یکاست

تبیـین نـو و تحلیـل علمـی و     ، ضرورت و استقرای ابعاد شناختی و رفتاری جایگاه استاد
میان کارکردهای شناختی و رفتاری استاد و میـان ادلـه ضـرورت    دادن  پیوند، ادله گویای
ایـن  هـای   یاز ویژگـ  تـوان  میاستشهاد به آیات و روایات و متون بزرگان عرفان را ، استاد

  پژوهش به شمار آورد.
  

  نظریات در مسئلهـ 3
 قالـب  در اغلـب  که عرفانی هایاولین آموزه که دده می نشان ما به عرفان و تصوف تاریخ

، تـر تخصصی تعبیر به و شاگردی استاد و تعالیم ۀبر پای، اندبوده اخالقی هایدستورالعمل
مسـئله ضـرورت    بـر  دلیـل  اقامه عرفانی بدون تراث اغلب در .اند یافته نشر مریدی و مراد
 ؛258ص، 1 ج، 56 ؛181ص، 5ج، 46 ؛376 و373ص، 1ج، 62[ اسـت رفته تأکید استاد

 یکـی از  امـر  ایـن  کـرد  ادعـا  تـوان  می ای کهبه گونه .]739ص، 47 ؛114-110 ص، 49
   .استیروسلوك سِ اهل میان در مقبوالت
 بـه  مرید نیاز ضرورت باب در سلوك اهل میان در«: یدگو می همدانی عبدالصمد مولی

 »دارند اصرار ضرورت این بر عرفان اهل اکثر؛ اما دارد وجود نظر اختالفِ سلوکش در شیخ
  ].381ص، 1ج، 62[

در تألیفات خـود از بحـث علمـی در مسـئله ضـرورت       البته بسیاری از علمای عرفان
ـ  مـی رسد این حادثـه  اند؛ به نظر میآن خودداری کرده ۀاستاد و ارائه ادل د از مسـائل  توان

نبـودن و   متعـارف ، پرهیز از ورود مباحث برهانی بـه عرفـان  ؛ ازجمله متعددی متأثر باشد
عنـوانِ   بـه  نبودن عرفان عملی مطرح، شتن طرح مباحث نظری در عرفان عملیندا اهمیت

بـه   ینیـاز  بـی در ایـن مسـئله و    هـا  دیدگاهاتفاق ، یک علم مستقل و جدید تا قرن هفتم
نـد  توان مـی خودشان و ... کـه   سویِ هعدم توهم دعوت عرفا ب، وضوح آن خاطرِ هاستدالل ب

  توجیهی برای این امر باشند.
بسـیار   ،نی که به ضرورت استاد در سلوک و مسائل عرفـانی قائـل هسـتند   شمار کسا

ابوعبـدهللا  : مواردی را نام بـرد. از قـدمای عرفـان افـرادی ماننـد      توان ؛ ولی میزیاد است
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، 40ابوحامـــد غزالـــی [، ]258ص، 1ج، 56[ ابوطالـــب مکـــی، ]514ص، 16ترمـــذی [
 عربـی  ابـن  الدین ، محیی]256و255ص، 3ج، 35سهروردی [ الدین ، شهاب]262و173ص

ــانی [، ]277ص، 1ج، 5[ ــدین ، نجــم]179ص، 43؛ 122ص، 1ج، 42ســعیدالدین فرغ  ال
، 48داود قیصـــری [، ]376ص، 1ج، 59مولـــوی [ الـــدین ، جـــالل]228ص، 28رازی [

ــانی [ ، ]100ص ــدین کاش ــانی [ ، ]114-110ص، 49عزال ــیض کاش ــن ف ، 5ج، 46محس
، 36شـیروانی [  العابدین ، زین]123-121ص، 14محمدمهدی بحرالعلوم [ سید، ]181ص
  ].380ص، 1ج، 62عبدالصمد همدانی [، ]343ص

]، سـید  186، پـاورقی ص 14و از بزرگان معاصر افرادی مانند: سید علی قاضی طباطبایی [
]، سـید محمدحسـین طباطبـایی    88، ص30]، ابوالحسن شعرانی [485، ص22حداد [هاشم 

الــدین همــایی  ]، جــالل88، ص13؛ 402، ص11؛ 23، ص10خمینــی []، امــام133، ص25[
ــری []، مرتضــی 631، ص2، ج59[ ــدتقی27- 26، ص23، ج57مطه ــری [ ]، محم ، 17جعف
، 34پـرور [  ]، علی سـعادت 238، ص23حسین حسینی طهرانی []، سید محمد198، ص11ج
  ] و ...98، ص20؛ 26، ص21زاده آملی [ ]، حسن حسن11، ص3ج

گان نیز مخالف ضرورت استاد هستند؛ این عده معتقدنـد  گروه اندکی از بزر، مقابل در
؛ ولـی  این راه گرچه سخت است و پیشرفت انسان تحت نظر مدیر و مـدبر بیشـتر اسـت   

. این گـروه  کندد طی کند و به التزام به معلومات دینی اکتفا توان می تنهایی بهسالک نوعاً 
نقـد و  ؛ ولـی  انـد استدالل کرده به برخی از متون قرآنی و روایی، برای اثبات مدعای خود

  خارج از مجال این پژوهش است. ها  آن بررسی داللی
  

  های تحقیق مفهوم شناسی واژهـ 4
  مفهوم استاد -1-4

، مربـی ، راهبـر ، دلیل، مرشد، شیخازجمله  با عناوینی از استاد سلوکتصوف، در عرفان و 
  ].25ص، 60[ شود میقطب و مقتدا نیز تعبیر ، مراد، پیر راه، خضر راه

مبلـغ اخـالق یـا    ، غیر از مدرس اخالق، توجه به این نکته الزم است که استاد عرفان
تربیـت  ، زیرا جدا از تفاوت مقام استادی با تدریس و تبلیغ و مشـاوره  ؛مشاور اخالق است

فراتری را نیازمند اسـت؛  های  یها و توانایعرفانی نیز غیر از تربیت اخالقی است و قابلیت
؛ کسب فضـائل و سـلب رذائـل اسـت    ، اخالقی به معنای ایجاد تعادل قوای نفسانیتربیت 

باطنی و عبور از نفس است و در پی معرفت حـق  های  یپرورش توانای تربیت عرفانیولی 
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 سـیری  و مسـافرت ، عرفـان  راه ]. حقیقـت 43و41ص، 44[ استو درک حقیقت هستی 
 بـا  را خـود  دیـ د و باگیر می قرار راه منازل از منزلی در اوان هر در آن در سالک که است
 و هـر مرحلـه   در مختلـف  واردات ورود. کنـد  منطبـق  عـالم  آن و منـزل  آن لوازم و آثار

 سـلوک ضـابطه   راه دهاییـ نبا و دهایـ با از بسیاری که شود می سبب نفوس خود اختالف
  نباشد. نداشته کلی
و  است اخالقی آموزش و ارشاد، وعظ حد در اخالقی تربیت در مربی جایگاهرو،  این از
بـه   خود دانش به اتکا با دتوان می شخصی هر؛ بلکه نیست عرفان حد مربی در وجود لزوم

در تربیت عرفانی پیگیـری   بررسی موضوع ضرورت استاد؛ لذا کند عمل اخالقی دستورات
روش و هـدف تربیـت عرفـانی در    ، موضـوع  و] 52ص، 44نه در تربیت اخالقی [ شود می

  در اوج هستند. های تربیتیایر ساحتمقایسه با س
هـای عرفـانی رجـوع    عملی باید به نگاشـته  عرفان اصطالح برای پیگیری مراد از استاد در

  شود:   ها اشاره می ترین آن اند که به مهم باره تعاریفی ارائه کرده کرد. بزرگان عرفان دراین
سـالک در   هرآنچـه شیخ و استاد کسی که جـامع  «: معتقد است عربی ابن الدین محیی

اش بدان نیاز دارد باشد و توانایی رفع امراض و تمییـز صـحیح   سلوک و تربیت و مکاشفه
  ].365ص، 2ج، 5» [از سقیم داشته باشد

شیخ کسی است که راه را پیموده و به مقصد رسـیده و  «: عبدالکریم جیلی گفته است
دارد تا سـالک از آفـات حفـظ     د میان القائات الهی و شیطانی تمییز دهد و تواناییتوان می

  ].94ص، 18» [اش او را تربیت نمایدکرده و با قوت ربانی
مراد و مقتدا کسی است که قوّت والیـت  «گوید:  عزالدین کاشانی از عرفای قرن هشتم می

او در تصرف به مرتبه تکمیل ناقصان رسیده باشد و اختالف انواع استعدادات و طـرق ارشـاد و   
ن بدیـده، اول جملـه مفـاوز و مهالـک صـفات نفسـانی را بـه قـدم سـلوک          تربیت به نظر عیا

درنوشته بود و آنگاه به امداد جذبات الهی از مدارج قلبی و معارج روحی برگذشـته و بـه عـالم    
  ].108، ص49...» [کشف و یقین رسیده و به مشاهده و معاینه پیوسته 

شـریعت و طریقـت و   شـخص عـالم بـه    ، شـیخ «: عبدالرزاق کاشانی نیز نوشته اسـت 
ـ  میحقیقت است به حدی که به آفات نفوس آشناست و  کیـه  زرا تربیـت و ت هـا   آن دتوان

  ].38ص، 51؛ 450و449ص، 2ج، 50» [کند و به طریق رشاد هدایت نماید
منظور از اسـتاد عرفـان در    توان میرسد در یک تعریف جامع به نظر میاساس،  براین

عـالم  ، بصـیر ، آگاه، یافتهتربیت، رفتهیافته و راهراه شخص: رو را چنین دانست بحث پیشِ
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تسلیم حق و دارای مقـام والیـت کـه بـا اختیـار و اراده      ، به شریعت و طریقت و حقیقت
وی را رشـد داده و  ، نظـارت و دسـتگیری از سـالک در طـول مسـیر     ، با راهنمـایی ، خود
  متفاوت باشد. تادیهر اس ۀالبته طبیعی است که درج 1د.ده می مقصد حرکتسویِ  به

  
 جایگاه و کارکرد استاد. 5

 عوامـل  نیازمنـد  موجـود  داخلـی  نیـروی  رساندن فعلیت به برای که است موجودی انسان
مراجعـه  یکی از اثرگذارترین عوامل در تربیت عرفانی است.  است و استاد سلوکی بیرونی

    د.کن می که عقل به لزوم آن حکم اهمیت دارد یابه استاد به اندازه
 در کـه  دارد تأکیـد محوری از اصول اساسی تربیت عرفانی است؛ ایـن موضـوع   مرشد

از دو  این لزوم و ضـرورت  .است ضروری شیخ یا استاد یک و عنایت مراقبت لزوماً تربیت
از میـزان  ، و دیگـر  یاز اهمیت مقصد و هـدف رشـد معنـو   ، نخستشود:  میناحیه ناشی 

  .دفاستاد در موفقیت نیل به این ه تأثیر
 وی قـوای  و دانند می عملی و نظری بُعد دو دارای را انسان وجود ۀعرص عرفا و حکما

 ،اسـاس  اینبـر  نیـز  را سلوک لوازم و ضروریات پس، ندکن می تقسیم مبنا همین بر را نیز
به ضرورت  آن از که نظری عدبُ به مؤلفه مربوط یعنی بندی کرد؛ دسته و برشمرد توان می
ضـرورت   را آن کـه  عملـی  عـد بُ بـه  مربـوط  مؤلفه و یمکن می تعبیر »شناختی« و »علمی«
  یم.خوان می »رفتاری« و »عملی«

سـالک   دهـی بـه   شـناخت  جهـت  در شناختی کارکردهایی است که استاد قسمِ از منظور
 و جـوارحی  بـرای مراقبـت   هـای اسـتاد  فعالیـت  بـا  ارتبـاط  عملـی در  قسم؛ اما دده می انجام

  .دارد ضرورت تزکیۀ نفس و پیمودن مراحل سلوکی او ر راستاید که است سالک جوانحی از
و کارکردهـای اسـتاد در سـیر تربیـت     هـا   ضمن بررسی تطبیقی نقش ،در این بخش

ضرورت ، ناپذیر سلوک بدون راهنمایی استاد جبرانهای  عرفانی سالک و نیز تبیین آسیب
  .شود می برای مخاطب روشن عرفانی سِیروسلوکوجود استاد در 

  
  بُعد شناختی  -1-5

آن است؛ به این معنا کـه شـناخت یـک    » شناختی«بُعد  یکی از ابعاد نقش استاد سلوکی
بـه  هـا   آن و سالک برای شناخت استبر حضور استاد متوقف  سری از امور توسط سالک

                                                                                                                             
 وجود به دست آمد.. این تعریف با واکاوی تعاریف متعدد م1
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هـای مربـوط بـه    از کارکرد استاد دهیِ سازی و معرفت آگاه، استاد نیازمند است. راهنمایی
ـ   این بُعد  ضـرورت اسـتاد در ضـمن     ۀاز نیاز به استاد است. در این بخش بـه بررسـی ادل

  .شود میپرداخته » شناختی«تبیین جایگاه او در حوزه 
  : شناخت پنج امر به وجود استاد وابسته است

 ؛شناخت راه و مقصدـ 1
 ؛ها در مسیرشناخت وظایف و برنامهـ 2
 ؛خطرات و موانع، شناخت آفاتـ 3
 ؛ث کشف و شهودیشناخت حوادـ 4
 .شناخت تفاوت شاکله سالکانـ 5

 .حضـور اسـتاد ضـروری اسـت    ، سالک نسبت به این پنج امر آگاهی یابـد اینکه  برای
اسـتاد در ایـن    فـرد  منحصـربه به کارکردهـای   منشأ ضرورت استاد در شناخت این موارد

  یم.پرداز میگردد. در ادامه به تبیین علمی این کارکردها بازمی ناحیه
  

 شناخت راه و مقصد   -1-1-5
. شـناخت  2 ،. شناخت مقصد1: ضروری است شناخت چهار چیز برای سلوکطورکلی،  به
ــالک 3 ،راه ــناخت س ــتاد [ 4 و . ش ــناخت اس ــؤمنین  142ص، 58. ش ]. حضــرت امیرالم

هیچ فعالیت و حرکتی نیست مگـر آنکـه در آن بـه معرفـت و     «: فرمایندالسالم) می (علیه
  ].171ص، 19» [شناخت نیازمندی

از طرفـی نخسـت بایـد راه را    ، با قطع نظر از شـناخت اسـتاد  باال و با توجه به مطلب 
ــناخت ــی ش ــر ؛ ول ــرف دیگ ــلوکاز ط ــی   ، سِیروس ــل مختلف ــه  داردمراح ــر مرحل  و ه
پـذیر   امکان هرکس خاصی دارد. شناسایی و تشخیص مراحل این راه برایهای  یپیچیدگ
زیرا او راه  ،دون راهنما قدم در وادی سلوک گذاشتبه حکم عقل نباید ببنابراین،  ؛نیست

 ؛226ص، 61؛ 228ص، 28آشناسـت [  خوبی بهو با پستی و بلندی آن  است را طی کرده
  ]. 27ـ26ص، 23ج، 57؛ 123ص ، 14

بـرای نمونـه    کـرد؛ را برداشت علت  تلویحاً این توان میاز برخی آیات قرآن کریم نیز 
هـل أتّبعُـک علـی أن    «: خطاب به خضر گفت (ع)د که حضرت موسیکن می قرآن گزارش

پذیری که از تو پیروی کنم تا از آنچـه بـه تـو از رشـد و     ؛ آیا می»تُعلّمَنِ ممّا عُلّمتَ رُشداً
کـه   شـود  می]؛ این درخواست از آنجا ناشی 66مرا تعلیم دهی؟ [کهف/، اند کمال آموخته

  ت.طیّ مسیر رشد نیازمند به یک راهنمای آگاه و خبره اس
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آن کـس کـه بـدون    «السالم) شاهد بر این مطلب اسـت:   صادق(علیه شده از امام سخن نقل
رود؛ ایـن اسـت کـه     یاست که بر راه درسـت پـیش نمـ    یکند، همچون کس یبصیرت عمل م

السـالم)   باقر(علیه ]. همچنین، امام43، ص1، ج53[» شود یهرچه تندتر برود از مقصود دورتر م
از شما بخواهد چند فرسـخ   یچون کس«اند:  ت شناخت راه تأکید فرمودهنیاز به استاد را از جه
 یهـا تـر از راه آسمان نـادان  یآید و تو نسبت به راهها یبرم یراهنمایی سفر کند، در جستجو

  ].185، ص1، ج53[» جستجو کن یخود دلیل راه ی، پس برایزمین
راه نیـز آشـکار و   ، ت قـدم بین دارد هم قـوّ   رونده راه هم دیده راه، های زمینیدر راه

نـه  ، سالک در راه حقیقتد؛ اما کنبدون دلیل و راهنما سفر نمی؛ ولی مسافت معین است
  ].343ص، 36نظر دارد و نه قدم [

 امیـد  کـه  داردبر مـی  راهی گام در سالک که شود می آشکار دید این مربی با ضرورت
 بهـره  بسـا  چـه ... ریسـک اسـت   یک  و یک قمار تنها و نیست هایش تجربه از یبردار بهره
]. در راهی که سالک تاکنون آن را نپیموده و 56ص، 39بیافریند [ ینابود بسا چه و بدهد
استفاده از چراغی است که سـالک را از آگـاهی و    تنها چاره ،آن اطالعی نداردهای  از چاه

  و به سمت مقصود کشاند. بگیردمند سازد و دست او را  تجربه خویش بهره
به قاعده عقلی لزوم رجوع جاهـل   توان ، میتبیین بیشتر ضرورت در این موضوعبرای 
نسـبت بـه راه و مقصـد شـناختی نـدارد و       شخص سالک ،از طرفی کرد؛تمسک  به عالم

ای یـک نیـاز فطـری و     مراجعه به راهنما در هر حرفه و رشته ،جاهل است. از طرف دیگر
اطالعـی نـدارد بـه    ها  در مسائلی که از آنرود؛ بشر با عقل فطری خود عقلی به شمار می

فاسألوا اهل الـذکر  «: فرمایدد. خداوند در قرآن کریم میکن می عالمان و متخصصان رجوع
]. یکی از مصادیق 43دانید [نحل/؛ از اهل علم و ذکر بپرسید اگر نمی»ان کنتم ال تعلمون

سـلوک عرفـانی    هچراکـ  ؛بارز آن مراجعه بـه اسـتاد در سـلوک و مسـائل عرفـانی اسـت      
 دنبالِ بهکسی که رو،  ، ازاینها استفراوانی دارد و معرض انحرافات و آسیبهای  یپیچدگ

  نباید عنان نفس و روح خود را به دست هرکسی بسپارد. ،کیه نفس استزتربیت و ت
در علم شریعت باید به متخصص آن یعنـی فقیـه اعلـم رجـوع کـرد و       ،به بیان دیگر

بـرای رسـیدن بـه معرفـت حـق کـه مقصـد        و  وجب گمراهی اسـت سراغ غیر او رفتن م
است نیز باید سراغ استادی رفت که به ابعـاد اخالقـی و عرفـانی دیـن آگـاه       سِیروسلوک

 ؛تـر اسـت  تـر و حیـاتی  ضروری رسد مراجعه به استاد در اخالق و عرفانبه نظر مید. باش
امـاره تـا مراتـب عـالی      سِعبارت است از سیر نفس انسانی از مرتبه نفـ  سِیروسلوکزیرا 
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لـذا   ،افتـد نـه در عـالَم خـارج     لذا تمام تغییرات در نفس سالک اتفاق مـی  ؛مطمئنه نفسِ
  مسیری نامحسوس است. طریقت

 امـری درونـی و معنـوی اسـت و بـرای      شـناختی  معرفـت ازنظرِ  سلوکاساس،   براین
تربیت مربوط بـه   زیرا اساساً است؛ی به فراخور شاکله درونی و استعدادش متفاوت هرکس

آیـا  «: اند در تبیین این مسئله گفته خمینی امام .داردباطن است و باطن حاالت گوناگونی 
 بـه ، اسـت  علـوم  تریندقیق و ترینلطیف از و انبیا بعثت هدف اخالقی که معنوی و علوم
ـم  بـدون  و خـودرو  و نـدارد  ینیـاز  تعلم و تعلیم ]. 23ص، 10» [؟گـردد  مـی  حاصـل  معلّ
که حکیمـی نـدارد تـا     شود هرکس میهالک «: اند) فرمودهالسالم علیهسجاد( امام، رو ازاین

  ].113ص، 2ج، 9» [راهنمایش باشد
  

 شناخت آفات، خطرات و موانع -2-1-5
خطرات خاصی دارد و راهزنان شـیطانی و انفسـی در کمـین سـالک      هر مرحله از سلوک

جنید بغدادی نقل شده کـه گفتـه    از .منحرف کنند هستند تا او را در میدان فکر و عمل
 ؛دارنـد  هزاران مانع برای سالک وجود دارد که او را از لقای الهی بازمی، در طریقت«: است

  ].163ص، 26» [لذا سالک ناچار از یک استاد است
همـواره   ]233-195ص، 1ج، 55شـیطان [  و نفس، دنیا از اعم یروسلوكموانع عام سِ

روشن است که اگـر  رو،  ازاینیشرفت در مسیر حق بازدارند. ند تا سالک را از پا در فعالیت
هـای  رسد یـا در پرتگـاه  ماند و به مقصد نمی سیر کند در نیمه راه می، سالک بدون استاد

 ،سالکی که بدون استاد سـیر کنـد  «: یدگو می نابلسی در این زمینه ؛ ابنشود میهالک  راه
رد هم کمترین بهره و ثمره است؛ زیـرا بـا   ای بگییابد و اگر نتیجهای دست نمیبه نتیجه

زحمت و تکلف خود به تربیت خویش اقدام کرده مانند بیمـاری کـه بـدون مراجعـه بـه      
های ظاهری و باطنی جان ها و مهلکهخودش را معالجه کند ... البته اگر از بدعت، پزشک

  ].39و38ص، 6» [سالم بِدر بَرد
اکثـر عقـول و نفـوس از درک    «: یدگو می کسیر و  سلو ۀسید بحرالعلوم نیز در رسال

قاصرند زیرا این امری اسـت بـس خفـی و    ها  آن های شیطان و طریق غلبه بردقایق کید
ای از رجوع به راهنما یا قائم مقام او که تعبیر از او به استاد یا  دقیق ... لهذا طالب را چاره

ررسی کنـد کـه کـدام    د بتوان می]؛ استاد خبره 123-121ص، 14» [نیست شود میشیخ 
تر اسـت تـا   کدام رذیله ضعیف د و او در مقابلِکن می سالک را بیشتر درگیر سرباز شیطان

  سالک را بر مراقبه بر آن ناحیه متمرکز سازد.
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 تفسیر حوادث کشف و شهودی-3-1-5
کشف و شهود است که روش دستیابی بـه   های عرفان عملیترین مشخصهیکی از اساسی
کشـف   دنبـالِ  بـه همـواره  ، ] زیرا سالک در طی مراحـل 501ص، 7[ ستامعارف عرفانی 

تشـخیص مکاشـفات صـحیح    ، موانع و مشاهده حقایق است. در این راستا از سـویی گـاه  
شناخت و تمییـز  ، و از سوی دیگر شود میعرفانی از خیاالت باطل شیطانی بسیار سخت 

   ].144ص، 32[ داردسلوک ای در مسیر العاده مکاشفات رحمانی از شیطانی اهمیت فوق
بلدی نیازمنـد اسـت کـه بدانـد در هـر      آزموده و راهسالک به استاد کاراساس،   این بر
د تـا او را راهنمـایی   دهـ  مـی  هایی به سالک دستای چه حاالت و خواطر و شهودمرحله
ــد ــالی و  ، درنتیجــه ؛و مکاشــفات حقیقــی او را تشــخیص دهــد  کن ــور خی ســالک از ام
های یافته حوادث سلوکی و وقایع شهودی و دست، ایی یابد. در این فرایندرهکننده  گمراه

  شوند. از سوی استاد تفسیر و تبیین می عرفانی برای شخص سالک
 شـود  مـی وقایعی از غیب برای سالک نمایش داده ، سلوک یِدراثناهمچنین از طرفی 

ل رحمـانی و  د و نشـان صـفا و کـدورت دل و احـوا    کنـ  مـی  که داللت بر سیر فطـرت او 
زیرا بـه زبـان غیـب آگـاه      ؛از این معانی وقوف ندارد یک هیچشیطانی اوست و مبتدی به 

دیدن  ] مثال344ًص، 36لذا به یک راهنمای دانا به تأویالت غیبی نیازمند است [ ،نیست
  ].189و188ص، 29داند [فرق آن را نمی هرکس معنایی جدا دارد که آتش در هر مقام

 یهـا وسوسـه  و کسالت و غلبه طبع اثر در سالک است ممکن هرآن، و از طرف دیگر
 و بکشـد  کـار  از دسـت  یزیـ غر و یعـاطف  تعلقات و یماد یهاتلذ یهاجاذبه و ینفسان

 و حـاالت  از را خـود  یراهنمـا  و اسـتاد  دیـ لذا ســالک با ، سازد رها را مجاهده و اضتیر
 مختلـف  القائات یمباد و صواب و خطا صیاز تشخ و سازد آگاه شیخو مشاهدات مراتب

یـک میـزان و معیـار در    عنـوانِ   به وجود استادبنابراین،  ؛]12ص، 37د [یجو یاری یو از
  ضروری است. کشف و شهود

د شاهد بر همـین  کن می شیخ شبلی نقل دربارۀداستانی که مولی عبدالصمد همدانی 
ی در قرن هفـتم  راز الدین ، نجم] و از میان بزرگان عرفان370ص، 1ج، 62مطلب است [

وجـود اسـتاد و مرشـد را ضـروری     ، و قیصری در قرن هشـتم بـا اسـتناد بـه ایـن دلیـل      
  ]. 228ص، 28؛ 100ص ، 48اند [ دانسته
  

 شناخت آداب و وظایف در سلوک  -4-1-5
گـذر از آن  هـا،   آن هریک از مراحل سلوک آدابی دارد که بدون دانستنشـان و عمـل بـه   
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ای مفیـد و در مرحلـه دیگـر    اذکـار در مرحلـه   بسیاری از ممکن یا دشوار است؛مرحله نا
ند ند. سالک ا برخی از کارها برای سالک مبتدی واجب و برای منتهی مکروه یا حرام، مضرّ
باتجربـه و   خبر است و به وظایف خود در مراحل راه آشنا نیسـت. اسـتادِ   بیها  آن ۀاز هم
  ].248ص، 31همه مراحل ترقی دهد [ د سالک را با چشم باز ازتوان میرفته و آگاه  راه

داند چطور سلوک را آغاز کند و چه چیزی شایسته است انجـام دهـد و از    سالک نمی
ای حاصـل شـود و خـود بـدان ملتفـت      برای او صفت رذیلـه  بسا ، چهچه باید پرهیز کند

ــه او تنبــه دهــد [   ،نباشــد ــا ب ــاج اســتادی اســت ت ــذا محت ــه]. 88ص، 30ل طــورکلی،  ب
این مسیر بیش از آن حدی است که سـالک بـا تطبیـق مطالـب نظـری و       های یپیچیدگ

  .کندرا حل ها  تنهایی آن بهبتواند ، تئوری دین و عرفان و اخالق
  

  سالکان شاکله شناخت تفاوت -5-1-5
 خـود  وجودی ساختار و شاکله اساس بر هرکس و است متفاوت انسانی هر درونی ۀشاکل
 لحـاظ  از گـر ید انسـان  با یانسان چیه ].84/[اسراء »کِلتِهشا علی یعمَلُ کلٌّ« د؛کن می عمل

 متفـاوت  افراد رشد و فعالیت و تالش نوع لذا ،ستین کسانی روحی و یجسم اتیخصوص
زیرا طبیعتـاً   ؛نیست دیگران شبیه لزوماً و اوست خود به منحصر نیز هرکس مسیر، است

 سـید  ز اثرگـذار اسـت.  هـای دسـتوری بـه فـرد نیـ     در مراحل سلوک و برنامه این تفاوت
 مـرض  شناختن و مختلف شخصی هر مرض و متفاوت هرکس راه«: است گفته بحرالعلوم

  .]128-127ص، 14[ »است مشکل شخصی هر
د؛ دا همـه  دسـت  بـه  و پیچید همگانی ۀنسخ یک سلوک برای توان مین ،اساس  اینبر
 از را هـرکس ، جزئـی  برنامه ارائه مانند پزشک متخصص با تا است الزم کاملی استادبلکه 
 و کند راهنمایی به تناسب استعدادش و ظرفیت و شاکله اساس بر و خویش نفس دریچه

  ].108ص، 49 ؛344ص، 36؛ 254ص، 31 ؛274ص، 4[ دهد حرکت مقصدسویِ  به
 بـه د؛ بلکه نیستن محصور باطنی سلوک هایراه«: فرمایدمی زمینه این در خمینی امام
 درد فـردی  حق در دستور یک است ممکن ]؛88ص، 13[ »هستند انفاس مخلوقات شمار

 و شـریعت  بـرخالفِ  .باشد شهد دیگری و زهر کسی برای، باشد درمان دیگری حق در و
  .است شده ابالغ عمومی تکلیف و دستور یک شکل به که دین احکام

 و استعداد استاد و ندارند ینیمع و مشخص حدود هرگز یمعنو طرق و یدرون حاالت
 ،سـو  ایـن  از. کندیم زیتجو را او یمعنو طعام آن اساس بر و ابدییدرم را لکسا تیظرف
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 همچنان که «: است آورده نیچن القلوب بستان در دانشمند بزرگ قرن ششم، سهروردی
...  نرسـند  ییجـا  بـه  ریـ پ یب، کند نیتلق ذکر که دیبا یریپ، پوشاند خرقه تا دیبا یخیش

 و...  داند قیال که کند ذکر نیتلق هست یاستعداد را وا که داند و ندیب را دیمر ریپ چون
  .]399 ص، 3ج، 35[ »دیفرما طعام قدر دیمر استعداد مقدار به
  
  بُعد رفتاری -2-5

، است؛ در این نوع نگاه بـه نقـش اسـتاد در سـلوک    » رفتاری«بُعد  بُعد دیگر جایگاه استاد
به ایـن معنـا    شود. میلحاظ ، های سالک در مسیر سلوکاستاد در رفتارها و حرکت تأثیر

، دسـتگیری ، مراقبـت ، هایی بر داشتن استاد متوقف است؟ نظارتکه چه رفتارها و برنامه
دهی از کارکردهای مربوط به بُعد رفتاری ضرورت هستند. پژوهش حاضـر   اصالح و جهت
ـ حوزۀ رفتـاری،  ضرورت و کارکردهای استاد در  ۀمیان ادلدادن  با پیوند، در این بخش ه ب

  د.پرداز می» رفتاری«اثبات ضرورت استاد از حیث 
  وقوع دو نوع تغییر در حوزۀ رفتار سالک، به وجود استاد و کارکردهای او وابسته است:  

 :  ایجاد حرکت مثبت در سالکـ 1
  ؛باالتر مراحل و مقامات به ترقیـ 1ـ1
 .سرعت و سهولت بخشیدن به سیر سالکـ 2ـ1
 :  منفی یا انحراف سالک جلوگیری از وقفه یا حرکتـ 2
 ؛خطرات و موانع، رفع آفاتـ 1ـ2
  .دفع ضررهای احتمالی با حضور استادـ 2ـ2

یم تـا  پرداز می حوزۀ رفتاریکارکردهای استاد در ، در ادامه به تبیین علمی و مستدل
  .شود روشن رفتار سالک ۀنیاز به استاد در ناحی

 
 ترقی به مراحل و مقامات باالتر -1-2-5

 دارد و سالک بایـد بـا انجـام    را خود خاص وظایف و آداب سلوک مراحل از ایحلهمر هر
 و وظـایف  طبیعتـاً ارائـه  . مراحل ترقـی را بپیمایـد  ، طبق کمیت و کیفیت مشخصها  آن

 از کـاملی  شـناخت  کـه  کسی ممکن اسـت  سوی از فقط، سالک به مرحله هر هایبرنامه
  داند.می را مرحله هر شرایط و داردها  آن

، سالک برای گذر از مراحل عرفانی به مراحل باالتر و طیّ کامل مرحله قبلیبنابراین، 
بـه بحـث عبـور سـالک از نفـس و       تـوان  ، میناچار از دستگیری استاد است؛ برای نمونه

 رسیدن به مقام فناء فی هللا اشاره کرد.
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ناسـت؛ فنـا   مسـئله ف  ،نقض و ابرام قـرار گرفتـه  از مباحث مهم عرفانی که بسیار موردِ
فناء فی هللا  پایان سفر سالکبنابراین،  ؛]135ص، 8یکی از مقامات مرحله نهایات است [

، یافته به مقصد است. عبور از مرحله نفس به مرتبه فناء فی هللا بدون دخالت استاد دست
نفس سالک باید در هم شکند و سـالک گرفتـار   ، زیرا برای رسیدن به فناء ؛ممکن نیست

ـ  مید نخو، به نفس لـذا   ؛خـویش را فـانی سـازد   ، د بـا اراده برخاسـته از نفـس خـود    توان
، باید به دست غیر صورت گیردد؛ بلکه نفس به دست خود انسان امکان ندارکردن  قربانی

او همان استاد راهنماست که توانایی دارد تا نفس شاگردش را در هر حالی همراهی کند 
  ].631و591ص ، 22؛ 240و239ص، 24[ کندو او را فانی فی هللا 

 
 بخشیدن به سیر سالک سرعت و سهولت -2-2-5

 گیـرد  میوقتی سلوک با نظارت و راهنمایی استاد و مربی همراه شود سیر سالک سرعت 
زیـرا اسـتاد خبیـر بـا حفـظ       یابـد؛  مـی  تر به سـر منـزل مقصـود دسـت     و زودتر و آسان

هـا و اعتباریـات   به شـگفتی دن ش او را از وقوف در منازل و مشغول، دستاوردهای گذشته
هـای صـعب   و او را از موانع راه و گردنـه  شود میمانع پسرفت و سستی او ، داردآن بازمی

، 31؛ 543ص، 1ج، 25د [دهـ  مـی  گذر ،را نداردها  توان عبور از آن تنهایی بهالعبوری که 
اتح اسـت  ف استاد«: یدگو می عارف بزرگ قرن پنجم در تأیید این مسئله، ]. غزالی243ص

هـم از سـختی    وجود استاد؛ بنابراین، ]39ص، 6» [تر و خوشایندتر استو سیر با او آسان
 زیرا یکی از مشکالت رایج سـلوک  شود؛ میکاهد و هم مانع اشتغال به غیرمقصود راه می

 جـا  همـان  در، ببندد دل حالی و مقام هر به سالک دل بستن سالک به مقامات است؛ اگر
ف   د.کن می گرد ا عقبی شود می متوقّ

، سـر و بـدون اسـتاد   سلوک خود«: سید حیدر آملی این نکته را پذیرفته و گفته است
های متعددی است تا بفهمد بـا کـدام مسـیر بـه     نیازمند رنج و زحمت زیاد و امتحان راه

]. داسـتانی کـه   724ص، 3» [بـر اسـت  کننـده و زمـان  لذا کـاری خسـته   ،رسدمقصد می
مجدالدین بغدادی نقل کرده مؤید همین سـرعت   دربارۀ مرصاد العبادرازی در  الدین نجم

  ].131و130ص، 28و سهولت سلوک است [
د ضرورت وجود استاد و عدم امکان سلوک بدون اسـتاد  توان میگرچه نعلت  البته این

ای د بـه گونـه  کنـ  می اهمیت و نقش بسزای او در رشد سالک را روشنکند؛ ولی را ثابت 
  امری بسیار دشوار و طوالنی خواهد بود.، حمایت و مراقبت استاد که ترقّی بدون
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 تأثیر نفَس و والیت باطنی استاد -3-2-5
 والیـت  مقـام  کامـل حـائز   تأثیر نفس و نفَس استاد در تربیت سالک انکارناپذیر اسـت؛ اسـتاد  

 یـا  مراحـل  برخی پیمودن برای. است اثرگذار او نفَس و نفس و است تکوینی تصرف و باطنی
 کنـد؛  خویش حمایـت  والیت از استفاده با را سالک استاد است ها، الزمآسیب برخی کنارزدن

  .شود نمی استاد، محقق والیت آسیب، بدون آن رفع یا مرحله آن از سالک گذر که ایگونه به
تلقین ذکر از دست مبارک استاد نیز به این جهت است که نفس و نفَس او اثرگذار اسـت  

ای رسیده کـه صـاحب نفـس    ] زیرا استاد به مرتبه345، ص36؛ 228، ص28؛ 255، ص31[
  ].363و354، ص2نفَس است [شناس صاحبطیبه و زکیه و روحانی شده و گوهر
شده از سوی عرفا و اولیای الهی به ایـن   های دستوردادهعمل به اوراد و اذکار و نسخه

 ،ید آن را عیناً انجـام دهـد  خصوصیت دارد و سالک باها  ۀ آنخاطر است که گفته و نسخ
مریـد و شـاگرد تحـت    ، به این نیت که استادش گفته و دستور داده است؛ در این فرایند

د و از قدرت درونی و والیـت بـاطنی اسـتاد    گیر می معنوی مراد خویش قرارهای  حمایت
لـذا کمیـت و کیفیـت     ؛]156ص، 33؛ 129ص، 3؛ 60ص، 2ج، 52[ شـود  مـی برخوردار 

  ].139و138ص، 24ه اذن و نظر استاد است [اذکار منوط ب
 بـه  خـدا ولـی   تصـرفِ  بحث والیت استاد در عرفان و تصوف اهمیت بـاالیی دارد؛ قـدرت  

 بـا  سـازد یـا   ناپدیـد  مریـدان  ضـمیر  لـوح  از را سـخنان  و کلمات اثر تواند می که است قدری
وقفـه و فَتـرت    هـا را از  بزدایـد و آن  مریـدان  جان از را شیطانی وساوس خود روحی تصرفات
]؛ بنابراین، والیت عرفانی در والیت تشـریعی بـا   178، ص1، ج41؛ 322، ص1، ج26بازدارد [

  اوامر و نواهی منحصر نیست؛ بلکه سالک در عالَم تکوین نیز تحت والیت استاد خویش است.
  
 رفع آفات و موانع سیر سالک -4-2-5

های متعددی موانع و آزمون، با آفات همواره، سالک از آغاز راه تا زمان رسیدن به مقصود
ترتیـب عـالج   ، مرض هر شخصی مختلف و شـناختن مـرض او مشـکل   . «شود می رو روبه

غایـت و شـناختن ایشـان    دزدان پنهانی بی، نهایت گریوه راه بی، حدّ عقبات راه بی، صعب
اطمینـان پیـدا نکـرده نبایـد وارد      جهـت  ازاین]. تا سالک 128ص، 14» [مستصعب است

زیرا ممکن است جنود شیطانی در خفایای منازل قبلی بـاقی باشـند و    ؛دشوزل جدید من
طـورکلی،   بـه ]. 6ص، 45بر سالک بتازند و کار او را یک سره کننـد [ ، در موقعیت مناسب
 داشـتن از آفـات و خطـرات و موانـع     بـدون آگـاهی  ، خطـرات و موانـع  ، دفع یا رفع آفات

  پذیر نیست.  امکان
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ا استاد است که با احاطه بر احوال سالک و دقـایق مکـر و خدعـه نفـس     در این حال، تنه
، ص 23؛ 542، ص1، ج25؛ 47، ص2، ج62تواند او را از سـقوط و هالکـت نجـات دهـد [     می

ــرده و   206، ص54؛ 238 ــه ک ــرات آن را تجرب ــام تغیی ــوده و تم ــرا او مراحــل راه را پیم ] زی
  ها را خواهد داشت.   یا پیشگیری از آنشناسد لذا تنها او توانایی اقدام به درمان  می

به شرور و شدن  یکی از نتایج سلوک بدون استاد را گرفتار، بزرگان عرفان ،رو همین از
، 1ج، 42نـد کـار سـالک را یکسـره کننـد [     توان میای که  هشمارند به گونرذائل نفس می

]. ســـعیدالدین فرغـــانی در 186و185ص، 14؛ 158و157ص، 29؛ 31ص، 24؛ 122ص
از این جاست که سـالک را از شـیخی مرشـد واصـل بینـا بـه       «: یدگو می شارق الدراریم

ی کـه دافـع آن امراضـند    ا حقایق و اسباب امراض مذکور در باطن مرید و دانا بـه ادویـه  
چه او را از حقیقت مرض خود و غلبه کیفیـاتی کـه موجـب انحـراف مـزاج      ، ناگزیر است

ی که مزیـل و مقابـل   ا آن به واسطه جهل به ادویه معنوی اویند معلوم نیست و از معالجه
  ).180و179ص، 43» (آن کیفیات و انحرافاتند عاجز است

دنبـال   های مخربی به آسیب، بدون راهنمایی و تربیت استاد طورکلی، سِیروسلوک به
سـالک  شـوند؛ ولـی    راحتی برطـرف مـی   به، با وجود پیر و دستگیر، دارد. آفات راه سلوک

، نـزد صـوفیه  ، را دفع کند و بدین جهـت سـلوک بـدون مرشـد    ها  آن دتوان مین تنهایی به
افکندن است و توسل به پیر نزد ایشان شرط اصـلی سـلوک   خویش را در هالکت و خطر

  ].197ص، 1ج، 41[ آید میبه شمار 
 ) نیز مؤید این مطلب است کـه اسـتاد مرشـد   السالم علیه(صادق امامحدیث منقول از 

کسی که از قلب خویش واعظـی و  «: دکن می من درونی و بیرونی حفظفرد را از خطر دش
، و راهنمـایی نباشـد  کننـده   ای نداشته باشد و در کنار او ارشـاد از نفس خویش بازدارنده

  ]. 402ص، 4ج، 38» [دشمن خود را بر خویش مسلط ساخته است
  

 دفع ضرر احتمالی ناشی از نبود استاد -5-2-5
 یـا  توقـف ، معلوم و محرز نشوند، سالک مسیر خطرات در و فاتقرارداشتن آ اگر فرض بر

تربیـت عرفـانی    زیـرا  ؛رود مـی  احتمال طبیعیصورتِ  به، مسیر این در سالک هر عقبگرد
خطـر و ضـرر   شـدن   حساس و پرپیچ و خطر است؛ همواره احتمال متوجه، مسیری دقیق

، غفلـت ، سسـتی  و فضع معرض در دائما سالک وجود دارد و اوسویِ  بهروحی و جسمی 
  . است...  و هامهلکه و موانع دام درشدن  گرفتار
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مـواردی را   توان ، میبدون راهنمایی و تربیت استاد های سِیروسلوک از آفات و آسیب
فعلیـت و  سویِ  بهخروج از تعادل روحی و توازن در رشد استعدادهای بالقوه  -1: برشمرد
فرورفتن در تأویالت  -3 ،شیفتگی پنهانخود پرستی ودر دام خودشدن  گرفتار -2 ،کمال

حـق  سـویِ   بـه خروج تدریجی از شریعت نبوی و عدم دعوت  -4 و باطل و تفسیر به رأی
ماندن از  سالک حقیقی برای درامان، ]. بدون تردید163و162ص، 33؛ 359و358ص، 2[

هـای   یرباید تحت نظارت و حمایت استادی قرار گیرد که بـر بـازیگ  ، این آفات و خطرات
ی با شیوه دلخواه خود هرکس شناسد و اال اگرنفس اشراف دارد و تمام زوایای نفس را می

  های بزرگی در پی خواهد داشت.آسیب ،فطرتش را دستکاری کند
 سـوی  از اسـت و  جـدی  بسیار سلوک درشدن  متضرر احتمال سویی ازاساس،  این بر
  . است ضروری و الزم محتمل ضرر دفع، عقلی ۀقاعد حکم به، دیگر

 اسـتاد  دسـتگیری  و نظارت، شود زمینه این در ضرر این مانع دتوان می که عاملی تنها
 بـا  دارد توانـایی  و است آگاه است سالک متوجه که هایی آسیب از خوبی به او زیرا ؛است
  .بخشد رهایی خطرات همه از را سالک، هاییدستورالعمل و راهکارها ارائه

های احتمالی از سوی دشـمن  برای دفع القائات شیطانی و خطروجود استاد بنابراین، 
رسـد و بایـد در ایـن    بسیار ضروری و عقالنی به نظـر مـی  ، درونی و بیرونی در این مسیر

همـدانی و  ، دو عـارف قـرن سـیزدهم   ، در اشاره به ایـن نکتـه   .کرداحتیاط  مسئله خطیر
ارف باللـه اقـرب اسـت بسـوی     سلوک مرید با شـیخ عـ  «: اندکردهتعبیر  خوبی بهشیروانی 

  ].343ص، 36؛ 381ص، 1ج، 62» [هدایت و بدون او اقرب است به ضاللت
 

  گیری هنتیجـ 6
از اصول اختصاصی تربیت عرفانی  محوریاین پژوهش به دست داد که استادهای  یبررس

در است و اثبات ضرورت آن نیاز به یک تحلیل علمی و برهانی با رویکـردی جـامع دارد.   
در دو بُعـد شـناختی و    ابعـاد نیـاز بـه اسـتاد    بندی  پژوهش حاضر با دسته، در جهتاین 

 شـد تبیین  را کارکردهای شناختی و رفتاری استاد در سیر تربیت عرفانی سالک، رفتاری
از ایـن نـوع رویکـرد و شـیوه     پیونـد داد.  سِیروسلوک و آن را با مسئله ضرورت استاد در 
ه کـارکرد  بـه تبیـین دَ  ، رسی نقـش و جایگـاه اسـتاد   پردازش به مسئله روشن شد که بر

  : های شناختی و رفتاری وابسته استاساسی استاد در حوزه
 راهنمـایی : شـود  مـی بندی  در پنج محور جمع استاد کارکردهای، شناختی بُعد درـ 1
، موانـع  و خطـرات ، آفـات  شناخت، هاشناخت وظایف و برنامه، مقصد و راه شناخت برای
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 از یـک  هـیچ  شـناخت . سالکان شاکله تفاوت شناخت و شهودی و کشف حوادث شناخت
  .نیست پذیر امکان خبره و آگاه استاد حضور بدون امر چهار این

: اسـت  نـدنی گنجا او اساسـی  کـارکرد  پـنج  در رفتـاری ضـرورت اسـتاد نیـز     بُعدـ 2
ــت و دســتگیری ــرای مراقب ــی ب ــه ترق ــات و مراحــل ب ــوی مقام ــاالتر معن  و ســرعت، ب

 موانـع  و خطرات، آفات رفع، او نفَس تأثیر و استاد باطنی والیت، سیر به خشیدنب سهولت
حوزۀ رفتـاری،   در گانه پنج موارد همه تحقق. استاد نبود از ناشی محتمل هایضرر دفع و

  .است مقصد به رسیدن تا استاد و پیر حضور نیازمند
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