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 .1مقدمه
انسان در نزد گر هی از صوفیان ،نسخه نمودار جهان هستی اسهت بهه گمهان آنهان ههر
آنچه که در عا م هستی جهود دارد ،در جهود انسهان نیهز نهفتهه اسهت .همهین معنهی راز
ییوستگی سیر سفر در جهان هستی به عنوان عا م کبیر در جود انسان بهه عنهوان عها م
صغیر را آدکار میسازد .سیر در جهان بیر ن به صوفی کمک میکنهد تها در در ن خهوی
سفر کند خود را بشناسد .به نظر میرسد که سیر سیاحت جهان کهه بسهیاری از صهوفیان
بدان ا تزام دادتهاند؛ در ائ جلوة ظاهری سفر در نهی در حکهم ملدمهه زمینههسهاز آن
بوده است .بر اساس ر ایات ائوال منسوب به صوفیان ،منظور از «سیر آفاق» همهان سهفر
جسمانی  ،سیاحت گردش در عا م ظاهر ملصود از «سیر انفا» تأم در جهود  ،اات
نفا آدمی است .با یادآ ری این نکته که اص بر تحول در نی سفر باطنی است:
بدانید که سفر بر د ئسمت است .سفری بود بر تن آن از جهایی بهه جهایی انتلهال
کردن بود سفری بود به دل آن از صفتی به صفتی دیگر گشتن بود ،هزاران بینی کهه
به تن سفر کند اندکی بود آنکه به دل سفر کند( .ئشیری)488 :1388،

دیخ محمود دبستری عارو نامدار ئرن نهم نیز «آفاق» را عا م ظاهر «انفها» را عها م
باطن یا ار اح میداند( .دبستری .)1: 1365 ،صوفیه از این سیر سیاحت جسمانی ،اههداو
مشخصی را دنبال میکردند که نهایتاً همگی آنها به هدو اصلی تههذیب نفها تصهفیا آن
از صفات نکوهیدة بشری ،منار میدد .اهمیت این موضوع در میان اه تصهوو تها حهدی
بود که آنان را به مناسبت گشتن در بیابان ائامت در غارهها«سهیاحان» یها «دِهکففتیان» مهی-
خواندند (مستملی بخاری« )132-133 :1363 ،سیاحت» را از مبانی تصوو برمیدهمردند.
(هاویری )54 :1389 ،با این ملدمات برآنیم تا در این ملا ه رابطه سفر بیر نهی در نهی را
نشان داده فواید انواع هریک را بردماریم  .ما بر این با ریم کهه سهفر اسهباب ریاضهت
صوفیان نمودار توک آنان بوده است که از بیر ن آغاز گردیده به سفر در نی یایان یافتهه
است  .ر ش ما در این ی ه ر ش کتابخانه ای بوده است که کهه بهرای مطا عهات ادبهی
مناسب رایج است.
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با جود اهمیت جایگاه خاص سفر در عرفان تصوو اسالمی آن دسته از ی ه ههایی
که به صورت خاص به این موضوع بررسی جنبههها کارکردههای مختلهف آن یرداختهه
بادند ،محد د انگشت دمارند .به عال ه بیشتر یه ه ههایی کهه تهاکنون در ایهن زمینهه
اناام دده است ،به بررسی جنبههایی خاص از این موضوع یرداختهه یها اینکهه مبتنهی بهر
دیدگاهی خاص بودهاند .به عنوان مثال در ملا ا هودنگ محمد افشار تحت عنوان «سهفر در
متون نثر عرفانی» که در یاییز  1388در فصلناما ی ه زبهان ادبیهات فارسهی بهه ها
رسیده است ،سفر ظاهری ،انواع آداب درایط آن بر مبنای دیدگاههای گوناگون متصهوفه
تا یایان ئرن هشتم مورد بررسی ئرار گرفته است.
میثم احمدی یال هادمیان نیز در ملا های تحت عنوان «سیر آفاق در مشهرب متصهوفه»
که در تابستان  1389در فصلناما ادبیات عرفانی اسهطوره دهناختی بهه ها رسهیده ،بهه
بررسی انواع سفرهای صوفیان هدو آنها از اناام این سفرها یرداختهاند.
رسا ا دکتری فاطمه طاهری با عنوان «تحلی بررسی جایگاه سفر در متهون عرفهانی تها
ئرن هشتم» که در سال1382در دانشگاه اصفهان نگادته دده از دیگر آوهار ی هشهی تهأ یف
دده در ارتباط با موضوع سفر در تصوو است .در این رسا ه سهفر آفهائی جایگهاه آن در
عرفان متون عرفانی تا ئرن هفهتم هاهری بررسهی دهده اسهت مبهاحثی هون آداب
اهداو سفر ،نظر مشایخ دربارهی این گونه سفر نتایج آن براساس این متهون تبیهین گشهته
است همچنین به بررسی سفر انفسی در متون عرفانی یرداخته مباحثی نظیر سیر سهلو،،
آداب ،درایط ،منازل ،وازم اهداو آن همچنین مراح نتهایج سهیر سهلو ،بررسهی
دده است.
از دیگر ی ه های اناام گرفتهه در ایهن زمینهه یایهان نامها کاردناسهی اردهد عاطفهه
رضازاده ئویدل دانشاوی زبان ادبیات فارسی دانشگاه تبریز است که بها عنهوان «سهفر در
آداب صوفیه» در سال  1388تأ یف دده است به بررسی آداب رسهوم سهفر صهوفیه در
متون عرفانی از ا اسط ئرن هارم تا ا اسط ئرن هشتم هاری اختصاص دارد.
از دیگر یایان نامههای تحصیلی در این مورد میتوان به « تحلی سفر در متهون عرفهانی»
نودتا فاطمه طاهری (دانشگاه اصفهان « ، )1382سفر در عرفان» نودهتا اکهرم علهی بخشهی
(دانشگاه دهید باهنر کرمان « )1387سیر آفاق انفا در مثنوی مو هوی» نودهتا علیرضها
خادم ا فلرا (دانشگاه دهید بهشتی  ) 1380اداره کرد که همگی به بررسی سفرهای ظهاهری
در عرفان تصوو اختصاص دارند.
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کتاب سفر در تصوو عرفان تأ یف ناصر محسهنی نیها اکهرم علهی بخشهی کتهاب
بررسی معانی سفر آفائی دستا ردهای آن از منظر عرفای مسهلمان نودهته فریهده فخهاری
نوغانی نیز از آواری است که در این حوزه به تحریر درآمده است.
ملا ا حاضر عال ه بر بررسی جنبههای مختلف سفرهای ظاهری باطنی عرفا بهه ییونهد
نهانی این د نوع سیر سفر در تصوو نیز توجه دارد آنها را د ر ی یک سکه میدانهد.
بر این اساس در این ی ه نگارندگان کودیده اند تا گونگی تأویر سیر آفاق جنبهههای
مختلف آن را بر سیر سفر انفسی سا ک مورد بررسی ئرار دهند .بادد که به عنهوان گهامی
هر ند کو ک برای عالئهمندان این حوزه کارگشا بادد.

« .3سفر» و منابع الهامبخش آن
سر شما اصلی تصوو اسالمی دین اسالم است ،از این ر بایهد منهاب اصهلی ا ههامبخه
آداب سنن آن را نیز در همان بستر جستاو کرد؛ هر ند کهه در ایهن میهان بها توجهه بهه
همزیستی مرا دات گستردة مسلمانان با صاحبان ادیان مشربهای فکری دیگر همچهون
بوداییان مسیحیان  ،تصوو اسالمی بد ن دک رنگ بویی از این ادیان مشهربهها در
هر سه گسترة جغرافیایی خود گرفته است .به عنوان مثال ر اج گستردة سهیر آفهاق در میهان
صوفیان منطلا خراسان ما راءا نهر را میتوان تا حدی تحت تأویر آیین بودایی دانسهت کهه
از ئرنها یی از ظهور اسالم در این منطله به مرکزیت بلخ ر اج دادهته تاهارت سهفر
یکی از اصلیترین راههای انتلال آن به سرزمینهای دیگر محسوب میدده اسهت( .فهو تا،
 )84 :1386در مورد صوفیان منطلا عراق مصر دام نیز  ،در نخسهتین گهام ،تأویریهذیری
از آموزههای دین مسیح انکارنایذیر مینماید .تماس آدنایی اعراب بها مسهیحیان دهیوه-
های رهبانیت آنان سالها یی از ظهور اسالم آغاز گشته بود در این د ران به د ی انتشهار
علاید دین مسیح فرهنگ علوم یونانی از سهه کهانون دیرههای مسهیحیان دهام  ،مدرسها
جندی دایور خوزستان صابئین حرّان در دبه جزیرة عربستان ؛ با ظهور ههرة متفها تی از
تصوو ر بر میدویم که در تلاب با زهد رع محض ئهرار مهیگیهرد آن را «تصهوو
ادرائی»  Theosophical Mysticismنامیدهاند (.نیکلسون) 58-57 : 1357 ،
یکی از مهمترین دخصیتهای تصوو در منطله مصر دام ا ا نون مصری است کهه
سرگذدت با سفر سیر سیاحت عاین گشته است  .برخی از محللان افکار ا ا نهون را
تحت تأویر تعها یم مسهیحی رایهج در دهمال افریلها مهیداننهد( .بهرتلا )30 :1336 ،زیهرا
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سیاحت جهانگردی به عنوان یکی از ی گهیههای اصهلی حتهرت مسهیح (ع) ،در میهان
راهبان مسیحی ر اج بسیار زیادی دادت همین راهبان بودند که آمهوزهههای مسهیح را بهه
سرزمینهای د ر نزدیک منتل کردند بعید نیست که در دک گیهری برخهی آیهینههای
تصوو اسالمی نیز تأویر گذار بوده بادند .حترت عیسهی (ع) مصهداق کامه ر دهنی از
گرددگران سیاحان جهان است اهمیت سیاحت در زندگی ایشان تا حدی است کهه بهه
« مسیح » دهرت یافته است .که ریشا آن «ساح» به معنای «رفت» است (ووائب.)29 :1388،
با این حال بد ن دک سر شما اصلی تصهوو اسهالمی آداب سهنن آن را نانکهه
بدان اداره کردیم ،بایستی درتعا یم ئرآن سنت ییامبر گرامی اسالم (ص) جست .در ئهرآن
کریم از جمله آل عمران ،137 /انعام ،11 /نح  ،36/نم  69/عنکبوت ،20/با تعبیهر مکهرر
« سیر ا فِی األرض» به سیر سیاحت در زمهین تهدبر در آوهار گذدهتگان سهفارش دهده
است .اهمیت سیر سیاحت در ئرآن کریم تا جایی اسهت کهه در آیها  112توبهه « سها ح »
بودن از ی گیهای مومنان ائعی دانسته دده است .در دستا دیگری از آیهات نیهز همچهون
 109یوسف 44 ،فاطر  9ر م با استفاده از تعبیر « اف َ م» یها «اففلفهم یسهیر ا فهی األرض» در
ئا ب یرسشی بالغی به مالمت سفر ناکردگان تحریض مؤمنان به مسأ ا سیر سهیاحت
یرداخته دده است(.یعلوبی ،زمستان )60-55: 1376در زنهدگی ییهامبر گرامهی اسهالم (ص)
نیز سفرهای متعددی با اهداو مختلف تااری ،تبلیغی ،دفاعی  ...گزارش دهده اسهت .در
ا راد االحباب در مورد اهمیت سفر از دیدگاه ایشان آمده است:
ئال اهلل تعا ی « :رجال ال تفلهیهم تاارةٌ ال بی ً عَن اِکر اهلل ».از رسهول (ص) یرسهیدند
که این مردان که خدای در این آیت میفرماید کدامند؟ فرمود آن کسهانی کهه در زمهین
سفر میکنند .فت خدای تعا ی میجویند .باز فرمودند« :سهافِر ا تصِهحاوا تفغتفنِماهوا»
دیگر فرموده است که غریب دهید است گور غریب را همان ملهدار گشهاده فهرا
کنند از گور ا تا آناا که خانا ا ست (باخرزی)157 : 1358 ،

زندگی دیگر انبیای ا هی همچون نوح ،ابهراهیم ،موسهی ،آدم ،هوط ،یعلهوب ،سهلیمان
ا ا لرنین نیز در مناب اسالمی با سفر سیاحت همراه بوده اسهت .صهاحب دهرح ا تّعهرو،
این سفرهای انبیا را نشانهای می داند بر ایهن حلیلهت کهه سهیر آفهاق بهتهرین سهیله بهرای
ریاضت نفا تربیت محسوب میدود .ون در غیر این صورت ،خدا ند خاصهان درگهاه
خود را با راه دیگری مورد آزمای ئرار میداد( .مستملی بخهاری )1181-1180: 1363 ،بهر
همین اساس صوفیان با تأسی به سنت ییامبران ا هی ،تهر ،طهن غربهت را دهعار اصهلی
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خود ئرار دادند در این کار تا آناا یی
)131:

رفتند کهه آنهها را «غریهب» مهیخواندنهد( .همهان

 .4اهداف و کارکردهای صوفیه از «سفر»
صوفیان از سفر در عا م ظاهر سیر در آفاق اهداو خاصی را دنبال میکردنهد کهه در یهک
نگاه کلی ،میتوان آنها را به د دستا «بیر نی» «در نی» تلسیمبندی کرد:

 1.4اهداف و كاركردهای بیروني
در حلیلت آنچه که سفرهای ظاهری سهیر در آفهاق را در مشهرب تصهوو تها ایهن حهد
برجسته یراهمیت سهاخته اسهت ،کارکردههای در نهی آن بهوده اسهت .تها جهایی کهه بهه
خصوص در ئر ن ا یا دک گیری ر اج تصوو ،همان گونه که ییشهتر نیهز ادهاره دهد،
سا کان صوفیان بد ن تعیین ملصهدی خهاص بهه سهیر درکهوههها بیابهانهها دههرها
مییرداختند تا از کارکردهای در نی سفر برای ردد نفسانی خود بههرهمنهد گردنهد .بها ایهن
حال به تدریج برخی اهداو بیر نی نیز برای این ئبی سفرهای ظاهری در نظهر گرفتهه دهد
که به گسترش مبانی تصوو حرکت تدریای آن به سوی یک نظام معرفتی اناامیهد .ایهن
اهداو کارکردهای بیر نی عبارتند از:

1.1.4
جستاوی معشوق یراکندن نام یاد ا بر ر ی زمین :یکهی از زیبهاترین تفاسهیری کهه از
سیر آفاق در میان اه تصوو صورت گرفته است ،بردادتی است که ابن عربی در فتوحهات
مکیه از این موضوع دارد .بنابر گفتا ی ،صوفیان عارفان بهرای آنکهه ههی یهک از نلهاط
جهان هستی از اکر حق تعا ی خا ی نبادد به سیر در بیابانها ،درههها ادیههای خها ی از
سکنه مییردازند آناا را با نام یاد خدا یر میکنند( .ابن عربی)120 :1381 ،
بد ن تردید نین دیدگاهی به سفرهای ظاهری جنبههای تبلیغهاتی نیهز مهیبخشهید کهه
گسترش مبانی تصوو از نتایج مستلیم آن به دمار میر د.

 2.1.4یافتن پیر و مرشدی کامل
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برخی صوفیان با سیر در دهرها بادیهها ،عال ه بر بهرهگیری از تأویرات در نهی ایهن گونهه
سفرها ،مراد مطلوب خود را نیز طلب میکردند گاه سالها بدین منوال سهرری مهیدهد تها
اینکه سراناام گمشدة خود را در جایی بیابند .بایزید بسطامی از جمله صوفیانی بهود کهه در
د ران جوانی به نین سفرهایی دست زد سالها در عراق دهام ایهران بهه جسهتاوی
ییر یرداخت به گفتا خود  313ییر را خدمت کهرد( .سههلگی )109 :1384،در سرگذدهت
دیخ ناما دین کبری نیز آمده است که در طلب مردد ،مسافر میگشت به ههر کها کهه
میرسید ارادت درست نمیکرد( .جامی )424 :1375،ابونصربن ابهی جعفهربن ابهی اسهحق
هر ی خاناه بادی نیز یا از توبه ،در جستاوی ییری کام سیصد ییهر را خهدمت کهرد
سراناام صحبت ختر دریافت( .همان)359 :

 3.1.4انجام مناسک حج و زیارت خانۀ خدا
صوفیان با نگاه ژرو خاص خود ،تأ یلی متفا ت از حج را مطرح میکنند .برای صهوفیان
رحلت از طن به ئصد زیارت خانا خدا به معنای رحلت از معاصی است .هر منز هی کهه از
این راه طی میدود باید با یشت سر گذاردن منز ی از منهازل طریلهت همهراه بادهد .ماحهرم
ددن برای صوفیان در معنای جدا ددن از صفات بشری است .ئوو در عرفات ،کشهف
مشاهدت است .رفتن به مازد فه حصول مراد ،به معنای تر ،هما مرادهاست .طواو خانها
خدا ،مشاهدة سرّ است اندر مح تنزیه طایف جمال حق .سهعی میهان صهفا مهر ه ،در،
ملام صفا درجا مر ت است .ئربانی کردن ،ئربانی کردن خواستههای نفا اسهت سهنگ
انداختن ،انداختن معانی نفسانی است( .هاهویری )483 – 481 : 1389،بهدین ترتیهب سهفر
حج برای آنان نوعی تلفیق سیر آفاق انفا است که مراتب سفر ظاهری را با سهیر در نهی
همراه میکند د ی تأکید نویسندگان صوفی بر این نوع سفر نیز همهین حلیلهت اسهت .از
نکات ئاب توجه در این میان ،تعدد سفرهای حج است کهه در مهواردی  40 ،13حتهی 70
بار را نیز دام میدده است .نانکه ابودعیب ملنه مصهری ،از دهاگردان ابوسهعید خهرّاز
هفتاد حج به جا آ رده بود ر زی تمامی آنهها را بهرای کمهک بهه سهگی تشهنه فر خهت.
(جامی)76 :1375 ،

 4.1.4غزو و جهاد با کفار
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در ئرنهای ا یا اسالم ،سفر به منظور جنگ با کفار گسترش دین در میهان اهه تصهوو
ر اج دادته است نام برخی از آنان در دمار غازیان آمده است .از جملهه ،عطهار در دهرح
احوال عبداهلل مبار ،مینویسد که یک سال حهج مهیکهرد یهک سهال غهز یهک سهال
تاارت منفعت خوی بر اصحاب تفرئه میکرد( .عطار )184 :1905 ،از سوی دیگهر ،بهه
نظر میرسد که درکت صوفیان در غز ات متعدد ،عال ه بر ریاضت نفا گامی بهوده اسهت
در جهت تثبیت جایگاه اجتماعی اوبات تبعیت آنان از دریعت اسالم که همهواره از سهوی
مخا فان به عنوان د یلی بر عدم حلانیت این گر ه عنوان میدد.

 5.1.4زیارت مشایخ و بزرگان نامدار وقت
برخی صوفیان سالهای متمادی ر زگار میگذراندند رنج سفر بر خود هموار میکردند تها
به دیدار دیخی خاص نا دوند .در احوال دیخ احمد علی دعیب آمده است که ههر سهال
یک بار برای زیارت ابوا حسن خرئانی به خرئان سفر مهیکهرد (مینهوی )12 :1372،یها در
احوال دیخ رضی ا دین علهی الال غزنهوی مهیخهوانیم کهه بهه دنبهال خهوابی کهه دیهد در
جستاوی دیخ نام ا دین کبری ندین سال گرد عا م سفر کرد تا اینکهه سهراناام آ ازة ا
را در خوارزم دنید به آناا رفت خدمت دیخ را دریافت( .جامی )438 :1375،گهاه ایهن
سفرها با ائامت طوالنی مدت در کنار دیخ همراه میدد .مثالً یا از فات دهیخ ابوا فته
سرخسی در حد د سال  388ه.ق .ابوسعید ابوا خیر بهرای زیهارت دهیخ ابوا عبهاس ئصهاب
آملی راهی آم دد یک سهال در خانلهاه ی ملهام کهرد( .همهان ) 301 :گهاهی نیهز ایهن
سفرهای زیارتی به دک گر هی اناام میدد .نانکهه در احهوال احمهد ختهر یا بلخهی
آمده است که با هزار تن از مریدان خود به دیهدار بایزیهد بسهطامی رفهت بایزیهد ا را بهه
توئف تر ،سفر فراخواند( .ئیصری)260 : 1382،

 6.1.4تکمیل تحصیالت و کسب علم
این ئبی سفرها بیشتر در میان صوفیان ئرنهای هارم ینام بهه بعهد ر اج دادهته اسهت،
یعنی د ران تثبیت مبانی علمی عملی تصوو تا یف آوهار در ایهن زمینهه .سهفر ده سها ا
ابوسعید ابوا خیر در سا های جوانی به مر سرخا استفاده از محتر اسهتادانی همچهون
عبداهلل محمدبن احمد ختری ابوبکر عبداهلل بن احمد غفال تحصی در فلهه دهافعی از
بهترین نمونههای این سفرها محسوب میدود( .مایر )55-49 :1378 ،عال ه بر این خواجهه
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عبداهلل ا نصاری ،ابوا لاسم ئشهیری ،ابهوعلی فارمهدی ،خواجهه یوسهف همهدانی ،هاهویری
غزنوی ابوا فتح بن سا با بیتا ی نیز در زمهرة صهوفیانی هسهتند کهه بها سهفر بهه منهاطق
مختلف دیدار مشایخ بزرگ ئت دنیدن حدیث از آنان به کمال تصهوو در ایهن د ران
یاری رساندهاند.

 7.1.4اشاعۀ تعالیم تصوف
گاه صوفیه یا از آنکه مراتب سلو ،را به تمامی طی مهیکردنهد بهه درجها کمهال مهی-
رسیدند ،مأموریت مییافتند تا برای تعلیم دخصی خاص به دیهاری دیگهر سهفر کننهد بهه
تربیت تعلیم ا اهتمام رزند .از مشهورترین نمونههای این سفرها ،میتوان بهه سهفر سهید
برهان ا دین محلق ترمذی به ئونیه برای تربیت موالنای جوان ادهاره کهرد .سهفر بابها کمهال
جنههدی ،از دههاگردان دههیخ ناههما ههدین کبههری ،بههه ترکسههتان بههرای تربیههت احمههد موالنهها
(جامی )435 :1375،نیز از جملا همین سفرهاست .

 8.1.4یافتن مخاطبانی اهل و شایسته
گاه صوفیان در جستاوی مردمی که سخنشان را فهم کنند نا ار به سفر تهر ،دیهار مهی-
ددند .به عنوان مثال دیخ ابوبکر اسطی را از هفتاد دهر بیر ن کردنهد تها اینکهه نهایهت بهه
مر رسید سخنان مردم آناا را ئبول افتاد عمر در آناا گذارد( .عطار)266 :1907 ،

 9.1.4گریز از شرایط سیاسی– اجتماعی دشوار
برخی از صوفیان ئرنهای ینام دشم هاری ،در گیر دار بر ز اختالفات فلهی کالمهی
در میان صاحبان مذاهب به این معرکه ارد ددند در نتیاا تأویریهذیری از ایهن اختالفهات
نا ار به تر ،زادگاه خود گشهتند .ابوا لاسهم ئشهیری از صهوفیانی اسهت کهه طرفهداری از
ادعریان ارسال نامه به دهرها علما در رد منکرین ادعری مناهر بهه زنهدانی دهدن در
نیشابور نهایتاً کوچ اجباری ی به بغداد گردید( .ئشیری )34 – 15 : 1388،تبعیهد خواجهه
عبههداهلل انصههاری از هههرات بههه بلههخ نیههز در نتیاهها همههین اختالفههات مههذهبی بههوده
است(.ماتبایی )25 – 23 : 1358،گاه نیز نفوا اجتماعی صوفیان ،موجب تحریهک حسهادت
مخا فان میدد در نهایت آنان را ادار به تر ،یار دیهار خهود مهیگردانهد .آنچنانکهه در
درح احوال دیخ بهاءا دین د ،یدر موالنا جالل ا دین بلخهی ،آمهده اسهت( .جهامی:1375،
 )460در جریان حملا مغول یرانی آدفتگی حاص از آن ،بسیاری از دانشهمندان ،اهه
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ادب صوفیان ،برای حفظ جان خود مابور به تر ،یار دیار میددند .دیخ ناهم ا هدین
رازی از اصحاب دیخ نام ا دین کبری ،از جملهه صهوفیانی بهود کهه در اوهر ایهن ائعهه از
خوارزم بیر ن آمد به ر م رفت ا را با دیخ صدرا دین ئونیوی موالنها جهالل ا هدین
ر می اتفاق مالئات افتاد( .همان) 437:

 10.1.4آشنایی با ملتها و صاحبان ادیان دیگر
گشتن در زمین ،آدنایی با سرگذدت گذدهتگان تهدبر در احهوال آنهها از جملهه مهواردی
است که در ئرآن تعا یم اسالمی بدان سفارش دده است .یکی از اهداو صهوفیان از سهفر
سیر در آفاق نیز همین آدنایی با سرزمینها مردمان دیگر کسب عبرت از احهوال آنهها
بوده است .از جمله در سرگذدت زندگی منصور حالج آمده است که با ههدو آدهنایی بها
مناطق خارج از داراالسالم ،از راه دریا سهفر کهرد ییهر ان مهانی در هند سهتان بودا یهان
ما راءا نهر را دید .سرا از کنارة ر د سند به کشهمیر رسهید از آناها از گهذرگاه ییچهایی
کوهساران تا تورفان ین یی رفت .در نتیاا همین سفرها بود که حالج با دیدگاهی فراتهر
از امت محمدی به همها آدمیهان نگهاه کهرد تها جملهه را سرمسهت دهوق یزدانهی سهازد(.
ماسینیون)9 :1330،

 2.4اهداف و كاركردهای دروني
بررسی ر ایات حکایات صوفیه اهداو در نی سفر را در میان آنان نین باز می نماید :

 1.2.4آشنایی با حقیقت وجودی انسان در جهان هستی
حلیلت جودی انسان از منظر اهه تصهوو بها سهفر سهیر دا مهی در احهوال مراتهب
گوناگون آمیخته است .صوفیان آفرین انسان را به نوعی سفر از عا م عدم بهه عها م جهود
تشبیه میکنند .از نظر آنان تکام جسمانی انسهان گهذر از د رانههای مختلهف عمهر نظیهر
کودکی  ،جوانی  ،کهنسا ی مرگ ر د به جهان دیگر منازل سهفر آدمهی انهد .بهر ایهن
اساس ،سیاحت در جهان ،تلنگری بر ر ح جان سا ک است که مسافر بهودن ا را در ایهن
دنیا به ی گودزد میکند ا را به کود برای فراهم ساختن تودهای برای سفر بهه عها م
معنا برمیانگیزد( .عبادی)249 :1347 ،
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 2.2.4آشنایی با نقاط قوت و ضعف خویش
سفر با ددواریها ی گیهای خاص خود به خصوص در گذدته که بشر از سهادهتهرین
ابتداییترین امکانات امر زی محر م بود ،بهترین بستر را برای دناخت نفا کشف نلهاط
ئوت ضعف آن در نزد صوفیان فراهم میکرد .ادارت ئدما به حدیث « ا سهفر ئطعها مهن
ا عذاب :سفر بخشی ازعذاب است ».گواه این ددواری است.
سفر را بدین سبب سفر میخوانند که یودیدهها را کشهف کنهد سهفر برهنهه کهردن
ر ی را گویند ...نفا ون در طن خود بادد اسباب آسای ا ممهَّد بهود ،خبایهث
ی ظاهر نشود؛ زیرا که به آنچه موافق طب ا ست از مأ وفات معتاد انا گرفته بادهد...
( .غزا ی)535 :1364 ،

 3.2.4ریاضت و تربیت نفس
آدنایی با نفا نلاط ئوت ضعف آن در نهایت به هدفی االتر که همان تهذیب تزکیها
نفا است منار میدد .مبارزه با خواه های نفسانی همهواره از ظهایف اصهلی صهوفیان
محسوب میدد به طوری که از ابوا حسین نوری نل است که درتعریهف «تصهوو» گفهت:
«به جای بگذادتن هما بهرههای نفا( ».مستملی بخهاری )169 :1363،بهه اعتلهاد صهوفیان
نفا سا ک در کورة ریاضات سفر از آ ودگیها نایاکیها د ر در برابر فرمان حق مطیه
فرمانبردار میگردد:
سفرکردن از بهر ریاضت نفا است تا نفا را ریاضت افتد هر ند نفا ما یدهتر ،سهر
با حق راستتر  ...نفا را ریاضت با این معنی افتد که ون در سفر بادهند از طهن
د ستان اه  ،غریب بادند همه بار برا نهند هی بار ا نکشهند ...خهواب بهه ئهت
نبادد خوردن به مراد نبادد دهوتها نهمتها آرز ها از ا منلطه گهردد بهه
این سبب نفا در ریاضت افتد( .همان)1179 -1177 :

به این ترتیب نفا زیادهخواه راحت طلب سا ک تربیهت ا یه مهیدهود امکهان
سرکشی طغیان دربرابر ر ح ا هی از ا سلب میگردد .همچون کود ،خردسال که هر هه
ا را از آرز ها من کنی راستتر گردد اگر یهک مهراد ا را بهدهی بهاز جویهد بهدخوتر
دود( .همان)162 :

 3.2.4توبه و بیداری
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توبه نخستین مرحله از مراح سفر ر حانی سا ک است ا ین ملامات محسوب مهیدهود
که در بسیاری موارد با سهفر جسهمانی نیهز همهراه بهوده اسهت .در سرگذدهت بسهیاری از
صوفیان از جمله ابراهیم ادهم  ،ابوعبداهلل تر غبدی  ،ابونصر هر ی خاناهه بهادی  ،خواجهه
احمد شتی  ،دیخ احمد جام  ...آمده است که یا از بیداری از خواب غفلت ،بها تهر،
خانه زادگاه خوی به یرسه در بیابان کوهها یرداختهانهد آوهار گنهاه را از ر ح جهان
خود دستهاند .مشایخ ییران طریلت ،گاه مریدانی را که تهر ،ادبهی از آنهان سهر زده بهود
جهت تنبیه توبیخ به سفر میفرستادند در ائ ددواریههای سهفر را بهه عنهوان ابهزاری
برای تنبیه این سا کان جوان سرمست از غر ر بهه کهار مهیبردنهد .سهفر احمهد نصهر ،از
داگردان دیخ ابوا حسن حصری ،به ر م یک سال خوکبانی کردن در آناا از نمونا همهین
سفرهاست( .عطار )661-660 :1390،گاه نیز سا کان صوفیان به دنبال غلبا احسهاس دهرم
گناه نادی از یک اندیشه یا کار خطا دا طلبانه به نهین سهفرهایی مهیرفتنهد .نانکهه در
احوال بایزید بسطامی آمده است که به دنبال ارد ددن اندیشهای خودیسهندانه ،برخاسهت
به طریق خراسان دد سه دبانه ر ز در منز ی ملام کرد .ر ز ههارم مهردی اعهور را دیهد،
سوار بر جمازهای که به ا هشدار داد تا دل نگه دارد( .همان)145 –144:

 4.2.4تمرین توکل
صوفیان ،عمدتاً بیابانها ادیهای بی آب علف را برای این ئبی سهفرها انتخهاب مهی-
کردند تا نفا را در سخت ترین درایط به ئطه اعتمهاد از غیهر اعتمهاد بهه خهدای تعها ی
ادارند .به طور کلی میان مفهوم «سفر» «توکه » همهواره ارتبهاط تنگهاتنگی جهود دادهته
است .سا ک در جریان سفر ،خود را به تمامی به حق تعا ی اگذار مهیکهرد تها آنگونهه کهه
میخواهد ا را اداره نماید به هرکاا که میخواهد ببرد .عهدم انتخهاب مکهانی خهاص بهه
عنوان ملصد نیز ریشه در همین دیدگاه دارد .اعتماد بهر ر زیرسهانی حهق تعها ی از دیگهر
اصول نین سفرهایی است .ا بندة خود را تا آناا کهه مصهلحت بدانهد در گرمها سهرما،
محافظت خواهد کرد در ئت ضر رت ر زی ا را خواهد رساند:
ر ایت است که مردی بر بادیهه دهد بهی زاد آب .نهدین ر ز برآمهد گرسهنگی
تشنگی بر ی غا ب دد .با خود گفت« :آن کا که من توک بر ی کردهام مهرا ضهای
نگذارد ».خواب بر ی غا ب دد ون بیدار دد از خارهای مغیالن ئطرههای آب دیهد

«سفر» و اهداف و آداب آن در نزد صوفیان از قرن اول تا 175 ....

کان .هاتفی در سرش آ از داد« :من توکَّ علفینا فی ا خلفهواتِ رَزَئنهاه مِهن ففتهلِنا فِهی
ا ففلفواتِ( .نادناخته)105 :1389،

به این ترتیب تارید سفر بد ن اسباب ،از رایجتهرین راهههای تمهرین توکه در میهان
صوفیه محسوب میدد .صوفیان به خصوص در ئرنهای ا یه ،برای اناام نین سهفرهایی
هی توده ابزاری را با خود همراه نمیبردند تا مبادا بر توک آنان خللی ارد دود .گفتنهی
است این دسته از سفرها به خصوص در ئرنهای د م سوم هاری بسیار رایج بوده اسهت
در خالل ر ایات مربوط به صوفیا د ران متأخرتر کمتر مشاهده میدود .داید این مسهأ ه
نادی از تفا ت دیدگاه صوفیان این د ران بها د ران یهی از خهود بادهد .بهدین معنهی کهه
صوفیان از ئرن هارم به بعد ز ماً سفر ظاهری را بهترین سیله برای تمرین توک به دهمار
نمیآ ردند تالش میکردند توک را در ر ح جان خود نهادینه کنند.

 5.2.4رهایی از شهرت و غرور
ائامت دا می در یک مکان  ،موجب دناخته ددن کسب نهام آ ازه در میهان مهردم مهی-
گردد احساس غر ر عاب از تبعات وانویا آن است .بر این اسهاس یکهی از خطرنها-،
ترین موان در راه تکام نفسانی انسان به دمار میر د.
در طن بودن مردم را عزّ باز آرد گفتیم که ایشان از عزّ گریزاننهد  .نیهز مهردم را بها
طن ا ف بادد  ،این طایفه را جز با حق تعا ی ا ف نبود  .نیز بر طن اعتمهاد افتهد
هر که را بر یزی به جز حق اعتماد افتد  ،بهه همهان ملهدار توکه ا را نلصهان آرد.
(همان)128 :

ابن عربی در این مورد نیز تفسیری منحصر به فرد عارفانه دارد .ی بها اسهتناد بهه آیها
یازده سورة دوری « :یا کمثله دیء» معتلد است که نفا انسان یا از توبهه تمایه بهه
سمت حق ،بر مرتبا «نفی مثلیت» آگاهی مییابد در نین دهرایطی از اینکهه ی را مثلهی
بادد ،غیرت می رزد ،نانکه حق تعا ی نیز از آنکه کسی جز ا ا وهیت را به خود منسهوب
دارد غیرت می رزد .از این ر از مخلوئات حشت میکنهد طا هب انفهراد بهه اات خهود
میگردد تا برای انسی جز این بائی نماند برای خوی مثلی نبیند ،یا به مح ههای د ر
میگریزد تا از دیدن امثال خود رها دود سر به کوه بیابان میگذارد( .ابهن عربهی:1381 ،
)122 -121
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 .5آداب صوفیه در سفر(سیر آفاق)

مطا عا آوار مهم صوفیه تا ئرن نهم هاری نشان می دهد که آداب خاصی در میهان صهوفیه
برای سفر رعایت می دده است .هر کدام از این آداب بر اساس حکمتی خاص دهک مهی
گرفت کارکرد خاص خود را دادت .در این بخ به مهمترین آداب سفر در میان صهوفیه
می یردازیم:

 1.5كسب اجازه و رضایت پدر و مادر
صوفیان حفظ حرمت ا دین را منشهاء برکهات بسهیار مهیدانسهتند معتلهد بودنهد کهه در
صورت نارضایتی یدر مادر  ،برکت از سفر خواهد رفت(.باخرزی)159: 1358،

 2.5حفظ حرمت شیخ و كسب اجازه از او
صوفی یی از ائدام به هر کاری از جمله سفر موظف بهه کسهب تکلیهف اجهازه از دهیخ
خود میبادد( .ئشیری)739: 1388 ،

 3.5وداع با دوستان و یاران و مشایعت مسافر (همان )160
 4.5آغاز سفر در بامداد روز دوشنبه یا پنجشنبه به تبعیت از سنت رسول (ص):
در این مورد ر ایات مختلفی جود دارد .باخرزی با تأکید بر ر ز یناشهنبه ،ر ز د دهنبه را
نیز بر اساس ر ایات ،ئاب ئبول میداند( .همان)163-162:

 5.5ادای نماز پیش از آغاز سفر و به هنگام ترک هر منزل
عال ه بر نمازهای اجب ،ادای نمازهای مستحبی نیز در هنگام سفر به صوفیان توصیه دهده
است .یکی از این مستحبات ،نماز استخارت است که خواندن آن یی از سفر در اکثر کتهب
صوفیه سفارش دده است دیگری نمازی است هار رکعتی که یی از خر ج از دهر بهه
تبعیت از سنت ییامبر اکرم (ص) خوانده می دود( .غزا ی)362: 1361 ،
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 6.5ادای كامل و به موقع واجبات شرعي
صوفیان حتی در هنگام سفر نیز مااز به سه انگهاری در اناهام فهرا ض نبودنهد حتهی در
مواردی که برای عاما مسلمانان تخفیفهایی در نظر گرفته دده است نیهز ،خهود را موظهف
به ادای کام فرایض میدانستند .در کتابهای ا لّمه (ساهراج طوسهی ،)211 :1382 ،رسها ا
ئشیریه (ئشیری )494 :1388 ،ا رادا حباب (باخرزی )159 :1358 ،که از مههمتهرین منهاب
تصوو به دمار میر ند ،به رعایت این اص توصیه دده است.

 7.5عبادت و ذكر در طول سفر
ییشتر به تفسیر ابن عربی در مورد سیاحت دا می صوفیان ادهاره کهردیم اینکهه از دیهد ا ،
مهمترین هدو صوفیان از سیر آفاق ،طنین انداز گشتن نام یاد خدا نهد در سهرزمینههایی
است که از اکر ا خا ی هستند .بررسی آداب سفر در میان صوفیه ،این دیدگاه ابن عربهی را
تأ ید میکند را که در تمامی آوار تأ یفی متصوفه که به سفر درح آداب آن یرداختهه دهده
است ،تدا م اکر از مهمترین آداب سفر دمرده دده است .بر ایهن اسهاس در کتهب صهوفیه
برای تک تک مراح سفر مانند خر ج از دهر ،نشستن بر ستور ،داع  ،ر د بهه خانلهاه ...
اکرهای خاص تعیین سفارش دده است( .غزا ی)555 :1364 ،

 8.5حفظ طهارت
از آناا که مرگ همواره در کمین انسان است صوفیه نیز از این ئاعده مسهتثنی نیسهتند ،بها
حفظ طهارت ضو ،در همه حال خود را برای دیدار معبود آماده نگاه میدادتند .از سهوی
دیگر از آناا که صوفی در سفر ،در حتر است ،باید به حفظ این سنت در جریان سهفر نیهز
بکودد .بر این اساس به همراه دادتن ابزار الزم برای طهارت همچون کهوزه یها رَکهوه در
تمام کتب صوفیه سفارش دده است( .همان)160:

 9.5ترجیح سفرهای جمعي
غزا ی در احیاء علوم ا دین د مین ادب از آداب سفر را گهزین رفیهق مهیدانهد سهفر در
گر ههای سه نفری را توصهیه مهیکنهد(.غزا ی )548 – 547 :1364 ،حتهور دسهتهجمعهی
صوفیان در اجتماعات سفرها ،از همان آغاز تصوو مرسوم بوده است اما در میان ر ایهات
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موجود از د ران مختلف ،بیشترین نمونههای این تشک ها سفرهای دستهجمعهی در میهان
صوفیا ئرنهای سوم هارم ئاب مشاهده است .در ایهن د ران بهر گهرد مشهایخی کهه از
اعتبار بیشتری برخوردار بودند یا آنهایی که بر حوزة سیعی تسلط دادتند ،صوفیا دیگهری
جم میددند آنها را در سفرها نیز همراهی میکردند ،ی دالی دیگری کهه گهر هههای
همسفر را به هم میییوست گویا این بود که با اسهتفاده از ایهن موئعیهت نا هار نمهیدهدند
راهها را به تنهایی طی کنند .سفر گر هی ابوتراب نخشبی با سیصهد رکهوهدار (عطهار:1390،
 )90-91سفر منصور حالج به مکه با همراهی هارصد تن (همهان )513-512:از نمونهه-
های این سفرهای دستهجمعی هستند .با این حال برخی مؤ فان ،ارجحیهت سهفر گر ههی را
مربوط به عوام مهیداننهد صهوفیان را از ایهن ئاعهده مسهتثنی مهیکننهد .نانکهه در ا راد
االحباب ،تنها سفر کردن ،برای صوفیان ماهاز دهمرده دهده اسهت( .بهاخرزی)162 :1358،
ابوحفص سهر ردی نیز صوفیان یاکر عا م به نفا را از تنها سفر کردن منه نمهیکنهد
سفر دستهجمعی را مستحب مهیداند(.سههر ردی )66 :1364،بها نگهاهی کلهی بهه ر ایهات
صوفیه میتوان دریافت که سفرهای گر هی دستهجمعی در ملایسه بها سهفرهای انفهرادی،
به خصوص در مواردی که هدو ،تمرین توک  ،تارید توبهه بهوده ،کمتهر ر اج دادهته
این ئبی سفرها عموماً به تنهایی صورت میگرفته است تا بها د ری از خلهق ،صهوفی زمهان
بیشتری برای یرداختن به دناخت خود حق دادته بادد.

 10.5انتخاب امیری از میان همسفران(.همان )67-66:و (قشیری)492 :1380 ،
 11.5حسن خلق و موافقت رفیقان
حسن خلق محبت دفلت نسبت به دیگران یکی از اصول مهم تصوو بهه دهمار مهی-
ر د« :تصوو خلق خوست .هرکا بر خویت بیفزایهد بهر تصهوفت افهز ده اسهت(».ابهن
عربی )17 :1381،اما اهمیت این مسأ ه در سفر ند برابر میدود .را که حتور در دهرایط
ددوار ،همدردی همکاری بیشتری را طلب میکند نیاز انسانها را به همنوع میافزاید.

 11.5رفق و مدارا با ستور
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بار سبک نهادن ،وب نزدن بر سر ر ی یک ساعت ییادهر ی در هر بامهداد دهامگاه،
از نمونههای رعایت دفلت نسبت به ستوران است که به صوفیان مسافر توصیه دهده اسهت.
(غزا ی )553 :1364،با این حال ییاده طی کردن مسیر ،از سفر با مرکب برتهر بهتهر دانسهته
دده است( .باخرزی)159: 1358،

 .6صوفیان مسافر و اهداف آنها از قرن اول تا نهم
در این بخ تالش می کنیم آن دسته از صوفیانی است که حهدائ در د رهای از زنهدگی
یا در تمام عمر به سفر سیر آفاق یرداختهاند در تذکرههها نیهز از آنهان بها عنهوان طیهار ،
مسافر  ،سیاح  ...یاد دده است معرفی کنیم .بد ن دک با توجه به اهمیهت سهیر آفهاق در
دیدگاه اه تصوو ،تعداد زیادی از عرفا صوفیان نیز هستند که به د ی کمتر دناخته دهده
بودن ،در تذکرهها کتب تصوو از آنان یادی نشده است .بهه ههر ر ی بها در نظهر گهرفتن
همین فهرست موجود میتوان نکات زیر را در مورد د ره های زمانی مختلف دریافت:

 1.6صوفیان مسافر و اهداف آنها در قرن دوم و سوم
در ئرن د م هاری که مصادو با نخستین سالهای ییدایی تصوو است ،نمونههای سهفر
سیر آفاق هم در میان صوفیا ایران هم در میان صوفیا منطلا عراق جزیره دیده میدهود.
با این حال صوفیا ایران سهم مهمتر جدیتری را به خود اختصاص میدهند .این گهرای
زیاد صوفیان ایرانی به سفر تلفیق سیر آفاق انفا ،میتواند ریشه در سهنتههای بهودایی
رایج در درق ایران دادته بادد که با ر د اسالم ،رنگ بوی اسالمی به خود گرفته است.
در ئرن سوم تعداد ر ایات مربوط به سیر آفاق ،در ملایسهه بها ئهرن د م بسهیار بیشهتر
شمگیرتر است بر این مبنا میتوان نتیاه گرفت که سیر آفاق در این د ران به طور کلهی
ر اج بیشتری نیز دادته است .هر ند که همچنان صوفیان ایرانی ییشتاز این جریان هسهتند.
توبه ،تر ،تعللات دنیوی ،تمرین توک  ،حج ،غز زیارت مشایخ بزرگ ئهت ،از عمهده-
ترین مهمترین دالی انگیزههایی بودند که صوفیان ئرنههای د م سهوم را بهه سهفر
سیر آفاق برمیانگیخت.
صوفیان مسافر این د ئرن در تذکرهها کتب تصوو عبارتند از :ابهراهیم ادههم بلخهی،
دلیق بلخی ،عبداهلل بن مبار ،مر زی ،ما ک دینار ،رابعا عد یهه ،ابوا و یهد احمهد بهن ابهی
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ا رجا ،ابوعبداهلل نصیبی ،ا ا نون مصری ،ابوتراب نخشهبی ،دهبلی ،بایزیهد بسهطامی ،احمهد
ختر یا بلخی ،یوسف بن حسین رازی ،ابراهیم خوااص ،ابوعثمان حیهری ،ر یهم بغهدادی،
ابومحمد مرتع  ،عبداهلل مغربی ابوحمزة بغدادی ،علیبن موفق بغدادی ،ابوحمزة خراسهانی،
ابوسعید خرّاز ،ابودعیب ملن مصری ،احمد مسوحی ،ابوا خیر حمصی

 2.6صوفیان مسافر و اهداف آنها در قرن چهار و پنج
در میان ر ایات مربوط به سفر یا سیر آفاق در ئرنههای ههارم یهنام هاهری ،صهوفیان
ایرانی به خصوص در منطلا خراسان ،باز هم سهم عمده مهمتری را بهه خهود اختصهاص
میدهند .ئرنهای هارم ینام د ران دکوفایی تصوو ایران محسوب مهیدهود .در ایهن
د ران ر نق دستگاه تصوو عراق جزیره به یایان میرسد د ران طالیهی تصهوو ایهران
به خصوص در منطلا خراسان ما راء ا نهر آغاز میگردد .نگاهی به ر ایات مربوط به سهیر
آفاق در این د ران نیز این نظریه را ئوت میبخشد .با نگاهی اجمها ی بهه نهام بزرگهانی کهه
ر ایات سخنانشان نل دد؛ میبینیم که بخ عمدة آنان را صوفیان ایرانهی بهه خصهوص
در منطلا خراسان ما راءا نهر تشهکی مهیدهنهد .ابوسهعید ابهوا خیر ،ابوا حسهن خرئهانی،
ابوعلی دئاق ،ابوا عبهاس ئصهاب ،ابوا حسهن یودهنگی ابوعبهدا رحمن سهلمی همگهی از
صوفیان منطلا خراسان ما راءا نهرند که به سیر سیاحت حهدائ در ابتهدای ارادت خهود
یرداختهاند .صوفیان این د ران عمدتاً با هدو کسب علم ،تکمی تحصیالت یهافتن ییهر
مرددی کام به سفر سیر آفاق مییرداختند که این مسأ ه را میتوان نتیاا طبیعهی ردهد
کمال تصوو در این د ران به دمار آ رد .از سوی دیگر در میان سهخنان منلهول از صهوفیا
این د ران آنچه بی از همه جلب توجه میکند ،مطرح ددن دیدگاهی متفها ت نسهبت بهه
سیر آفاق است .به این ترتیب که با عمیقتر ددن ریشههای تصوو آمیختگی آن با علایهد
جدید حاص از برخورد با تمدنهای دیگر ،تصوو به عنوان راهی برای رسهیدن بهه خهدا
د ر از ددن از خصایص بشری مطرح میدود .در نتیاه خود به عنوان نهوعی سهفر مطهرح
میگردد .سفری ر حانی که با ئدم همت تودا توک اناام میگیرد .با مطرح ددن نهین
دیدگاهی ،سیر آفاق سفر ظاهری نیهز جنبههای متفها ت بهه خهود مهیگیهرد صهوفیه در
ضر رت آن د ار تردید میدوند .از این ر در میهان ائهوال صهوفیا ایهن ئهرن در مهواردی
بسیار زیاد سیر نفسانی سفر ر حانی از سیر آفاق برتر دانسته دده است.
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صوفیان مسافر ئرنهای هارم ینام عبارتند از :ابوسعید ابوا خیر ،حسین بهن منصهور
حالج ،دیخ ابوا عباس ئصهاب آملهی ،ابهوبکر رازی ،دهیخ ابواسهحاق کهازر نی ،ابوا لاسهم
نصرآبادی ،ابوزرعه اردبیلی ،دیخ ابوعبداهلل خفیف ،ابهوعلی دئهاق نیشهابوری ،ابوعبهدا حمن
سلمی نیشابوری ،ابوا حسن بودنای ،ابونصر سرّاج طوسی ،ابوعثمان مغربی ،ابهوا خیر ائطه
تیناتی ،ابوا خیر حبشی ،خواجه عبداهلل انصاری ،محمد غزا ی ،احمد غزا هی ،ابونصهر خاناهه
بادی ،ابوا لاسم ئشیری ،خواجه احمد حماد سرخسی ،ابوعلی فارمدی ،ابوا حسن هاهویری
غزنوی ،ابوا فتح بیتا ی

 3.6صوفیان مسافر و اهداف آنها در قرن ششم و هفتم
سفر به ئصد کسب علم استفاده از محتر استادان بهزرگ تصهوو در ئهرنههای دشهم
هفتم نیز ادامه ییدا میکند سهم صوفیان ایرانهی همچنهان بیشهتر از صهوفیان دیگهر منهاطق
است .در این د ران هچون د ران گذدته سفر ابزاری است برای توبه تر ،گناهان ییشهین
فرصتی برای تفکر عز ت از خلق ریاضت مااهدت .از سوی دیگهر در ایهن د ران
به د ی ا جگیری اختالفات مذهبی درایط ددوار اجتماعی سیاسی به خصهوص حملها
مغول ،عدة بسیاری از صوفیان ایرانی مابور به سفر تر ،طن مهیگردنهد .ایهن سهفرهای
اجباری در نهایت منار به صد ر تصوو ایرانی بهه خهارج از مرزههای ایهران کشهورهای
همسایه به خصوص در هند یاکستان آسیای صغیر دد .بزرگانی همچون بهاء د ،سهید
برهانا دین محلق ترمذی ،جاللا دین محمد بن بههاء ا هدین محمهد مشههور بهه مو هوی
ناما دین رازی از جمله عارفانی بودند که در این د ران با مهاجرت بهه بهالد ر م آسهیای
صغیر زمینا حفظ مبانی تصوو گسترش آن را در میان آیندگان فراهم ساختند.
صوفیان مسافر ئرنهای دشم هفتم در تذکرهها عبارتند از :سنایی غزنوی ،دیخ حامهد
جام ،خواجه یوسف همدانی ،ر زبهان بللی ،دیخ ادراق ،خواجه معینا هدین شهتی ،دهیخ
ناما دین کبری ،موالنا جاللا دین بلخی ،دما ا دین ملکداد تبریزی ،دیخ رضهی ا هدین
علی الالی غزنوی ،دیخ نایبا دین بزغ دیرازی ،دهیخ زکریهای مو تهانی ،ابهن فهارض
حموی ،عزیزا دین نسفی

 4.6صوفیان مسافر و اهداف آنها در قرن هشتم و نهم
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سیر آفاق سفر صوفیان در ئرنهای هشتم نهم نیز با هدو خلهوت ،توبهه ،تفکهر ،دیهدار
مشایخ ئت کسب علم ادامه مییابد هر ند که در این د ران سیر آفاق نیز همچون دیگهر
جنبههای تصوو ،آهسته آهسته عمق معنایی خود را از دست میدههد بهه سهمت تظهاهر
حرکت میکند .صرفنظر از صوفیان حلیلی ،عهدة زیهادی از صهوفینمایهان در ایهن د ره بها
یرسه زدن در میان دهرها تظاهر به فلر در یشی ،سفر را سیلهای برای گهدایی تهأمین
خواستههای یست دنیوی خود ئرار دادند .به طور کلی نکتا مهم در مهورد تصهوو ئهرن-
های هشتم نهم« ،سطحی» بودن آن است .یعنی علیهرغم ر اج توسهعا ر زافهز ن آن در
میان مردم ،بسیاری از مشایخی که کوس بزرگی مینواختند به ائ  ،مردمی میانهحهال گهاه
بسیار متوسط بودند که باس تصوو را سیلهای برای دستیهابی بهه خواسهتهههای دنیهوی
خود ئرار میدادند .این سطحینگری که بد ن دک تنها به تصوو اختصهاص ندادهت در
هما جنبههههای فکهری د ران مهورد بحهث مشهاهده مهیدهد ،نتیاها مسهتلیم جها هت
ظاهریرستی ئوم حاکم بود .ئومی که تظاهر به اجرای احکهام دهرع را تنهها سهیلا اسهتمرار
حاکمیت نامشر ع خود میدانستند.
در تذکرهها کتب تصوو از دیخ محمود دبسهتری ،سهید علهی همهدانی ،ابوا مفهاخر
باخرزی داه نعمت اهلل ی به عنوان صوفیان مسافر این د ئرن نام برده دده است.

 .7ماجراهای سفر صوفیان
در میان ر ایات بهه جها مانهده از صهوفیان نهامبرده در بخه ییشهین ،ماجراههای جا هب
دگفتانگیزی به شم میخورد که اکر آنها می تواند  ،ما را با حاص این سفرها ر ایهت
صوفیان از آن آدنا سازد.

 1.7دیدار با خضر
در مورد دخصیت ختر ،نام نسب ا  ،زمان زندگی ،جه تسمیه حتی ییامبر بهودن یها
نبودن ر ایات مختلفی جود دارد .اما آنچه مسلم اسهت ،ختهر در متهون عرفهانی نله
الیت راهنمایی عارفان را بر عهده دارد .در تاریخ بلعمی  ،با اداره به ییامبر بهودن ختهر،
بهرادر ی ا یهاس موکه
ی به عنوان موک یاریگر مسافران دریا معرفی دده است
مسافران بیابانها خشکی( .بلعمی )326 :1378،اما این تفکیک نل در د رههای بعهدی از
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میان رفته ختر کمکم جای ا یاس را در متون عرفانی به خود اختصاص میدهد .در متهون
عرفانی ابراهیم ادهم ا ین عارفی است که از دیدارش با ختر سخن بهه میهان آمهده اسهت.
(مستملی بخاری )202 :1363 ،صاحب کشهف ا محاهوب ،ا را مریهد ختهر مهیدانهد.
(هاویری )158 :1389 ،یا از آن در ئرن سوم این ادعا توسط ابراهیم خواص مطرح مهی-
دود( .عطار )523: 1390 ،در درح احوال دیخ ابوا عبهاس ئصهاب آملهی (هاهویری1389 ،
 ،)773:از مشایخ آم طبرستان در ئرن هارم آمده است کهه از مدینهه بهه بیهت ا ملهدس
رفت به دیدار ختر (ع) نا دد( .جامی )294: 1375 ،نان که آ ردیهم ابونصهربن ابهی
جعفربن ابی اسحق هر ی خاناه بادی نیز که در ابتدا فلیه مفتی بود ،یا از توبهه ،سهفر
سیاحت در یی گرفت ،سیصد ییر را خدمت کرد صحبت ختر دریافت( .همان)359 :
به هر حال آنچه مسلم است تأکید صوفیان بر دیهدار بها ختهر ارتبهاط بها ا  ،یکهی از
نمودهای جایگاه ییر در تصوو نگاه صوفیانه است کهه طهی طریهق در ایهن مسهیر را بهه
تنهایی بد ن بهرهمندی از رهنمودهای یک دیخ کام ییر اص مااز نمیدانستند.

 2.7برخورد با حیوانات
در بسیاری از ر ایات به جا مانده از سفرهای صوفیان ،حیوانات بهه نهوعی یهاریگر آنهان در
درایط سخت هستند گاه حتی نل منای را ایفا میکنند .ر درر یهی ابوسهعید خهراز بها
سگان درنده ناات یافتن به سیلا سگی سرید در میان آنها (عطار ،)401 :1390 ،ناهات
یافتن ابوحمزة خراسانی از اه به سهیلا یهک دهیر (همهان )483-482 :یهاری رسهاندن
ماهیان دریا بهه ا ا نهون مصهری بهرای رههایی از اتههام دزدی (همهان )120:از ایهن نمونهه
محسوب میدوند .بد ن دک نگرش خاص صوفیه نسبت به حیوانات در به جهود آمهدن
نین ارتباطی بی تأویر نبوده است .در نگاه صوفیانه ،انسهان بهه خهودی خهود برتهری ااتهی
نسبت به حیوانات ندارد ،مگر اینکه با تر ،عصیان ،این برتری را در خود ایااد کرده بادهد.
از سوی دیگر صوفیان با حیوانهات بهه عنهوان بخشهی از جههان هسهتی طبیعهت مصهنوع
خدا ند انا ا فت دارند .رابطا محبتآمیز میان صوفیان خدا ند ،به تمامی مظهاهر صهن
ا نیز تسری مییابد ا را از اایت آزار مخلوئهات خدا نهد بهازمیدارد .بهر ایهن اسهاس
نوعی رابطا خاص میان صوفیه به خصوص صوفیان سیاح ،بها حیوانهات بهه د یه حتهور
مدا م در بادیه برئرار بوده است.
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 3.7مشاهدة خرق عادات و كرامات
در میان ماجراهای سفر صوفیه  ،نمونهههای ئابه تهوجهی از مواجههه بها کرامهات خهرق
عادات ا یا دیده میدود .نانکه در تذکره اال یا در درح احوال منصور حالج آمده است:
ر ایت است که با هارصد صوفی ر ی به بادیه نهاد  .ون ر زی ند برآمهد یهزی
نیافتند  .حسین را گفتند« :ما را سر بریان میباید » گفت« :بنشینید ».یها دسهت از یها
میکرد سری بریان با د ئرص به هر یکی مهیداد .هارصهد سهر بریهان هشتصهد
ئرص بداد .بعد از آن گفتند« :ما را رطب میباید ».برخاست گفهت« :مها را بیفشهانید »
بیفشاندند .رطب تر از ی میبارید تا سیر بخوردند .یا در راه ههر جها کهه یشهت بهه
خاری بازنهادی رطب بارآ ردی( .عطار)513 -512 :1390 ،

مشابه همین ر ایت در مورد ابوتراب نخشبی (ئشیری )649 : 1388 ،ا ا نهون مصهری
(نادناخته )233 :1389 ،نیز دیده میدود .طی االرض ابوجعفر دامغانی نیهز از دیگهر نمونهه-
های خرق عادات صوفیان سیاح است .بنا به گفتا جامی ،ی مسهیر میهان مدینهه تها مکهه را
یک دبه زیر یا میگذادته است( .جامی)176 :1375 ،

 4.7برخورداری از امدادهای غیبي
این امدادها گاه به سیلا حیوانات ،گاه به سیلا فردتگان ،گاه به سیلا ختهر ،گهاه توسهط
ادخاص نادناس در برخی موارد نیز به سیلا عناصر طبیعت بر ز مهییافتنهد .بهه عنهوان
نمونه در درح احوال ابوا لاسم نصرآبادی آمده است که ئتی در بیابان به ضهعف نهاتوانی
مبتال دد دست از جان کشید با دیدن آیهای از ئرآن بر ر ی ماه توان متاعفی یافت بهه
سیر خود ادامه داد( .عطار )686 :1390 ،در درح احوال احنف همدانی ،از صوفیان ئرنههای
هارم ینام ،نیز آمده است که اعرابیای در بیابان ا را در حهال درمانهدگی اسهتغاوه بهه
درگاه خدا ند یافت دتری به ا سهررد ،سهرا ا را بهه رفهتن بهه خانها خهدا امهر کهرد.
(ئشیری)489 :1388 ،

 5.7عبرت آموزی از سخن و رفتار افراد گمنام
گاه در جریان سفر ،صوفی با افرادی بی نام نشان برخورد میکرد که با رفتار گفتاردهان،
تلنگری بر ر ح جان ا ارد مهیکردنهد ا را از خهواب غفلهت بیهدار مهیسهاختند .در
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نفحاتاالنا جامی از صوفیای به نام ابوجعفر ماهذ م ،از ائهران ابوا عبهاس عطها در ئهرن
هارم ،نام برده دده که به بیماری جذام بالیی عظیم گرفتار است امها بهه فته خدا نهد
ادیها منازل مکه را به سرعت بد ن دغدغه طی میکند تا جایی کهه از همسهفر دیگهر
خود ،ابوا حسین دراج ،که در نهایت صحت سالمت جسم بهه سهر مهیبهرد بهه ی بهه
شم حلارت انزجار مینگرد؛ ز دتر به ملصهد مهیرسهد .ابوا حسهین دراج کهه در ابتهدا
درخواست همراهی ماذ م را رد کرده بود با یی بردن به ملهام االی ا بهه دسهت یهای
میافتد توبه میکند( .جامی.)176 :1375 ،

 6.7گرفتاری و اسارت
گاه صوفیان در جریان سفر به دک نادناس ،توسط افراد سودجو فرصت طلب به بردگهی
بیگاری گرفته میددند .نانکه در درح احوال خیر نساهاج (م )322:از مشهایخ بغهداد از
معاصران دبلی جنید ،آمده است:
از مو ودگاه خود به سامرّه رفت به عزم حج .گذرش به کوفه بود .ون به در ازة کوفهه
رسید مرئّعی یاره یاره یودیده بود ا خود سیاهرنگ بود .نانکه ههر کهه ا را دیهدی
گفتی این مرد ابلهی مینماید .یکی ا را بدیهد .گفهت :ر زی نهد ا را در کهار کشهم.
یی ا رفت گفت :تو بندهای؟ گفهت :آری .گفهت :از خدا نهد گریختههای؟ گفهت:
آری .گفت :تو را نگاه دارم تا به خدا ند سرارم .ا گفت :من خود این میطلبم . ...یها
آن مرد خیر را نساجی آموخت سا ها کار آن مرد کهرد ههر گهاه کهه گفتهی خیهر .ا
گفتی :بیک .تا آنگاه که آن مرد یشیمان دهد کهه صهدق ادب فراسهت ا مهیدیهد.
گفت :من غلط کرده بودم تو بندة من نیستی بر هر جا که خهواهی .یها ا برفهت بهه
مکه دد تا بدان درجه رسید که جنید گفت :ا خفیرُ خفیرُنا( ».عطار)112-111 :1390 ،

 7.7مواجهه با دزدان و حرامیان
یکی از مخاطرات اجتنابنایذیر سفر در زمانههای ئهدیم ،مواجههه بها دزدان حرامیهان در
بیابانها راهها بوده است که صوفیان سیاح نیز طبیعتاً از آن در امان نبودهاند .نانکهه عطهار
در درح احوال ابن عطا آ رده است که ده یسر ا در جریان سفری به دسهت دزدان ،گهردن
زده ددند( .عطار)426-425 :1390،
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 8.7همراهي با ترسایان
در متون عرفانی ،نمونههای زیادی از درخواست همراهی ترسهایان بها صهوفیان مسهلمان در
جریان سفر گزارش دده است .این درخواستها معمهوالً بهه ئصهد محهک زدن صهوفیان
حلانیت دین اسالم صورت میگرفته است که در نهایت ،صوفیان با اوبات حلانیت خهوی ،
ترسایان را تحت تأویر ئرار میدادند در مواردی نیز ترسایان بهه دیهن اسهالم گهرای ییهدا
میکردند .حتی در برخی موارد ترسایان با ائامت در خانلاهههای صهوفیه بهه دهک نادهناس
آنان را مورد آزمای ئرار مهیدادنهد .در تهذکرة اال یها داسهتان ائامهت ترسهایی در خانلهاه
ابوا عباس ئصاب آمده است که در نهایت به مسلمان ددن ترسها مهیاناامهد( .عطهار1390 ،
 )694:گاهی نیز صوفیان با دنیدن ا صاو راهبان مسیحی ،برای آگهاهی یهافتن از حلیلهت
حال آنان ،به مالئات آنان میرفتند .به هر ر ی آنچه مسلم است مهرا ده بها صهاحبان ادیهان
دیگر از همان ابتدای ییدای گرایشات صوفیانه در نتیاا همزیستی مسلمانان بها صهاحبان
ادیان دیگر جود دادته است .این ئبی مرا دات در ئا بهای مختلف ،از ئبیه همراههی در
سفر ،مناظرات کالمی مالئات در کار انسراها رباطها خانلاهها ،دک میگرفته اسهت.
اما آنچه از خالل ر ایات منلول در متون عرفانی در این رابطه برمیآید؛ آن است که در یها
تمامی این مرا دات نوعی نبرد ز رآزمهایی ینههانی جهود دادهته کهه نهایتهاً بهه ییهر زی
صوفیان میاناامیده است.

 .8نتیجه گیری
سفر بیر نی یا سیر آفاق سفر در نی یا سیر انفا از بنیادهای تصوو اسهالمی اسهت کهه
ریشه در تعا یم ئرآن دارد .صوفیان مسلمان غایت زندگی را رسیدن به خدا ند مهی دانسهتند
که الزمه اش گذدتن از مراح گوناگون یا سفر در نی بود .آنان بهرا ی تحلهق ایهن تحهول
در نی از سفر بیر نی نیز بهره مهی گرفتنهد بها گذدهت زمهان بهرای آن آدابهی را تهد ین
نمودند.
از حاظ تاریخی مبدأ زمانی خاصی را برای ر اج سفر سیر در آفاق به عنهوان یکهی از
سنتها مستحسنات صوفیه نمیتوان مشخص کرداما در کتب تصهوو معمهوالً بهه دهک
رسمی از ابراهیم ادهم به عنوان ا ین کسی که سیر آفاق انفا را با یکهدیگر تلفیهق کهرد،
یاد دده است.
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مهم ترین کارکرد سفر در میان صوفیه ،ایاهاد بسهتری مناسهب بهرای مبهارزه بها نفها
خواستهها آرز های نفسانی بوده است .سفر یرده از نلاط ضعف سا ک بر مهیدادهت ا
را به برطرو ساختن ضعفها بر می انگیخهت .بنهابراین بهتهرین ر ش بهرای آمهاده کهردن
سا ک برای طی مراح سیر نفسانی محسوب میدد .از دیگر اهداو سیر آفاق میتهوان بهه
 :توبه ،تمرین توک رهایی از دهرت غر ر نادی از آن اداره کرد.
سفر عال ه بر تأویرات در نی بر عارو موجب یدبد آمدن رفتار های خاصی نیز در میهان
صوفیان بوده است که برخی از این کارکردها به مهر ر ،در اوهر گسهترش تهدریای مشهرب
تصوو حرکت آن به سوی ردد کمال ظهور بر ز یافتند .مالئات با بزرگان مشهایخ
ئت ،تکمی تحصیالت ،اناام فریتا حج ،اداعا تعا یم تصوو گریز از دهرایط سیاسهی
اجتماعی ددوار از جملا این کارکردها هستند .هر ند که به نظهر مهیرسهد بها توجهه بهه
تعریف خاصی که صوفیان از سیر آفاق دادهتند ،ایهن کارکردهها در ملایسهه بها کارکردههای
در نی سیر آفاق از اهمیهت وانویهه برخهوردار بودنهد ههدو اصهلی از سهیر آفهاق همهان
دستیابی به اهداو در نی آن بوده است.
سفر در تصوو آداب درایطی دادت که صوفیان خهود را ملهزم بهه رعایهت آن مهی
دانستندند :خر ج سا ک از طن خوی  ،نحوة طهی طریهق ،گهونگی اسهتفاده از مرکهب،
سای مورد نیاز ،گونگی زمان ر د به دهرها ،گونگی ر د به خانلهاه  .....کهه در
بیشتر کتب صوفیه بدان ادارت دده است .به نظر میرسد هر کهدام از ایهن آداب ،سها ک را
به گونه ای آماده می سازد تا با غلبه بر هواهای نفسانی جایگزینی آن با صهفات ا ههی بهه
کمال مطلوب دست یابد.
این سفرهای معموال همراه با حوادوی خهارق ا عهاده اسهت کهه گهزارش صهوفیان از آن
خواندنی است نمونه هایی از این ئهای  :دیهدار ختهر  ،ر بر یهی بها حیوانهات ،مشهاهده
کرامات  ،عبرت آموزی  ،گرفتاری اسارت بهره مندی از امدادهای غیبهی همراههی بها
ترسایان است .آخرین سخن این که صوفیان با سفر در آفاق به دهناخت بهتهری از خهوی
دست می یابند تا این دناخت را ملدمه دناخت بهتهر یر ردگهار خهوی سهازند سهفری
صال ئرب حق ملام فی ملعد صدق بادد .
در نی را آغاز کنند که یایان
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