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 .1مقدمه
انسان در نزد گر هی از صوفیاند نسخه نمودار جهان هستی است به گمان آنان هر آنچه
ه در عالک ه ستی جود داردد در جود ان سان نیز نهفته ا ست .همین معنی راز پیوسالتگی
سیر سفر در جهان ه ستی به عنوان عالک بیر در جود ان سان به عنوان عالک صغیر را
آشکار میسازد .سیر در جهان بیر ن به صوفی مک می ند تا در در ن دویش سفر ند
دود را ب شناسد .به نظر میرسد ه سیر سیاحت جهان ه ب سیاری از صوفیان بدان التزام
داشتهاند؛ در ائع جلوة ظاهری سفر در نی در حکک مقدمه زمینهساز آن بوده است .بر
ا ساس ر ایات ائوال من سوب به صوفیاند منظور از « سیر آفاق» همان سفر ج سمانی د
سالالیاحت گردش در عالک ظاهر مقصالالود از «سالالیر انفس» تأم در جود د ذات نفس
آدمی است .با یادآ ری این نکته ه اص بر تحول در نی سفر باطنی است:
بدانید ه سفر بر د ئ سمت ا ست .سفری بود بر تن آن از جایی به جایی انتقال
ردن بود سفری بود به دل آن از صفتی به صفتی دیگر گشتن بودد هزاران بینی ه
به تن سفر ند اند ی بود آنکه به دل سفر ند( .ئشیرید)488 :1388

شیخ محمود شبستری عار نامدار ئرن نهک نیز «آفاق» را عالک ظاهر «انفس» را عالک
باطن یا ار اح میداند( .شبسترید  .)1: 1365صوفیه از این سیر سیاحت جسمانید اهدا
مشخصی را دنبال می ردند ه نهایتاً همگی آنها به هد اصلی تهذیب نفس تصفیۀ آن از
صفات نکوهیدة بشرید منجر می شد .اهمیت این موضوع در میان اه تصو تا حدی بود
ه آنان را به مناسبت گ شتن در بیابان ائامت در غارها« سیاحان» یا « شِکَفتیان» میدواندند
(مسالالتملی بخارید « )132-133 :1363سالالیاحت» را از مبانی تصالالو برمیشالالمردند.
(هجویرید  )54 :1389با این مقدمات برآنیک تا در این مقاله رابطه سالالفر بیر نی در نی را
ن شان داده فواید انواع هریک را بر شماریک  .ما بر این با ریک ه سفر ا سباب ریا ضت
صوفیان نمودار تو آنان بوده است ه از بیر ن آغاز گردیده به سفر در نی پایان یافته
اسالالت  .ر ش ما در این پژ هش ر ش تابخانه ای بوده اسالالت ه ه برای مطالعات ادبی
مناسب رایج است.
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با جود اهمیت جایگاه داص سفر در عرفان تصو اسیمی آن دسته از پژ هشهایی
ه به صالالورت داص به این موضالالوع بررسالالی جنبهها ار ردهای مختلف آن پردادته
باشندد محد د انگشت شمارند .به عی ه بیشتر پژ هشهایی ه تا نون در این زمینه انجام
شده استد به بررسی جنبههایی داص از این موضوع پردادته یا اینکه مبتنی بر دیدگاهی
داص بودهاند .به عنوان مثال در مقالۀ هو شنگ محمد اف شار تحت عنوان « سفر در متون نثر
عرفانی» ه در پاییز  1388در فصلنامۀ پژ هش زبان ادبیات فارسی به چاپ رسیده ا ستد
سفر ظاهرید انواع آداب شرایط آن بر مبنای دیدگاههای گوناگون مت صوفه تا پایان ئرن
هشتک مورد بررسی ئرار گرفته است.
میثک احمدی لیی هاشمیان نیز در مقالهای تحت عنوان « سیر آفاق در مشرب متصوفه»
ه در تابسالالتان  1389در فصالاللنامۀ ادبیات عرفانی اسالالطوره شالالنادتی به چاپ رسالالیدهد به
بررسی انواع سفرهای صوفیان هد آنها از انجام این سفرها پردادتهاند.
ر سالۀ د تری فاطمه طاهری با عنوان «تحلی برر سی جایگاه سفر در متون عرفانی تا
ئرن هشتک» ه در سال 1382در دانشگاه اصفهان نگاشته شده از دیگر آثار پژ هشی تألیف
شده در ارتباط با مو ضوع سفر در ت صو است .در این رساله سفر آفائی جایگاه آن در
عرفان متون عرفانی تا ئرن هفتک هجری بررسی شده است مباحثی چون آداب اهدا
سفرد نظر م شایخ دربارهی این گونه سفر نتایج آن برا ساس این متون تبیین گ شته ا ست
همچنین به بررسالالی سالالفر انفسالالی در متون عرفانی پردادته مباحثی نظیر سالالیر سالاللو د
آدابد شرایطد منازلد لوازم اهدا آن همچنین مراح نتایج سیر سلو برر سی
شده است.
از دیگر پژ هش های انجام گرفته در این زمینه پایان نامۀ ارشالالالناسالالالی ارشالالالد عاطفه
ر ضازاده ئویدل دان شجوی زبان ادبیات فار سی دان شگاه تبریز ا ست ه با عنوان « سفر در
آداب صوفیه» در سال  1388تألیف شده است به بررسی آداب رسوم سفر صوفیه در
متون عرفانی از ا اسط ئرن چهارم تا ا اسط ئرن هشتک هجری ادتصاص دارد.
از دیگر پایان نامههای تح صیلی در این مورد میتوان به « تحلی سفر در متون عرفانی»
نو شتۀ فاطمه طاهری (دان شگاه ا صفهان  )1382د « سفر در عرفان» نو شتۀ ا رم علی بخ شی
(دان شگاه شهید باهنر رمان  « )1387سیر آفاق انفس در مثنوی مولوی» نو شتۀ علیر ضا
دادم الفقرا (دانشگاه شهید بهشتی  ) 1380اشاره رد ه همگی به بررسی سفرهای ظاهری
در عرفان تصو ادتصاص دارند.
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عرفان تألیف ناصالالر محسالالنی نیا ا رم علی بخشالالی تاب
تاب سالالفر در تصالالو
برر سی معانی سفر آفائی د ستا ردهای آن از منظر عرفای م سلمان نو شته فریده فخاری
نوغانی نیز از آثاری است ه در این حوزه به تحریر درآمده است.
مقالۀ حا ضر عی ه بر برر سی جنبههای مختلف سفرهای ظاهری باطنی عرفا به پیوند
نهانی این د نوع سیر سفر در تصو نیز توجه دارد آنها را د ر ی یک سکه میداند.
بر این اساس در این پژ هش نگارندگان وشیده اند تا چگونگی تأثیر سیر آفاق جنبههای
مختلف آن را بر سیر سفر انفسی سالک مورد بررسی ئرار دهند .باشد ه به عنوان گامی
هرچند وچک برای عیئهمندان این حوزه ارگشا باشد.

« .3سفر» و منابع الهامبخش آن
سرچ شمۀ ا صلی ت صو ا سیمی دین ا سیم ا ستد از این ر باید منابع ا صلی الهامبخش
آداب سالالنن آن را نیز در همان بسالالتر جسالالتجو رد؛ هر چند ه در این میان با توجه به
همزیستی مرا دات گستردة مسلمانان با صاحبان ادیان مشربهای فکری دیگر همچون
بوداییان م سیحیان د ت صو اسیمی بد ن شک رنگ بویی از این ادیان م شربها در
هر سه گ سترة جغرافیایی دود گرفته ا ست .به عنوان مثال ر اج گ ستردة سیر آفاق در میان
صوفیان منطقۀ دراسان ما راءالنهر را میتوان تا حدی تحت تأثیر آیین بودایی دان ست ه
از ئرنها پیش از ظهور ا سیم در این منطقه به مر زیت بلخ ر اج دا شته تجارت سفر
یکی از اصلیترین راههای انتقال آن به سرزمینهای دیگر محسوب می شده است( .فولتسد
 )84 :1386در مورد صوفیان منطقۀ عراق م صر شام نیز د در نخ ستین گامد تأثیرپذیری
از آموزههای دین مسیح انکارناپذیر مینماید .تماس آشنایی اعراب با مسیحیان شیوههای
رهبانیت آنان سالالالها پیش از ظهور اسالالیم آغاز گشالالته بود در این د ران به دلی انتشالالار
عقاید دین م سیح فرهنگ علوم یونانی از سه انون دیرهای م سیحیان شام د مدرسالۀ
جندی شاپور دوزستان صابئین حرّان در شبه جزیرة عربستان ؛ با ظهور چهرة متفا تی از
تصالالو ر بر میشالالویک ه در تقاب با زهد رع محق ئرار میگیرد آن را «تصالالو
اشرائی»  Theosophical Mysticismنامیدهاند (.نیکلسوند ) 58-57 : 1357
یکی از مهکترین شخصیتهای تصو در منطقه مصر شام ذ النون مصری است ه
سرگذشتش با سفر سیر سیاحت عجین گشته است  .بردی از محققان افکار ذ النون را
تحت تأثیر تعالیک مسیحی رایج در شمال افریقا میدانند( .برتلسد  )30 :1336زیرا سیاحت
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جهانگردی به عنوان یکی از یژگیهای اصالالاللی ح الالالرت مسالالالیح (ع)د در میان راهبان
مسالالالیحی ر اج بسالالالیار زیادی داشالالالت همین راهبان بودند ه آموزههای مسالالالیح را به
سالالرزمینهای د ر نزدیک منتق ردند بعید نیسالالت ه در شالالک گیری بردی آیینهای
ت صو ا سیمی نیز تأثیر گذار بوده با شند .ح رت عی سی (ع) م صداق ام ر شنی از
گردشگران سیاحان جهان است اهمیت سیاحت در زندگی ایشان تا حدی است ه به
« مسیح » شهرت یافته است .ه ریشۀ آن «ساح» به معنای «رفت» است (ثوائبد.)29 :1388
با این حال بد ن شک سرچ شمۀ ا صلی ت صو ا سیمی آداب سنن آن را چنانکه
بدان اشاره ردیکد بایستی درتعالیک ئرآن سنت پیامبر گرامی اسیم (ص) جست .در ئرآن
ریک از جمله آل عمران137 /د انعام11 /د نح 36/د نم  69/عنکبوت20/د با تعبیر مکرر
« سیر ا فِی األرض» به سیر سیاحت در زمین تدبر در آثار گذ شتگان سفارش شده
ا ست .اهمیت سیر سیاحت در ئرآن ریک تا جایی ا ست ه در آیۀ  112توبه « سا ح »
بودن از یژگیهای مومنان ائعی دان سته شده ا ست .در د ستۀ دیگری از آیات نیز همچون
 109یو سفد  44فاطر  9ر م با ا ستفاده از تعبیر « اَ َ لک» یا «اَفلَک ی سیر ا فی األرض» در
ئالب پرسشی بیغی به میمت سفر نا ردگان تحریق مؤمنان به مسألۀ سیر سیاحت
پردادته شده است(.یعقوبید زمستان )60-55: 1376در زندگی پیامبر گرامی اسیم (ص) نیز
سفرهای متعددی با اهدا مختلف تجارید تبلیغید دفاعی  ...گزارش شده است .در ا راد
االحباب در مورد اهمیت سفر از دیدگاه ایشان آمده است:
ئال اهلل تعالی « :رجال ال تَلهیهک تجارةٌ ال بیعً عَن ذِ ر اهلل ».از ر سول (ص) پر سیدند
ه این مردان ه ددای در این آیت میفرماید دامند؟ فرمود آن سالالالانی ه در زمین
ددای تعالی میجویند .باز فرمودند « :سافِر ا ت صِحّوا تَغتَنِمُوا»
سفر می نند .ف
دیگر فرموده ا ست ه غریب شهید ا ست گور غریب را همان مقدار گ شاده فراخ
نند از گور ا تا آنجا ه دانۀ ا ست (بادرزید )157 : 1358

زندگی دیگر انبیای الهی همچون نوحد ابراهیکد موسالالالید آدمد لوطد یعقوبد سالالاللیمان
ذ القرنین نیز در منابع ا سیمی با سفر سیاحت همراه بوده ا ست .صاحب شرح التّعر د
این سفرهای انبیا را نشانهای میداند بر این حقیقت ه سیر آفاق بهترین سیله برای ریاضت
نفس تربیت محسوب میشود .چون در غیر این صورتد ددا ند داصان درگاه دود را با
راه دیگری مورد آز مایش ئرار میداد( .مسالالالتملی ب خارید  )1181-1180: 1363بر همین
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اساس صوفیان با تأ سی به سنت پیامبران الهید تر طن غربت را شعار اصلی دود ئرار
دادند در این ار تا آنجا پیش رفتند ه آنها را «غریب» میدواندند( .همان )131:

 .4اهداف و کارکردهای صوفیه از «سفر»
صوفیان از سفر در عالک ظاهر سیر در آفاق اهدا دا صی را دنبال می ردند ه در یک
نگاه لید میتوان آنها را به د دستۀ «بیر نی» «در نی» تقسیکبندی رد:

 1.4اهداف و كاركردهای بیروني
در حقیقت آنچه ه سالالفرهای ظاهری سالالیر در آفاق را در مشالالرب تصالالو تا این حد
برجسته پراهمیت سادته استد ار ردهای در نی آن بوده است .تا جایی ه به دصوص
در ئر ن ا لیۀ شک گیری ر اج ت صو د همان گونه ه پی شتر نیز ا شاره شدد سالکان
صوفیان بد ن تعیین مق صدی داص به سیر در وهها بیابانها شهرها میپردادتند تا از
ار ردهای در نی سفر برای رشد نفسانی دود بهرهمند گردند .با این حال به تدریج بردی
اهدا بیر نی نیز برای این ئبی سفرهای ظاهری در نظر گرفته شد ه به گ سترش مبانی
ار ردهای
حر ت تدریجی آن به سوی یک نظام معرفتی انجامید .این اهدا
تصو
بیر نی عبارتند از:

1.1.4
جسالالتجوی معشالالوق پرا ندن نام یاد ا بر ر ی زمین :یکی از زیباترین تفاسالالیری ه از
سیر آفاق در میان اه تصو صورت گرفته استد برداشتی است ه ابن عربی در فتوحات
مکیه از این موضالالالوع دارد .بنابر گفتۀ ید صالالالوفیان عارفان برای آنکه هیچ یک از نقاط
جهان ه ستی از ذ ر حق تعالی دالی نبا شد به سیر در بیابانهاد درهها ادیهای دالی از
سکنه میپردازند آنجا را با نام یاد ددا پر می نند( .ابن عربید )120 :1381
بد ن تردید چنین دیدگاهی به سالالالفرهای ظاهری جنبهای تبلیغاتی نیز میبخشالالالید ه
گسترش مبانی تصو از نتایج مستقیک آن به شمار میر د.

 2.1.4یافتن پیر و مرشدی کامل
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بردی صوفیان با سیر در شهرها بادیههاد عی ه بر بهرهگیری از تأثیرات در نی این گونه
سفرهاد مراد مطلوب دود را نیز طلب می ردند گاه سالها بدین منوال سپری می شد تا
اینکه سرانجام گم شدة دود را در جایی بیابند .بایزید ب سطامی از جمله صوفیانی بود ه در
د ران جوانی به چنین سفرهایی دست زد سالها در عراق شام ایران به جستجوی پیر
پردادت به گفتۀ دود  313پیر را ددمت رد( .سهلگید )109 :1384در سرگذشت شیخ
نجکالدین بری نیز آمده اسالالت ه در طلب مرشالالدد مسالالافر میگشالالت به هر س ه
میر سید ارادت در ست نمی رد( .جامید )424 :1375ابون صربن ابی جعفربن ابی ا سحق
هر ی دانجه بادی نیز پس از توبهد در ج ستجوی پیری ام سی صد پیر را ددمت رد
سرانجام صحبت د ر دریافت( .همان)359 :

 3.1.4انجام مناسک حج و زیارت خانۀ خدا
داص دودد تأ یلی متفا ت از حج را مطرح می نند .برای صوفیان
صوفیان با نگاه ژر
رحلت از طن به ئصد زیارت دانۀ ددا به معنای رحلت از معاصی است .هر منزلی ه از
این راه طی میشالالود باید با پشالالت سالالر گذاردن منزلی از منازل طریقت همراه باشالالد .مُحرم
شدن برای صوفیان در معنای جدا شدن از صفات بشری است .ئو در عرفاتد شف
مشاهدت است .رفتن به مُزدلفه حصول مرادد به معنای تر همۀ مرادهاست .طوا دانۀ
دداد م شاهدة س ّر ا ست اندر مح تنزیه لطایف جمال حق .سعی میان صفا مر هد در
مقام صفا درجۀ مر ت است .ئربانی ردند ئربانی ردن دواستههای نفس است سنگ
اندادتند اندادتن معانی نف سانی ا ست( .هجویرید )483 – 481 : 1389بدین ترتیب سفر
حج برای آنان نوعی تلفیق سیر آفاق انفس است ه مراتب سفر ظاهری را با سیر در نی
همراه می ند دلی تأ ید نوی سندگان صوفی بر این نوع سفر نیز همین حقیقت ا ست .از
نکات ئاب توجه در این میاند تعدد سفرهای حج ا ست ه در مواردی 13د  40حتی 70
بار را نیز شام می شده ا ست .چنانکه ابو شعیب مقنع م صرید از شاگردان ابو سعید درّاز
هفتاد حج به جا آ رده بود ر زی تمامی آنها را برای مک به سالالالگی تشالالالنه فر دت.
(جامید )76 :1375

 4.1.4غزو و جهاد با کفار
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در ئرن های ا لیۀ ا سیمد سفر به منظور جنگ با فار گ سترش دین در میان اه ت صو
ر اج دا شته ا ست نام بردی از آنان در شمار غازیان آمده ا ست .از جملهد عطار در شرح
احوال عبداهلل مبار مینویسد ه یک سال حج می رد یک سال غز یک سال تجارت
منفعت دویش بر اصالالالحاب تفرئه می رد( .عطارد  )184 :1905از سالالالوی دیگرد به نظر
میر سد ه شر ت صوفیان در غز ات متعددد عی ه بر ریا ضت نفس گامی بوده ا ست در
جهت تثبیت جایگاه اجتماعی اثبات تبعیت آنان از شالالریعت اسالالیم ه همواره از سالالوی
مخالفان به عنوان دلیلی بر عدم حقانیت این گر ه عنوان میشد.

 5.1.4زیارت مشایخ و بزرگان نامدار وقت
بردی صوفیان سالهای متمادی ر زگار میگذراندند رنج سفر بر دود هموار می ردند تا
به دیدار شیخی داص نا شوند .در احوال شیخ احمد علی شعیب آمده است ه هر سال
یک بار برای زیارت ابوالحسالالن درئانی به درئان سالالفر می رد (مینوید )12 :1372یا در
احوال شیخ رضی الدین علی الال غزنوی میدوانیک ه به دنبال دوابی ه دید در جستجوی
شالالیخ نجک الدین بری چندین سالالال گرد عالک سالالفر رد تا اینکه سالالرانجام آ ازة ا را در
دوارزم شنید به آنجا رفت ددمت شیخ را دریافت( .جامید )438 :1375گاه این سفرها
با ائامت طوالنی مدت در نار شالالیخ همراه میشالالد .مثیً پس از فات شالالیخ ابوالف الال
سرد سی در حد د سال  388ه.ق .ابو سعید ابوالخیر برای زیارت شیخ ابوالعباس ئ صاب
آملی راهی آم شالالالد یک سالالالال در دانقاه ی مقام رد( .همان ) 301 :گاهی نیز این
سفرهای زیارتی به شک گر هی انجام میشد .چنانکه در احوال احمد د ر یۀ بلخی آمده
ا ست ه با هزار تن از مریدان دود به دیدار بایزید ب سطامی رفت بایزید ا را به توئف
تر سفر فرادواند( .ئیصرید)260 : 1382

 6.1.4تکمیل تحصیالت و کسب علم
این ئبی سفرها بی شتر در میان صوفیان ئرنهای چهارم پنجک به بعد ر اج دا شته ا ستد
تالیف آثار در این زمینه .سالالفر ده سالالالۀ
یعنی د ران تثبیت مبانی علمی عملی تصالالو
ابوسعید ابوالخیر در سالهای جوانی به مر سردس استفاده از مح ر استادانی همچون
عبداهلل محمدبن احمد د ری ابوبکر عبداهلل بن احمد غفال تح صی در فقه شافعی از
بهترین نمونههای این سفرها محسوب می شود( .مایرد  )55-49 :1378عی ه بر این دواجه
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عبداهلل انصالالارید ابوالقاسالالک ئشالالیرید ابوعلی فارمدید دواجه یوسالالف همدانید هجویری
غزنوی ابوالفتح بن سالبۀ بی ا ی نیز در زمرة صوفیانی هستند ه با سفر به مناطق مختلف
دیدار مشالالایخ بزرو ئت شالالنیدن حدی از آنان به مال تصالالو در این د ران یاری
رساندهاند.

 7.1.4اشاعۀ تعالیم تصوف
گاه صوفیه پس از آنکه مراتب سلو را به تمامی طی می ردند به درجۀ مال میرسیدندد
مأموریت مییافتند تا برای تعلیک شالالخصالالی داص به دیاری دیگر سالالفر نند به تربیت
تعلیک ا اهتمام رزند .از مشالالهورترین نمونههای این سالالفرهاد میتوان به سالالفر سالالید برهان
الدین محقق ترمذی به ئونیه برای تربیت موالنای جوان اشاره رد .سفر بابا مال جندید از
شاگردان شیخ نجکالدین برید به تر ستان برای تربیت احمد موالنا (جامید)435 :1375
نیز از جملۀ همین سفرهاست .

 8.1.4یافتن مخاطبانی اهل و شایسته
گاه صالالوفیان در جسالالتجوی مردمی ه سالالخنشالالان را فهک نند ناچار به سالالفر تر دیار
می شدند .به عنوان مثال شیخ ابوبکر اسطی را از هفتاد شهر بیر ن ردند تا اینکه نهایت به
مر رسید سخنانش مردم آنجا را ئبول افتاد عمر در آنجا گذارد( .عطارد )266 :1907

 9.1.4گریز از شرایط سیاسی– اجتماعی دشوار
بردی از صوفیان ئرنهای پنجک ششک هجرید در گیر دار بر ز ادتیفات فقهی یمی
در میان صالالاحبان مذاهب به این معر ه ارد شالالدند در نتیجۀ تأثیرپذیری از این ادتیفات
ناچار به تر زادگاه دود گشالالتند .ابوالقاسالالک ئشالالیری از صالالوفیانی اسالالت ه طرفداری از
ا شعریان ار سال نامه به شهرها علما در رد منکرین ا شعری منجر به زندانی شدنش در
نی شابور نهایتاً وچ اجباری ی به بغداد گردید( .ئ شیرید )34 – 15 : 1388تبعید دواجه
عبالالداهلل انصالالالالاری از هرات بالاله بلخ نیز در نتیجالالۀ همین ادتیفالالات مالالذهبی بوده
است(.مجتبایید )25 – 23 : 1358گاه نیز نفوذ اجتماعی صوفیاند موجب تحریک حسادت
مخالفان میشالالالد در نهایت آنان را ادار به تر یار دیار دود میگرداند .آنچنانکه در
شرح احوال شیخ بهاءالدین لدد پدر موالنا جیل الدین بلخید آمده ا ست( .جامید:1375
 )460در جریان حملۀ مغول یرانی آشفتگی حاص از آند ب سیاری از دان شمنداند اه
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ادب صوفیاند برای حفظ جان دود مجبور به تر یار دیار می شدند .شیخ نجک الدین
رازی از اصالالالحاب شالالالیخ نجک الدین برید از جمله صالالالوفیانی بود ه در اثر این ائعه از
دوارزم بیر ن آمد به ر م رفت ا را با شالالیخ صالالدرالدین ئونیوی موالنا جیل الدین
ر می اتفاق میئات افتاد( .همان) 437:

 10.1.4آشنایی با ملتها و صاحبان ادیان دیگر
گشتن در زمیند آشنایی با سرگذشت گذشتگان تدبر در احوال آنها از جمله مواردی است
ه در ئرآن تعالیک اسیمی بدان سفارش شده است .یکی از اهدا صوفیان از سفر سیر
در آفاق نیز همین آشالالنایی با سالالرزمینها مردمان دیگر سالالب عبرت از احوال آنها بوده
است .از جمله در سرگذشت زندگی منصور حیج آمده است ه با هد آشنایی با مناطق
دارج از داراال سیمد از راه دریا سفر رد پیر ان مانی در هند ستان بودا یان ما راءالنهر
را دید .سپس از نارة ر د سند به شمیر ر سید از آنجا از گذرگاه پیچاپیچ وه ساران تا
تورفان چین پیش رفت .در نتیجۀ همین سالالالفرها بود ه حیج با دیدگاهی فراتر از امت
محمدی به همۀ آدمیان نگاه رد تا جمله را سرمست شوق یزدانی سازد (.ماسینیوند:1330
)9

 2.4اهداف و كاركردهای دروني
بررسی ر ایات حکایات صوفیه اهدا

در نی سفر را در میان آنان چنین باز می نماید :

 1.2.4آشنایی با حقیقت وجودی انسان در جهان هستی
حقیقت جودی انسالالان از منظر اه تصالالو با سالالفر سالالیر دا می در احوال مراتب
گوناگون آمیخته ا ست .صوفیان آفرینش ان سان را به نوعی سفر از عالک عدم به عالک جود
تشالالبیه می نند .از نظر آنان تکام جسالالمانی انسالالان گذر از د رانهای مختلف عمر نظیر
ود ی د جوانی د هنسالالالالی مرو ر د به جهان دیگر منازل سالالالفر آدمی اند .بر این
اساسد سیاحت در جهاند تلنگری بر ر ح جان سالک است ه مسافر بودن ا را در این
دنیا به ی گوشزد می ند ا را به وشش برای فراهک سادتن توشهای برای سفر به عالک
معنا برمیانگیزد( .عبادید )249 :1347
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 2.2.4آشنایی با نقاط قوت و ضعف خویش
سفر با دشواریها یژگیهای داص دود به دصوص در گذشته ه بشر از سادهترین
ابتداییترین امکانات امر زی محر م بودد بهترین بستر را برای شنادت نفس شف نقاط
ئوت ضعف آن در نزد صوفیان فراهک می رد .ا شارت ئدما به حدی « ال سفر ئطعۀ من
العذاب :سفر بخشی ازعذاب است ».گواه این دشواری است.
سفر را بدین سبب سفر میدوانند ه پو شیدهها را شف ند سفر برهنه ردن
ر ی را گویند ...نفس چون در طن دود با شد ا سباب آ سایش ا ممهَّد بودد دبای
ی ظاهر نشود؛ زیرا ه به آنچه موافق طبع ا ست از مألوفات معتاد انس گرفته باشد...
( .غزالید )535 :1364

 3.2.4ریاضت و تربیت نفس
آشنایی با نفس نقاط ئوت ضعف آن در نهایت به هدفی االتر ه همان تهذیب تز یۀ
نفس ا ست منجر می شد .مبارزه با دواهشهای نف سانی همواره از ظایف ا صلی صوفیان
مح سوب می شد به طوری ه از ابوالح سین نوری نق ا ست ه درتعریف «ت صو » گفت:
«به جای بگذاشالالتن همۀ بهرههای نفس( ».مسالالتملی بخارید )169 :1363به اعتقاد صالالوفیان
نفس سالک در ورة ریاضات سفر از آلودگیها ناپا یها د ر در برابر فرمان حق مطیع
فرمانبردار میگردد:
سفر ردن از بهر ریاضت نفس است تا نفس را ریاضت افتد هرچند نفس مالیدهترد سر
با حق را ستتر  ...نفس را ریا ضت با این معنی افتد ه چون در سفر با شند از طن
د سالالتان اه د غریب باشالالند همه بار برا نهند هیچ بار ا نکشالالند ...دواب به ئت
نبا شد دوردن به مراد نبا شد شهوتها نهمتها آرز ها از ا منقطع گردد به
این سبب نفس در ریاضت افتد( .همان)1179 -1177 :

به این ترتیب نفس زیادهدواه راحت طلب سالالالالک تربیت ذلی میشالالالود امکان
سر شی طغیان دربرابر ر ح الهی از ا سلب میگردد .همچون ود دردسال ه هرچه
ا را از آرز ها منع نی راستتر گردد اگر یک مراد ا را بدهی باز جوید بددوتر شود.
(همان)162 :

 3.2.4توبه و بیداری

 174كهننامة ادب پارسي ،سال نهم ،شمارة اول ،بهار و تابستان 1397

توبه نخستین مرحله از مراح سفر ر حانی سالک است ا لین مقامات محسوب می شود
ه در بسیاری موارد با سفر جسمانی نیز همراه بوده است .در سرگذشت بسیاری از صوفیان
از جمله ابراهیک ادهک د ابوعبداهلل تر غبدی د ابونصالالالر هر ی دانجه بادی د دواجه احمد
چشتی د شیخ احمد جام  ...آمده است ه پس از بیداری از دواب غفلتد با تر دانه
زادگاه دویش به پرسالالاله در بیابان وه ها پردادتهاند آثار گناه را از ر ح جان دود
ش ستهاند .م شایخ پیران طریقتد گاه مریدانی را ه تر ادبی از آنان سر زده بود جهت
تنبیه توبیخ به سفر میفرستادند در ائع دشواریهای سفر را به عنوان ابزاری برای تنبیه
این سالکان جوان سرم ست از غر ر به ار میبردند .سفر احمد ن صرد از شاگردان شیخ
ابوالح سن ح صرید به ر م یک سال دو بانی ردن در آنجا از نمونۀ همین سفرها ست.
(عطارد )661-660 :1390گاه نیز سالکان صوفیان به دنبال غلبۀ احساس شرم گناه ناشی
از یک اندیشالاله یا ار دطا دا طلبانه به چنین سالالفرهایی میرفتند .چنانکه در احوال بایزید
ب سطامی آمده ا ست ه به دنبال ارد شدن اندی شهای دودپ سندانهد بردا ست به طریق
درا سان شد سه شبانه ر ز در منزلی مقام رد .ر ز چهارم مردی اعور را دیدد سوار بر
جمازهای ه به ا هشدار داد تا دل نگه دارد( .همان)145 –144:

 4.2.4تمرین توکل
صالالالوفیاند عمدتاً بیابان ها ادی های بی آب علف را برای این ئبی سالالالفرها انتخاب
می ردند تا نفس را در سالالختترین شالالرایط به ئطع اعتماد از غیر اعتماد به ددای تعالی
ادارند .به طور لی میان مفهوم «سالالالفر» «تو » همواره ارتباط تنگاتنگی جود داشالالالته
اسالالت .سالالالک در جریان سالالفرد دود را به تمامی به حق تعالی اگذار می رد تا آنگونه ه
میدواهد ا را اداره نماید به هر جا ه میدواهد ببرد .عدم انتخاب مکانی داص به
عنوان مقصالالد نیز ریشالاله در همین دیدگاه دارد .اعتماد بر ر زیرسالالانی حق تعالی از دیگر
ا صول چنین سفرهایی ا ست .ا بندة دود را تا آنجا ه م صلحت بداند در گرما سرماد
محافظت دواهد رد در ئت ضر رت ر زی ا را دواهد رساند:
ر ایت اسالالت ه مردی بر بادیه شالالد بی زاد آب .چندین ر ز برآمد گرسالالنگی
تشنگی بر ی غالب شد .با دود گفت« :آن س ه من تو بر ی ردهام مرا ضایع
نگذارد ».دواب بر ی غالب شد چون بیدار شد از دارهای مغیین ئطرههای آب دید

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

چکان .هاتفی در سالالالرش آ از داد« :من تو َّ علَینا فی الخلَواتِ رَزَئناه مِن فَ ال اللِنا فِی
الفَلَواتِ( .ناشنادتهد)105 :1389

به این ترتیب تجرید سالالالفر بد ن اسالالالبابد از رایجترین راههای تمرین تو در میان
صوفیه محسوب می شد .صوفیان به دصوص در ئرنهای ا لیهد برای انجام چنین سفرهایی
هیچ توشه ابزاری را با دود همراه نمیبردند تا مبادا بر تو آنان دللی ارد شود .گفتنی
است این دسته از سفرها به دصوص در ئرنهای د م سوم هجری بسیار رایج بوده است
در دیل ر ایات مربوط به صوفیۀ د ران متأدرتر متر مشاهده می شود .شاید این مسأله
ناشالالالی از تفا ت دیدگاه صالالالوفیان این د ران با د ران پیش از دود باشالالالد .بدین معنی ه
صوفیان از ئرن چهارم به بعد لز ماً سفر ظاهری را بهترین سیله برای تمرین تو به شمار
نمیآ ردند تیش می ردند تو را در ر ح جان دود نهادینه نند.

 5.2.4رهایی از شهرت و غرور
ائامت دا می در یک مکان د موجب شنادته شدن سب نام آ ازه در میان مردم میگردد
احسالالاس غر ر عجب از تبعات ثانویۀ آن اسالالت .بر این اسالالاس یکی از دطرنا ترین
موانع در راه تکام نفسانی انسان به شمار میر د.
در طن بودن مردم را عزّ باز آرد گفتیک ه ایشالالالان از عزّ گریزانند  .نیز مردم را با
طن الف باشد د این طایفه را جز با حق تعالی الف نبود  .نیز بر طن اعتماد افتد
هر ه را بر چیزی به جز حق اعتماد افتد د به همان مقدار تو ا را نقصالالالان آرد.
(همان)128 :

ابن عربی در این مورد نیز تفسالالیری منحصالالر به فرد عارفانه دارد .ی با اسالالتناد به آیۀ
یازده سورة شوری« :لیس مثله شیء» معتقد ا ست ه نفس ان سان پس از توبه تمای به
سالالمت حقد بر مرتبۀ «نفی مثلیت» آگاهی مییابد در چنین شالالرایطی از اینکه ی را مثلی
باشدد غیرت می رزدد چنانکه حق تعالی نیز از آنکه سی جز ا الوهیت را به دود منسوب
دارد غیرت می رزد .از این ر از مخلوئات حشالالالت می ند طالب انفراد به ذات دود
میگردد تا برایش انسی جز این بائی نماند برای دویش مثلی نبیندد پس به مح های د ر
میگریزد تا از دیدن امثال دود رها شود سر به وه بیابان میگذارد( .ابن عربید :1381
)122 -121
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 .5آداب صوفیه در سفر(سیر آفاق)

مطالعۀ آثار مهک صوفیه تا ئرن نهک هجری نشان می دهد ه آداب داصی در میان صوفیه
برای سفر رعایت می شده است .هر دام از این آداب بر اساس حکمتی داص شک می
گرفت ار رد داص دود را داشت .در این بخش به مهمترین آداب سفر در میان صوفیه
می پردازیک:

 1.5كسب اجازه و رضایت پدر و مادر
صوفیان حفظ حرمت الدین را منشاء بر ات بسیار میدانستند معتقد بودند ه در صورت
نارضایتی پدر مادر د بر ت از سفر دواهد رفت(.بادرزید)159: 1358

 2.5حفظ حرمت شیخ و كسب اجازه از او
صالوفی پیش از ائدام به هر اری از جمله سالفر موظف به سالب تکلیف اجازه از شالیخ
دود میباشد( .ئشیرید )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 .بادرزی با تأ ید بر ر ز پنج شنبهد ر ز د شنبه را
نیز بر اساس ر ایاتد ئاب ئبول میداند( .همان)163-162:

 5.5ادای نماز پیش از آغاز سفر و به هنگام ترک هر منزل
عی ه بر نمازهای اجبد ادای نمازهای مستحبی نیز در هنگام سفر به صوفیان توصیه شده
است .یکی از این مستحباتد نماز استخارت است ه دواندن آن پیش از سفر در ا ثر تب
صوفیه سفارش شده است دیگری نمازی است چهار ر عتی ه پیش از در ج از شهر به
تبعیت از سنت پیامبر ا رم (ص) دوانده می شود( .غزالید )362: 1361
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 6.5ادای كامل و به موقع واجبات شرعي
صالالوفیان حتی در هنگام سالالفر نیز مجاز به سالاله انگاری در انجام فرا ق نبودند حتی در
مواردی ه برای عامۀ مسلمانان تخفیفهایی در نظر گرفته شده است نیزد دود را موظف به
ادای ام فرایق میدانسالالتند .در تابهای اللّمع (سالالّراج طوسالالید )211 :1382د رسالالالۀ
ئ شیریه (ئ شیرید  )494 :1388ا رادالحباب (بادرزید  )159 :1358ه از مهکترین منابع
تصو به شمار میر ندد به رعایت این اص توصیه شده است.

 7.5عبادت و ذكر در طول سفر
پی شتر به تف سیر ابن عربی در مورد سیاحت دا می صوفیان ا شاره ردیک اینکه از دید ا د
مهمترین هد صوفیان از سیر آفاقد طنین انداز گ شتن نام یاد ددا ند در سرزمینهایی
است ه از ذ ر ا دالی هستند .بررسی آداب سفر در میان صوفیهد این دیدگاه ابن عربی را
تأ ید می ند چرا ه در تمامی آثار تألیفی متصوفه ه به سفر شرح آداب آن پردادته شده
ا ستد تدا م ذ ر از مهمترین آداب سفر شمرده شده ا ست .بر این ا ساس در تب صوفیه
برای تک تک مراح سفر مانند در ج از شهرد نشستن بر ستورد داع د ر د به دانقاه ...
ذ رهای داص تعیین سفارش شده است( .غزالید )555 :1364

 8.5حفظ طهارت
از آنجا ه مرو همواره در مین ان سان ا ست صوفیه نیز از این ئاعده م ستثنی نی ستندد با
حفظ طهارت ضود در همه حال دود را برای دیدار معبود آماده نگاه میداشتند .از سوی
دیگر از آنجا ه صوفی در سفرد در ح ر استد باید به حفظ این سنت در جریان سفر نیز
بکو شد .بر این ا ساس به همراه دا شتن ابزار الزم برای طهارت همچون وزه یا رَ وه در
تمام تب صوفیه سفارش شده است( .همان)160:

 9.5ترجیح سفرهای جمعي
غزالی در احیاء علوم الدین د مین ادب از آداب سالالالفر را گزینش رفیق میداند سالالالفر در
گر ههای سالاله نفری را توصالالیه می ند(.غزالید  )548 – 547 :1364ح الالور دسالالتهجمعی
صوفیان در اجتماعات سفرهاد از همان آغاز تصو مرسوم بوده است اما در میان ر ایات
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موجود از د ران مختلفد بی شترین نمونههای این ت شک ها سفرهای د ستهجمعی در میان
صوفیۀ ئرنهای سوم چهارم ئاب م شاهده ا ست .در این د ران بر گرد م شایخی ه از
اعتبار بیشتری بردوردار بودند یا آنهایی ه بر حوزة سیعی تسلط داشتندد صوفیۀ دیگری
جمع میشالالدند آنها را در سالالفرها نیز همراهی می ردندد لی دالی دیگری ه گر ههای
همسفر را به هک میپیوست گویا این بود ه با استفاده از این موئعیت ناچار نمیشدند راهها
را به تنهایی طی نند .سفر گر هی ابوتراب نخ شبی با سی صد ر وهدار (عطارد-90 :1390
 )91سفر من صور حیج به مکه با همراهی چهار صد تن (همان )513-512:از نمونههای
این سفرهای دستهجمعی هستند .با این حال بردی مؤلفاند ارجحیت سفر گر هی را مربوط
به عوام میدانند صالالوفیان را از این ئاعده مسالالتثنی می نند .چنانکه در ا راد االحبابد تنها
سالالفر ردند برای صالالوفیان مجاز شالالمرده شالالده اسالالت( .بادرزید )162 :1358ابوحفص
سالالهر ردی نیز صالالوفیان پا ر عالک به نفس را از تنها سالالفر ردن منع نمی ند سالالفر
دسالالتهجمعی را مسالالتحب میداند(.سالالهر ردید )66 :1364با نگاهی لی به ر ایات صالالوفیه
میتوان دریافت ه سالالفرهای گر هی دسالالتهجمعی در مقایسالاله با سالالفرهای انفرادید به
دصالالوص در مواردی ه هد د تمرین تو د تجرید توبه بودهد متر ر اج داشالالته این
ئبی سالالفرها عموماً به تنهایی صالالورت میگرفته اسالالت تا با د ری از دلقد صالالوفی زمان
بیشتری برای پردادتن به شنادت دود حق داشته باشد.

 10.5انتخاب امیری از میان همسفران(.همان )67-66:و (قشیری)492 :1380 ،
 11.5حسن خلق و موافقت رفیقان
حسن دلق محبت شفقت نسبت به دیگران یکی از اصول مهک تصو به شمار میر د:
«تصالالالو دلق دوسالالالت .هر س بر دویت بیفزاید بر تصالالالوفت افز ده اسالالالت(».ابن
عربید )17 :1381اما اهمیت این مسأله در سفر چند برابر میشود .چرا ه ح ور در شرایط
دشوارد همدردی همکاری بیشتری را طلب می ند نیاز انسانها را به همنوع میافزاید.

 11.5رفق و مدارا با ستور
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بار سبک نهادند چوب نزدن بر سر ر ی یک ساعت پیادهر ی در هر بامداد شامگاهد
از نمونههای رعایت شفقت نسبت به ستوران است ه به صوفیان مسافر توصیه شده است.
(غزالید )553 :1364با این حال پیاده طی ردن م سیرد از سفر با مر ب برتر بهتر دان سته
شده است( .بادرزید)159: 1358

 .6صوفیان مسافر و اهداف آنها از قرن اول تا نهم
در این بخش تیش می نیک آن د سته از صوفیانی ا ست ه حدائ در د رهای از زندگی
یا در تمام عمر به سفر سیر آفاق پردادتهاند در تذ رهها نیز از آنان با عنوان طیار د مسافر
د سیاح  ...یاد شده است معرفی نیک .بد ن شک با توجه به اهمیت سیر آفاق در دیدگاه
اه تصو د تعداد زیادی از عرفا صوفیان نیز هستند ه به دلی متر شنادته شده بودند
در تذ رهها تب تصالالو از آنان یادی نشالالده اسالالت .به هر ر ی با در نظر گرفتن 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 هجری ه مصاد با نخستین سالهای پیدایی تصو استد نمونههای سفر
سیر آفاق هک در میان صوفیۀ ایران هک در میان صوفیۀ منطقۀ عراق جزیره دیده میشود.
با این حال صوفیۀ ایران سهک مهکتر جدیتری را به دود ادتصاص میدهند .این گرایش
زیاد صوفیان ایرانی به سفر تلفیق سیر آفاق انفسد میتواند ری شه در سنتهای بودایی
رایج در شرق ایران داشته باشد ه با ر د اسیمد رنگ بوی اسیمی به دود گرفته است.
در ئرن سوم تعداد ر ایات مربوط به سیر آفاقد در مقای سه با ئرن د م ب سیار بی شتر
چشمگیرتر است بر این مبنا میتوان نتیجه گرفت ه سیر آفاق در این د ران به طور لی
ر اج بیشتری نیز داشته است .هر چند ه همچنان صوفیان ایرانی پیشتاز این جریان هستند.
تو بهد تر تعل قات دنیوید تمرین تو د حجد غز ز یارت مشالالالایخ بزرو ئتد از
عمدهترین مهکترین دالی انگیزههایی بودند ه صوفیان ئرنهای د م سوم را به سفر
سیر آفاق برمیانگیخت.
صوفیان م سافر این د ئرن در تذ رهها تب ت صو عبارتند از :ابراهیک ادهک بلخید
شالالالقیق بلخید عبداهلل بن مبار مر زید مالک دینارد رابعۀ عد یهد ابوالولید احمد بن ابی
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الرجا د ابوعبداهلل ن صیبید ذ النون م صرید ابوتراب نخ شبید شبلید بایزید ب سطامید احمد
د ر یۀ بلخید یو سف بن ح سین رازید ابراهیک دوّاصد ابوعثمان حیرید ر یک بغدادید
ابومحمد مرتعشد عبداهلل مغربی ابوحمزة بغدادید علیبن موفق بغدادید ابوحمزة درا سانید
ابوسعید درّازد ابوشعیب مقنع مصرید احمد مسوحید ابوالخیر حمصی

 2.6صوفیان مسافر و اهداف آنها در قرن چهار و پنج
در میان ر ایات مربوط به سالالفر یا سالالیر آفاق در ئرنهای چهارم پنجک هجرید صالالوفیان
ایرانی به د صوص در منطقۀ درا ساند باز هک سهک عمده مهکتری را به دود ادت صاص
میدهند .ئرنهای چهارم پنجک د ران شکوفایی ت صو ایران مح سوب می شود .در این
د ران ر نق دستگاه تصو عراق جزیره به پایان میرسد د ران طییی تصو ایران به
د صوص در منطقۀ درا سان ما راء النهر آغاز میگردد .نگاهی به ر ایات مربوط به سیر
آفاق در این د ران نیز این نظریه را ئوت میبخشالالالد .با نگاهی اجمالی به نام بزرگانی ه
ر ایات سخنان شان نق شد؛ میبینیک ه بخش عمدة آنان را صوفیان ایرانی به د صوص
در منطقۀ دراسالالان ما راءالنهر تشالالکی میدهند .ابوسالالعید ابوالخیرد ابوالحسالالن درئانید
ابوعلی دئاقد ابوالعباس ئصالالابد ابوالحسالالن پوشالالنگی ابوعبدالرحمن سالاللمی همگی از
صوفیان منطقۀ درا سان ما راءالنهرند ه به سیر سیاحت حدائ در ابتدای ارادت دود
پردادتهاند .صوفیان این د ران عمدتاً با هد سب علکد تکمی تح صییت یافتن پیر
مرشدی ام به سفر سیر آفاق میپردادتند ه این مسأله را میتوان نتیجۀ طبیعی رشد
مال ت صو در این د ران به شمار آ رد .از سوی دیگر در میان سخنان منقول از صوفیۀ
این د ران آنچه بیش از همه جلب توجه می ندد مطرح شالالدن دیدگاهی متفا ت نسالالبت به
آمیختگی آن با عقاید
سیر آفاق است .به این ترتیب ه با عمیقتر شدن ریشههای تصو
جدید حا ص از بردورد با تمدنهای دیگرد ت صو به عنوان راهی برای ر سیدن به ددا
د ر از شدن از د صایص ب شری مطرح می شود .در نتیجه دود به عنوان نوعی سفر مطرح
میگردد .سفری ر حانی ه با ئدم همت توشۀ تو انجام میگیرد .با مطرح شدن چنین
دیدگاهید سالالالیر آفاق سالالالفر ظاهری نیز جنبهای متفا ت به دود میگیرد صالالالوفیه در
ضر رت آن دچار تردید میشوند .از این ر در میان ائوال صوفیۀ این ئرن در مواردی بسیار
زیاد سیر نفسانی سفر ر حانی از سیر آفاق برتر دانسته شده است.
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صوفیان مسافر ئرنهای چهارم پنجک عبارتند از :ابوسعید ابوالخیرد حسین بن منصور
حیجد شالالیخ ابوالعباس ئصالالاب آملید ابوبکر رازید شالالیخ ابواسالالحاق ازر نید ابوالقاسالالک
نصالالرآبادید ابوزرعه اردبیلید شالالیخ ابوعبداهلل دفیفد ابوعلی دئاق نیشالالابورید ابوعبدالحمن
سلمی نیشابورید ابوالحسن بوشنجید ابونصر سرّاج طوسید ابوعثمان مغربید ابوالخیر ائطع
تیناتید ابوالخیر حب شید دواجه عبداهلل ان صارید محمد غزالید احمد غزالید ابون صر دانجه
بادید ابوالقاسک ئشیرید دواجه احمد حماد سردسید ابوعلی فارمدید ابوالحسن هجویری
غزنوید ابوالفتح بی ا ی

 3.6صوفیان مسافر و اهداف آنها در قرن ششم و هفتم
سفر به ئ صد سب علک ا ستفاده از مح ر ا ستادان بزرو ت صو در ئرنهای ش شک
هفتک نیز ادامه پیدا می ند سالالهک صالالوفیان ایرانی همچنان بیشالالتر از صالالوفیان دیگر مناطق
است .در این د ران هچون د ران گذشته سفر ابزاری است برای توبه تر گناهان پیشین
فر صتی برای تفکر عزلت از دلق ریا ضت مجاهدت .از سوی دیگر در این د ران
به دلی ا ج گیری ادتیفات مذهبی شرایط دشوار اجتماعی سیاسی به دصوص حملۀ
مغولد عدة ب سیاری از صوفیان ایرانی مجبور به سفر تر طن میگردند .این سفرهای
اجباری در نهایت منجر به صالالد ر تصالالو ایرانی به دارج از مرزهای ایران شالالورهای
همسایه به دصوص در هند پا ستان آسیای صغیر شد .بزرگانی همچون بهاء لدد سید
برهانالدین محقق ترمذید جیلالدین محمد بن بهاء الدین محمد مشالالالهور به مولوی
نجکالدین رازی از جمله عارفانی بودند ه در این د ران با مهاجرت به بید ر م آسالالالیای
گسترش آن را در میان آیندگان فراهک سادتند.
صغیر زمینۀ حفظ مبانی تصو
صوفیان مسافر ئرنهای ششک هفتک در تذ رهها عبارتند از :سنایی غزنوید شیخ حامد
جامد دواجه یو سف همدانید ر زبهان بقلید شیخ ا شراقد دواجه معینالدین چ شتید شیخ
نجکالدین برید موالنا جیلالدین بلخید شمس الدین ملکداد تبریزید شیخ ر ضی الدین
علی الالی غزنوید شالالیخ نجیبالدین بزغش شالالیرازید شالالیخ ز ریای مولتانید ابن فارض
حموید عزیزالدین نسفی

 4.6صوفیان مسافر و اهداف آنها در قرن هشتم و نهم
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سیر آفاق سفر صوفیان در ئرنهای ه شتک نهک نیز با هد دلوتد توبهد تفکرد دیدار
مشایخ ئت سب علک ادامه مییابد هرچند ه در این د ران سیر آفاق نیز همچون دیگر
جنبه های ت صو د آه سته آه سته عمق معنایی دود را از د ست میدهد به سمت تظاهر
حر ت می ند .صرفنظر از صوفیان حقیقید عدة زیادی از صوفینمایان در این د ره با پرسه
زدن در میان شالالهرها تظاهر به فقر در یشالالید سالالفر را سالالیلهای برای گدایی تأمین
دواستههای پست دنیوی دود ئرار دادند .به طور لی نکتۀ مهک در مورد تصو ئرنهای
ه شتک نهکد « سطحی» بودن آن ا ست .یعنی علیرغک ر اج تو سعۀ ر زافز ن آن در میان
مردمد بسیاری از مشایخی ه وس بزرگی مینوادتند به ائعد مردمی میانهحال گاه بسیار
متوسط بودند ه لباس تصو را سیلهای برای دستیابی به دواستههای دنیوی دود ئرار
میدادند .این سالالطحینگری ه بد ن شالالک تنها به تصالالو ادتصالالاص نداشالالت در همۀ
جنبههای فکری د ران مورد بح مشاهده میشدد نتیجۀ مستقیک جهالت ظاهرپرستی ئوم
حا ک بود .ئومی ه تظاهر به اجرای احکام شرع را تنها سیلۀ ا ستمرار حا میت نام شر ع
دود میدانستند.
در تذ ره ها تب ت صو از شیخ محمود شب سترید سید علی همدانید ابوالمفادر
بادرزی شاه نعمت اهلل لی به عنوان صوفیان مسافر این د ئرن نام برده شده است.

 .7ماجراهای سفر صوفیان
در م یان ر ا یات به جا مانده از صالالالوف یان نامبرده در بخش پیشالالالیند ماجراهای جالب
شگفتانگیزی به چشک میدورد ه ذ ر آنها می تواند د ما را با حاص این سفرها ر ایت
صوفیان از آن آشنا سازد.

 1.7دیدار با خضر
در مورد شخصیت د رد نام نسب ا د زمان زندگید جه تسمیه حتی پیامبر بودن یا
نبودنش ر ایات مختلفی جود دارد .اما آنچه مسالاللک اسالالتد د الالر در متون عرفانی نقش
الیت راهنمایی عارفان را بر عهده دارد .در تاریخ بلعمی د با ا شاره به پیامبر بودن د رد
برادر ی الیاس مو
یاریگر م سافران دریا معرفی شده ا ست
ی به عنوان مو
مسافران بیابانها دشکی( .بلعمید )326 :1378اما این تفکیک نقش در د رههای بعدی از
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میان رفته د ر ک ک جای الیاس را در متون عرفانی به دود ادتصاص میدهد .در متون
عرفانی ابراهیک ادهک ا لین عارفی ا ست ه از دیدارش با د ر سخن به میان آمده ا ست.
(مسالالتملی بخارید  )202 :1363صالالاحب شالالف المحجوبد ا را مرید د الالر میداند.
(هجویرید  )158 :1389پس از آن در ئرن سالالالوم این ادعا توسالالالط ابراهیک دواص مطرح
میشود( .عطارد  )523: 1390در شرح احوال شیخ ابوالعباس ئصاب آملی (هجویرید 1389
)773:د از مشالالایخ آم طبرسالالتان در ئرن چهارم آمده اسالالت ه از مدینه به بیت المقدس
رفت به دیدار د ر (ع) نا شد( .جامید  )294: 1375چنان ه آ ردیک ابون صربن ابی
جعفربن ابی ا سحق هر ی دانجه بادی نیز ه در ابتدا فقیه مفتی بودد پس از توبهد سفر
سیاحت در پیش گرفتد سیصد پیر را ددمت رد صحبت د ر دریافت( .همان)359 :
به هر حال آنچه مسالاللک اسالالت تأ ید صالالوفیان بر دیدار با د الالر ارتباط با ا د یکی از
نگاه صالالوفیانه اسالالت ه طی طریق در این مسالالیر را به
نمودهای جایگاه پیر در تصالالو
تنهایی بد ن بهرهمندی از رهنمودهای یک شیخ ام پیر اص مجاز نمیدانستند.

 2.7برخورد با حیوانات
در بسالالیاری از ر ایات به جا مانده از سالالفرهای صالالوفیاند حیوانات به نوعی یاریگر آنان در
شرایط سخت ه ستند گاه حتی نقش منجی را ایفا می نند .ر درر یی ابو سعید دراز با
سگان درنده نجات یافتنش به سیلۀ سگی سپید در میان آنها (عطارد )401 :1390د نجات
یافتن ابوحمزة دراسالالانی از چاه به سالالیلۀ یک شالالیر (همان )483-482 :یاری رسالالاندن
ماهیان دریا به ذ النون مصری برای رهایی از اتهام دزدی (همان )120:از این نمونه محسوب
میشالالوند .بد ن شالالک نگرش داص صالالوفیه نسالالبت به حیوانات در به جود آمدن چنین
ارتباطی بی تأثیر نبوده ا ست .در نگاه صوفیانهد ان سان به دودی دود برتری ذاتی ن سبت به
حیوانات نداردد مگر اینکه با تر ع صیاند این برتری را در دود ایجاد رده با شد .از سوی
دیگر صوفیان با حیوانات به عنوان بخشی از جهان هستی طبیعت مصنوع ددا ند انس
الفت دارند .رابطۀ محبتآمیز میان صالالوفیان ددا ندد به تمامی مظاهر صالالنع ا نیز تسالالری
می یابد ا را از اذیت آزار مخلوئات ددا ند بازمیدارد .بر این اسالالالاس نوعی رابطۀ
داص میان صوفیه به د صوص صوفیان سیاحد با حیوانات به دلی ح ور مدا م در بادیه
برئرار بوده است.
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 3.7مشاهدة خرق عادات و كرامات
در میان ماجراهای سفر صوفیه د نمونههای ئاب توجهی از مواجهه با رامات درق عادات
ا لیا دیده میشود .چنانکه در تذ ره اال لیا در شرح احوال منصور حیج آمده است:
ر ایت ا ست ه با چهار صد صوفی ر ی به بادیه نهاد  .چون ر زی چند برآمد چیزی
نیافتند  .ح سین را گفتند« :ما را سر بریان میباید » گفت« :بن شینید ».پس د ست از پس
می رد سری بریان با د ئرص به هر یکی میداد .چهار صد سر بریان ه شت صد
ئرص بداد .بعد از آن گفتند« :ما را رطب میباید ».برداسالالت گفت« :ما را بیفشالالانید »
بیفشالالاندند .رطب تر از ی میبارید تا سالالیر بخوردند .پس در راه هر جا ه پشالالت به
داری بازنهادی رطب بارآ ردی( .عطارد )513 -512 :1390

مشابه همین ر ایت در مورد ابوتراب نخشبی (ئشیرید  )649 : 1388ذ النون مصری
( ناشال ال ناد تهد  )233 :1389نیز د یده میشالالالود .طی االرض ابوجعفر دام غانی نیز از دیگر
نمونههای درق عادات صوفیان سیاح است .بنا به گفتۀ جامید ی مسیر میان مدینه تا مکه
را یک شبه زیر پا میگذاشته است( .جامید )176 :1375

 4.7برخورداری از امدادهای غیبي
این امدادها گاه به سیلۀ حیواناتد گاه به سیلۀ فرشتگاند گاه به سیلۀ د رد گاه تو سط
ا شخاص نا شناس در بردی موارد نیز به سیلۀ عنا صر طبیعت بر ز مییافتند .به عنوان
نمونه در شرح احوال ابوالقاسک نصرآبادی آمده است ه ئتی در بیابان به ضعف ناتوانی
مبتی شد دست از جان شید با دیدن آیهای از ئرآن بر ر ی ماه توان م اعفی یافت به
سیر دود ادامه داد( .عطارد  )686 :1390در شرح احوال احنف همدانید از صوفیان ئرنهای
چهارم پنجکد نیز آمده اسالالت ه اعرابیای در بیابان ا را در حال درماندگی اسالالتغاثه به
درگاه ددا ند یافت شتری به ا سپردد سپس ا را به رفتن به دانۀ ددا امر رد( .ئشیرید
)489 :1388

 5.7عبرت آموزی از سخن و رفتار افراد گمنام
گاه در جریان سفرد صوفی با افرادی بی نام نشان بردورد می رد ه با رفتار گفتارشاند
تلنگری بر ر ح جان ا ارد می ردند ا را از دواب غفلت بیدار میسالالالادتند .در
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نفحاتاالنس جامی از صالالالوفیای به نام ابوجعفر مجذ مد از ائران ابوالعباس عطا در ئرن
چهارمد نام برده شالالده ه به بیماری جذام بییی عظیک گرفتار اسالالت اما به ف ال ددا ند
ادیها منازل مکه را به سالالرعت بد ن دغدغه طی می ند تا جایی ه از همسالالفر دیگر
دودد ابوالحسالالین دراجد ه در نهایت صالالحت سالالیمت جسالالک به سالالر میبرد به ی به
چشالالک حقارت انزجار مینگرد؛ ز دتر به مقصالالد میرسالالد .ابوالحسالالین دراج ه در ابتدا
دردواسالالت همراهی مجذ م را رد رده بود با پی بردن به مقام االی ا به دسالالت پایش
میافتد توبه می ند( .جامید .)176 :1375

 6.7گرفتاری و اسارت
گاه صوفیان در جریان سفر به شک ناشناسد توسط افراد سودجو فرصت طلب به بردگی
بیگاری گرفته می شدند .چنانکه در شرح احوال دیر ن سّاج (م )322:از م شایخ بغداد از
معاصران شبلی جنیدد آمده است:
از مولودگاه دود به سامرّه رفت به عزم حج .گذرش به وفه بود .چون به در ازة وفه
ر سید مرئّعی پاره پاره پو شیده بود ا دود سیاهرنگ بود .چنانکه هر ه ا را دیدی
گفتی این مرد ابلهی می نماید .یکی ا را بدید .گفت :ر زی چند ا را در ار شالالالک.
پیش ا رفت گفت :تو بندهای؟ گفت :آری .گفت :از ددا ند گریختهای؟ گفت :آری.
گفت :تو را نگاه دارم تا به ددا ند سالالالپارم .ا گفت :من دود این میطلبک . ...پس آن
مرد دیر را نسالاجی آمودت سالالها ار آن مرد رد هر گاه ه گفتی دیر .ا گفتی:
لبیک .تا آنگاه ه آن مرد پ شیمان شد ه صدق ادب فرا ست ا میدید .گفت :من
غلط رده بودم تو بندة من نیسالالتی بر هر جا ه دواهی .پس ا برفت به مکه شالالد تا
بدان درجه رسید ه جنید گفت :الخَیرُ دَیرُنا( ».عطارد )112-111 :1390

 7.7مواجهه با دزدان و حرامیان
یکی از مخاطرات اجتنابناپذیر سالالالفر در زمانهای ئدیکد مواجهه با دزدان حرامیان در
بیابانها راهها بوده ا ست ه صوفیان سیاح نیز طبیعتاً از آن در امان نبودهاند .چنانکه عطار
در شرح احوال ابن عطا آ رده است ه ده پ سر ا در جریان سفری به دست دزداند گردن
زده شدند( .عطارد)426-425 :1390
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 8.7همراهي با ترسایان
در متون عرفانید نمونههای زیادی از دردوا ست همراهی تر سایان با صوفیان م سلمان در
جریان سفر گزارش شده ا ست .این دردوا ستها معموالً به ئ صد محک زدن صوفیان
حقانیت دین اسیم صورت میگرفته است ه در نهایتد صوفیان با اثبات حقانیت دویشد
ترسالالایان را تحت تأثیر ئرار میدادند در مواردی نیز ترسالالایان به دین اسالالیم گرایش پیدا
می ردند .حتی در بردی موارد تر سایان با ائامت در دانقاههای صوفیه به شک ناشالناس
آنان را مورد آزمایش ئرار میدادند .در تذ رة اال لیا داسالالالتان ائامت ترسالالالایی در دانقاه
ابوالعباس ئ صاب آمده ا ست ه در نهایت به م سلمان شدن تر سا میانجامد( .عطارد 1390
 )694:گاهی نیز صوفیان با شنیدن ا صا راهبان م سیحید برای آگاهی یافتن از حقیقت
حال آناند به میئات آنان میرفتند .به هر ر ی آنچه مسالاللک اسالالت مرا ده با صالالاحبان ادیان
دیگر از همان ابتدای پیدایش گرایشات صوفیانه در نتیجۀ هکزیستی مسلمانان با صاحبان
ادیان دیگر جود دا شته ا ست .این ئبی مرا دات در ئالبهای مختلفد از ئبی همراهی در
سفرد مناظرات یمی میئات در ار انسراها رباطها دانقاههاد شک میگرفته است.
اما آنچه از دیل ر ایات منقول در متون عرفانی در این رابطه برمیآید؛ آن است ه در پس
تمامی این مرا دات نوعی نبرد ز رآزمایی پنهانی جود داشته ه نهایتاً به پیر زی صوفیان
میانجامیده است.

 .8نتیجه گیری
سفر بیر نی یا سیر آفاق سفر در نی یا سیر انفس از بنیادهای تصو اسیمی است ه
ریشه در تعالیک ئرآن دارد .صوفیان مسلمان غایت زندگی را رسیدن به ددا ند می دانستند
ه الزمه اش گذشالالتن از مراح گوناگون یا سالالفر در نی بود .آنان برا ی تحقق این تحول
در نی از سفر بیر نی نیز بهره می گرفتند با گذشت زمان برای آن آدابی را تد ین نمودند.
از لحاظ تاریخی مبدأ زمانی دا صی را برای ر اج سفر سیر در آفاق به عنوان یکی از
سنتها م ستح سنات صوفیه نمیتوان م شخص رداما در تب ت صو معموالً به شک
ر سمی از ابراهیک ادهک به عنوان ا لین سی ه سیر آفاق انفس را با یکدیگر تلفیق ردد
یاد شده است.
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مهکترین ار رد سالالفر در میان صالالوفیهد ایجاد بسالالتری مناسالالب برای مبارزه با نفس
دواستهها آرز های نفسانی بوده است .سفر پرده از نقاط ضعف سالک بر میداشت ا
را به برطر سالالالادتن ضالالالعفها بر می انگیخت .بنابراین بهترین ر ش برای آماده ردن
سالک برای طی مراح سیر نفسانی محسوب می شد .از دیگر اهدا سیر آفاق میتوان به
رهایی از شهرت غر ر ناشی از آن اشاره رد.
 :توبهد تمرین تو
سفر عی ه بر تأثیرات در نی بر عار موجب پدبد آمدن رفتار های داصی نیز در میان
صالالوفیان بوده اسالالت ه بردی از این ار ردها به مر رد در اثر گسالالترش تدریجی مشالالرب
حر ت آن به سوی رشد مال ظهور بر ز یافتند .میئات با بزرگان مشایخ
تصو
گریز از شرایط سیاسی
ئتد تکمی تحصییتد انجام ف ری ۀ حجد اشاعۀ تعالیک تصو
اجتماعی دشالالوار از جملۀ این ار ردها هسالالتند .هرچند ه به نظر میرسالالد با توجه به
تعریف داصالالی ه صالالوفیان از سالالیر آفاق داشالالتندد این ار ردها در مقایسالاله با ار ردهای
در نی سالالالیر آفاق از اهمیت ثانویه بردوردار بودند هد اصالالاللی از سالالالیر آفاق همان
دستیابی به اهدا در نی آن بوده است.
سالفر در تصالو آداب شالرایطی داشالت ه صالوفیان دود را ملزم به رعایت آن می
دانسالالتندند :در ج سالالالک از طن دویشد نحوة طی طریقد چگونگی اسالالتفاده از مر بد
سالالای مورد نیازد چگونگی زمان ر د به شالالهرهاد چگونگی ر د به دانقاه  .....ه در
بیشتر تب صوفیه بدان اشارت شده است .به نظر میرسد هر دام از این آدابد سالک را
به گونه ای آماده می سازد تا با غلبه بر هواهای نف سانی جایگزینی آن با صفات الهی به
مال مطلوب دست یابد.
این سالالفرهای معموال همراه با حوادثی دارق العاده اسالالت ه گزارش صالالوفیان از آن
دواندنی اسالالالت نمونه هایی از این ئایع  :دیدار د الالالر د ر بر یی با حیواناتد مشالالالاهده
رامات د عبرت آموزی د گرفتاری اسالالالارت بهره مندی از امدادهای غیبی همراهی با
تر سایان ا ست .آدرین سخن این ه صوفیان با سفر در آفاق به شنادت بهتری از دویش
د ست می یابند تا این شنادت را مقدمه شنادت بهتر پر ردگار دویش سازند سفری
در نی را آغاز نند ه پایانش صال ئرب حق مقام فی مقعد صدق باشد .
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