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  نايي و مثنوي مولوية سسيماي پير در حديقة مقايس
  *عليرضا روزبهاني

  

مريد . اي دارد پير در عرفان اسالمي جايگاه ويژه: چكيده
ها نجات يابد و به ست تا از گمراهيراهنمايي اونيازمند 
هاي عرفاني نيز، كم و بيش، به ترسيم و كتاب.برسدمقصود 

هاي  و ويژگيلزوم, اند و اهميتتوصيف سيماي پير پرداخته
 سنايي و حديقةدر اين ميان . اندشمردهاو را به روشني بر

  .مولوي اهميت خاص و نقش بنيادي دارندمثنوي 

، به عنوان نخستين كتابي كه مفاهيم عرفاني و  حديقه    
 را به طور مشخص وارد حوزة ادبيات فارسي كرده و اخالقي
كنندة اين راه، از اهميت خاصي  ، به عنوان كاملمثنوي

ها و سنايي با حكايات و ابيات منفرد به ويژگي. برخوردارند
اما به اندازة موالنا به تشريح . كند اهميت پير اشاره  مي

ه و دقت تفصيل سخنان موالنا در اين زمين. پردازد جزئيات نمي
او در توصيف شخصيت پير، ناشي از تحوالت جامعه است كه 
بر عرفان و تصوف تأثير مستقيم نهاده و نيز تكامل ادب صوفيه 

هاي تاريك و ناگفتة عرفان منجر  كه به روشن شدن گوشه
اي به نام موالنا نيز  تكاملي كه حاصل آن وجود نابغه. استهشد

 دو اثر در روشن شدن هاي پير در اينجلوهة مقايس. هست

ها و زواياي اعمال و رفتار پير و درك صحيح برخي از گوشه
  .تأثير نخواهد بوداين متون بي

، مثنوي معنوي  سنايي،حديقة پير، سالك، مرشد، :كليدواژه
  .ادبيات عرفاني

بت و حديث عشق است، عرفان و تصوف غم غر
هاي روح از جايگاه اصلي ها و جداييقراري شرح بي

. خود و تالش براي رسيدن به اين نيستان وصال
روحي كه به اين دنياي خاكي هبوط كرده و از مأواي 

كند تا گرفتار زنجيرها و  ش ميخود دور افتاده و كوش
  . هايش نشود و راهي به باال بجويد دام

ر ت و در اين سلوك، آنچه از همه مهمدر اين ميان 
راهي كه . تنمايد، چگونگي عبور از اين راه اس مي

   است و ديـو گمراهـي دردر هر گامش خطري نهفته
  ـــــــــــــــــــــــــ

  .نور، واحد ماليردستيار آموزشي دانشگاه پيام*
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  رشدي آگاهوجود پير و م. استكمين سالكان نشسته
توان  ترين اصلي است كه مي براي طي اين مسير، مهم

 كه انتخاب ست اهميت پير و مراد تا آنجا.تصور كرد
 و ؛پير راستين برابر است با رسيدن به سرمنزل مقصود

گرفتار شدن در دام پير كاذب، مساوي است با از 
 ةهاي سالك و سقوط در ورط دست دادن توانايي

  . هالك
پير در عرفان، كسي است كه تربيت و رياست      

گروهي از صوفيان را به عهده دارد و سالك به مدد او 
د و به معني پيشوا و رهبري است كه رس به حق مي
 در تصوف، .شود مدد آن به حق واصل نمي سالك بي
 امكان و متصدي تربيت و تهذيب سالك ةقطب داير

چون  رو، دستور او بي از اين. و ايصال او به حق است
 رجايي بخارايي،( و چرا در هر باب مطاع و متبع است

1375 :87(.   
اي موجه و نوراني   چهرهپير در ادبيات عرفاني،      

اين . دارد و داراي محاسن سپيد و رويي گلگون است
     وصفچهره، بارها در متون مختلف عرفاني، 

 و خصوصيات اش است و حضور ناگهانيشده
  .          تي ادبي مبدل ساخته استاش آن را به سن ظاهري
  كنـد جسمــي و ساكــن اركــانــي         
   چـشمــي و ره فــرادانـــيتيــز         
  ناگهــاني تــو گفتــي آمـــد بــر         
  آفتــــابــي ز حــوض نيــلوفــــر         

  )247: 1377سنايي، (
 بر مقلداني كه فقـط بـه        )4/2163: 1375( اما موالنا      

ــي    ــستند، م ــاهري ه ــصوصيات ظ ــال خ ــازد و  دنب ت
اب پيــر معيارهــاي درونــي و معنــوي را مــالك انتخــ

  : داند مي
  پيــر پيــرِ عقـــل بـاشد اي پسر           
  نـه سپيدي مـوي اندر ريـش و سر             
  از بليس او پيرتــر خــود كــي بود             

  چونــك عقلش نيست او الشـَـي بود
  طفـل گـيرش چـون بود عـيسي نفس
  پــاك بـاشد از غـــرور و از هــوس

  ي مــو دليــل پختـگـيستآن سپيــد
  پـيش چتشم بسته، كش كوتـه تگيست
  آن مقلــد چــون ندانــد جــز دليــل
  در عالمــت جويــد او دايــم سبيــل

  و
  اش نماند پير اوست چون كه هستي

  گر سيه مو باشد او يا خود دو موست   
  )3/1792همو، (

 مقامي همچون پيامبر دارند؛ زيراپيران راستين      
 :1376فروزانفر، ( .»الشيخُ في قومه كالنبي فِي امته«

توانند  طور كه پيامبران در روز قيامت مي و همان. )284
شفاعت امت خود را از خداي تعالي طلب كنند، پير 

  : اي داشته باشد تواند چنين خواسته هم مي
. برند، از دور نوري بيند اي كه به دوزخش مي آن بنده«

نور فالن پير : ور است؟ گويندبپرسد كه آن چه ن
. من در دنيا آن پير را دوست داشتمي: او گويد. است

آن عزيز به . باد، آن سخن به گوش آن پير رساند
شفاعت در حضرت حق سبحانه و تعالي سخن گويد 

خداوند تعالي، به شفاعت آن . در حق آن عاصي
  )290: 1366محمدبن منور، (.»عزيز، او را آزاد كند

اد سالك  ارشةا پير، براي اينكه بتواند از عهدام     
. هايي باشدها و تواناييبرآيد، بايد داراي ويژگي

قدرتي كه احوال دروني سالك را به خوبي درك كند 
مسيري كه . و او را در طي كردن مسير اميدوار سازد

است و  و خطر گمراهي نهفتهدر آن هزار آفت
كه سالك را از هاي نفس و اوهام و خياالتي وسوسه

 فقط به ياري پير راستين به  ودارد  ميرفتن باز 
  .آرامش و اطمينان بدل مي شود

  : گويد  مي)58ص( سنايي
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  انـدريـن ره هــزار در بنــدست
  بستـة هر دري دو صـد بنـدست
  گــر دو صد ســاله ره بپــراني
  ...به يكــي در گذشتــه نتــواني

  انـدريـن ره از هـر درسـالكان                   
  دان كه بيش است صدهزار به سر
  همه حيــران و بــاز پس مــانده
  آيـت عجــز راه بــر خـوانــده

  تـو درون آي كـت ره آمـوزنـد                 
  وز دوصد روت دانـش افــروزنــد  

  روي از اول كـه ســوي راه كنـي
  راه بــر چــشم خـود سيـاه كنـي

  ذر تا صف ملـــك بينــيبــرگــ
  ...هـر يكـي را يكـي فـلــك بينــي  

  از تـو چـون بـاز مـاند رهبــر تـو
  دان كـه شـد سوخـته دو شـهپر تـو

  اوفتــادي ز پـــاي و مــاندي فـرد 
  همـچـو سـي مهـرة مششـدر نــرد
  بــر ره بــي رهــي فــرومــانـدي

  بـرخـوانـدي» اهـدنـــا الصــراط«
  پير را بـگزين كه بـي پيـر اين سـفر
  هست بس پـرآفت و خـوف و خطر

  
  )4/540( ست موالناازو

  چونـك با شيخي تو دور از زشـتيي
  روز و شب سيـاري و در كـشتيـي
  در پنــاه جــانِ جــان بخشي تـوي

  روي اي، ره مـي كـشتي انــدر خفته
  مگسـل از پيغمبـر ايــام خويــش                

  تكـيه كم كن بر فن و بر كام خويش
  گرچـه شيري چون روي ره بي دليل
  خويش بيـني و در ضـاللي و ذلـيل

  هـين مپــر اال كه با پــرهاي شـيخ
  تـا ببيني عــون لـشكرهـاي شـيـخ

  
پير راستين با عون وعنايت خويش راه حقيقت را 

راهي كه همواره براي . براي مريدان آشكار مي سازد
  :زيرا؛ ن معرفت گشوده استطالبا
   قائم اسـتايپس به هر دوري ولي                

  تـا قيــامت آزمــايـش دائــم اسـت
  هـر كرا خوي نـكو باشـد بـرســت

  هـر كسي كو شيشه دل باشد، شكست  
  )2/815همو،دفتر(

  
  گيري بحث و نتيجه

عارف عرفاني المة كه به عنوان اولين داير، حديقهدر
است، فصل خاص و  فارسي نام گرفتهادب

تقيماً به ذكر پير، اهميت و اي كه مس جداگانه
گونه كه ؛ آنهايش پرداخته باشد، وجود ندارد ويژگي

پرداخته شده ... ، نفس و نبوت، علم،به توحيد، قرآن
توان تصور كرد كه اهميت پير، به  گونه مياين. است

است كه ده در نزد سنايي، چنان آشكار بو،خودي خود
مدد  دانسته كه بي به ذكر آن نيازي نبوده و سالك مي

 قداست ة پيران نيز از وجه.او به جايي نخواهد رسيد
اي  اند كه اين نيز دليل جداگانه خاصي برخوردار بوده

، حديقه و در  ديوانالبته خود سنايي نيز در. است
 كند و سالك را هشدار گاهي از پيران دروغين ياد مي

گونه فرصت طلبان د كه مبادا گرفتار دام اينده مي
  .گردد
كند،  اما آنچه نزد مولوي لزوم پير را آشكار مي     

كه سالك نياز به در اين. تياج به پيري راستين استاح
ها و اما اين ويژگي. و دارد، شكي نيستراهنمايي ا

هاي مرشد است كه جاي بحث دارد و مولوي توانايي
  .پردازد جنبه مينيز بيشتر به اين 
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م و  اهميت و اگر سنايي كمتر از موالنا به مقا
پردازد، بدان دليل  هاي يك مرشد راستين ميويژگي

 ، در نزد مردم،است كه خانقاه در عصر سنايي هنوز
انحرافات اخالقي، . استداشتهاعتبار  و ارزش بااليي 

 ها هنوز به حدي نرسيدهها و شاهدبازيشكمبارگي
پير بر .  قداست اهل خانقاه بكاهدة وجه كه ازبود

 ة عامتوجهمسند قدرت است و  ارادت سالكان و
 ديگر نيازي ، به تبع،سنايي نيز. مردم به او جلب است

هاي او به موشكافي در باب شخصيت و ويژگي
ررسي  به ب،بسيار با حساسيت ، موالناآنكه  حال.ندارد
 خود را است و نگرانيهاي مختلف پير پرداخته جنبه

      ير از اين قدرت معنوي نشان  پةاستفاداز سوء
  .استداده 
شود   اين سرزمين، روشن ميةبا نگاهي به گذشت     

كه اين نوع ارتباط پير و مرشد با سالك و مريد، 
ريشه در فرهنگ و تمدن ايرانيان پيش از اسالم دارد 

شان، همان شبان ـ رمگي  كه مبناي روابط اجتماعي
در اين نظام، افراد شبيه كودك صغيري . استبوده 

هستند كه به علت عدم بلوغ ذهني به سرپرست و 
اي  اي شبانِ رمه يك فرد به گونه. نداقيـّم محتاج

 ةكوچك است و در عين حال خود جزئي از رم
بزرگتري است كه شبان آن رمه، از لحاظ روابط 

 نمود باالترين. استجتماعي، باالتر از او قرار گرفتها
است كه »  ايزديةفر«اجتماعي ـ سياسي اين نظام نيز، 

 همراه خون ،»فر«كه اين . است شاه بودهمتعلق به
               شده و  از پدر به فرزند منتقل مي،شاهي

توانسته جامعه   اين خون نيز ميةترين دارند كفايتبي
  .را رهبري كند و امر و نهي آنها را به عهده گيرد

 ايزدي به نيروي ة اين فر،هاي متأخر در دورههر چند 
 خدا بر ةسلطان ساي. استمعنوي سلطان تبديل شده

روي زمين شده و نظر خداوند بر اين قرار گرفته كه 
پس پذيرش . لك را در اختيار گيرداو شاه باشد و م

 پذيرش امر خدا بوده و سرپيچي ةاين حكم، به مثاب
   لهي قلمداد پيچي از قدرت ا سرةاز آن، نشان

ارتداد، قرمطي،  ة نشان، در نتيجه،و استشده مي
  .دين بودنزنديق، كافر و بي

نوي و دروني عرفان هم گرفتار متأسفانه، مسير مع     
قطب، شيخ، مراد، . استگونه سلسله مراتب شدهاين

پير، مرجع و مرشد در اين هرم قدرت، از همان 
 و سلطان در اند كه شاه جايگاهي برخوردار بوده

اگر چه . اند روابط سياسي ـ اجتماعي برخوردار بوده
  . استر وجه قدرت معنوي بودهاين با
پير از چنان قدرتي برخوردار بوده كه چون و      

طور  همان. استمانده چرايي در اطاعت اوامرش نمي
  قدرت همواره به فساد آميخته دانند،  كه همه مي

استبدادي ايران و حتي  ةاست و اين خاص جامعشده
 تمدن ة چه ايران ساساني و چه ايرانِ دور؛شرق است

گيري يك  و تصميم»  ايزديةفر«همان ايران . اسالمي
نفر به جاي همه، بعدها در تمدن اسالمي، جاي خود 
را به پير و مرشد و مراد داده كه تجلّي همان نظام 

  .استبدادي است
 كه ،يات فارسيبا نگاهي به اشعار تعليمي ادب     
توان  است، ميم نسبتاً وسيعي را هم اشغال كردهحج

ها و پند و اندرزهاي   اين امر و نهيةدريافت كه هم
 مثنوي و  حديقههاي فراوانش را در مستقيم، كه نمونه

توان مشاهده كرد، ريشه در ساختار استبدادي  نيز مي
هاي ساساني، جاي خود  همان اندرزنامه. جامعه دارد

 تمدن اسالمي ةهاي دور ها و پندنامه به اندرزنامهرا 
يك نفر به جاي همه، حقيقت را تشخيص . دهد مي
كند و به صورت يك  دهد و آن را خالصه مي مي

حال . كند حكم كلي به افراد زيردست خود ابالغ مي
 ةاين فرد چه شاه و سلطان باشد و چه پير يك سلسل

به عبارت ديگر  اين فرد پرستي و ،معنوي، به هر حال
 پير پرستي، چندان به سود عرفان و تصوف تمام
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گونه شماري از انحرافات اين هاي بي نهنمو. استنشده
 كه در متون عرفاني نيز درج شده، نشان ،مشايخ

توانسته در  دهد كه اين قدرت معنوي نيز مي مي
خدمت برآورده شدن نيازها و اميال مادي و دنيوي 

ارض و تناقضي كه گاه بين فعل قرار بگيرد و اين تع
 بيش از ،خورده سالك را و قول مرشد به چشم مي

و در ظلمات كرده  پيش، دچار حيرتي جانكاه مي
  .استساخته تشكيك رهايش مي

 در انتخاب پير راستين، ،حساسيت موالنا نيز     
همان انحرافاتي كه . است چنين انحرافاتي بودهةنتيج

 فساد ةان آشكار نبوده و قصدر زمان سنايي شايد چند
ها به كوي و بازار راه نيافته و اعتقاد عامه به  خانقاه

ة نكت. نشيني هنوز باقي بوده است خانقاه و خانقاه
ير پهاي فردي و اجتماعي ديگر پرداختن به جلوه

واني اينكه در متون مختلف عرفاني، توجه فرا. است
 كشف است و حاالت وبه معرفي اوليا و مشايخ شده

است، اماتشان به نسبت دقيق ذكر گرديدهو كر
توان اخالق  تواند بيانگر اين نكته باشد كه مي مي

عملي اسالمي را از خالل احوال و رفتار ايشان 
اي   حسنهة از آنجا كه در دين اسالم، اسو.آموخت

هست كه عمالً قواعد و قوانين ديني را اجرا نموده و 
در كتب حديث  رفتارش در عين حال گفتار و

است، اين نكته را به روشني بيان گردآوري شده
كند كه در اين دين، پيروي از يك اسوه و الگو  مي
  .تواند راه رسيدن به حقيقت را آسان سازد مي

 ناتواني علم اخالق اسالمي علي ،از سوي ديگر     
ّ  اش كه همچنان در حد رغم ظاهر تدوين يافته

است،  ماندهاقياصطالحات و تقسيمات خشك ب
باعث شده كه سالكان طريقت و جويندگان حقيقت 
. به دنبال راه ديگري براي رسيدن به مقصود بگردند

. استلهي ختم شدهراهي كه سرانجام به عارفان ا
اند و در  عارفاني كه قلبي خاشع و روحي عاشق داشته

  .اند  واليت اولياي الهي درآمدهةحلق
مولوي نيز مشحون از ذكر  مثنوي و  سناييةحديق     

اوليا و عارفان الهي است كه احوال و گفتار و 
غالباً متضمن . استياد شده به مناسبت، ،كراماتشان

اشاره به اين معني است كه احوال ايشان، در واقع بر 
 يعني وجود مبارك ، حسنهةمتابعت سيرت همان اسو

 است ،و همچنين صحابه و تابعان) ص(پيامبر اكرم 
 زهد و خشوع و توكل و تسليم آنها را به ةرتبكه م

  .دهد خوبي نشان مي
اما تفاوتي كه حديقه را از چنين مواردي در  

سازد، اين است كه سنايي در طي   متمايز ميمثنوي
يك حكايت توجه چنداني به پير و مرشد و نقش او 

- ّي كه در  قصه نهفته ن نكته و سركند و انگار بيا نمي

م مستقيماً و آشكارا به آن اشاره است، كه اغلب ه
ه به اهميت تر است تا اينكشود، براي او ضروري مي

 ةرسد كه اين نكت گونه به نظر ميگاه اين. پير بپردازد
 .توانسته توسط خود شاعر نيز گفته شود عرفاني مي

كما اينكه بارها سنايي خود به عنوان معلم، مدرس و 
كند  راهنمايي ميشايد بتوان گفت يك پير، سالك را 

  .نمايد هاي عرفاني را بازگو مي و نكته
مولوي حتي .  ديگر استة، وضع به گونمثنويدر      

در حكاياتي كه مستقيم به اهميت مراد و پير 
، يك پير پروراندرا مي ديگري مضمونپردازد و  نمي

نيز در حكايت حضور دارد، اغلب به نقش او هم 
ايت از اهميت او ياد كند و در پايان حك اشاره مي

  .نمايد مي
 بيشتر به حكاياتي كه حديقه در ،به بيان ديگر     

 زندگي پيران الهي است، پرداخته شده و ة شيوةدربار
   ورد طرز رفتار آنها بازگو نكات زيبايي در م

ه آوردن اي كه سنايي را ب  نكتههرچند .استگرديده
هميت و است، چندان به اچنين حكاياتي ترغيب كرده

  .شود مقام پير مربوط نمي
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  .ده استـقابل مشاه مثنويالف آن در ـ چيزي كه خ

 كرامت است به عنوان زير ئلة ديگر، مسةنكت
اگر .  زندگي اولياء و مشايخ الهيةاي از شيو مجموعه

 مولوي، حكاياتي وجود دارد كه به كرامات  مثنويدر
زد، در سا پردازد و قدرت آنها را نمايان مي اولياء مي

گونه حكايات نيست و كرامت  خبري از اينحديقه
  .است نسبت داده نشدهخاصي به اولياء و مشايخ

شود  ايات فراواني نقل مي از مشايخ صوفيه حك
 .آيد گاه از كرامات آنها سخني به ميان نمياما  هيچ

 سير و سلوك در ة به جايگاه خانقاه و مجموعامراين 
ي كه يك پير و يك مرشد  هنگام. اشاره داردجامعه

سالكان و عموم مردم  دارد و معنوي جايگاه خاصي
 ة، شايد نياز چنداني به اغراق دربارارادت دارندبه او 

 رفته ،اما. حاالت و رفتارهاي او وجود نداشته باشد
رود و به جايي  رفته، اين مجموعه به سويي مي

د مردم نسبت به آن كاسته رسد كه از اعتما مي
مردم ديگر با ديد چندان مثبتي به . شود مي

ين مجموعه كنند و انحراف ا ها نگاه نمي نشين خانقاه
توان آن را مخفي  است كه نمينيز چندان آشكار شده

در چنين اوضاع و احوالي، سالكان و . نگاه داشت
 دروغ چه بسااي جز اغراق و  شاگردان يك پير، چاره

هر .  ندارندحاالت و كشف و كرامات پير خودة دربار
توان چندان با قطعيت در اين باره سخن  چند نمي

گفت و همگي كرامات اوليا را محصول اين 
  . ها و اغراق شاگردان و مريدان دانستخيالبافي
هاي فراواني از   نمونهمثنوي در ،كه اشاره شد     چنان

 وضعيت جامعه ةشرح اين كرامات هست كه نتيج
، نياز به اين گونه نايياي كه در زمان س جامعه. است

است و سنايي نيز اعتناي چنداني به آن مسايل نداشته
ي پيري كه مولوي حرف آخر اينكه، سيما .استردهنك

پردازد، هر چند در ادب عرفاني و  به توصيف آن مي

تر بسيار كاملبه خصوص آثار سنايي سابقه دارد، 
  .است

  پير راستين و هشدار هميشگي مولوي ازة دغدغ
اي است كه  نكتهگرفتار شدن در دام پيران دروغين، 

هاي مشخص كالم مولوي در اين  به راستي از ويژگي
  .زمينه است

كند اما مولوي   سنايي به پير و مقام او اشاره مي
تري  پردازد و سيماي كامل زئيات نيز ميبه تشريح ج

حال اين تفاوت و تحول . دهد از پير به دست مي
 كه مستقيماً بر عرفان و ،والت جامعهگردد به تح برمي

 و ديگر ،استتصوف و خانقاه نشيني تأثير داشته
اي به  دايش اعجوبه كه منجر به پي،تكامل ادب صوفيه

 اش مثنويتوان از  است كه همواره مينام مولوي شده
بهره گرفت و در ساحل اين درياي خروشان، دست 

  . كم قدمي زد
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